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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 22 

 

A Parábola das Bodas 

 

 

 
O Grande Banquete. 

Gravura de Jan Luyken na Bíblia de Bowyer. 

 

 

 

isse Jesus: o Reino dos Céus é semelhante a certo Rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou 

seus servos para chamar os convidados e estes não quiseram vir. Enviou depois outros servos para 

dizer aos convidados que já tinha o jantar preparado, porém eles não fizeram caso, indo uns para seu 

campo e outros ultrajando e matando os seus servos. O Rei, tendo notícias disso, enviou seus exércitos, 

destruindo aqueles homicidas e incendiando sua cidade. Disse então a seus servos que as bodas estavam 

preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ordenou então aos servos para irem às margens de todos os 

D 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jan_Luyken
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caminhos para convidar a todos os que encontrassem. Os servos ajuntaram a todos os que encontraram, tanto 

os maus quanto os bons e a festa nupcial ficou cheia de convidados. O Rei, entrando para ver os convidados, 

viu ali um homem que não usava traje de núpcias e foi interpelado pelo Rei que perguntou como ele tinha ali 

entrado sem o traje de núpcias. Por não saber responder, o Rei ordenou que ele fosse amarrado de pés e 

mãos e lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e 

pouco escolhidos.  

 

De acordo com Corinne Helinne, em seu livro New Age Bible Interpretation, Volume V, Capítulo VI, as 

bodas do filho do Rei simbolizam a história da vida no Mundo Físico. A Luz da Verdade não é percebida 

pelas massas e os servos ou aqueles que se dedicaram a serem os mensageiros da verdade são perseguidos, 

pois todos os demais preferiram continuar em seus afazeres terrenos. Poucos têm conhecimento da 

verdadeira Missão de Cristo e muito menos sabem como se preparar para Seu retorno, que está simbolizado 

pela Festa das Bodas. Somente aqueles que construírem seu traje de bodas encontrarão co Cristo quando Ele 

voltar. Daí, a pergunta do Rei de como o convidado tinha ali entrado sem o traje de núpcias. O traje de bodas 

é o Corpo Alma reluzente de azul e dourado dos dois éteres superiores, construído pelo aspirante por suas 

elevadas aspirações e por uma vida pura e santa. Com esse traje pode visitar outros planos como um 

Auxiliar Invisível. Esse traje indica que aquele que o usa é um verdadeiro Iniciado. Somente esses pioneiros 

da realização espiritual serão merecedores de receber a Cristo nos “ares” em Sua volta usando o corpo vital 

de Jesus, conforme explica o Conceito Rosacruz do Cosmos, quando fala de Cristo e Sua Missão. 

 

Segundo John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted, o Rei representa o Pai e Seu 

filho, o Cristo. As bodas representam a segunda vinda de Cristo que todos nós esperamos. Os servos 

representam os mestres espirituais ou profetas que tentam induzir o povo a aceitar a Cristo e assim adquirir o 

estado de consciência necessário para tomar parte nas bodas. Depois dos Profetas, diz Scott, Deus enviou 

outros mestres que foram maltratados ao trazer os elevados Ensinamentos de Cristo. Recusaram-se a ouvir a 

Lei do Amor. Scott enfatiza que os elevados Ensinamentos são primeiramente dados aos “convidados” que 

estão na linha de frente da evolução. Posteriormente são dados aos que estão à margem dos caminhos da 

Vida, ou seja, as massas. 

 

Os exércitos do Rei enviados para destruir aqueles que maltrataram e mataram os servos do Rei, continua 

Scott, simbolizam seres e forças que automaticamente destroem os que se opõem à Lei de Deus. Isto não 

quer dizer que a parte espiritual do homem seja destruída, mas somente seus veículos. Quando isso acontece, 

o Espírito fica “despido” e deve aguardar outra oportunidade para recomeçar em uma nova manifestação. 

