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"A Bíblia foi dada ao Mundo Ocidental pelos Anjos do Destino, que dão a cada um e a todos
exatamente aquilo que necessitam para o seu desenvolvimento.”
MAX HEINDEL
CAPÍTULO 10
A Escolha dos Doze Discípulos
Conforme relatado no texto referente ao Capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, Corinne Heline nos diz que somente
após a tentação, pôde Cristo Jesus começar Seu grande trabalho. De acordo com Mateus, foi imediatamente após esse
evento que Ele escolheu Seus discípulos e proferiu o Sermão da Montanha, descrito no Capítulo 5. Em seu livro New
Age Bible Interpretation,Volume V, Capítulo VII, ao falar sobre a escolha dos doze discípulos Corinne Heline diz:
Depois da Tentação anteriormente jamais conhecida, Cristo retornou do deserto para partilhar com os homens Sua
Divina Realização. O corpo físico e vital de Jesus era um instrumento a seu dispor. Ele voltou ao mundo para trazer a
nova mensagem do Cristianismo Redentor. O conteúdo fundamental de Seus Ensinamentos está registrado em Suas
Palavras: “O Reino de Deus está em Vós”.
Corinne Heline diz que André foi o primeiro escolhido dos doze. Ele nunca se tornou um dos que compunham o
círculo mais íntimo, mas ganhou um reconhecimento especial por trazer seu irão Pedro para Cristo. Tiago e João eram
quietos e reservados, mas possuíam tal intensidade que o Mestre os chamou de filhos do trovão. Essa intensidade foi
em parte responsável pelo martírio de Tiago que foi o primeiro Discípulo a seguir o Mestre na Cruz. Uma intensidade
similar, mas suavizada por um amor divino, colocou João à frente dos Discípulos em realização espiritual. Filipe,
tendo menor discernimento espiritual, foi mais lento na aceitação da divindade de Cristo. Seu companheiro espiritual,
Natanael ou Bartolomeu, era um místico e um sonhador. Cristo prometeu, ao vê-lo pela primeira vez, que ele veria as
maravilhas do Céu. Ele esclareceu que Natanael alcançaria essa realização pela Iniciação, uma experiência que foi
gloriosamente realizada mais tarde na vida. Mateus foi o quinto e último dos discípulos escolhidos separadamente. Os
sete restantes foram chamados imediatamente antes do Sermão da Montanha. As qualidades e atributos dos doze
Discípulos descritos por Corinne Heline foram já mostrados ao final do texto referente ao Capítulo 4 e que ao final
deste capítulo reproduzimos, para conveniência do leitor.
A seguir, descrevemos a interpretação do Capítulo 10 do Evangelho de São Mateus conforme apresentada por John
Scott em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted, Capítulo 10.
As Instruções para os Doze
Os doze discípulos representam doze atributos ou faculdades do ser humano. Quando Cristo chama por esses atributos
ou os espiritualiza, eles passam a ter poder de “curar toda a sorte de enfermidades”, como expresso no primeiro
versículo.
Jesus ordena aos discípulos para não tomar o rumo dos Gentios, nem entrar em cidades dos samaritanos e sim
procurar, de preferência, as ovelhas perdidas de Israel. Isto quer dizer que as faculdades recém-espiritualizadas não
deveriam de início trabalhar as partes do corpo regidos pela consciência material. Cristo deseja espiritualizar “as tribos
perdidas de Israel”, ou seja, trazer de volta a luz espiritual que os seres humanos desfrutavam antes de terem descido
às profundezas da materialidade. Os Discípulos ou faculdades são ordenados a levantar os centros adormecidos ou as
Igrejas do Apocalipse, e a curar aquelas partes do corpo que estão doentes. Cristo também ordena que os Discípulos
expulsem os demônios, ou seja, o eu inferior que tem dominado por tanto tempo o ser humano. Cristo também ordena
que os Discípulos não levem nem ouro, nem prata nem cobre nos cintos, o que quer dizer que as forças do Sol
(espírito), da Lua (alma) e as do corpo físico não devem ser desperdiçadas com o eu inferior, representado pelo cinto.
Cristo recomenda que as pessoas das casas visitadas sejam saudadas, se houver mérito. As faculdades espiritualizadas
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só trabalharão, portanto, com as partes do ser que forem dignas desse trabalho, ou seja, já tenham sido purificadas.
Aqueles que não receberem os Discípulos estarão em más circunstâncias no julgamento após a morte, pois estarão
recusando receber o Amor de Cristo.

