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MAX HEINDEL

CAPÍTULO 23
Jesus Censura Escribas e Fariseus

Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas!
1886-94. Por James Tissot, atualmente no Brooklyn Museum, em Nova Iorque.

F

alou Jesus às multidões e aos Discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os Escribas e os
Fariseus. Fazei o que eles vos disserem, mas não os imiteis, porque dizem e não fazem. Atam fardos
pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos não os querem movê-los.
Praticam suas obras com o fim de serem vistos; ocupam os primeiros lugares nos banquetes e sinagogas e
amam serem chamados de mestres. Mas um só é vosso Mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém na Terra
chameis de Pai, porque só um é vosso Pai, o que está nos Céus. Nem sereis chamados de guias, porque um
só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo.
John P. Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreteded, explica que os Escribas e Fariseus
representam atributos da mente que nunca poderão entender o verdadeiro significado da religião a não ser
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que permitam que o coração esteja espiritualmente ativo. Sentar na cadeira de Moisés significa que o
entendimento da Lei Espiritual é apenas mental, pois o coração ou o lado intuitivo não foi ainda despertado.
Esses atributos da mente são egoístas, frios, invejosos e todos os outros qualificativos que São Paulo diz que
o Amor não é. Cristo enfatiza que o coração não pode ser negligenciado na religião, pois a mente sem o
coração nos leva para longe do Espírito. Enfatiza também que pessoas com esses atributos mentais frios
dizem aos outros o que fazer, mas não o fazem, buscam os melhores lugares e exaltam-se em orgulho.
Observam a letra da Lei, mas estão longe do seu espírito.
Jesus continua, dirigindo-se aos escribas e fariseus: Ai de vós, guias cegos, que dizeis: Quem jurar pelo
Santuário, isso é nada; mas se alguém jurar pelo ouro do Santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos
e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: Quem jurar pelo altar,
isso é nada, mas quem jurar sobre a oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Pois
qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo
que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo
céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais
importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Guias cegos, que coais os mosquitos e engolis o camelo.
Segundo Scott, o ouro representa a sabedoria e também o espírito. Os escribas dizem que não tem nenhum
efeito jurar pelo templo (o corpo), mas o que jura pelo ouro (o espírito) do Templo torna-se responsável.
Cristo diz que o templo ou corpo deve ser também santo porque o espírito que nele habita deve ter um lar
sagrado. O altar representa o assento da Força Vital, aquela Força em que vivemos, nos movemos e temos o
nosso ser. Há diferenças de interpretação de que esse altar seja a região sacra ou a cabeça. Essa Força (a
oferta) atua sobre esses dois altares. Cristo diz que o assento físico dessa Força (a região das forças
criadoras) deve ser tão santo quanto a Força que se manifesta através dele. A expressão dar o dízimo das
especiarias quer dizer que os escribas e fariseus cumprem as leis que não lhe trazem maiores inconvenientes,
mas evitam as que possam lhes trazer maiores dificuldades. Segundo Scott, é uma prática comum dos líderes
das atuais religiões de massas.
Jesus continua: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas
por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Limpai primeiro o interior do copo para que o seu exterior
fique limpo também. Vós sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro cheio de
ossos dos mortos e de toda a imundície. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas
por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Segundo Scott, o copo de que fala Cristo é a região sacra do corpo, receptáculo da Força Vital. O prato é o
próprio corpo, que contém o copo. Muitos fazem o exterior do corpo atrativo, mas vivem uma vida de baixas
emoções que maculam o seu interior. Os sepulcros caiados é um símbolo dessa situação. À vista física
proporcionam boa aparência, mas à vista espiritual mostram-se o oposto. A história do sepulcro caiado
também pode ser entendida literalmente em relação ao que fazemos com os nossos mortos. O clarividente
percebe a desintegração dos éteres químico e de vida além da desintegração dos corpos físicos, o que
proporciona uma visão deprimente. Daí a recomendação da Escola Rosacruz de cremar os corpos três dias e
meio após a morte, o que previne a lenta decomposição dos corpos e evita que o espírito seja atraído para o
corpo durante essa decomposição.
Diz a seguir Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas
adornais os túmulos dos justos e dizeis que se tivessem vivido nos tempos dos vossos pais, não teríeis sido
cúmplices no sangue dos profetas. Jesus comenta ainda que Ele enviou profetas, sábios e escribas, alguns
dos quais foram mortos e outros açoitados e perseguidos. Enfático, diz Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que
matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a
galinha ajunta seus pintinhos debaixo das ass e não o quisestes. Declaro-vos, pois, que desde agora não me
vereis até que venhas a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor!
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John Scott comenta que Cristo chama nossa atenção nessa passagem para a hipocrisia e a mera observância
da forma externa da religião como impedimentos à vivência espiritual. Edificar os sepulcros dos profetas
simboliza a construção de igrejas onde o espírito da religião está ausente. Jerusalém representa a condição
mental do ser. Cristo, o princípio do amor, deseja abrigar o lado mental sob suas asas, para aquecê-lo com
Seu Amor. A mente reluta, pois ainda não está pronta. A mente só verá a Cristo quando tiver evoluído ao
ponto de recebê-Lo com ânsia. Essa é a situação da humanidade presentemente. Só poderá receber os
benefícios espirituais decorrentes dos Ensinamentos de Cristo quando avançar suficientemente para acolhêlos prazerosamente.

Amaldiçoando os fariseus. 1886-94. Por James Tissot, atualmente no Brooklyn Museum, em Nova Iorque.
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Fraternidade Rosacruz
Princípios e Finalidade

A

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.
Lema e Missão Rosacruz: Mente Pura – Coração Nobre – Corpo São
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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

Fraternidade Rosacruz
Centro Autorizado do Rio de
Janeiro

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

Fraternidade Rosacruz
Centro Autorizado de Campinas

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

Fone/Fax:(0xx11)3107-4740
E-mail : rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br
Site: www.fraternidaderosacruz.com.br
Loja virtual : www.fraternidaderosacruz.org.br
Telefone celular: (55) (21) 9548-7397
E-mail: rosacruzmhrio@gmail.com
Sites: www.rosacruzrj.org.br
www.fraternidaderosacruz.org
E-mail: rosacruz@fraternidaderosacruz.com
Site : www.fraternidaderosacruz.com

Fraternidade Rosacruz
Centro Autorizado de Santo
André
Fraternidade Rosacruz
Grupo de Estudos de São Pedro

Av.Dr.Cesário Bastos, 366 - Vila
Bastos - Cep.09040-330 - Santo André
- SP
Rua Vasco Altafim, 517 Santa Cruz São Pedro - 13520-000 - SP

“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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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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