Scott esclarece que, quando aqueles escolhidos refutam aceitar os Ensinamentos dados, esses Ensinamentos 

são dados a todos no mundo inteiro simbolizados pelos que estão às margens dos caminhos. Essa é uma 

advertência dada aos pioneiros da evolução que, se não continuarem a progredir, perderão seu status de 

escolhidos e serão substituídos pelos que estão atrás na Evolução, que poderão chegar às bodas antes dos 

escolhidos.  

 

John Scott confirma a interpretação de Corinne Heline sobre o homem que chegou à festa sem o traje de 

bodas, que é um símbolo do corpo alma com o qual poderemos nos encontrar com Cristo nos ares em Sua 

volta. Os que não viverem uma vida espiritual e assim construírem um veículo capaz de nos levar aos ares 

para o encontro com Cristo serão lançados nas trevas exteriores, como diz a Bíblia. Eles estarão atados de 

pés e mãos sem esse veículo necessário para atuar nos mundos espirituais. 

 

É interessante notar que esse mesmo Ensinamento está contido na 1ª Epístola de São João, Versículos 5 a 7, 

em que Ele fala que Deus é Luz e que, se andarmos na Luz, como Ele está na Luz, teremos comunhão uns 

com os outros. Andarmos na Luz é uma simbologia para os que têm já desenvolvido seu corpo alma e a 

afirmação de que Cristo está na Luz refere-se à segunda vinda de Cristo usando o corpo vital de Jesus. Essa 

condição garante a comunhão entre todos, pois todos estarão na Luz.  
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A Questão do Tributo 

 

 
Dinheiro de César. 

Entre 1600 e 1640. Por Rubens, atualmente no Fine Arts Museums of San Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. 
 

Os fariseus enviaram seus discípulos a Jesus, perguntando: É lícito pagar o tributo a César ou não? 

Conhecendo a sua malícia, Jesus disse: Por que me experimentais, hipócritas? E lhes disse: De quem é a 

efígie e a inscrição da moeda? Responderam: De César. Então Jesus lhes falou: Daí, pois, a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus. 

 

De acordo com John Scott, César representa nossas obrigações e deveres materiais, que devem ser 

cumpridos. Somente quando os tivermos cumprido estamos livres para servir a Deus.  

 

A Questão dos Sete Irmãos e a Ressurreição dos Mortos 

 

 
 

No mesmo dia, chegaram junto a Jesus os Saduceus, que dizem não haver ressurreição, apresentando a 

seguinte questão: Ora, houve entre nós sete irmãos e o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo 

descendência, deixou a mulher a seu irmão. O mesmo ocorreu ao segundo, ao terceiro até o sétimo e, por 

fim, morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram. 

Jesus respondeu que na ressurreição, nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os Anjos no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rubens
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fine_Arts_Museums_of_San_Francisco&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Céu. Quanto à ressurreição dos mortos, Jesus perguntou se não tinham lido o que Deus declarou: Eu sou o 

Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.  

 

John Scott explica que a Ressurreição simboliza a Iniciação e o que a história dos sete irmãos e de uma 

esposa mostra é que, se desejarmos que a consciência do “reino dos céus” se manifeste em nós, devemos 

viver a vida que é vivida nos céus, sem o desperdício da função criadora, a ser usada apenas para trazer à 

existência seres gerados de um modo puro, para que tenham corpos puros e saudáveis. Ao responder que 

Deus é o Deus dos vivos, Cristo afirma que a morte não existe e que Abraão, Isaque e Jacó nunca morreram, 

mas apenas passaram a outro estado de consciência em outros planos.  

 

 

O Grande Mandamento 

 

 

Yeshua proclama o Shema em referência ao grande mandamento em  
Mateus 22.35-39  

 

 

E um doutor da Lei, fariseu, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: 

Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o 

primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a esse é “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.  

 

Nesses versículos Cristo revelou o verdadeiro coração de Seus Ensinamentos, que é o Amor de Deus e o 

amor dos homens. Os que amam a Deus amam seu irmão homem e, ao cumprirem esses mandamentos, os 

outros mandamentos farão parte deles mesmos, no seu devido tempo. O Amor é a nota chave dos 

Ensinamentos Cristãos.  