As Admoestações
Cristo alerta então para as dificuldades que as faculdades espiritualizadas irão encontrar, pois estão sendo enviados
como ovelhas no meio dos lobos. Devem ser, portanto, prudentes como as serpentes e inofensivas como as pombas.
Cristo recomenda que as faculdades se acautelem em relação aos homens, pois o eu inferior sempre tentará atraiçoar o
Eu Superior. Por isso devem ser prudentes como as serpentes, ou seja, puros como essa Força que ascende na coluna
vertebral e inofensiva como as pombas, pois essa Força só pode ser usada para o bem. Cristo adverte que, por causa
dele, serão levados a governadores para julgamento e que os pais procurarão eliminar os filhos e os filhos se
levantarão contra os pais. Isto significa que haverá uma luta entre a consciência antiga (os pais) e a nova consciência
(os filhos), que prestou obediência a Cristo. Os governadores e reis perante os quais serão levados os Discípulos são a
antiga consciência que ainda rege essas faculdades que estão sendo espiritualizadas e resistem a ficarem sob o domínio
do Eu Superior.
Cristo recomenda que quando os Discípulos forem perseguidos em uma cidade, deverão fugir para outra e não deverão
cessar de ir a todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. A cidade citada por Cristo é um centro do
corpo capaz de se tornar espiritualmente ativo e produzir uma consciência elevada. Quando a natureza inferior nos
persegue, devemos ir para um desses centros ou estados superiores de consciência. Quando todos os Centros tenham
se tornado espiritualmente ativos, o Espírito de Cristo terá descido até o neófito, que assim poderá caminhar na Luz.
Os Estímulos

Cristo diz que o discípulo não está acima de seu mestre nem o servo acima de seu senhor. Isto quer dizer que
não devemos exaltar essas faculdades espiritualizadas mais que o Espírito que as produz. As pessoas que
tem muito orgulho de seu intelecto e o valoriza acima do próprio espírito são um exemplo do que esse
Ensinamento quer transmitir.
Cristo nos diz que todos os Ensinamentos ocultos serão revelados a seu tempo, como também afirma a
Filosofia Rosacruz. Um dia, o que o Espírito, simbolizado por Cristo, procura sussurrar às várias faculdades
do ser, serão de conhecimento público. Cristo diz também para não temer as faculdades ou atributos do
corpo que podem destruir apenas o corpo, mas sim temer aquelas que possam afetar a alma. Um exemplo do
primeiro caso seria o de uma pessoa que, por ter visão deficiente ou não ter atenção, caia em uma vala e se
machuque. Só o corpo seria afetado. Do segundo caso é exemplo uma pessoa de temperamento sem controle
que fira outras pessoas em seus acessos de raiva. Nesse caso, a alma é afetada e levará essa pessoa a ter de
passar por um processo purgatorial. Cristo afirma então para os discípulos que até os cabelos da cabeça estão
contados para simbolizar que tudo, em todos os seus mínimos detalhes, é registrado em nosso átomo
semente para servir de base ao julgamento depois da morte.
As Dificuldades
Prosseguindo, Cristo afirma que veio para trazer a paz e sim uma espada, porque Ele sabia que haveria uma
“guerra” dentro da consciência da pessoa que recebesse Seus Ensinamentos, entre a prática desses
Ensinamentos tendo por base o Amor e os velhos pensamentos e emoções estabelecidas durante o regime em
que somente a Lei prevalecia. A divisão entre pai e filho, mãe e filha e nora e sogra representa a luta entre os
novos pensamentos e emoções praticados segundo os Ensinamentos de Cristo e os velhos pensamentos e
emoções do antigo regime. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa, pois a luta se dá no íntimo
da própria pessoa. Quem não toma a sua cruz e segue a Cristo é a pessoa que aceita intelectualmente os
Ensinamentos dados por Ele, mas não os pratica. O que acha a sua vida é o que valoriza sua vida física
acima da espiritual. Precisa deixar de valorizar acima de tudo a vida pessoal e material que tanto o atrai para
dedicar-se a vida espiritual.
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As Recompensas
Este Capítulo termina com Cristo dizendo que se dermos apenas um copo de água fresca a um pequenino,
receberemos uma recompensa. O copo de água é esotericamente a “Água da Vida”. Os pequeninos são os
centros espirituais adormecidos dentro de nós e também representam irmãos mais atrasados em seu processo
evolutivo. Dar de beber a esse irmão significa iluminá-lo com o que ele puder absorver dos Ensinamentos
Cristãos. Também significa espiritualizar um vórtice espiritual ou uma adormecida faculdade. A água fresca
significa os Ensinamentos mais elementares. Paulo usou essa metáfora ao dizer que o leite era para ser dado
às criancinhas e a carne aos adultos, em função do que cada um já teria avançado. Cristo usou dessa imagem
para nos concentrarmos mais nas necessidades dos estão recebendo do que em nossa capacidade de
transmitir o conhecimento.
NOTA: Na Obra citada de Corinne Heline, New Age Bible Interpretation, Volume V, Chapter VII, ela
descreve como foi feita a escolha dos Discípulos. Cristo escolheu os doze seres humanos mais adequados
para participarem de Sua Missão e serem os disseminadores dos novos Ensinamentos quando Ele se fosse.
Os Discípulos são doze e cada um deles se correlaciona a um signo. A tabela abaixo, extraída do texto de
Corinne Heline na obra citada, correlaciona os Discípulos com cada signo, com os atributos de caráter e os
doze princípios cósmicos manifestando-se no Universo.
Discípulos

