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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 12  

 
Jesus é Senhor do Sábado 

 

Em um dia de sábado, Jesus passeou pelas searas e, estando Seus discípulos com fome, colheram espigas de milho e a 

comeram. Os fariseus, vendo isso, comentaram que os discípulos de Jesus estavam fazendo algo ilícito. John Scott, em 

seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted  diz que, como a Bíblia é um livro espiritual, a espiga se refere a 

um alimento espiritual e não físico. Em Sua resposta, Cristo demonstra a falácia do tipo de religião praticada pelos 

fariseus, a religião da forma, em que o sábado é formalmente respeitado, mas o mesmo não ocorre no resto da semana. 

Cristo cita David comendo os pães da proposição reservados aos Sacerdotes, sinalizando que o caminho da Iniciação 

tinha sido aberto a todos e não apenas aos privilegiados. O Espírito de Cristo interno é o Senhor em todos os dias, 

tempos e locais. É superior ao corpo, que é seu templo.  

 

O Homem da Mão Ressequida 

 

Jesus partiu dali e entrou em uma sinagoga, onde estava um homem com uma mão ressequida. Os fariseus então lhe 

perguntaram: É lícito curar aos sábados? Cristo respondeu: Qual de vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em um 

poço em um sábado, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. E Cristo curou a 

mão ressequida. Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, Volume V, Capítulo VI comenta que a 

intolerância e a condenação das ações dos outros é uma atitude farisaica e que, ao viver estritamente de acordo com a 

letra da lei deixamos de lado a misericórdia, a compaixão e o amor, o que foi tão frequente e fortemente reprovado 

pelo Senhor. Corinne Heline dá também outra interpretação para a cura da mão ressequida. As duas mãos simbolizam 

os dois caminhos do serviço nos mundos internos. Na atual fase materialista o ser humano praticamente tolheu o poder 

do amor, deixando em desuso a mão que realiza esse serviço. Quando o Supremo Senhor do Amor apareceu, Ele 

despertou o coração e o fogo do coração colocou novamente em ação a mão que tinha sido ressequida por falta de uso. 

 

Segundo John Scott, em um sentido cósmico, o sábado representa o sétimo dia em que as Hierarquias “descansaram”, 

ou seja, após se tornar um indivíduo, o homem passou a ser responsável por seus atos e ficou sujeito às leis de Causa e 

Efeito. Mas sempre continuamos a ter a ajuda dessas hierarquias. Cristo trouxe de volta, com Suas palavras, o 

verdadeiro significado do sábado (Sabbath) de que é válido fazer qualquer coisa boa e construtiva nesse dia, ou seja, 

quando já nos tornamos indivíduos responsáveis por nossos atos. O homem deve ser capaz de dominar-se a si mesmo, 

sem depender das leis externas para isso. 

 

Jesus se Retira 

 

Os fariseus se retiraram e passaram a conspirar contra Ele. Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a 

todos Ele curou, para que se cumprisse a profecia do Profeta Isaias, que Cristo era o servo amado escolhido pelo Pai, 

que anunciará juízo aos gentios e que não nos forçará, nem gritará nos caminhos, nem esmagará a cana quebrada e 

nem apagará a mecha que fumega. Segundo John Scott, isto significa os nossos vícios e maus hábitos, representados 

pelos fariseus, resistem à força de Cristo e conspiram contra Ele, mas que essa força curará as nossas desarmonias 

internas, tanto física como espiritualmente, se seguirmos a Cristo. Anunciar juízo aos gentios significa que o Espírito 

Interno trará as partes não circuncidadas (os Gentios não são circuncidados) ou não purificadas do ser à compreensão. 

