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Na renascença, Leonardo da Vinci representou a perfeição das medidas humanas ao inscrever o 
homem dentro de duas figuras geométricas elementares (o círculo e o quadrado) segundo descrições 
encontradas no texto Os 10 livros da Arquitetura do arquiteto romano Vitrúvio. Acreditava assim na 
perfeição da figura humana, associando-a com o centro do universo. 
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Introdução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max Heindel nos diz que a analogia é uma poderosa ferramenta para se inferir 
novos conhecimentos, baseado no fato que todo o processo evolutivo está 
fundamentado em um certo número de padrões que se repetem em todos os planos 
evolutivos. A ciência oficial já reconhece esse princípio, sendo o estudo dos fractais1 
um bom exemplo desse reconhecimento 

 
 

 
 

O conjunto de Mandelbrot é um exemplo famoso de fractal. 
 
 

                                                 
1 Fractais (do latim fractus, fração, quebrado) são figuras da geometria não-Euclidiana. O termo foi 
cunhado em 1975 por Benoît Mandelbrot, matemático francês nascido na Polónia, que descobriu a 
geometria fractal na década de 70 do século XX, a partir do adjetivo latino fractus, do verbo frangere, que 
significa quebrar. A geometria fractal é o ramo da matemática que estuda as propriedades e 
comportamento dos fractais. Descreve muitas situações que não podem ser explicadas facilmente pela 
geometria clássica, e foram aplicadas em ciência , tecnologia e arte gerada por computador. As raízes 
conceituais dos fractais remontam a tentativas de medir o tamanho de objetos para os quais as definições 
tradicionais baseadas na geometria euclidiana falham Um fractal (anteriormente conhecido como curva 
monstro) é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao 
objeto original. Diz-se que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente auto-similares e independem 
de escala. Em muitos casos um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo 
recorrente ou iterativo. 
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. Max Heindel escreveu: “O Axioma Hermético diz: Conforme acima, assim é 
abaixo 2, e os Mestres Menores da humanidade estão também organizados ao longo das 
mesmas linhas cósmicas representadas pelos números 7, 5 e 1”.  

 
 

 
 

Edição original do texto em latim, de Chrysogonus Polydorus (Nuremberg, 1541). 
                                                 

2 A tradução da Tabula Smaragdina segue-se: 

(1) É verdade, certo e muito verdadeiro:  
(2) O que está em baixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está em 
baixo, para realizar os milagres de uma única coisa.  
(3) E assim como todas as coisas vieram do Um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação.  
(4) O Sol é o pai, a Lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a Terra é sua ama;  
(5) O Pai de toda Telesma do mundo está nisto.  
(6) Seu poder é pleno, se é convertido em Terra.  
(7) Separarás a Terra do Fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia.  
(8) Sobe da terra para o Céu e desce novamente à Terra e recolhe a força das coisas superiores e 
inferiores.  
(9) Desse modo obterás a glória do mundo.   
(10) E se afastarão de ti todas as trevas.  
(11) Nisso consiste o poder poderoso de todo poder:  
Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo o que é sólido.  
(12) Assim o mundo foi criado.  
(13) Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas.  
(14) Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistos, pois possuo as três partes da filosofia 
universal.  
(15) O que eu disse da Obra Solar é completo.  
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Amhitheatrum sapientae aeternae, Heinrich Khunrath. 1606 

Fonte:  Alquimia e Misticismo,  Museu Hermético. 
 

 
 
Max Heindel nos diz também que o número 9 tem um significado muito especial 

em relação ao presente estágio de evolução. Os padrões criados por essas linhas 
cósmicas, representadas pelos números 7, 5 e 1 e por sua soma, 13, bem como o relativo 
ao número 9, podem ser encontrados no processo evolutivo, conforme será abaixo 
descrito.  

 
È interessante ver que através de um processo muito simples de geração de 

séries numéricas, tendo como fatores geradores os números 2 e 3, pode-se chegar a 
esses números com maior expressão esotérica. Se tomarmos a série dos números pares, 
em que o fator gerador é 2, a expressão da dualidade, e a série dos números múltiplos de 
três, a expressão da trindade e as colocarmos lado a lado, conforme a tabela abaixo, 
chegaremos aos números citados. 