Signos

Qualidades

Tiago,
filho
de
Zebedeu
André
Tomé
Bartolomeu
Judas
Tiago, filho de Alfeu
Tadeu
João
Felipe

Áries

O que aspira

Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário

O humilde
O cético
O sonhador
O traidor
O metódico
O corajoso
O homem da oração
O lugar comum

Simão
Mateus
Pedro

Capricórnio O rebelde contra Roma
Aquário
O servo de Roma
Peixes
O homem de ação
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Atributos de
Caráter
Esperança

Princípios
Cósmicos
Vontade

Força
Dúvida
Intuição
Paixão
Método
Coragem
Regeneração
Conhecimento
espiritual
Entusiasmo
Vontade espiritual
Fé

Atração
Contração
Acréscimo
Destruição
Expansão
Construção
Sabedoria
Reflexão (abaixo,
como acima)
Repulsão
Cristalização
Atividade

.

Este trabalho consiste em uma série de vinte e oito artigos sobre INTERPRETAÇÃO ESOTÉRICA DO EVANGELHO DE SÃO
MATEUS. Além do próprio Evangelho de São Mateus, os textos são baseados principalmente em três fontes : Max Heindel,
Corinne Heline e John P. Scott, conforme explicado na Introdução ao Primeiro Capítulo.
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Princípios e Serviços prestados

1. QUEM SOMOS
A Fraternidade Rosacruz – Centro Autorizado do Rio de Janeiro é uma associação filantrópica de homens e
mulheres que se interessam pela Filosofia Rosacruz e procuram viver os seus ensinamentos. Conforme seus
estatutos, “A Fraternidade é uma associação de cristãos místicos, com fins cristãos-rosacruzes, morais, culturais,
apolíticos e não lucrativos, destinada ao estudo, à explicação e ampla disseminação da Filosofia Rosacruz.” Por
Filosofia Rosacruz entende-se a corrente de pensamento ocidentalista e cristã que visa a elevação espiritual do ser
humano através do desenvolvimento harmonioso da via ocultista e da via mística auxiliando a humanidade na
conquista do ideal de uma Mente Pura, um Coração Nobre e um Corpo São.
Somos, em síntese, uma associação que se esforça por contribuir que o Cristianismo Esotérico seja um
verdadeiro fator de evolução, fornecendo respostas satisfatórias do ponto de vista intelectual e místico às grandes
interrogações acerca da origem e natureza do homem, do seu destino, do sentido e finalidade da vida, e dos fatos
que a condicionam.
A nossa sede no Rio de Janeiro está localizada na Rua Enes de Souza, 19, na Tijuca,próximo à Praça Saens
Peña, estando aberta a todos quantos, de alguma forma, tangidos por um sentimento de renovação anímica, para cá
convergem numa profissão de fé cristã e de confiança no futuro.

