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INTERPRETAÇA O ESOTE RICA DO 
EVANGELHO DE SA O 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 24 

 

O Sermão Profético: O Princípio das Dores 

 

 

 
Eugene Delacroix  Christ in the Garden of Olives 1827 Paris 

 

 

 quando Jesus ia saindo do Templo, aproximaram-se dEle os discípulos para lhe mostrarem a 

estrutura do Templo. Jesus porem lhes disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse 

derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Ele seus discípulos 

perguntando quando seriam essas coisas e que sinal haveria da vinda de Cristo e do fim do mundo. 

Respondeu Jesus dizendo: Acautelai-vos, que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome, 

dizendo ser Cristo e enganarão a muitos. 

 

E 
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Cristo deixando o Templo simboliza, segundo John Scott em seu livro The Four Gospels Esoterically 

Interpreted, o espírito deixando o corpo em seus veículos superiores, no caso, Cristo deixando os corpos de 

Jesus. Cristo explica a Seus Discípulos que não ficará pedra sobre pedra, referindo-se aos átomos do corpo 

que algum dia retornarão a seu estado natural, durante o processo em que o espírito deixa o corpo em sua 

morte, o mesmo acontecendo com os éteres inferiores. Posteriormente, o mesmo acontecerá com os éteres 

superiores e o corpo de desejos, conforme é descrito no Conceito Rosacruz do Cosmos. O Monte das 

Oliveiras é um monte de paz e simboliza um plano espiritual superior. Os Discípulos chegam a Cristo nesse 

plano onde são ensinados sobre certas verdades, entre elas sobre o fim do mundo, o que ocorrerá tanto 

individualmente como cosmicamente. Cristo diz que muitos pretenderão ser o Cristo e muitos serão 

enganados, referindo-se à clarividência negativa, que permite que falsos espíritos enganem as pessoas 

pretendendo serem Cristo ou outros grandes mestres.  

 

Cristo continua: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é mister que tudo 

isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e 

haverá fome e pestes e terremotos. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de 

entregar para sedes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por causa de meu nome. E surgirão falsos 

profetas e enganarão a muitos e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele 

que perseverar até o fim, será salvo. 

 

Aplicado ao indivíduo, segundo Scott, o fim do mundo é o fim da materialidade. A vinda de Cristo é a 

chegada da Consciência de Cristo em cada um de nós. As guerras significam as lutas do Eu Superior com a 

natureza inferior, quando a natureza superior busca estar no controle. Cristo diz que não devemos nos 

assustar, porque elas são necessárias até que a Besta interior seja conquistada. Mas esse é apenas o passo 

inicial, como explica Cristo ao dizer que ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações e reinos 

contra reinos significa a luta entre as faculdades opostas, que persistirá até que as qualidades superiores 

vençam. Fome refere-se à falta de espiritualidade, pestes às consequências do mau uso das funções do corpo 

e terremotos aos tremores que precedem a abertura dos vórtices espirituais do corpo, antes que o espírito 

possa deixar o corpo. O começo das dores significa o período em que o espírito geme para deixar seu corpo 

físico. Os tormentos simbolizam o processo de purificação. O ódio provém das faculdades destrutivas às 

novas faculdades resultantes do crescimento espiritual. Os falsos profetas são aquelas más qualidades que 

tentam desencorajar o trabalho da natureza superior, o que ocorre, por exemplo, quando a mente é 

materialista e desenvolve argumentos contra esse trabalho. O amor pode se esfriar ante a iniquidade, mas o 

que persevera até o fim será salvo da necessidade do sofrimento no purgatório.  

 

Prossegue Jesus: E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as 

gentes e então virá o fim. Quando, pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o Profeta 

Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, atente. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes e 

quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte a 

buscar a seus vestidos. 

 

Esotericamente, segundo John Scott, o primeiro verso significa que a influência da Força de Cristo deve ser 

sentida através do corpo inteiro e quando estiver completo todo o processo de purificação, aí será o fim. A 

abominação da desolação é a má utilização da força vital ou o beber pecaminoso do vinho do cálice da 

comunhão dentro do corpo. Quando essa abominação estiver no lugar sagrado ou na parte do corpo que 

deveria ser sagrado, é tempo de fugir para as montanhas ou elevar a consciência. Se não fizermos isso, 

seremos destruídos pelo eu inferior. Os que estiverem nos telhados ou os que habitam em consciência 

espiritual não devem deixar suas mentes descer à materialidade. Os que habitam na Judéia representam os 

que seguem os Ensinamentos de Cristo. Os que estão no campo são os que estão trabalhando para ganhar 

experiência através de atividades materiais, que são advertidos para não retornarem para buscar suas vestes, 

que representam seus interesses materiais, ou seja, é advertido para pensar no espiritual e não nas coisas 

materiais.  
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Jesus segue em Sua pregação: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que 

vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque então haverá uma grande aflição e, se aqueles 

dias não fossem abreviados por causa dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Surgirão falsos Cristos e 

falsos profetas que farão prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Não acrediteis, 

porque assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim também será a vinda do Filho do 

Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias o sol 

escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos Céus e a potência dos Céus será abalada. Então 

aparecerá no Céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da Terra se lamentarão e verão o Filho 

Homem vindo sobre as nuvens do Céu com poder e grande glória. E Ele enviará Seus anjos com clamor  de 

trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos. Aprendei, pois esta parábola da figueira. Quando os seus ramos 

de tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas 

coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Não passará esta geração sem que todas essas coisas 

aconteçam. 

 

De acordo com a interpretação de John Scott, as que estão grávidas são os que estão prestes a dar 

nascimento ao Cristo Interno, que é o resultado da união da mente e do coração espiritualizados. Não é 

desejável para tal pessoa ser tentada pela natureza inferior nesse momento, pois pode interferir na realização 

bem sucedida desse nascimento. Mais tarde, depois que o nascimento tenha tido lugar e o Cristo menino 

tenha se tornado adulto, não é desejável que a força vital seja usada pela natureza inferior. Esse é o que 

significa as que amamentarem naqueles dias. A fuga no inverno simboliza a busca da espiritualidade na 

idade avançada. É deplorável que ainda tenhamos que combater a natureza inferior quando se chega à 

velhice. Será uma situação quase insuperável na velhice se os desejos e emoções inferiores ainda não 

estiverem mortos dentro de nós nessa época. O sábado representa a fase da vida em que a Força Vital está 

mais forte. Não é uma boa época para se deixar a Força Vital sem controle, já que é a fase em que está com 

mais intensidade. Todas as condições acima descritas causam grande sofrimento na guerra entre o Eu 

Superior e o eu inferior. Deus certamente abrevia esses dias em que o eu inferior perde sua influência, pois o 

Espírito torna-se cada vez mais forte. Cristo pede cuidado para não sermos enganados pelos falsos profetas. 

A comparação da vinda do Filho do Homem com o relâmpago que vem do este para oeste descreve a força 

que vem do leste ou das regiões inferiores do corpo para o oeste ou as regiões superiores, a cabeça, à 

semelhança do que indica o Tabernáculo do Deserto. O cadáver representa o resultado da utilização indevida 

da Força Vital, que por essa utilização é morta e não pode servir aos propósitos para os quais existe. A 

utilização indevida da Força Vital atrai outras partes do ser para utilizações semelhantes, simbolizadas pelas  

águias. O Sol que escurece representa a perplexidade da mente que ainda não vê a luz, antes da realização 

espiritual. A Lua, que representa a intuição, também está às escuras antes dessa realização. Pode ser 

entendido também, segundo a interpretação do autor desta compilação, como uma referência à Lua Nova, 

momento em que os aspirantes nascem para o mundo espiritual, conforme descrito na simbologia do 

Tabernáculo do Deserto. A queda das estrelas do Céu representa o fato de que os centros do corpo de 

desejos e do corpo vital tornam-se ativos no neófito. Caem do Céu porque aparecem como forças espirituais 

no homem e as estrelas são forças espirituais no Céu. O abalo das potências do Céu representa o estágio de 

vibração preparatório para a liberação do espírito do corpo no momento da realização espiritual. O sinal do 

Filho do Homem nos céus pode simbolizar a luz que começa a brilhar em torno da cabeça daquele que 

alcança a iluminação. O clamor de trombeta dos anjos representa a vibração atingida naquele momento. A 

figueira é o símbolo da fertilidade. Quando a fertilidade espiritual manifesta-se no estudante, ele sabe que 

está às portas da iluminação. A afirmação de Cristo de que não passará esta geração sem que essas coisas 

aconteçam é uma prova de que Ele está se referindo ao processo que ocorrerá nos indivíduos que alcancem 

essa realização. 

 

Cristo diz ainda: O céu e a Terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia 

ninguém sabe, nem os Anjos nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim 

também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, 

bebiam, casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os 

levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e 

outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e outra deixada.  
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A sentença que diz que o Céu e a Terra passarão, segundo John Scott, pode ser interpretada individualmente 

e cosmicamente. Em nossa evolução sabemos que há noites cósmicas entre períodos e revoluções em que 

tudo é absorvido por Deus para um período de repouso, conforme descrito pelo Conceito Rosacruz do 

Cosmos em sua segunda parte. Do ponto de vista do indivíduo há uma mudança do nível de consciência ou 

um novo Céu, para o qual é necessário um novo corpo. Nos tempos de Noé, um novo tipo de corpo ou arca 

era necessário para chegar às terras mais altas, com pulmões para respirar o ar mais seco, em vez de guelras. 

