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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 18  

 

O Maior no Reino dos Céus 

 

Respondendo a uma pergunta dos Discípulos sobre quem é o maior no Reino dos Céus, Jesus disse que todo 

aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança, de modo algum nele entrará. 

 

Esta é a primeira citação que faz Max Heindel da Bíblia no prefácio do Conceito Rosacruz do Cosmos 

intitulado “Uma Palavra ao Sábio”, complementada pela afirmação de que todos os ocultistas reconhecem a 

imensa importância deste ensinamento e tratam de o viver dia a dia.  

 

Max Heindel justifica essa citação dizendo que quando é apresentado algo de novo a uma criança, ela reage 

diferentemente dos adultos. “Não está imbuída do sentimento dominador de superioridade, inclinado a tomar 

aparência de sábio, ou a ocultar, sob o sorriso ou um gracejo, sua ignorância em qualquer assunto. É 

ignorante com franqueza, não tem opiniões preconcebidas nem julga antecipadamente. É, portanto, 

eminentemente suscetível de ser ensinada e instruída.”  

 

John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted reafirma essa interpretação feita por 

Max Heindel, dizendo que uma criança não tem preconceitos nem opiniões preconcebidas. Os mundos 

celestiais são diferentes do que em geral se concebe. Somente quando temos a mente aberta e somos capazes 

de ser ensinados como uma criança é que podemos eliminar qualidades indesejadas e entrar na consciência 

dos planos superiores. A pessoa que pensa que já sabe é incapaz de ser ensinada e o orgulho intelectual a 

impedirá de aceitar novos Ensinamentos. A humildade é uma das primeiras características que o neófito 

deve cultivar. Não podemos entrar nos mundos mais sutis sem sermos humildes. 

 

Não é por outra razão que o Evangelho cita ainda as palavras adicionais de Jesus “que aquele que se 

humilhar como uma criança, esse é o maior no Reino dos Céus e quem receber uma criança em meu nome, a 

mim me recebe.” Também faz referência às causas de tropeço na vida de um aspirante à vida espiritual 

simbolizadas nos escândalos, quando Jesus diz: que é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem 

pelo qual vem o escândalo. Jesus diz enfaticamente que se o pé ou a mão de um aspirante o faz tropeçar, é 

melhor que seja cortado e lançado fora, o mesmo se aplicando a um dos olhos.  

 

Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, Volume V, Capítulo VIII, cita essa passagem e 

comenta que essas instruções de Cristo a Seus Discípulos lidam com problemas de disciplina espiritual 

através da qual Seus seguidores podem alcançar o que Ele alcançou. E enfatiza não só a humildade como 

também o perdão como as virtudes mais importantes, como será comentado ao final. 

 

John Scott (obra citada) acrescenta que aquele que recebe a criança em nome de Cristo, recebe também a 

Cristo porque a criança possui qualidades semelhantes. O Evangelho diz também que qualquer um que 

ofenda a uma dessas crianças que creem em Cristo será melhor para ele que coloque uma pedra de moinho 

em seu pescoço e se afogue nas profundezas do mar, que no caso simboliza as emoções inferiores. Os 

escândalos virão para nos testar e nos ajudar a transformar a inocência em virtude. Mas ai daquele que 
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desempenhe o papel do tentador, pois a Lei de Causa e Efeito decreta que ele terá que pagar por isso. Cortar 

fora os pés e mãos e um dos olhos simbolizam o extremo cuidado com os sentidos que podem levar nosso 

corpo e mente ao pecado e assim destruir nossas aspirações.  

 

A Parábola da Ovelha Perdida 

 

Jesus continua dizendo: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque Eu vos afirmo que os 

seus anjos nos céus veem incessantemente a Face de meu Pai Celeste. Se um homem tiver cem ovelhas e 

uma se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove indo procurar a que se extraviou? E se 

porventura a encontra, sentirá maior prazer por causa desta do que pelas noventa e nove que não se 

extraviaram. Assim não é da Vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. 

 

Comentando essa parábola, Corinne Heline, na mesma obra citada, diz que os dígitos do número noventa e 

nove totalizam 18, dígitos cuja soma totaliza nove, o número da humanidade. Isso simboliza que todos, 

portanto, devem ser salvos. Ninguém pode ser permanentemente perdido, pois é parte de Deus. Segundo 

Heline, o mesmo se aplica aos candidatos à Iniciação, que sempre têm a ajuda e a proteção dos Mestres da 

Sabedoria, que trilharam o mesmo caminho. Há muita alegria nos Céus quando um neófito consegue vencer 

os obstáculos que o faz merecer o privilégio de ter a consciência da vida eterna. 

 

Segundo John Scott, na mesma obra, “os anjos dos pequeninos” a que se refere Jesus dizem respeito àqueles 

ainda muito novos para serem responsáveis por seus atos e têm um anjo da guarda. As consequências para 

os que prejudicam esses seres que não sabem ainda diferenciar entre o certo e o errado são, portanto, muito 

severas.  