 
 
Série 1º termo 2º termo 3º termo Soma dos termos 
Múltiplos de 2 1 2 4 7 
Múltiplos de 3 1 3 9 13 
Soma dos termos 2 5 13  
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O Padrão associado ao Número 7 
 

 
 

 

 
 
 
Um dos padrões a destacar 
no processo evolutivo é a 
marcante presença do 
número 7. São 7 os Planos 
Cósmicos,  7 os mundos 
dentro do sétimo Plano 
Cósmico, 7 os globos em 
que evoluimos, 7 os 
períodos evolutivos, 7 as 
revoluções dentro dos 
períodos, 7 as épocas em 
cada globo. São 7 também 
as regiões que formam cada 
mundo e 7 os veículos das 
ondas de vida em evolução. 

 

Os Sete Planos Cósmicos e os Sete Mundos do Sétimo Plano 
Cósmico 
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O diagrama 14 do CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS nos mostra a 

existência de 13 regiões, a partir das quais são formados os veículos dos seres das 7 
ondas de vida em evolução, desde os Senhores da Mente até os minerais do Período 
Terrestre. O diagrama mostra também os mais altos iniciados dos períodos de Saturno, 
Solar e Lunar, cujos veículos superiores são formados por substância existente no 
Mundo dos Espíritos Virginais e em pelo menos uma das 3 regiões em que se subdivide 
o Mundo de Deus.  
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Cada uma das 13 regiões corresponde a um signo do Zodíaco, sendo que a 13ª, a mais 
elevada, corresponde à soma total, da mesma forma que a cor branca é a soma de todas 
as cores do espectro solar. Observa-se também que, desde Sagitário a Peixes, cada 
região correspondente ao signo é a região mais inferior em que cada Hierarquia 
desenvolveu veículos. 
 
 

Usando a lei de analogia, podemos estender esse conceito para todas as 
Hierarquias em atividade no atual Período Terrestre, conforme mostra o diagrama 9 do 
CONCEITO, as Hierarquias de Virgem a Peixes. Essas Hierarquias são em número de 
7, com a propriedade de os 7 veículos de cada Hierarquia estarem, em relação aos 
veículos da Hierarquia que lhe é superior, uma região abaixo, no que diz respeito ao seu 
veículo mais inferior. Matematicamente, são necessárias 13 regiões para que as 
estruturas dos veículos das 7 Hierarquias obedeçam a essa propriedade. 
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Assim, podemos supor, com base na analogia, que a Hierarquia de Escorpião, os 
Senhores da Forma, possui veículos nas regiões que vão desde a região do Pensamento 
Abstrato à 1ª Região em que está subdividido o Mundo de Deus, equivalendo, em 
veículos, ao mais alto Iniciado do Período Lunar, Jeová. A Hierarquia de Libra, os 
Senhores da Individualidade possui veículos desde o Mundo do Espírito de Vida à 2ª 
região do Mundo de Deus, equivalendo em veículos ao mais alto Iniciado do Período 
Solar, o Cristo. A Hierarquia de Virgem, os Senhores da Sabedoria, possui veículos 
desde o Mundo do Espírito Divino à 3ª região do Mundo de Deus, equivalendo em 
veículos ao mais alto Iniciado do Período de Saturno, o Pai. 

 
 
Por possuírem veículos no Mundo de Deus, o Pai, Cristo e Jeová são 

considerados como Deus mesmo, para aqueles com sensibilidade para perceber tal 
sublime condição. Pela mesma razão, são considerados como parte da Santíssima 
Trindade.  

 
 

 
 
 
Observa-se também que só as Hierarquias de Virgem a Peixes possuem veículos 

restritos ao 1º Plano Cósmico. As 5  hierarquias de Áries a Leão, se tiverem 7 veículos, 
terão parte deles no 6º Plano Cósmico. Isso explicaria porque essas Hierarquias não 
tiveram necessidade de trabalhar por sua evolução, fazendo esse trabalho por amor.  
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O Padrão Associado ao Número 5. 
 