Os que não se adaptaram, foram afogados. Para a Idade de Aquário, um novo corpo será necessário para 

atingir o novo nível de consciência, o corpo alma, ou traje dourado nupcial. Os que não o tiverem, 

permanecerão na escuridão.  

 

Exortação à Vigilância. A Parábola dos Dois Servos 

 

 
Parábola do Servo Fiel. 

Gravura de Jan Luyken ilustrando a parábola, na Bíblia Bowyer (Bowyer Bible). 

 

risto finaliza Seu sermão, dizendo: Vigiai, pois, pois não sabeis a que horas chegará o seu Senhor. 

Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria 

e não deixaria minar a sua casa. Vigiai, pois, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não 

penseis. Quem é, pois o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a Sua casa para dar o sustento a 

seu tempo? Bem aventurado aquele servo que o Senhor, quando chegar, achar servindo assim. Porém, se 

aquele servo mau achar que o Senhor tarde virá e começar a espancar aos demais e a beber com os 

temulentos, virá o Senhor em que em que não era esperado e destinará a sua parte  com os hipócritas e 

haverá pranto e ranger de dentes. 

 

Somos ensinados, por esses versos, que a eterna vigilância é o preço da segurança e que não é suficiente 

elevar ocasionalmente o nível de consciência, pois a natureza inferior (o ladrão) poderá voltar. Segundo 

Scott, isso poderá ocorrer até com Iniciados, podendo assim perder a capacidade e o privilégio de reunirem-

se com os Irmãos Maiores no Templo e ajudá-los em sua grande Obra humanitária, se não conseguirem 

manter o nível vibratório adequado. 

 

 

 

C 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jan_Luyken
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Lendas que Anunciam o Novo Regime 

 

o seu livro Neu Age Bible Interpretation, Volume V, Capítulo VIII, Corinne Heline analisa o 

Capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, dizendo que ninguém pode deixar de observar que os 

muitos sinais descritos nesse capítulo estão agora em evidência na Terra, à medida que o trabalho se 

intensifica e que só “será encurtado por causa dos escolhidos”. Para a visão espiritual, a Terra Santa torna-se 

o foco das vibrações espirituais lançadas sobre a Terra. A Palestina foi preparada por Iniciados para a 

Missão de Cristo inúmeros ciclos de tempo antes da chegada de Cristo. As correntes espirituais ainda estão 

sendo concentradas para tal propósito pelo Mestre Jesus e Seus Discípulos a partir de um Centro nos reinos 

espirituais sobre a cidade de Jerusalém, na preparação para a construção de uma nova Terra que pressagie a 

segunda vinda de Cristo. 

 

O trabalho vindouro que será de escopo mundial estará centrado na Terra Santa, onde o conflito final, a 

grande Batalha do Armagedon terá lugar. Esse conflito significará a superação final dos poderes da 

destruição e o definitivo anúncio da Nova Ordem dos Anjos e dos Homens. Heline diz que Mateus, Marcos 

e Lucas descrevem a caótica condição do mundo em que a humanidade está entrando. Ela cita Lucas 21:20: 

Quando virdes Jerusalém cercadas de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. 

 

Lendo na Memória da Natureza, Cristo mostrou a Seus Discípulos mais avançados Pedro, Tiago, João e 

André, os sinais que acompanham os dias finais da época presente. Caos e confusão, tanto na Natureza como 

na vida do homem, anunciam uma grande desintegração. Muitos se proclamarão Mestres e Cristo alerta para 

isso. Cristo nunca retornará em um corpo físico. Um número suficiente de seres humanos devem se 

qualificar para encontrá-Lo nos ares (com seus trajes de bodas) na Nova Terra. Esta geração (Idade, Período) 

não passará até que esses requisitos sejam atendidos. A presente Terra passará, mas as palavras de Cristo são 

preceitos da Lei Eterna. A falha do homem em seguir a evolução conforme prescrita pelos Anjos do Destino 

deu lugar à primeira vinda de Cristo, que se ofereceu como Senhor e Salvador do mundo. Sua segunda vinda 

aguarda o despertar dos poderes de Cristo dentro do homem e a sua demonstração externamente. 

 

 

 

 
 

Heinrich Hofmann Cristo no Jardim do Getsemane 1890 

N 
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Heinrich Hofmann, Jesus Cristo  
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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. 

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

A 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

© 2013 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosacruzmhrio@gmail.com
http://www.fraternidaderosacruz.org/
http://www.christianrosenkreuz.org/
http://www.rosacruzrj.org.br/