2. OS NOSSOS PRINCÍPIOS
Os princípios que nos inspiram são os que Max Heindel, fundador de The Rosicrucian Fellowship, definiu em
consonância com as instruções recebidas dos Irmãos Maiores, e que, basicamente, se resumem em divulgar os
Ensinamentos da Sabedoria Ocidental, e em auxiliar todos os que sofrem.
3. A NOSSA ATIVIDADE
A atividade da Fraternidade Rosacruz – Centro Autorizado do Rio de Janeiro pode-se subdividir em três
categorias: devocional, didática e divulgadora.
Devocional
Aos Domingos, quinzenalmente após as Reuniões de Estudo dos Ensinamentos da Sabedoria Ocidental, que
são realizadas, às 17h: 00 celebra-se o Serviço do Templo.
Uma vez por semana, quando a Lua entra em um signo cardinal (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio) , é
oficiado o Serviço de Cura às 18h: 00.
Quando o Sol entra em um signo cardinal celebram-se os Serviços equinociais e solticiais, que marcam a
entrada das estações do ano.
A Páscoa Cristã e o Natal, também são celebrados segundo a tradição rosacruz.
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Didática
. Ministram-se cursos de Filosofia Rosacruz (Preliminar e Suplementar), Interpretação da Bíblia à Luz da
Filosofia Rosacruz e Astrologia Espiritual (Elementar, Superior e Suplementar) por correspondência postal ou e-mail.
· Efetuam-se aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas, reuniões dedicadas ao estudo do Conceito Rosacruz
do Cosmos, de Max Heindel, obra básica da Filosofia Rosacruz. Aos domingos, quinzenalmente, efetuam-se classes
dedicadas à Interpretação Esotérica da Bíblia, Astrologia e outros aspectos da Filosofia Rosacruz. Tais reuniões tem
início às 17 h: 00. Nestes dias, efetuam-se também atividade infanto-juvenil de 16hs: 00 às 17hs: 00. 137
. Promove, anualmente, um Workshop sobre Alimentação Vegetariana.
· Uma vez por ano realiza-se um Domingo de Confraternização, ao qual todos os amigos e estudantes são
bem-vindos, a fim de aprofundar conhecimentos recíprocos, trocar ideias e experiências, etc.
Divulgadora
· O Centro publica o boletim ECOS da Fraternidade Rosacruz no Rio de Janeiro, com o objetivo de consolidar
os contatos e amizades pessoais, de anunciar as atividades e respectivas datas, e de abordar temas que permitam o
confronto dos Ensinamentos com a realidade na qual estamos todos inseridos.
· Divulga, também, para os nossos membros e amigos, diversos textos de Max Heindel e de outros autores
de nossa escola publicados pela Sede Mundial e Centros credenciados.
· Mantém um site na Internet para complementar o material de divulgação de que dispõe sobre a Filosofia
Rosacruz e temas de misticismo e ocultismo cristão, dentro da Tradição Espiritual do Ocidente.
· Participa nos Encontros Internacionais Rosacruzes que se têm realizado desde 1997, e encontros regionais
promovidos por outros Centros latino americanos.

4. CONDIÇÕES DE ACESSO
A filiação está aberta para todas as pessoas que aspiram percorrer este caminho cristão espiritualista, que é
a Associação Internacional Rosacruz de Cristãos Místicos. Desejando-a, poderá solicitá-la por carta ou e-mail,
expressando as razões pelas quais se inclina pela Filosofia Rosacruz, e enviando-nos nome completo, endereço, data
de nascimento, estado civil e ocupação. Os pedidos de filiação deverão ser dirigidos à Fraternidade Rosacruz - Max
Heindel, Rua Enes de Souza, 19 Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 20521-210 ou ao nosso e-mail
rosacruzmhrio@gmail.com.
Os conhecimentos e as faculdades espirituais apenas serão utilizados legitimamente quando postas ao
serviço amoroso e desinteressado do próximo.
A Fraternidade Rosacruz desaprova qualquer comercialização de forças ou conhecimentos espirituais, bem
como o seu desenvolvimento negativo, tão prejudicial a quem é alvo de sua prática como a quem lhe serve de
veículo. Desta forma, astrólogos e quiromantes profissionais, e ainda médiuns e hipnotizadores praticantes terão seu
pedido de inscrição negado até abandonarem, de imediato, tais práticas.
5. OS RECURSOS
Por vontade do seu fundador, o ingresso na Fraternidade Rosacruz, em nenhum caso, está condicionado a
obrigações monetárias, não havendo taxas ou mensalidades obrigatórias. Todos os gastos da Fraternidade são
cobertos por contribuições e donativos, voluntários, de estudantes e simpatizantes que desejem colaborar com o
reembolso de despesas feitas com a produção do material de divulgação e envio, via postal dos cursos por
correspondência e solidarizar-se com a Obra Rosacruz. Para aqueles em que o coração despertar o desejo de
colaborar financeiramente com a continuidade da Obra Rosacruz, a nossa conta bancária é Banco Bradesco Agência: 3002 - Pio X; Conta Corrente: 93080-6.
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E-Book Gratuito
Venda Proibida
Pode ser compartilhado sem fins lucrativos.
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Rua Enes de Souza, 19 Tijuca, Rio de Janeiro, R.J. Brasil 20521-210
Telefone celular: (21) 9548-7397 - E-mail: rosacruzmhrio@gmail.com
Matriz:
THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP
Rosicrucian Fellowship , 2222 Mission Ave , Oceanside, CA 92058-2329
www.rosicrucian.com
www.rosicrucianfellowship.org
(760) 757-6600 (voice), (760) 721-3806 (fax)
© 2013 The Rosicrucian Fellowship, All rights reserved.

8