 
 
O número 5 também é um padrão notável no processo evolutivo. Evoluímos em 5 
Mundos e, conforme já afirmado acima, 5 são as Hierarquias que trabalharam para 
nossa evolução por amor. Essas 5 Hierarquias são representadas pelas 5 pontas da 
Estrela em nosso Emblema. São também 5 as Hierarquias Criadoras (Libra, Virgem, 
Leão, Câncer e Gêmeos) que trabalharam durante a Involução, nos períodos de Saturno, 
Solar e Lunar. 
 
A Hierarquia de Leão trabalhou 2 vezes para proporcionar o gérmen do Corpo Denso e 
para despertar o Espírito Divino. Essa Hierarquia corresponde ao quinto signo do 
Zodíaco. De acordo com Corinne Heline, o padrão cósmico mantido por essa Hierarquia 
é o da Terra permeada pelo poder do Amor. 
 
No período Solar, os Querubins (Câncer) despertaram o Espírito de Vida no homem e 
os Senhores da Sabedoria (Virgem)  proporcionaram o gérmen do Corpo Vital. Câncer 
(4) e Virgem (6) somam 10, ou 2 x 5. De acordo com Corinne Heline, os Querubins 
mantêm na Terra o padrão cósmico da exaltação do princípio feminino de todas as 
criaturas, sendo o ministério de tal Hierarquia a guarda dos lugares sacros. Virgem é o 
signo da pureza e do serviço e fortemente relacionado à cura. O Ritual do Serviço de 
Cura diz que “um vaso que não esteja limpo não pode conter água pura e cristalina, nem 
uma lente manchada dar uma imagem nítida”, referindo-se aos pré-requisitos para que o 
Serviço de Cura seja eficaz. Podemos inferir que os trabalhos realizados por essas duas 
Hierarquias estão muito afinados entre si.  
 
No Período Lunar, os Serafins (Gêmeos) despertaram o Espírito Humano e os Senhores 
da Individualidade (Libra) proporcionaram ao homem o gérmen do corpo de desejos. 
Gêmeos (3) e Libra (7) somam 10, ou 2 x 5, de novo. O padrão cósmico mantido pelos 
Serafins para a Terra, de acordo com Corinne Heline, é de uma grande Paz, que será a 
herança de da vindoura raça Cristianizada. Também de acordo com Corinne Heline, 
Gêmeos está correlacionada com a dualidade, no plano material e com a polaridade, no 
plano espiritua l. Por outro lado, o padrão cósmico mantido pela Hierarquia de Libra 
para a Terra é de beleza e harmonia. Heline diz também que “Libra se coloca como um 
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divisor de águas diante da decisão da alma, apontando para um lado o caminho da 
pureza, da castidade e da Imaculada Concepção, como simbolizado em Virgem e para o 
outro lado, a “queda” na geração como simbolizado em Escorpião, o signo da oitava 
casa, que decreta que cada forma humana concebida pelo atual modo de geração deve 
perecer.” Conforme visto, a dualidade desempenha um importante papel no mundo 
material, como fonte para as decisões do Ego, durante seu processo de aprendizagem. 
Observa-se também que os trabalhos realizados por essas duas Hierarquias estão muito 
afinados entre si.  
 
Os padrões dessas Hierarquias, fortemente impressos nos átomos sementes dos veículos 
construídos durante os Períodos de Involução, constituem uma marcante herança para as 
realizações humanas: o Amor como uma força de apoio e motivação para as ações 
humanas, a eterna busca por paz, beleza e harmonia, o profundo respeito pelos valores 
sacros, a pureza como um requisito imprescindível para um serviço eficaz  e a dualidade 
como uma fonte de oportunidades para crescimento, pavimentando o caminho de nosso 
processo de aprendizado com as conseqüências de nossas escolhas. 
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O Padrão Associado ao Número 9. 

 
 

  
 

The enneagram is a nine pointed star which was drawn for the first time 
by Pythagoras, who about 525 B.C. founded a mysterious Brotherhood, 
holding that the deepest reality is mathematical in nature, that certain 
symbols have a mystical significance and that all Brothers of the Order 
should observe strict secrecy. 
  

The enneagram is a sort of Hermetic compound summing up the virtues 
of the triple triangle: the Occult triangle of Fire (Sulphur), the Occult 
triangle of Water (Salt), and the Mystic triangle of Trinity (Quicksilver, or 
Mercury). 
  

