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Áries, Touro e Gêmeos                                                                     2012 

 

 

CRISTO JESUS E A PÁSCOA 

 
Se todos compreendessem a missão de Cristo, Sua doutrina seria de uma ação mais positiva e verdadeira entre a 

humanidade. Se o Cristianismo fosse ensinado tal qual ele é, se se pudesse mostrar a todas as criaturas a 

grandiosidade que ele encerra, seria sentido e vivido permanentemente. 

 

Quando o Sol, em sua imutável marcha anual, entra no equinócio de outono, repete-se mais uma vez o Divino 

Drama Cósmico e Cristo eleva-se sobre a cruz do mundo na Páscoa da Ressurreição. 

 

Toda a Terra se estremece e um sussurro reverente de diáfanas vozes ressoa nos Céus, reverberando uma 

Aleluia ao Messias que, em último e grande triunfo, consumou novamente Seu imenso sacrifício. Mil vozes 

clamam: 

 

Ressuscitou o Rei dos Reis ! 

 

 

JOÃO BATISTA 
(Continuação) 

 

S. Mateus, em seu Capítulo 3, nos fala da pregação de João Batista no deserto da Judéia, citando o Profeta 

Isaías, a Voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor e endireitar suas veredas. João, a mente 

iluminada, prega às faculdades de nosso corpo ainda não regeneradas (deserto) para que esse deserto seja 

transformado no Reino dos Céus.  

 

João nos diz que devemos preparar o caminho do Senhor, o caminho para a Força de Cristo e endireitar suas 

veredas, ou seja, devemos purificar adequadamente nossos corpos e então levantar a Força de Cristo no reto 

caminho da regeneração.  

 

S. Mateus diz ainda, nesse capítulo, que João usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro e sua 

alimentação era de gafanhotos e de mel silvestre. As vestes representam o veículo do Iniciado enquanto o cinto 

de couro revela o fato de que o uso das forças criadoras era restrito, poupando-as para elevá-las ao longo da 

coluna espinhal. Os gafanhotos simbolizam também essa força vital poupada, que de outra forma poderia ser 

destrutiva, como o são os gafanhotos ao devorarem lavouras. Comer os gafanhotos significa o controle dessa 

força para algo construtivo. Uma vez dominada e usada para a regeneração, ela torna-se doce, o que é 

simbolizado pela ingestão do mel silvestre.  

 

Mais adiante, S. Mateus, no mesmo texto, mostra João dirigindo-se aos fariseus e saduceus, aqueles em que a 

mente ainda é dominada pela personalidade, afirmando que o machado já está posto à raiz das árvores e toda a 

árvore que não produza bons frutos deve ser cortada e lançada ao fogo. A verdade a eles transmitida é a de que 
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somente os atributos espirituais e os suscetíveis à espiritualização perdurem. Os demais devem ser queimados 

no fogo da purificação. 

 

No Capítulo 4 de seu Evangelho, S. Mateus diz que Jesus, ouvindo que João fora preso, retirou-se para a 

Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. A prisão de João pode ser interpretada como sendo a 

mente presa firmemente ao corpo. O Cristo Interno ou a Força que sobe pela medula espinhal deve prosseguir 

em sua visita a “cidades” ou partes do corpo que ainda não tenham sido espiritualizadas. Cafarnaum está 

localizada na costa Noroeste do Mar da Galiléia, o que indica que essa Força da Vida está sendo levantada no 

corpo, pois o norte e o oeste simbolizam as partes superiores do corpo.  

 

O texto diz a seguir que o Povo que jazia em trevas viu grande luz, o que significa que aquelas faculdades que 

jaziam adormecidas tornaram-se espiritualmente ativas ou iluminadas como resultado da visita da Força de 

Cristo. O texto finaliza dizendo que Jesus passou a pregar e a dizer: “Arrependei-vos, porque está próximo o 

Reino de Deus”. O Reino de Deus está próximo, porque ele está dentro de nós.  

 

Os textos anteriores descreveram os passos necessários para a formação desse Reino Interno. E é Jesus que diz 

que o Reino de Deus está próximo, porque cabe ao coração, que Jesus simboliza, comandar esse processo de 

regeneração que conduz à liberação. 

