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Capricórnio, Aquário e Peixes                             2013-2014 

 

N  A  T  A  L 
 

 
 

" O Espírito de Natal é uma realidade viva para todos os que desenvolveram o Cristo Interno. É um fato 
sublime que todos somos Cristos em formação e, quanto mais cedo nos conscientizemos de que devemos 
cultivar o Cristo Interno antes que percebamos o Cristo Externo, tanto mais depressa chegaremos ao dia de 
nossa iluminação espiritual. Somente o Cristo Menino Interno pode nos guiar para o Caminho, a Verdade e a 
Vida." 
                                                                                                                                                       Max Heindel 

              E  C  O  S 
                FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL 

                            Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
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O  PAI  NOSSO 
 

 

Cristo nos legou uma oração que é a oração perfeita, o Pai Nosso, dirigida ao melhoramento e purificação de todos os 

veículos do ser humano. Ela alimenta e constrói cada parte de nosso ser, tanto espiritual como fisicamente. Os Estudantes 

da Filosofia Rosacruz têm, no CONCEITO ROSACRUZ, uma explicação pormenorizada de como e porque essa fórmula 

abstrata realiza esse trabalho em todos os nossos veículos. 

 

 Após a introdução, “Pai Nosso que estais no Céu”, o Espírito Humano submete-se à Sua contraparte, Jeová, dizendo, 

“Santificado seja Vosso Nome”.  

 

O Espírito de Vida inclina-se ante Sua contraparte, o Cristo, dizendo “Venha a nós o Vosso Reino”.  

 

O Espírito Divino ajoelha-se diante de Sua contraparte, o Pai, dizendo “Seja feita a Vossa Vontade, assim na Terra como 

no Céu”.  

 

Então, o Espírito Divino pede ao Pai pelo corpo denso, “O pão nosso de cada dia nos dai hoje”.  

 

O Espírito de Vida pede ao Cristo pelo corpo vital,  “Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos  nossos 

devedores”.  

 

O Espírito Humano pede então a Jeová pelo corpo de desejos, “Não nos deixeis cair em tentação”.  

  

Os três aspectos espirituais do homem pedem então, juntos, pela mente, “Livrai-nos do mal”.  

 

Segundo o Conceito Rosacruz, o complemento da oração, “Pois vosso é o Reino, o Poder e a Glória, Amém” não foi 

dado por Cristo, mas é apropriado como uma adoração de partida do tríplice espírito quando encerra sua oração a Deus. 

A interpretação apresentada no Conceito Rosacruz tem, portanto, um significado sétuplo, pois as invocações estão 

relacionadas aos sete veículos do ser humano. 

 

Corinne Heline oferece em seu livro NewAge Bible Interpretation, New Testament, Volume V, Chapter VII, uma 

interpretação com significado duodécuplo, correspondendo ao número de signos do Zodíaco, em que as invocações 

atraem, portanto, as bênçãos das Hierarquias Criadoras. Desde os primórdios da Evolução, as Hierarquias Criadoras têm 

tido uma participação ativa em nosso processo evolutivo, especialmente no despertar de nosso tríplice Espírito e na 

criação dos quatro veículos que formam nossa personalidade, ou seja, os corpos denso, vital e de desejos e a mente. Cada 

invocação é, portanto, dirigida a cada Hierarquia de Áries a Peixes, fazendo referência ao trabalho por ela realizado no 

processo evolutivo. Observa-se que as quatro últimas invocações, que não fazem parte da oração do Pai Nosso descrita 

nos Evangelhos, correspondem às Hierarquias que correspondem às humanidades dos Períodos de Saturno, Solar, Lunar 

e Terrestre (Senhores da Mente, Arcanjos, Anjos e nossa humanidade).  

 

1. Pai Nosso que estais no Céu, Santificado seja o Vosso Nome, é a invocação do polo masculino do Espírito, a 

Vontade, por meio do planeta da Divindade, Netuno, à Hierarquia de Áries, que deu o primeiro impulso da 

moção. 

2. Venha a nós o Vosso Reino, é a invocação do polo feminino do Espírito, a Sabedoria, por meio do planeta da 

intuição, Urano, à Hierarquia de Touro, que deu o impulso inicial da forma. 