It is also the "square of Adam": 3 x 3 = 9 (the Nine Lesser Mysteries). 
  

The Quest of the Holy Enneagram has always been the Everlasting 
Crusade of Portugal: the Water-Ocean as Destiny (5th Empire), the Fire-
Paraclete as Inspiration (Holy Spirit), and the Sebastianist Fortunate 
Island as Aspiration (Mercury) - the Gold of the whole being the result 
of a global Hermetic operation: Magia Aurea.3 

- António de Macedo 

 
 

Max Heindel também escreveu, no Capítulo XVIII do CONCEITO  que “ o número 9 é 
o número raiz de nosso presente estágio de evolução. Ele tem um significado em nosso 
sistema que nenhum outro número possui.” 
 

 
 
A correspondência entre signos e regiões mostrada no diagrama 14 do CONCEITO, 
aplicada aos veículos humanos, conduz a um resultado que pode confirmar esse 

                                                 
3 Macedo, António de. – A QUESTÃO DO ENEAGRAMA SAGRADO 
http://www.fraternidaderosacruz.org/am_eneagrama.htm 
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significado. Se numerarmos os signos na forma habitual, sendo Áries igual a um, Touro 
igual a dois e assim sucessivamente até Peixes igual a 12, podemos construir a tabela 
abaixo.  
 
 

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS SIGNOS E OS VEÍCULOS 
HUMANOS BASEADA NO DIAGRAMA 14 DO CONCEITO 

 
Mundo/Região Veículo Signo Número 
Espírito Divino Espírito Divino Virgem 06 
Espírito de Vida Espírito de Vida Libra 07 
Pensamento Abstrato Espírito Humano Escorpião 08 
Pensamento Concreto Mente Sagitário 09 
Desejos Corpo de Desejo Capricórnio 10 
Etérea Corpo Vital Aquário 11 
Química Corpo Físico Peixes 12 
 
 
Cada Espírito e sua contraparte somam 18, ou seja, 2 x 9. A mente é igual a 9.  
 
O número 9 tem também uma marcante presença na regência dos signos pelos planetas. 
 
Assim, Marte rege Áries (1) e Escorpião (8), cuja soma é 9; Vênus rege Touro (2) e 
Libra (7), cuja soma também é 9. O mesmo acontece com Mercúrio, que rege Gêmeos 
(3) e Virgem (6). Júpiter rege Sagitário (9) e Peixes (12), cuja soma, em base 12, é igual 
também a 9 (21 - 12 = 9). O mesmo sucede com Saturno, que rege Capricórnio (10) e 
Aquário (11), cuja soma, em base 12, é igual a 9. Os luminares juntos, também somam 
9, pois o Sol rege Leão (5) e a Lua rege Câncer (4). 
 
 

Planeta 
Regente 

Signo Signo Soma  

Marte 1. Áries 8. Escorpião 1+8=9  
Vênus 2. Touro 7. Libra 2+7=9  
Mercúrio 3.  Gêmeos 6. Virgem 3+6=9  
Júpiter 9. Sagitário 12. Peixes 9+12=21 21-12=9 
Saturno 10. Capricórnio 11. Aquário 10+11=21 21-12=9 
Sol 5. Leão Soma dos Signos   
Lua 4. Câncer Regidos pelos 

Luminares ( Sol 
e Lua ) 

5+4=9  

 
 
 
 
Obs: O conjunto de números de 1 a 12, representativo dos signos, foi considerado como 
um grupo fechado, de tal forma que qualquer operação realizada com números 
pertencentes ao grupo, reproduz um número também pertencente a esse grupo. 
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O Padrão da Individualização como um Ponto de Partida para o Serviço Amoroso 

 

 
 

Além dos aspectos numerológicos apresentados, podemos observar também um padrão 
que se repete no processo evolutivo. O período em que uma Hierarquia atinge uma 
condição similar a da humanidade atual, ao adquirir sua individualidade e ao alcançar o 
nadir da materialidade, é o ponto de partida para um trabalho que terá continuidade em 
períodos posteriores, sobre as ondas  de vida com as quais iniciou um relacionamento 
nessa condição de “humanidade”.  
 
