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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 15  

O que Contamina o Homem 

 

Alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém e perguntaram a Jesus por que os Seus Discípulos 

transgrediam a tradição dos anciãos de lavarem as mãos ao comer. Jesus respondeu que os escribas e 

fariseus também transgrediam o Mandamento de Deus de Honrar Pai e Mãe. John Scott, em seu livro The 

Four Gospels Esoterically Interpreted, interpreta essa passagem dizendo que é o espírito e não a forma que é 

importante do ponto de vista espiritual. Os escribas e fariseus representam qualidades e faculdades de uma 

fase ainda material da mente. Essas faculdades observam a forma exterior da religião e não o seu espírito. 

Assim, seguem rigorosamente o preceito de lavar as mãos antes das refeições, mas não deixam limpos seus 

corações e emoções. Para Cristo, coração e mente limpos são mais importantes que as mãos limpas.  

 

Ainda segundo Scott, honrar pais e mães tem um duplo significado. Primeiro, somos gratos aos nossos 

progenitores por nos darem a oportunidade de viver o mundo físico. Segundo, pais e mães simbolizam 

também a consciência mental e emocional original da qual brota a nova e superior consciência. Os escribas e 

fariseus desejam evitar qualquer obrigação com a consciência antiga, ou seja, não querem pagar seus débitos 

cósmicos. Cristo demonstrou essa obrigação a Seus Discípulos na Cerimônia do Lava Pés.  

 

Cristo então, tendo convocado a multidão, lhes disse que não é o que entra pela boca o que contamina o 

homem e sim o que dela sai. De novo, segundo Scott, Cristo enfatiza a importância dos assuntos espirituais e 

a menor importância das coisas materiais. 

 

A Mulher Cananéia 

 

Jesus partiu dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Uma mulher Cananéia, vinda daquelas regiões, 

clamava pela filha endemoninhada. Jesus não a respondeu e os Discípulos pediram que Ele a despedisse. 

Jesus respondeu que tinha sido enviado para as ovelhas perdidas. Ela pediu novamente que Jesus a 

socorresse e Jesus respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, 

replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus 

então respondeu: Mulher, grande é tua fé. Naquele momento, sua filha ficou sã. 

 

Segundo John Scott, na obra citada, comenta que a mulher de Canaã representa a força emocional quando é 

usada sensualmente. A filha doente é o produto ou resultado do mau uso dessa força. Cristo comenta que Ele 

foi enviado para as ovelhas perdidas ou para aqueles que pecaram com o mau uso dessa força e é missão de 

Cristo promover a restauração da pureza perdida. Cristo também comenta que não é apropriado que o 

alimento espiritual para as faculdades superiores seja destinado às emoções inferiores, representadas pelos 
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cães. A resposta da mulher Cananéia que os cães comem as migalhas que caem da mesa de seus donos 

significa que as faculdades superiores que devem governar a Força da Vida, deixam por vezes que partes 

dessa força sejam vorazmente apropriadas pelas emoções inferiores. Quando cessarmos de deixar cair essas 

migalhas, não teremos mais “cães” dentro de nós. Cristo purificou essa natureza emocional e curou os seus 

resultados, representados pela filha, até que sejamos capazes de elevar essa natureza aos planos superiores. 

 

Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, Volume IV, Capítulo V, comenta essa mesma 

passagem relacionada à mulher Cananéia, interpretando as palavras de Cristo de que não seria bom tomar o 

pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos como a afirmação de que a mulher não pertencia ao círculo restrito 

dos Discípulos e não estaria pronta para receber o pão (ensinamentos mais profundos) destinado aos filhos 

(o grupo dos Discípulos). Mas como ela estava determinada a trilhar o caminho que levaria ao círculo 

restrito dos Discípulos sua resposta foi a de que até os cães comem as migalhas que caem da mesa de seus 

donos. Sua dedicação foi aceita por Cristo e sua filha instantaneamente curada, quando o Mestre reconheceu 

a sua fé. 

 

Cabe meditar sobre o conteúdo de cada interpretação feita sobre a resposta da mulher Cananéia, a de John 

Scott, que enfatiza a necessidade do domínio sobre a natureza emocional e a de Corinne Heline, que enfatiza 

o poder da fé e da determinação de seguir o caminho da Vida Superior. 

 

Jesus Retorna ao Mar da Galileia e Cura Muitos Enfermos 

 

Partindo dali, Jesus foi para o Mar da Galiléia e subiu ao monte, assentando-se ali. E vieram multidões, 

trazendo consigo coxos, aleijados, cegos e muitos outros doentes, deixando-os aos pés de Jesus, que os 

curou. 

 

John Scott, na obra citada, interpreta essa passagem dizendo que a subida ao monte demonstra a Grande 

Consciência Espiritual de Cristo e que Ele a trouxe para um plano inferior para benefício das massas com 

sua consciência inferior. As massas tinham deficiências espirituais e vieram até Ele para iluminarem-se.  

 

A Segunda Multiplicação dos Pães 

 

Cristo chamou Seus Discípulos e manifestou sua compaixão por estarem três dias com Ele sem ter o que 

comer. Cristo lhes perguntou quantos pães tinham e os Discípulos responderam: sete e uns peixinhos. 

Mandou então o povo assentar-se no chão, tomou os pães e os peixes e, dando graças, partiu-os e distribui-

os ao povo. Todos comeram e se fartaram e, do que sobejou, recolheram sete cestos cheios. 

 

Segundo John Scott, Cristo novamente alimenta as multidões com pães e peixes, numa alusão aos 

Ensinamentos para a Idade de Virgem-Peixes, a doutrina da pureza e da regeneração que deveria ser 

ensinada durante a Idade que chegaria (ver interpretação feita no Capítulo 14 do Evangelho). 
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Brooklyn Museum - The Pharisees Question Jesus (Les pharisiens questionnent Jésus) - James Tissot 

 

 

«Chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei: Não é o que entra pela boca o que contamina o 

homem, mas o que sai da boca, é isso o que o contamina. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, 

perguntaram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele 

respondeu: Toda a planta que meu Pai celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Deixai-os; são 

cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Disse-lhe Pedro: Explica-

nos a parábola. Respondeu Jesus: Também vós não entendeis ainda? Não sabeis que tudo o que entra pela 

boca, desce ao ventre e é lançado em lugar escuso? Mas tudo o que sai da boca, vem do coração, e isto 

contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, 

furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o homem; porém o comer sem 

lavar as mãos não o contamina.» (Mateus 15:10-20) 
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Princípios e Atividades 

 
 

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.  
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A Páscoa Cristã e o Natal, também são celebrados segundo a tradição rosacruz. 
  
 

 
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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Pode ser compartilhado sem fins lucrativos. 
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