 

Cristo, o Filho de Davi. 

 

E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? 

Responderam: De Davi. Disse-lhes Jesus: Como então que Davi, em espírito, lhe chama de Senhor? Se 

Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? 

 

John Scott explica que não devemos confundir as coisas físicas com as espirituais. Jesus era o homem que 

descendeu de Davi. Cristo era o grande ser espiritual que nunca ocupou um corpo físico. Ele entrou na posse 

dos veículos físicos de Jesus (corpo denso e vital) durante o Batismo, com a permissão de Jesus e os usou 

até a Crucificação, durante os três anos de Seu Ministério. Do momento do Batismo em diante, Jesus 

funcionou nos mundos celestiais em seus veículos mais elevados. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-64jwIkH8Td8/TgX1e0krrbI/AAAAAAAAAMY/JhwK81bHE2w/s1600/Shema+Yeshua.jpg
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Genealogia de Jesus, segundo Mateus.  

Anônimo - from Bible des Capucins, l'arbre de Jessé 
 Bibliothèque nationale de France 

Fonte: Wikipedia 
 
 

 

Capa: 

 

Ícone Russo sobre a Genealogia de Jesus  

1567/1568 

Dionisy Grinkov 

Fonte: Wikipedia 
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Fraternidade Rosacruz 

Princípios e Finalidade 

 

 Fraternidade Rosacruz, cuja sede mundial está situada em Mt. Ecclesia, Oceanside, Califórnia, foi fundada em 1909 por 
Max Heindel, que organizou e dirigiu todos os seus trabalhos até 1919, data de sua partida física. Sucedeu-o sua esposa 
Sra. Augusta Foss Heindel, que durante trinta anos dirigiu a Obra a frente de um Conselho Diretor. 

A Fraternidade Rosacruz é uma organização de místicos cristãos  composta por homens e mulheres que estudam a Filosofia 
Rosacruz segundo as diretrizes apresentadas no Conceito Rosacruz do Cosmos. Tal Filosofia é conhecida como os Ensinamentos 
da Sabedoria Ocidental e estabelece uma ponte entre a ciência e a religião. Seus estudantes estão espalhados por todo o 
mundo; mas sua Sede Internacional está localizada em Oceanside, Califórnia, E.U.A.  

A Fraternidade Rosacruz não tem conexão com nenhuma outra organização. Foi fundada durante o verão e outono de 1909, 
após um ciclo de conferências proferido por Max Heindel em Seattle. Um Centro de Estudos foi formado e a Sede da 
Fraternidade se localizou temporariamente naquela cidade. Providencias foram tomadas para a publicação do Conceito 
Rosacruz do Cosmos. Com a publicação deste trabalho a Fraternidade Rosacruz foi definitivamente estabelecida.  

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel não é uma seita ou organização religiosa, mas sim uma grande Escola de Pensamento. 
Sua finalidade precípua é divulgar a admirável filosofia dos Rosacruzes, tal como ela foi transmitida ao mundo por Max 
Heindel, escolhido para esse fim pelos Irmãos Maiores da Ordem Espiritual.  

Seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico e o aspecto espiritual dos problemas relacionados à origem e evolução 
do homem e do Universo. Tais ensinamentos, contudo, não constituem um fim em si mesmo, mas um meio para o ser humano 
tornar-se melhor em todos os sentidos, desenvolvendo assim o sentimento de altruísmo e do dever, para o estabelecimento da 
Fraternidade Universal.  O fim a que se destina a Filosofia Rosacruz é despertar a humanidade para o conhecimento das Leis 
Divinas, que conduzem toda a evolução do homem, e, ainda:  

(I) explicar as fontes ocultas da vida. O homem, conhecendo as forças que trabalham dentro de si mesmo, pode fazer melhor 
uso de suas qualidades;  

(II) ensinar o objetivo da evolução, o que habilita o homem para trabalhar em harmonia com o Plano Divino e desenvolver suas 
próprias possibilidades, ainda desconhecidas para grande parte da humanidade; 

(III) mostrar as razões pelas quais o Serviço amoroso e desinteressado ao próximo é o caminho mais curto e mais seguro para a 
expansão da consciência espiritual.  

