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INTERPRETAÇÃO ESOTÉRICA DO EVANGELHO DE SÃO MATEUS
(Compilada por Roberto Gomes da Costa de textos de Max Heindel, Corinne Heline e John P. Scott)
"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 11
Jesus dá Testemunho de João
Diz o início do Capítulo 11 que, quando Jesus acabou de dar Suas instruções aos doze discípulos, partiu dali para
pregar e ensinar nas cidades deles. Segundo John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted,
Capítulo 11 de Mateus, pregar nas cidades deles, em que as cidades simbolizam estados de consciência, indica a
crescente iluminação das faculdades do ser que advém do fato do Cristo Interno estar no controle dessas faculdades.
Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, New Testament, Capítulo IV, fala do importante papel
desempenhado por João Batista, mencionado no Evangelho de São Mateus no Capítulo 3 e, no presente capítulo, a
partir do segundo versículo. João Batista era o mais avançado em desenvolvimento espiritual que foi mandado à Terra
antes da vinda de Jesus. João formou a primeira Escola Interna tratando das interpretações mais profundas dos
Mistérios Cristãos, para preparar os pioneiros para a Idade de Peixes. Daí, as palavras de Cristo: “O Reino dos Céus é
tomado por esforço”, ou seja, aqueles que encontraram o Céu e nele entraram através das portas da Iniciação, o
fizeram ensinados nas Escolas Internas de Peixes estabelecidas por João.

Continuando a falar de João Batista, na obra citada, Corinne Heline descreve que a quietude e a paz do lar de
João e a companhia de sua santa mãe fizeram com que João amadurecesse mais rápido do que sua idade
física, cumprindo a promessa angélica de que João estaria pleno do Espírito Santo desde o ventre materno.
Na idade de doze anos fez sua primeira visita ao Templo. Aqui prevalece, em relação a essa idade de 12
anos, a mesma interpretação dada no Capítulo 9 do Evangelho, quando se trata da Ressurreição da filha de
Jairo. Corinne Heline explica naquele capítulo, referindo-se à simbólica idade de 12 anos, que essa idade é
um ponto crucial para a criança. É quando a natureza de desejos da criança começa a despertar e as
tendências oriundas das vidas anteriores começam também a manifestarem-se. Para uma “alma velha” ou
alma mais desenvolvida, como a filha de Jairo e agora João, essa idade marca um definido desenvolvimento
da natureza espiritual. Segundo Heline, desde cedo João manteve grande familiaridade com o deserto, onde
podia reconhecer um silêncio remanescente da Eternidade e onde as consciências interna e externa
tornavam-se uma só. Era no deserto que podia manter sua inteira dedicação ao Superior. Lá soube dos
visitantes celestiais que o Grande Ser estava por vir e lá estava preparado para servir como um pioneiro que
podia clarear o caminho para a chegada da Luz do mundo.
Ainda segundo Heline, em sua Escola preparatória um dos ritos mais importantes era o do Batismo, que não
consistia meramente na imersão do aspirante na água, mas sim a concessão dos poderes da clarividência e da
capacidade de funcionar em um corpo anímico separado do corpo físico sem que fosse provocada a morte, o
que ainda é uma conquista pioneira da Idade de Aquário, para as massas, assim como foi uma conquista
pioneira para uns poucos, na Idade de Peixes.
Quando João ouviu, no cárcere, falar das Obras de Cristo mandou por seus discípulos perguntar-lhe se Ele era aquele
que estava para vir. Segundo Scott, João (Batista) representa a mente iluminada e Cristo, a natureza amorosa
espiritualizada. A mente espiritualizada anseia pela presença da vibração de Cristo que nasce dentro de nós.
Jesus mandou responder a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os
mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Segundo a interpretação de John Scott, o
coração puro e cheio de amor diz à mente que os que estavam cegos espiritualmente tiveram seus olhos abertos, como
resultado da ação da Força de Cristo e que aqueles que estavam coxos e que não sabiam trilhar o caminho reto, são
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agora capazes de fazê-lo. Os leprosos ou os espiritualmente impuros estão agora purificados. Os surdos aos
Ensinamentos de Cristo são capazes agora ouvi-los com alegria. Os mortos para o que é superior são trazidos agora
para a vida da espiritualidade. Os pobres das coisas do Espírito estão ricos agora dos Ensinamentos que receberam.
Esses são os verdadeiros sinais do nascimento do Cristo Interno. Os sutis sentidos internos saíram da condição de
adormecidos para estarem em atividade pelo trabalho do Cristo Interno.
Jesus diz também que “bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço”, ou seja, se essa pessoa
está inteiramente afinada com as vibrações de Cristo, essas vibrações não se opõem a nem contrariam seu estado de
consciência natural, diz Scott.
Jesus dá então testemunho de João, dizendo que ninguém, entre os nascidos de mulher, apareceu maior que João
Batista, mas que o menor do Reino dos Céus é maior do que ele. Segundo John Scott, Cristo enfatiza que é necessária
uma mente (João) forte para viver uma vida de pioneiro no deserto, pois o deserto onde vivia João representa um lugar
de preparação. A mente iluminada que João representa deve vir primeiro para preparar o caminho para o Cristo
Interno. Cristo diz também que João, embora seja grande, não é maior que aqueles que estão no Reino dos Céus, ou
seja, aqueles que já atingiram a condição de Adeptos e que, por isso, não precisam renascer, pois são capazes de
perpetuar seu corpo físico indefinidamente.