A humanidade atual é um exemplo claro, pois está trabalhando sobre os minerais, no 
período em que atingiu sua individualidade. Esse trabalho terá continuidade nos 
períodos seguintes, culminando no Período de Vulcano, quando teremos o privilégio de 
dar aos atuais minerais, uma mente germinal, como os Senhores da Mente fizeram 
conosco. Recorde-se que os Senhores da Mente eram humanos quando estávamos em 
um estágio equivalente ao mineral. O mesmo aconteceu com os Arcanjos, que 



 16 

trabalharam sobre os atuais animais, em seu estágio mineral, quando adquiriram a 
condição de humanos, no Período Solar. Por processo idêntico passaram os Anjos, 
trabalhando sobre os atuais vegetais quando eram humanos no Período Lunar. Os 
Arcanjos trabalham agora sobre o corpo de desejos dos animais atuais e dos homens, já 
que estão em seu terceiro estágio desde que se tornaram indivíduos. Os Anjos trabalham 
agora sobre os corpos vitais dos seres vivos, já que estão em seu segundo estágio de 
individualidade. É de se supor que, por analogia, no Período de Júpiter, caiba aos 
Arcanjos proporcionarem a mente germinal aos atuais animais e, no Período de Vênus, 
caiba aos Anjos proporcionarem a mente germinal aos atuais vegetais. 
 
Se considerarmos agora as Hierarquias de Virgem, Libra e Escorpião, vemos que essas 
três Hierarquias têm, como veículos mais densos, veículos formados das substâncias dos 
Mundos do Espírito Divino e do Espírito de Vida e da Região do Pensamento Abstrato, 
respectivamente. Por analogia, podemos supor que alcançaram a individualidade de 
modo similar ao que ocorreu com as Hierarquias de Sagitário a Peixes. Recorde-se que 
as Hierarquias de Virgem, os Senhores da Sabedoria e a de Libra, os Senhores da 
Individualidade, iniciaram seu relacionamento com a humanidade durante os Períodos 
Solar e Lunar, proporcionando os germens dos corpos vital e de desejos, 
respectivamente, e ajudaram posteriormente as Hierarquias de Leão, Câncer e Gêmeos 
no trabalho sobre a nossa triplicidade. A Hierarquia de Escorpião é a mais ativa no 
Período Terrestre. A parte material da evolução está em seu grau mais pronunciado e a 
forma é o fator mais dominante. Quando em um estágio humano de evolução, se for 
válida a analogia feita, a Hierarquia de Escorpião, os Senhores da Forma, teriam 
ocupado como região mais densa, a Região do Pensamento Abstrato, que é a que 
contém a idéia germinal da forma das ondas de vida que constituem os 4 reinos no 
Período Terrestre, o que a qualificou para ser a Hierarquia mais ativa no Período 
Terrestre. Assim, no Período Terrestre, as Hierarquias de Virgem, Libra e Escorpião, já 
evoluídas o suficiente, ficaram a cargo, respectivamente, do Espírito Divino, do Espírito 
de Vida e do Espírito Humano da humanidade atual. 
 
A partir dos padrões acima descritos podemos visualizar um padrão ainda maior, que 
começa quando um novo Dia de Manifestação se inicia. Durante o Período de 
Involução, uma nova onda de vida de Espíritos Virginais recebe todas as ferramentas de 
que precisa para evoluir, através do trabalho de outras Hierarquias mais avançadas, 
algumas fazendo esse trabalho para evoluir e outras somente por amor. Quando esses 
Espíritos Virginais chegam à maioridade, como indivíduos, começam um trabalho com 
outras ondas de vida mais jovens, do mesmo modo que as ondas de vida mais velhas 
fizeram com eles. O trabalho das Hierarquias continua e com ele prossegue a evolução. 
Servem aos irmãos mais jovens para evoluir e se sentem gratos por isso. Chegam 
finalmente a uma condição de perfeição, ao terem aprendido todas as lições. Nesse 
ponto, alguns fazem uma escolha, uma bela escolha e decidem continuar a servir seus 
irmãos mais jovens, não para evoluírem, mas por um sentido de dever e de boa vontade 
de realizar um serviço amoroso. Ficam então em condição semelhante àquelas 
Hierarquias mais avançadas que fizeram o mesmo por eles, mas agora em uma espiral 
mais alta. Todas as Hierarquias e ondas de vida, umas trabalhando para evoluir e outras 
por amor permanecem juntas, em comunhão, em uma inconsútil unidade de todos com 
todos. 
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       A VIDA É UNA! 
 

