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Câncer, Leo e Virgo                                                                               2014 
 

A MISSÃO DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 

( Max Heindel, em Ensinamentos de um Iniciado ) 

Na época em que o Sol, por precessão, deixou a constelação de Touro, o povo que adorava esse animal foi 

considerado pagão e idólatra. Um novo símbolo do Salvador ou Messias foi encontrado no Cordeiro, que 

correspondia à Constelação de Áries. Mas qundo o Sol, por precessão, deixou esse signo, o judaísmo passou a 

ser uma religião do passado. Desde então, os bispos da nova religião Cristã usaram uma mitra com a forma de 

uma cabeça de peixe para indicar sua posição como ministros da Igreja durante a Idade de Peixes, que agora 

está chegando ao seu final.  

É evidente que uma nova Idade deverá iniciar-se quando o Sol transitar pela Constelação de Aquário, daqui a 

algumas centenas de anos. A julgar pelos acontecimentos do passado, é razoável esperar-se que uma nova fase 

religiosa suplantará nosso presente sistema, revelando maiores e mais nobres ideais que a nossa presente 

concepção da Religião Cristã.   

O processo de preparação para a Idade de Aquário já começou e, como se trata de um signo aéreo, científico e 

intelectual, conclui-se que, inevitavelmente, a nova fé basear-se-á na razão e será capaz de resolver o mistério 

da vida e da morte de modo a satisfazer tanto a mente como o sentimento religioso.  Por termos no passado 

desenvolvido os cinco sentidos pelos quais contatamos o atual mundo visível, poderemos num futuro não muito 

distante, desenvolver outro sentido que nos possibilitará ver os habitantes das regiões etéreas, bem como os 

nossos entes queridos que deixaram os corpos físicos e habitam o éter e as regiões inferiores do Mundo do 

Desejo  durante o primeiro estágio no reino espiritual.  

A fé será complementada pelo conhecimento e todos nós poderemos lançar então um brado triunfal sobre a 

morte. Os que estão inconscientes do que lhes está reservado poderão retardar o desenvolvimento dessa visão, 

acreditando que estão sofrendo alucinações quando começarem a ter os primeiros vislumbres das entidades 

etéreas, temendo serem considerados loucos se contarem o que viram.    

Portanto, a Fraternidade Rosacruz foi incumbida pelos Irmãos Maiores da missão de promulgar o Evangelho da 

Idade de Aquário e de dirigir uma campanha educativa e iluminadora para que o mundo possa se preparar para 

o que lhe está reservado. O mundo deve ser fermentado com as seguintes ideias:  

(1) As condições na terra dos mortos que vivem não estão envoltas em mistério, mas o conhecimento delas é 

tão válido como o de sabermos algo a respeito dos países estrangeiros através das descrições dos viajantes.  

(2) Encontramo-nos no limiar onde conheceremos essas verdades.  

(3) O mais importante é apressarmos o dia, em nosso caso pessoal, por meio do conhecimento dos fatos 

concernentes à existência post-mortem e às coisas que podemos esperar ver; então, saberemos o que procurar e, 
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quando começarmos a obter vislumbres dessas coisas, não teremos medo, não nos surpreenderemos e não 

seremos mais incrédulos.  

Embora esse desenvolvimento seja maravilhoso, ele vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Os 

estudantes devem compreender que uma séria responsabilidade é inerente à posse do conhecimento, porque a 

quem muito é dado, muito será exigido. Se enterrarmos nosso talento, não devemos esperar uma merecida 

condenação? A Fraternidade Rosacruz poderá cumprir sua missão somente quando cada membro fizer a sua 

parte, difundindo os Ensinamentos e vivendo a vida. Portanto, esperamos que isso alerte os estudantes quanto 

aos seus deveres individuais.   

 

A MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES 

(Mateus 14: 13-21) 

“Jesus retirou-se dali em um barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades 

seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus 

enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a 

hora; despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes 

disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. 

Então Ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco 

pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos Céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos 

discípulos e estes, às multidões. Todos comeram e se fartaram e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 

doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças.”  

John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted, explica que o milagre dos pães e dos peixes 

representa o regime a ser instaurado na Idade de Peixes que estava se aproximando quando Jesus viveu seu 

Ministério. O ideal dessa Idade está representado em seu signo oposto, Virgem. Os pães representam o signo de 

Virgem e simbolizam a pureza e o trabalho na vinha do Senhor. Em conjunto, Virgem e Peixes simbolizam o 

exaltado estado a ser adquirido por todos quando se elevarem acima das “águas” das emoções inferiores. 

Portanto, o batismo espiritual é prometido àqueles que empregam os Ensinamentos dos Evangelhos, escritos 

pelos Discípulos ou “Pescadores dos homens”, para elevá-los acima das “águas” das emoções inferiores para 

uma vida de regeneração.   

Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, New Testament, volume V, capítulo V, fala do 

importante papel desempenhado por João Batista na preparação para a Idade de Peixes. João Batista era o mais 

avançado em desenvolvimento espiritual que foi  

mandado à Terra antes da vinda de Jesus. João formou a primeira Escola Interna, tratando das interpretações 

mais profundas dos Mistérios Cristãos, para preparar os pioneiros para a Idade de Peixes. Daí, as palavras de 

Cristo: “O Reino dos Céus é tomado por esforço”, ou seja, aqueles que encontraram o Céu e nele entraram 

através das portas da Iniciação, o fizeram ensinados nas Escolas Internas de Peixes estabelecidas por João.  

Segundo John Scott, na obra citada, o número de pães, cinco, e o número de peixes, dois, somados, levam ao 

número místico sete. O número de pessoas alimentadas, cinco mil, adicionados ao número sete, sem os zeros, 

leva ao número 12, que também é igual ao número de cestos com as sobras de comida depois de todos estarem 

fartos. Sete são os centros do corpo de desejos e cinco os centros do corpo vital que devem ser alimentados ou 

abertos com os novos Ensinamentos.  

Corinne Heline, em seu livro , diz que os milagres de Cristo Jesus, quando interpretados esotericamente, estão 

em perfeito acordo com as Leis ocultas da Natureza. O conhecimento e o poder para manipular as forças 
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governadas por essas Leis superiores são reservadas àqueles Iniciados que já atingiram um elevado grau de 

realização espiritual.  

Cristo, quando alimentou as multidões, usou de leis que pertencem ao oitavo estrato da Terra, o Estrato 

Atômico, nome dado pelos Rosacruzes à oitava camada interna de nosso planeta, que corresponde ao Mundo 

dos Espíritos Virginais. As forças e poderes deste mundo estão refletidos nesse estrato, do mesmo modo que os 

objetos estão refletidos na superfície da água. Nesse estrato estão os padrões de todas as coisas criadas e os que 

são capazes de controlar as forças que lá operam podem multiplicar muitas vezes qualquer objeto que já exista. 

Segundo Corinne Heline, as forças desse estrato não são criativas, são multiplicadoras somente e podem ser 

direcionadas para o quarto estrato da Terra, o estrato aquoso, onde estão as possibilidades germinais de tudo 

quanto existe na superfície da Terra, pois este estrato é a expressão física direta da Região do Pensamento 

Concreto. Essas forças foram empregadas pelo Senhor Cristo para a multiplicação dos pães e peixes.  

 

C Â N C E R 

                                                                                             (22 de junho a 23 de julho) 

"Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem  por ele"  (João 1:7) 

              

            Oh! Mater santa, gloriosa e bela, 

                   transfunde em almas tua força intensa, 

                        espelha-te na lua transmutante, 

                             fecunda a terra, cujo ventre imenso 

                                  é capaz de reter toda semente 

                                       para transformação miraculosa 

                                            que o poder maternal sempre renova! 

                                                 Aos corpos virgens abre-lhes as portas 

                                                      ao ar, à luz,às águas cristalinas, 

                                                            ao sol, à noite, ao vento, à tempestade, 

                                                                para que voltem outra vez ao barro 

                                                                     e o purifiquem pelo dom do espírito 

                                                                          para ascender de novo à etérea pátria 

                                                                                                na complementação do eterno ciclo.      

                       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 17 h 

 

AVISO: Por ocasião da COPA DO MUNDO, nossas atividades estarão suspensas de 12 de junho a 15 de julho. 

 

Palestras (domingos) 17 de agosto  -  14 de setembro     

Reuniões de Estudo (sábados)    26 de julho  -  30 de agosto  -  27 de setembro 

 

 

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 , mentalizando o Emblema Rosacruz e meditando fervorosamente sobre Amor Divino e 

Cura. 

           Junho  07  14  20  27  -  Julho  05  11  17  24   -  Agosto  01  08  14  21  28    -  Setembro  04  10  17  24  

 

 

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),  Astrologia Suplementar 

(12 lições) e Astrologia 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. 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL 

 

Livraria Horus, Rua Senador Dantas, 75 – Loja E – Centro – tel 2533-3638  -  2220-7680 

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

pelo tel-fax   (011) 3107-4740 ou pela Loja Virtual www.fraternidaderosacruz.org.br 

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

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

 

CD “SONGS OF LIGHT” 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel está distribuindo gratuitamente o CD “Songs of Light” aos estudantes dos diversos 

cursos da Filosofia Rosacruz. 

 

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 – Agência 3002 – Pio X – Conta corrente 93080-6 

 

 