 

A interpretação de Scott sobre a ovelha perdida é a de que a ovelha simboliza a inocência e a pureza e 

também aquelas qualidades espirituais que perdemos em nossa descida ao mundo material. Logo, aquele que 

perdeu uma dessas qualidades, deve ir recuperar essa qualidade perdida e quando o fizer, será grande sua 

alegria. 

 

Como se deve Tratar a um Irmão Culpado 

 

Jesus continua pregando aos Discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te 

ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, toma contigo uma a duas pessoas, para que, pelo depoimento de 

testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não atender, dize-o à Igreja e se não ouvir a Igreja, 

considera-o como gentio ou publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na Terra, terá sido ligado 

no Céu e tudo que desligardes na Terra, terá sido desligado no Céu. Também vos digo que se dois dentre vós 

concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que 

está nos Céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 

 

Segundo John Scott (obra citada) esses versículos enfatizam o fato de que as leis dos céus operam na Terra e 

as atividades na Terra têm seus efeitos nos mundos celestiais. Portanto, se salvamos nosso irmão ao 

mostramos como operam as leis cósmicas de modo que possa usá-las em seu benefício, ganhamos esse 

irmão que também será salvo nos planos superiores após sua morte. O que ligamos na Terra representam as 

qualidades que preservamos no mundo material que também o serão nos mundos invisíveis e não nos 

causarão sofrimento no Purgatório. Do mesmo modo, o que desligamos representa a não preservação dessas 

qualidades e a queda no pecado, com o consequente sofrimento no Purgatório. John Scott também comenta 

o poder do pensamento e particularmente o poder da concentração em massa. Cada pessoa adicional que ora 

em uníssono multiplica o poder de trazer a Força de Cristo. Quando duas ou três pessoas oram juntas, podem 

trazer dos Reinos Superiores um poder real. Esotericamente, pode significar que quando os dois polos de um 

ser, a mente e o coração, buscam a Cristo, Ele estará com ambos. O Ritual de Cura da Fraternidade Rosacruz 

também reconhece que quando uma pessoa ou grupo de pessoas oram fervorosamente em uma súplica a um 
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Poder Superior, atraem para si uma Força Divina que penetra no homem ou no grupo de homens e anima a 

forma de pensamento que eles criaram, sendo atingido o fim pelo qual eles se reuniram. 

 

A importância da Virtude do Perdão 

(A Parábola do Credor Incompassivo) 

 

Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu 

lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete. Jesus 

continuou dizendo que por isso o Reino dos Céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com 

seus servos, perante o qual trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. O servo não tinha como pagar e 

ia ser vendido com sua família e tudo o que possuía. O servo, prostrando-se, rogou do amo que tivesse 

paciência que ele lhe pagaria. O senhor desse servo dele compadeceu-se e perdoou sua dívida. Saiu o servo e 

encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários e agarrando-o disse: Paga-me o que deves. O 

conservo, a seus pés, pediu paciência que ele iria pagar a dívida. O servo não perdoou a dívida e o lançou na 

prisão. Tendo conhecimento do ocorrido, o rei, indignado, entregou o servo aos verdugos, até que pagasse 

toda a dívida. Jesus comentou ao final. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não 

perdoardes cada um a seu irmão. 

 

Corinne Heline, na mesma obra, comenta que, na Parábola do Credor Incompassivo, Cristo enuncia os 

princípios do código social que prevalecerá na Idade de Aquário em que a compaixão, a misericórdia e o 

espírito de caridade e de verdadeira fraternidade serão manifestos, o que está em flagrante contraste com a 

abordagem dura, arbitrária e desumana dos dias de hoje. Os céticos e materialistas consideram essa visão 

como utópica e fruto de sonhadores. O Idealismo Aquariano, entretanto, é baseado nos Ensinamentos de 

Cristo que olhou para muito além de Seus dias e, no meio de um mundo hostil, ousou proclamar verdades 

que pertencem a um novo e brilhante futuro. 

 

John Scott, na mesma fonte citada, diz que através da resposta de Cristo a Pedro e dessa parábola tanto o 

Perdão dos Pecados que veio por meio de Cristo e a Lei Mosaica de Causa e Efeito nos são ensinadas. Elas 

atuam imparcial e cientificamente em nossas vidas. É dos Ensinamentos de Cristo que quando pedimos 

perdão e nos arrependemos sinceramente, nossos pecados são perdoados. Mas é da Lei Mosaica de Causa e 

Efeito que, se não perdoarmos aos outros, não poderemos ser perdoados. O Amor terá que ser irradiado em 

todas as direções, tanto para quem recebe a graça como de quem recebe a graça. 

 

 

 

 
Michelangelo, Juízo Final, detalhe, Capela Sistina, Vaticano. 
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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.  

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. 
 

 
 

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 

www.rosacruzrj.org.br 
www.fraternidaderosacruz.org 
 www.christianrosenkreuz.org 

 
 

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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