 

No Capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, Jesus fala ao povo a respeito de João dizendo: “Este é aquele de 

quem está escrito; eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de 

ti”. Isso confirma a interpretação de que João é a mente iluminada que prepara o caminho para o puro coração 

do Cristo Interno ou a purificação emocional feita por decisão do próprio indivíduo no caminho do ocultista.  

 

Jesus diz também que “entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista”. Isso 

significa que João Batista não tinha atingido ainda o estado de um Adepto, que é capaz de perpetuar seu veículo 

físico indefinidamente, sem necessitar do renascimento. 

No mesmo Capítulo 11, Jesus diz de João que ele mesmo é Elias, que estava para vir. Essa é uma declaração 

irrefutável de que o renascimento é um fato. O corpo de João Batista estava sendo vivificado pelo mesmo 

espírito que animou o corpo do profeta conhecido como Elias. 

 

No Capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, é citada a declaração de Herodes que se seguiu à morte do 

Profeta: “Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso nele operam forças miraculosas”. Herodes 

havia prendido João por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, pois João dizia que não era lícito 

possuí-la. A filha de Herodias dançou para Herodes no seu aniversário e, instigada pela mãe, pediu a cabeça de 

João Batista. O Rei atendeu ao pedido e João foi decapitado.  

 

Herodes simboliza o rei dos pecados capitais, a luxúria. A mente iluminada sabe que é errado usar a força vital 

para a sensualidade. Herodias representa a natureza emocional inferior e a filha deles, como o produto da 

associação de ambos, pede a morte de João, a mente superior. Essa passagem simbólica é um forte alerta, 

descrito com tintas fortes, dirigido aos aspirantes à vida superior, de que a purificação é indispensável para se 

trilhar o caminho da espiritualidade. Mas o bem triunfa ao final, simbolizado na declaração de Herodes de que 

João ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. 
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QUE VIVAM OS ANIMAIS ! 

 

Está comprovado que uma dieta carnívora aguça  a ferocidade. Queremos mencionar como exemplo claro a 

bem conhecida agressividade das feras e a crueldade dos antigos índios antropófagos. Por outro lado, 

ressaltamos a força prodigiosa e a natureza dócil do boi, do elefante e do cavalo que nos mostra o efeito da dieta 

herbívora nos animais. 

 

As nações vegetarianas e pacíficas do Oriente são uma prova do argumento contra uma dieta carnívora. 

 

No passado longínquo, o consumo de carne encorajou a então baixa inventividade humana e serviu a um 

propósito em nossa evolução. Agora, estamos no limiar de uma nova era, a Era de Aquário, quando a abnegação 

e o serviço trarão à humanidade um crescente desenvolvimento espiritual. A evolução da mente nos trará uma 

sabedoria profunda, muito além de nossa percepção atual. 

 

A dieta vegetariana faz parte desta transformação e deve ser adotada por todos aqueles que almejam conquistá-

la. 

 

Toda a vida pertence a Deus e causar sofrimento e morte a qualquer ser consciente é desumano.  

 

Os verdadeiros vegetarianos se abstêm do uso da carne como alimento por total compaixão, como nos transmite 

a inspirada poetisa Ella Wheeler Wilcox neste comovente apelo em favor de nossos amigos, os animais: 

 

          “ Eu sou a voz daqueles que não falam; 

          e através de mim o mundo vai falar 

          até que o surdo ouvido do mundo 

          seja aberto para escutar 

          as injustiças contra o fraco, que não sabe se expressar. 

 

                                                  A mesma força formou o pardal 

                                                  o rei, a criatura moldada; 

                                                  tanto para seres de pele como de penas, 

                                                  pelo Deus de Todos 

                                                  uma centelha de alma, a cada um lhe foi dada. 

 

                                                                                                              Eu sou o guardião do meu irmão 

                                                                                                              e até que o mundo corrija as coisas 

                                                                                                              a luta dele lutarei, 

                                                                                                              e para animais e aves 

                                                                                                              a palavra falarei.” 

 
                                                                                                       (Extraído de “Ensinamentos de um Iniciado” de Max Heindel) 

 

 

Não há boa nem má sorte, pois todo efeito é devido a uma causa.  