As Cidades Impenitentes
Cristo diz ainda que desde os dias de João Batista até agora o Reino dos Céus é tomado por assalto e os que se
esforçam se apoderam dele. A interpretação de John Scott é a de que são aqueles que se elevaram espiritualmente por
sua força de vontade, por um forte desejo e por medidas drásticas de purificação espiritual, fazendo com que as portas
do Céu se abrissem para eles, através do atalho da Iniciação, confirmando a interpretação de Corinne Heline.
Cristo fala de novo de João Batista, que era Elias, aquele que estava por vir. Esta é uma declaração do Senhor que
confirma o processo do renascimento, tanto no livro de John Scott quanto no de Corinne Heline, nas obras acima
citadas.
Cristo começou então a censurar as cidades nas quais Ele operou milagres, por não terem se arrependido. Disse que se
em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que foram feitos em Corazim e Bethsaida, há muito que as duas
primeiras teriam se arrependido. Segundo John Scott, Corazim pode ser identificada como a fonte do Fogo de
Kundalini e Bethsaida como o plexo solar e que representam os primeiros passos no caminho espiritual, de elevação
da Força Vital na coluna espinhal. Esses são passos de um caminho muito íngreme e difícil para o aspirante se elevar.
Daí ser possível uma descontinuação desse trabalho devido à forte resistência da personalidade. Já Tiro e Sidom são
cidades visitadas por Cristo mais ao Norte (a cabeça) e são cidades perto uma da outra. Além disso, Tiro significa
“rocha” e esse conjunto de informações nos leva a concluir que Tiro e Sidom representam a glândula pineal e o corpo
pituitário. Cristo pode estar transmitindo a ideia de que, se a Força Vital tivesse chegado até essas glândulas, seria
mais provável que as glândulas permanecessem espiritualizadas, sem a descontinuidade que se observa mais
frequentemente com as outras cidades citadas.
Jesus dá graças ao Pai por ter ocultado esses Ensinamentos dos “sábios e entendidos” e os revelado aos “pequeninos”.
Segundo Scott, os sábios e entendidos representam aqueles assim considerados no mundo material por seu
entendimento das coisas materiais e os pequeninos são aqueles que abrem suas mentes para os novos ensinamentos
sem preconceitos.
Cristo diz que “tudo me foi entregue por meu Pai”. De acordo com a Filosofia Rosacruz, conforme descrito no
Conceito Rosacruz, o princípio do Pai é a Vontade, o do Filho é a Sabedoria e do Espírito Santo é a Atividade. Assim,
quando qualquer coisa é criada, o que vem primeiro é a Vontade. Então, o princípio da Sabedoria define os meios para
que essa Vontade seja cumprida. Aí, então começa o trabalho de concretização através da Atividade.
Segundo John Scott, os versículos finais, 28 a 30, são palavras a serem pronunciadas em um solo sagrado, capazes de
construir uma formosa vibração na consciência das pessoas que as repetem:
“Vinde a Mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e Eu os vos aliviarei.”
“Tomai sobre Vós meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso
para vossas almas.”
“Porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve.”
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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.

O Batismo de Cristo, quadro dos artistas Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci que mostra São João Batista batizando Jesus Cristo.
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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.

E-Book Gratuito
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Venda Proibida
Pode ser compartilhado sem fins lucrativos.

FRATERNIDADE ROSACRUZ
Centro Autorizado do Rio de Janeiro
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.
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