3. Seja feita a Vossa Vontade, assim na Terra como no Céu, é a invocação dos dois polos em uníssono ou em 

atividade harmoniosa, por meio de Mercúrio, à Hierarquia dual de Gêmeos, que deu o padrão ou arquétipo da 

primeira mistura da vida com a forma. (A Hierarquia de Gêmeos despertou o Espírito Humano) 

4. O pão (espiritual) nosso de cada dia nos dai hoje, é a invocação do polo feminino do Espírito por meio da Lua, o 

planeta da fecundação, à Hierarquia de Câncer, que despertou no ser humano o poder da imaginação. (A 

Hierarquia de Câncer despertou o Espírito de Vida) 

5. Perdoai as nossas dívidas, é a invocação do polo masculino do Espírito, por meio do Sol, o astro da Luz, à 

Hierarquia de Leão, os Senhores da Chama, que despertou o poder da Vontade no ser humano. (A Hierarquia de 

Leão despertou o Espírito Divino e deu o gérmen do corpo denso) 
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6. Assim como perdoamos nossos devedores, é a invocação do duplo poder em uníssono por meio de Mercúrio, o 

planeta da Sabedoria, à Hierarquia de Virgem que deu, através da pureza, o padrão do corpo vital. ( A Hierarquia 

de Virgem deu o gérmen do corpo vital) 

7. Não nos deixeis cair em tentação, é a invocação da natureza de desejos por meio de Vênus, o planeta do Amor, à 

Hierarquia de Libra que deu, através do Amor, o padrão ou gérmen do corpo de desejos.  

8. Mas livrai-nos do mal, é a invocação do corpo físico, através de Marte, o planeta da ação, à Hierarquia de 

Escorpião, que deu o primeiro arquétipo da forma para o ser humano em evolução. 

9. Pois Vosso é o Reino, é a invocação da mente por meio de Júpiter, o planeta da aspiração à Hierarquia de 

Sagitário, que deu ao ser humano o poder da mente. 

10. O Poder e a glória, 

11. Para sempre,  

12. Amém,  

 

As três últimas invocações são do tríplice espírito do ser humano à Hierarquia de Capricórnio, por meio de Saturno, à 

Hierarquia de Aquário, por meio de Urano e à Hierarquia de Peixes, por meio do planeta Júpiter, apontando para o 

homem perfeito ao final do Período Terrestre. 

 

As interpretações do Pai Nosso acima descritas demonstram, de modo significativo, que a mola mestra de todo o 

processo evolutivo é o SERVIÇO, prestado, de forma consciente, pelos habitantes de todos os planos do Mundo de Deus. 

As Hierarquias mais evoluídas prestam serviço àquelas que estão abaixo na escala evolutiva, algumas somente por Amor, 

como é o caso das Hierarquias de Áries a Leão, outras para sua própria evolução, como é o caso das demais. Os que 

recebem o serviço assumem uma dívida de gratidão para os que servem. Mas, de fato, é uma imensa troca que está sendo 

realizada, pois as Hierarquias que servem recebem em troca, um ganho em seu processo evolutivo, e também são gratas 

por isso. Não estão fora desse processo as ondas de vida que, neste Dia de Manifestação, atingem à individualidade, que 

são, além dos Senhores da Mente, os Arcanjos, os Anjos e nossa humanidade, as ondas de vida dos animais, vegetais e 

minerais, sem os quais não poderia haver progresso para as Hierarquias Criadoras. 

 

 No presente Período Terrestre, por exemplo, a vida não poderia manifestar-se em nosso planeta se não existissem os 

minerais. E o ser humano depende dos reinos mais inferiores para existir, até que possa sobre-existir por seus próprios 

meios, em um futuro ainda distante e que só é vivido pelos Adeptos. Diante de toda essa grandeza e de todo esse 

exemplo, possamos nós, seres humanos, prestar nossa eterna gratidão, por meio de nosso serviço, sem nenhum outro 

interesse senão o de participar prazerosamente dessa magnífica e edificante sinfonia de Amor.  

 

C A P R I C Ó R N I O 
 

( 21 de dezembro a 20 de janeiro) 

“Até que Cristo se forme em vós”  (Gál.  4:19) 

 

Detém as rédeas a esse potro chucro 

em que cavalga a tua mente vã 

a incursionar por vales e montes 

sem freio nem refreio, à brida toda, 

numa carreira louca e inconsequente, 

a conduzir-te a abismos tenebrosos. 

Detém-lhe as rédeas, o ímpeto domina 

e faze dele, dócil, teu ginete, 

pronto a servir-te, presto a obedecer-te. 

Dirige-o, pois, assim, ao teu talante, 

homem que és, dotado de razão, 

e um dia a trilha tu encontrarás 

              translúcida de sol e de perfume, 

e em torno à tua cruz brotarão rosas. 

            
Fernando Pinto 
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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 da Fraternidade. 

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: 17h 

Natal                             15 de dezembro 

Reuniões de Estudo      12 de janeiro (domingo) –    25 de janeiro (sábado)  

Confraternização          16 de março (domingo) 

Reunião de Estudo        29 de março 

 

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. 

                 

Dezembro  05  11  18  25    -  Janeiro  01  07  14  22  28    -  Fevereiro  03  11  18  25     -  Março   03 10 17  24  30 

 

 

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 

 

COLABORAÇÕES 

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 – CNPJ 00806351-0001-94 - BRADESCO – Ag. 3002   C/C 93080-6 

 

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br