É uma só corrente, uma só Vida, 
Que flui pelo Universo sem cessar, 
A alma simples e a mais evoluída, 
São expressões da Vida ao pulsar.  
 
Nessa Vida ressoa, pelo Amor 
Tangida, a nota chave do Serviço. 
E tecem, o servido e o servidor, 
Teias de gratidão e compromisso. 
 
E assim, pelo Amor entretecida, 
A Criação Divina é mantida, 
Proporcionando o lar dos filhos seus. 
 
E o Serviço, mais que o elo de união, 
E das almas sua redenção, 
É a manifestação do próprio Deus. 
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" Considerando a força e a potência da palavra humana podemos compreender, 

ainda que vagamente, a potente magnitude da Palavra de Deus, o Fiat Criador". 
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Fraternidade Rosacruz Max Heindel 
  

 

 

Lema e Missão Rosacruz: 
   Uma Mente Pura -  Um Coração Nobre – Um Corpo São 
 
A Fraternidade Rosacruz Max Heindel não é uma seita ou organização religiosa, mas sim uma 
grande Escola de Pensamento. Sua finalidade precípua é divulgar a admirável filosofia dos 
Rosacruzes, tal como ela foi transmitida ao mundo por Max Heindel, escolhido para esse fim pelos 
Irmãos Maiores da Ordem Espiritual.  
  
A Fraternidade Rosacruz é fundamentalmente uma Escola de reforma interna para a humanidade, 
uma Escola de desenvolvimento das faculdades espirituais.  
 
Os serviços da Fraternidade são mantidos com as contribuições voluntárias de nossos estudantes e 
simpatizantes, que tem a oportunidade de ajudar de acordo com suas posses e ditames do seu 
coração. Assim se cumpre a LEI DE DAR E RECEBER.  
 
 

 

FILÓSOFO ROSACRUZ , Artista: J.A.Knapp 

Pai C.R.C. ( Christian Rosenkreuz ou Cristão Rosa Cruz ) – considerado não apenas como uma 
personalidade, mas também como a personificação de um sistema de filosofia espiritual a si 
atribuido  o seu estabelecimento – nenhum autentico retrato do Pai C.R.C. jamais foi encontrado.  
Nesta representação alegórica de J.A. Knapp, especialmente elaborada para a obra “The Secret 
Teachings of All Ages” ( Os Ensinamentos Secretos de todas as Eras ) de Manly Palmer Hall, o 
Grande Livro da Rosa Cruz está fechado sobre a mesa, ao lado de uma ampulheta, 
representando que no devido tempo tudo será revelado. 
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Breve História do Movimento 
Rosacruz 
  A antiga Fraternidade Rosacruz consistia de seres 
altamente espiritualizados, puros e de incomensurável 
sabedoria.. Eram alquimistas médicos e matemáticos, 
doze indíviduos do século XIV, que foram orientados por 
um ser conhecido como "Cristão Rosa Cruz". Esses seres 
trabalharam secretamente e formaram uma fraternidade 
conhecida como "Ordem Rosacruz". Os conhecimentos 
de tal Ordem foram ministrados à apenas alguns sábios, 
sendo que nada foi revelado até o ano de 1614, data da publicação da Fama 
Fraternitati s, o primeiro manifesto Rosacruz. Essa sociedade secreta ainda existe e 
ainda trabalha pela elevação da humanidade. Somente aqueles que possuem um 
amplo desenvolvimento espiritual são admitidos como membros no círculo interno do 
movimento Rosacruz. Tais "médicos da alma" engajados no controle interno deste 
grande movimento, estão intimamente associados à evolução do mundo. Esses irmãos 
 trabalham trabalham de forma secreta, incansável e abnegadamente pelo bem da 
humanidade. 