Não gritará nos caminhos significa que a Força de Cristo não subirá pela coluna vertebral se não for por nossa própria 

escolha, sem sermos forçados por Ele. A força de Cristo deverá ser cultivada por nós para que encontre seu caminho 

pela coluna espinhal, não importa quão injuriada esteja (cana quebrada) pelo mau uso da força criadora. Ele também 

não apagará o fogo da base da coluna (o kundalini), que deverá ter seu uso convertido para a espiritualidade. 
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A Cura de um Endemoninhado 

 

 

Trouxeram a Jesus um endemoninhado, cego e mudo que foi por Ele curado, sob os olhares de reprovação dos 

fariseus. Além do testemunho das curas realizadas por Cristo, há a interpretação esotérica da expulsão dos demônios e 

da cura da cegueira e da mudez que, segundo John Scott, significam a “expulsão” dos aspectos indesejáveis de nosso 

ser pelo Cristo Interno e a “cura” das várias faculdades espirituais, que estavam adormecidas. Os fariseus representam 

a personalidade na tentativa de impedir que o Cristo se expresse dentro de nós. Cristo, conhecendo a natureza da 

reação da personalidade, disse que todo o reino contra si mesmo ficará deserto e a casa dividida contra si mesma, não 

subsistirá. O reino ou a casa representam o corpo da maioria da humanidade, onde subsiste a luta entre o eu inferior e 

o Eu Superior, até que o Cristo Interno venha a governar o eu inferior. Respondendo aos fariseus, que diziam que 

Jesus expulsava os demônios pelo poder de Satanás, Cristo disse que se Satanás expulsasse a Satanás, ele estaria 

dividido contra ele mesmo. 

 

Ainda segundo John Scott, Cristo diz então que “aquele que não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta, 

espalha”. Diz também que “todo o pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo”. Os que estão com 

Cristo são aqueles que retêm a força criadora para uso na regeneração e os que estão contra Ele são os que a 

desperdiçam (espalham) na sensualidade. Os pecados em geral serão perdoados, por meio do arrependimento de tê-los 

cometido. Mas o pecado contra o Espírito Santo, que rege as forças criadoras, não é passível de perdão enquanto 

continuar a ser cometido, mesmo que haja o arrependimento após cada ato mal feito. É necessária uma reforma interna 

nessa vida ou nas vidas que se seguirem que leve à purificação do ser e a cessação desse abuso o que, no texto bíblico 

é representado pela afirmação de que esse pecado não será perdoado nem nesse mundo (nessa vida) nem nos mundos 

(vidas) que virão.  

 

 

A Árvore da Vida 

 

Cristo diz então que cada árvore é conhecida por seus frutos e nossos corpos atuais mostram exatamente como 

vivemos as vidas anteriores, pois são frutos de nosso passado viver. Por nossas palavras seremos justificados e 

julgados, de acordo com o que disse Cristo, pois conforme explica John Scott, as palavras proferidas representam o 

processo de gravação, em nossos átomos sementes, de tudo o que chega até nós pelo ar quem respiramos e que servem 

de base para o processo pelo qual passaremos no Purgatório e no Primeiro Céu, conforme explicado no Conceito 

Rosacruz do Cosmos. 

 

 

 

 O Sinal de Jonas 

 

Então alguns escribas e fariseus replicaram que queriam ver da parte do Senhor algum sinal. Cristo 

respondeu que uma geração má e adúltera buscava um sinal, sinal que não lhes seria dado a não ser o sinal 

do Profeta Jonas. Explica John Scott que o sinal de Jonas é o sinal do Mestre Maçom que só pode ser visto 

por aqueles com visão espiritual. Jonas permaneceu três dias e três noites no ventre de uma baleia e o Filho 

do Homem estará três dias e três noites no coração da Terra, disse Cristo. Os três dias no ventre de uma 

baleia representam os três dias que o Iniciado de certa Iniciação é dito ficar fora do corpo e em um extrato 

inferior de nosso planeta. 

 

No Capítulo II de Ensinamentos de um Iniciado, sob o título O Sinal do Mestre, Max Heindel trata do tema 

do Sinal de Jonas. Max Heindel diz que o Sinal do Mestre não é algo que o Mestre possa mostrar ou 

esconder, carregando-o sempre consigo sem poder ocultá-lo dos que estão qualificados para vê-lo. Por outro 

lado, o sinal é espiritual e deve ser percebido espiritualmente. Por isso as palavras de Cristo; “Uma geração 

corrompida e adúltera procura encontrar o sinal, mas o sinal não lhe será dado”. Portanto, conclui Max 