Cada qual recebe a sua recompensa consoante sua conduta e obras. 

Deus ama  todo o gênero humano da mesma maneira, mas nem todos O amam com o mesmo amor.  

O que Deus fez igual, as ações dos seres humanos fazem desiguais. 

A boa natureza está nas obras e não nas palavras. 
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            Paracelso 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 
 

PASSOS DO CAMINHO ROSACRUZ 

 

1  -  SIMPATIZANTE     Recebe o boletim informativo trimestral ECOS e tem acesso às Reuniões Públicas. 

2  -  ESTUDANTE           Inscreve-se no Curso Preliminar de Filosofia Rosacruz que consta de 12 lições. 

3  -  ESTUDANTE REGULAR  Após completar as 12 lições preliminares, é aceito pela “The Rosicrucian Fellowship”  

                                                     e passa a receber cartas e lições diretamente da Sede Mundial. 

4  -  PROBACIONISTA      Após um período mínimo de 2 anos, o Estudante Regular pode solicitar o grau de   

                                                     Probacionista e iniciar sua trajetória de Serviço. 

 

 

ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ NO RIO DE JANEIRO 

Horário: 17 horas 

Confraternização   11  de março 

Reuniões de Estudo (sábados)   31 de março  – 28 de abril – 26 de maio – 30 de junho 

Palestras   06 de maio  -  17 de junho 

Páscoa    08  de abril 

 

 

SERVIÇO DE AUXÍLIO E CURA 

Em obediência ao mandamento do Senhor Cristo de curar os enfermos, a FRATERNIDADE ROSACRUZ realiza, a nível 

mundial, semanalmente, o Serviço de Cura, quando a Lua entra em um signo cardeal (Áries, Câncer, Libra e 

Capricórnio). Os estudantes  que já completaram a quarta lição do Curso Preliminar podem associar-se a esse serviço 

devocional de ajuda com sua presença em nossa sede no Rio de Janeiro ou por meio de seus pensamentos e preces, 

recolhendo-se às 18:30 horas (19:30 no horário de verão) , mentalizando o Emblema Rosacruz e meditando 

fervorosamente sobre Amor Divino e Cura. 

            Março 03  09  16  23  30   -   Abril  06  12  19  26    -   Maio  03  09  16  24  31   -   Junho  06  12  20  27   

 

 

CURSOS DA FILOSOFIA ROSACRUZ 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel oferece gratuitamente os Cursos Preliminar (12 lições), Suplementar (40 lições),  

Ensinamentos Bíblicos da Sabedoria Ocidental (28 lições) e de Astrologia Preliminar (26 lições),  Suplementar (12 

lições) e Superior (13 lições). Para solicitá-los, basta escrever para o endereço abaixo ou para o e-mail, pedindo 

inscrição. Os  Cursos Suplementar,  Ensinamentos Bíblicos e  Astrologia deverão ser solicitados só depois de completado 

o Curso Preliminar. 

 

CD “SONGS OF LIGHT” 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel está distribuindo, gratuitamente, o CD “Songs of  Light”  a todos os estudantes 

dos diversos cursos da Filosofia Rosacruz 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL  

Livraria Horus, Rua Senador Dantas, 75 – Loja E – Centro – tel 2533-3638   

 

Os estudantes podem também adquirir livros pelo reembolso postal,  dirigindo-se à  Fraternidade Rosacruz de São Paulo 

pelo tel-fax   (011) 3107-4740 ou pelo e-mail: rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br 

O “Conceito Rosacruz do Cosmos” está disponível na Internet no site de nosso Centro: 

http://www. fraternidaderosacruz.org/conceito.htm 

 

 

COLABORAÇÕES 
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Nossa Fraternidade fornece todos os Cursos sobre a Filosofia Rosacruz, o CD “Songs of Light” e o boletim ECOS, 

arcando com todos os custos, inclusive o da remessa pelo correio nacional e internacional. Para aqueles em que o coração 

despertar o desejo fraterno de colaborar, damos, a seguir, nossa conta bancária: 

                 Fraternidade Rosacruz Max Heindel – BRADESCO – Agência 3002 – Pio X – Conta corrente 93080-6   