Em 1908, Max Heindel que era de origem dinamarquesa, após ser testado em 
sinceridade de propósitos e desejo desinteressado em ajudar seus semelhantes, foi 
escolhido como o mensageiro dos Irmãos Maiores, para transmitir os ensinamentos 
Rosacruzes ao Ocidente, preparando a humanidade para a futura Era de Fraternidade 
Universal.  Por meio de intensa auto-disciplina e devoção ao serviço ele conquistou o 
status de Irmão Leigo ( Iniciado ) na exaltada Ordem Rosacruz. 

Sob a direção dos Irmãos Maiores da Rosa Cruz, gigantes espirituais da raça humana, 
Max Heindel escreveu o Conceito Rosacruz do Cosmos, um livro que marcou época se 
tornando uma referênci a marcante para todos os pesquisadores  da tradição ocultista 
ocidental e aspirantes à espiritualidade. 

Por meio de seu próprio desenvolvimento ele foi capaz de verificar por si mesmo muitos 
aspectos dos ensinamentos recebidos dos Irmãos Maiores, sintetizados no Conceito 
Rosacruz do Cosmos, fornecendo um conhecimento adicional mais tarde corporificado 
em seus numerosos livros. 

Uma das condições básicas na qual os Ensinamentos da Sabedoria Ocidental foram 
dados à Max Heindel era que nenhum preço poderia ser estabelecido para eles. Tal 
condição foi fielmente observada por ele até o fim de sua vida terrestre e tem sido 
cuidadosamente cumprida pelos dirigentes da Fraternidade Rosacruz (The Rosicrucian 
Fellowship). Ainda que os livros da Fraternidade sejam vendidos a preços acessíveis, 
 que garantam a continuidade de suas publicações, os cursos por correspondência e 
os serviços devocionais e de cura são inteiramente gratuitos. A Fraternidade é mantida 
 através de doações voluntárias de seus estudantes e simpatizantes, não havendo 
taxas ou mensalidades obrigatórias. 

Passado um determinado tempo e estando ainda tais ensinamentos sob a sua 
responsabilidade, foi instruído a retornar à América e revelar ao público tais 
ensinamentos , até então secretos. Nessa época, a humanidade tinha alcançado o 
estágio mais avançado da religião cristã, quando os mistérios (que Cristo menciona em 
Mateus 13:11 e Lucas em 8:10) tinham que ser ministrados à muitos e não apenas 
para alguns. 

Quando Max Heindel chegou à América, ele publicou esses elevados conhecimentos 
em seu livro "O Conceito Rosacruz do Cosmos" que foi traduzido em diversas línguas e 
continua a ser editado em várias partes do mundo. Também estabeleceu a 
Fraternidade Rosacruz como uma Escola Preparatória para a verdadeira, eterna e 
invisível Ordem Rosacruz, a Escola de Mistérios do Mundo Ocidental.  

Ainda que a palavra Rosacruz seja usada por várias organizações, a Fraternidade 
Rosacruz não tem nenhuma conecção com estas. 
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Princípios e Finalidade 

 
A Fraternidade Rosacruz, cuja sede mundial está 
situada em Mt. Ecclesia, Oceanside, California, foi 
fundada em 1909 por Max Heindel, que organizou e 
dirigiu todos os seus trabalhos até 1919, data de sua 
partida física. Sucedeu-o sua esposa Sra. Augusta Foss 
Heindel, que durante trinta anos dirigiu a Obra a frente 
de um Conselho Diretor. 

A Fraternidade Rosacruz é uma organização de místicos 
cristãos compostas por homens e mulheres que estudam 
a Filosofia Rosacruz segundo as diretrizes apresentadas 
no Conceito Rosacruz do Cosmos. Tal Filosofia é 
conhecida como os Ensinamentos da Sabedoria 

Ocidental e estabelece uma ponte entre a ciencia e a religião.Seus estudantes estão 
espalhados por todo o mundo; mas sua Sede Internacional está localizada em 
Oceanside, California, E.U.A.  

A Fraternidade Rosacruz não tem conexão com nenhuma outra organização. Foi 
fundada durante o verão e outono de 1909, após um ciclo de conferências proferido 
por Max Heindel em Seattle. Um Centro de Estudos foi formado e a Sede da 
Fraternidade se localizou temporariamente naquela cidade. Providencias foram 
tomadas para a publicação do Conceito Rosacruz do Cosmos. Com a publicação deste 
trabalho a Fraternidade Rosacruz foi definitivamente estabelecida.  