Foram publicados livros e organizados Cursos por Correspondência para os aspirantes que desejam estudar as verdades 
espirituais, mas como auxílio e não como fim em si mesmo, pois o estudo, em si só, não basta. A teoria precisa da experiência, 
obtida mediante a prática, para ser desenvolvida em sabedoria e poder. E, precisamente, a Fraternidade Rosacruz destina-se a 
prestar a orientação necessária aos aspirantes, para se chegar à aplicação da Lei Espiritual na solução dos problemas 
individuais e coletivos. 

O Movimento Rosacruz, publica e mundialmente iniciado pelo engenheiro Max Heindel, é fundamentalmente uma Escola de 
reforma interna para a humanidade, uma Escola de desenvolvimento e expansão de consciência, tratando de nossa origem 
espiritual e da finalidade de nossa evolução. 

 

A 
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Lema e Missão Rosacruz:  

 

Mente Pura – Coração Nobre – Corpo São 
 
 

“Devemos aprender a lição do trabalho para um propósito comum, sem lideranças. Cada qual, igualmente 

induzido pelo espírito do Amor que lhe vem do íntimo, deve empenhar-se pela elevação física, moral e 

espiritual da Humanidade à altura de Cristo, o Senhor e a Luz do Mundo.” – Max Heindel 
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Movimento Rosacruz no Brasil 

 

Centros e Grupos 
Autorizados 

Endereço Contato 

Fraternidade Rosacruz 
Sede Central do Brasil 

 
 

Rua Asdrúbal do Nascimento, 196 
CEP:01316-030 

São Paulo - SP, Brasil 

Fone/Fax:(0xx11)3107-4740 
E-mail : rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br 

Site: www.fraternidaderosacruz.com.br 
Loja virtual : www.fraternidaderosacruz.org.br 

Fraternidade Rosacruz 
Centro Autorizado do Rio de 

Janeiro 

Rua Enes de Souza 19 - Tijuca – 
Cep. 20521-210 - Rio de Janeiro - RJ 

Telefone celular: (55) (21) 9548-7397 
E-mail: rosacruzmhrio@gmail.com 

Sites: www.rosacruzrj.org.br 
www.fraternidaderosacruz.org 

Fraternidade Rosacruz 
Centro Autorizado de Campinas 

Av.Francisco Glicério, 1326 - 8 Andar 
- Sala 82 - Centro - Cep.13012-100 - 

Campinas - SP 

E-mail: rosacruz@fraternidaderosacruz.com 
Site :  www.fraternidaderosacruz.com 

 

 
Fraternidade Rosacruz 

Centro Autorizado de Santo 
André 

Av.Dr.Cesário Bastos, 366 - Vila 
Bastos - Cep.09040-330 - Santo André 

- SP 

 

Fraternidade Rosacruz 
Grupo de Estudos de São Pedro 

Rua Vasco Altafim, 517 Santa Cruz - 
São Pedro - 13520-000 - SP 

 

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br
http://www.fraternidaderosacruz.com.br/
mailto:rosacruzmhrio@gmail.com
http://www.rosacruzrj.org.br/
http://www.fraternidaderosacruz.org/
mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com
http://www.fraternidaderosacruz.com/
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E-Book Gratuito 

Este trabalho faz parte de uma série de vinte e oito artigos sobre 
 INTERPRETAÇÃO ESOTÉRICA DO EVANGELHO DE SÃO MATEUS 

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 

 
Endereços Web 

 
Site Rubi Alquímico 

www.fraternidaderosacruz.org 
www.christianrosenkreuz.org 

 
Site Diamante Alquímico 

www.rosacruzrj.org.br 
 

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) 
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