Heindel, é impossível mostrar o sinal do Mestre aos que não possuem visão espiritual, do mesmo modo que 

é impossível mostrar uma forma material a alguém fisicamente cego.  
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Max Heindel interpreta a afirmação de Cristo que Jonas permaneceu três dias e três noites no ventre de uma 

baleia dizendo que Jonas significa pomba, o bem conhecido símbolo do Espírito Santo. “Durante os três dias 

que abrangem as revoluções de Saturno, Solar e Lunar do Período Terrestre e as noites entre eles, o Espírito 

Santo e todas as Hierarquias Criadoras trabalharam no Grande Abismo, aperfeiçoando as partes internas da 

Terra e dos homens, removendo o peso morto da Lua. Então a Terra emergiu de seu estágio aquático de 

desenvolvimento na metade da Época Atlante e assim Jonas, a Pomba Espiritual, realizou a salvação da 

maior parte da humanidade.” 

 

 

 
Jonas depois de sua ''iniciação'' espiritual 

 

A afirmação de que o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da Terra é interpretada a 

seguir por Max Heindel. “Nem a Terra nem seus habitantes eram capazes de manter seu equilíbrio no 

espaço, portanto, o Cristo Cósmico começou a trabalhar com e em nós, finalmente descendo como uma 

pomba (não em forma de uma pomba, mas como uma pomba) sobre o homem Jesus. Assim como Jonas, a 

pomba do Espírito Santo, ficou três dias e três noites no Grande Peixe (a Terra submersa em água), assim 

também, no fim da nossa peregrinação involucionária, possa outra pomba, o Cristo, entrar no coração da 

Terra para o advento dos três revolucionários Dias e Noites que nos darão o impulso necessário em nossa 

jornada da evolução. Ele deve ajudar-nos a tornar etérea a Terra na preparação para o Período de Júpiter.” 

 

 
Jonas emerge de dentro da baleia com a palavra de Deus 

http://lh6.ggpht.com/_nHNAYHTZpbY/TQiwugQz9sI/AAAAAAAABxk/QPwwEWtf5_E/s1600-h/P174.jpg
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O tema do Sinal de Jonas é tratado também no Capítulo 16 de Mateus, quando voltaremos ao assunto.  

 

Cristo fala então que os Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se 

arrependeram com a pregação de Jonas. Fala também que a rainha do Sul se levantará no juízo com esta 

geração e a condenará, porque veio dos confins da Terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Disse também 

que quem estava aqui (Cristo) era maior que ambos. Segundo John Scott, os homens de Nínive representam 

as partes impuras  da mente e a rainha do Sul as partes impuras do coração, que se arrependeram e aceitaram 

a Sabedoria de Cristo, maior que a sabedoria de Jonas e de Salomão. 

 

 

 

A Estratégia de Satanás 

 

Cristo diz então que quando um espírito imundo sai de um homem, ele caminha por lugares áridos buscando 

repouso e não o encontra. Por isso diz que voltará para a casa de onde saiu. E, tendo voltado, a encontra 

vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros espíritos, piores do que ele. Assim, o 

último estado do homem encontra-se pior do que o primeiro, o que deverá ocorrer também com essa geração 

perversa. Para John Scott, Cristo quer dizer que os maus espíritos necessitam das emoções inferiores para 

afetar os seres que assediam, o que é representado pela umidade. Os lugares áridos representam os seres que 

já não possuem emoções inferiores com as quais os maus espíritos possam se alimentar. Se a pessoa não se 

eleva em suas emoções, seu ser (casa) não poderá evitar que os espíritos maus voltem a assediá-lo. 

 

A Família de Jesus 

 

Falava ainda Jesus ao povo, quando alguém disse: “Tua mãe e Teus irmãos querem vê-lo”. Cristo respondeu 

que Sua mãe e Seus irmãos eram os Seus discípulos, apontando para eles. Espiritualmente formamos uma 

família, sendo Deus o nosso Pai Celestial, todos servindo ao mesmo ideal espiritual e isso está acima das 

relações de sangue, explica John Scott. 
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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. 



7 
 

  
 

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. 
 

 
 

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 
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