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel não é uma seita ou organização religiosa, mas 
sim uma grande Escola de Pensamento. Sua finalidade precípua é divulgar a 
admirável filosofia dos Rosacruzes, tal como ela foi transmitida ao mundo por Max 
Heindel, escolhido pa ra esse fim pelos Irmãos Maiores da Ordem Espiritual.  

Seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico e o aspecto espiritual dos 
problemas relacionados à origem e evolução do homem e do Universo. Tais 
ensinamentos, contudo, não constituem um fim em si mesmo, mas um meio para o 
ser humano tornar-se melhor em todos os sentidos, desenvolvendo assim o 
sentimento de altruísmo e do dever, para o estabelecimento da Fraternidade 
Universal.  

 
O fim a que se destina a Filosofia Rosacruz é despertar a humanida de para o 
conhecimento das Leis Divinas, que conduzem toda a evolução do homem, e, ainda:  

(I) explicar as fontes ocultas da vida. O homem, conhecendo as forças que trabalham 
dentro de si mesmo, pode fazer melhor uso de suas qualidades;  

(II) ensinar o objetivo da evolução, o que habilita o homem para trabalhar em 
harmonia com o Plano Divino e desenvolver suas próprias possibilidades, ainda 
desconhecidas para grande parte da humanidade;  

(III) mostrar as razões pelas quais o Serviço amoroso e desinteressado ao próximo é o 
caminho mais curto e mais seguro para a expansão da consciência espiritual.  

Foram publicados livros e organizados Cursos por Correspondência para os 
aspirantes que desejam estudar as verdades espirituais, mas como auxílio e não como 
fim em si mesmo, pois o estudo, em si só, não basta. A teoria precisa da experiência, 
obtida mediante a prática, para ser desenvolvida em sabedoria e poder. E, 
precisamente, a Fraternidade Rosacruz destina-se a prestar a orientação necessária 
aos aspirantes, para se chegar à aplicação da Lei Espiritual na solução dos problemas 
individuais e coletivos. O Movimento Rosacruz, publica e mundialmente iniciado pelo 
engenheiro Max Heindel, é fundamentalmente uma Escola de reforma interna para a 
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humanidade, uma Escola de  desenvolvimento e expansão de consciência, tratando de 
nossa origem espiritual e da finalidade de nossa evolução. 

 

 

ROBERTO DA COSTA   

 Roberto da Costa. Brasileiro, probacionista desde 1995, encontrou os Ensinamentos da Sabedoria 
Ocidental bem antes disso, quando o atual Centro Autorizado do Rio de Janeiro era um Grupo de Estudos. 
Hoje em dia, Roberto é o presidente da FRC-MH Centro Autorizado do Rio de Janeiro. De um ponto de vista 
profissional, Roberto é Engenheiro Químico, aposentado, dom 40 anos de experiência em Planejamento, 
Organização e Métodos e, mais recentemente, em Gestão da Qualidade. Ele acredita firmemente em trabalho 
de equipe, o único meio efetivo de cumprir nossa missão de "Disseminar os Ensinamentos e Curar os 
Enfermos". O trabalho de equipe é também o único modo confiável de conduzir nossa Organização 
adequadamente. Para atuar como equipe, entretanto, devemos conhecer, com clareza, para onde estamos 
nos dirigindo e adotar as mesmas práticas. Para apoiar todo esse esforço, de forma harmoniosa e cristã, 
todos nós necessitamos de amor, muito amor, tolerancia e humildade. Acima de tudo, o Amor é o nosso 
incentivo para trabalhar e viver a Vida. 

 
   

 
Fraternidade Rosacruz Max Heindel - Centro Autorizado do Rio de Janeiro  

 
Rua Enes de Souza, 19 Tijuca,  Rio de Janeiro, R.J. Brasil  20521-210  
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Filiado a The Rosicrucian Fellowship 
Mt. Ecclesia 

 
2222 Mission Avenue, Oceanside, CA 92054-2399, USA PO Box 713, Oceanside, CA 92049-0713, USA 

(760) 757-6600 (voice), (760) 721-3806 (fax) 
 

www.rosicrucianfellowship.org  
 

 


