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A IMACULADA CONCEPÇÃO CÓSMICA 
 

Embora o Equinócio de Setembro marque o início de uma estação onde forças espirituais preparam o retorno de 

Cristo à Terra, essa influência espiritual do Equinócio começa várias semanas antes do Sol cruzar efetivamente 

o Equador Celeste em sua jornada para o Sul. 

 

Quando o Sol entra no signo de Virgem, a grande onda descendente da Luz de Cristo atinge os limites 

superiores da atmosfera terrestre e uma Imaculada Concepção Cósmica tem lugar, à medida que a Terra 

prepara-se para receber seu Amado em Seu retorno da Casa do Pai no Sol. Hostes da Hierarquia de Virgem 

cantam seu sublime Amor que é expresso no Grande Sacrifício que terá lugar. Pois agora, o planeta tornar-se-á 

um Cálice Cósmico do Graal, louvado pelos Anjos e esperando para ser cheio com o glorioso fluxo do Poder de 

Cristo renovado. 

 

Durante a Estação que se segue, nosso planeta aguardará com a respiração suspensa que a Virgem Mãe Celestial 

instile a essência da Vida Cósmica, simbolizada no ramo de trigo que está em Suas mãos.  

              E  C  O  S 
                FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL 

                            Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
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Depois de passar pelo signo de Virgem, o Sol toca os limites do signo de Libra e a Luz de Cristo 

definitivamente se faz sentir sobre a superfície da Terra. O Raio Dourado de Cristo mistura-se ao amarelo do 

Equinócio de Setembro e toda a atmosfera parece brilhar com a radiação solar enquanto as Hostes da Hierarquia 

de Libra se juntam em alegres aleluias com as Hostes de Virgem, envolvendo o globo com correntes de vida e 

luz. 

 

Cristo tem feito sempre esse trabalho para nossa esfera, do mesmo modo que também o fez para os outros 

planetas. Mas, desde o evento do Gólgota, há uma diferença. Ele agora penetra de um modo muito especial no 

coração de nosso planeta para governar a humanidade de seu interior e também do interior do coração do 

próprio homem. Antes do Gólgota, Ele não tinha chegado ao Centro da Terra. Sua influência vinha de fora, 

canalizada por Jeová, por meio de alguns Arcanjos que atuavam como Seus embaixadores, governando a 

evolução humana como Espíritos de Raça. 

 

Não fosse pela Imaculada Concepção Cósmica que anualmente ocorre, trazendo-nos um renovado Cristo 

Cósmico, não haveria progresso evolutivo em nosso planeta. É por causa do influxo de Cristo que a evolução 

continua. Fosse esse influxo retirado e a humanidade acabaria por destruir-se a si mesma. É o Poder de Cristo, 

trabalhando de dentro, que tem impedido a humanidade de caminhar para a autodestruição, e que está atuando 

para por abaixo as barreiras da ignorância que têm mantido a humanidade separada do Grande Universo que nos 

envolve.  

 

Extraído de Star Gates, Corinne Heline. 

 

 

 

A Mulher Cananeia 

 
(Evangelho de São Mateus, Capítulo 15) 

 

E Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Uma mulher Cananéia, vinda daquelas regiões, clamava pela 

filha endemoniada. Jesus não a respondeu e os Discípulos pediram que Ele a despedisse. Jesus respondeu que 

tinha sido enviado para as ovelhas perdidas. Ela pediu novamente que Jesus a socorresse e Jesus respondeu: 

"Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos". Ela, contudo, replicou: "Sim, Senhor, porém os 

cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos". Jesus então respondeu: "Mulher, grande é 

tua fé. Naquele momento, sua filha ficou sã". 

  

John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted, comenta que a mulher de Canaã representa 

a força emocional quando é usada sensualmente. A filha doente é o produto ou resultado do mau uso dessa 

força. Cristo comenta que Ele foi enviado para as ovelhas perdidas ou para aqueles que pecaram com o mau uso 

dessa força e é missão de Cristo promover a restauração da pureza perdida. Cristo também comenta que não é 

apropriado que o alimento espiritual para as faculdades superiores seja destinado às emoções inferiores, 

representadas pelos cães. A resposta da mulher Cananeia de que os cães comem as migalhas que caem da mesa 

de seus donos significa que as faculdades superiores, que devem governar a Força da Vida, deixam por vezes 

que partes dessa força sejam vorazmente apropriadas pelas emoções inferiores. Quando cessarmos de deixar 

cair essas migalhas, não teremos mais “cães” dentro de nós. Cristo purificou essa natureza emocional e curou os 

seus resultados, representados pela filha, até que sejamos capazes de elevar essa natureza aos planos superiores. 

  

Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, Volume IV, Capítulo V, comenta essa mesma 

passagem relacionada à mulher Cananéia, interpretando as palavras de Cristo de que não seria bom tomar o pão 

dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, como a afirmação de que a mulher não pertencia ao círculo restrito dos 
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Discípulos e não estaria pronta para receber o pão (ensinamentos mais profundos) destinado aos filhos (o grupo 

dos Discípulos). Ela era uma seguidora do culto à Astarte, a Deusa da Lua, mas a fama do Divino Mestre 

chegou até ela em seu distante lar, atraindo-a para o lugar onde estavam os Discípulos. Mas, como ela estava 

determinada a trilhar o caminho que levaria ao círculo restrito dos Discípulos sua resposta foi a de que até os 

cães comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Sua dedicação foi aceita por Cristo e sua filha 

instantaneamente curada, quando o Mestre reconheceu a sua fé. 

 

As interpretações de John Scott e de Corinne Heline sobre a resposta da mulher Cananéia são diferentes, mas 

ambas dizem respeito a diferentes fases que o aspirante pode enfrentar ao trilhar seu caminho buscando viver a 

Vida Superior. A de John Scott enfatiza a necessidade do domínio sobre a natureza emocional e a de Corinne 

Heline enfatiza o poder da fé e da determinação de seguir o caminho da Vida Superior, mesmo sem estar pronto 

para isso. 

 

 

S C O R P I U S 

 
      ( de  23 de outubro a 22 de novembro ) 

 

"Bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a DEUS"  ( Mat. 5:8) 

 

 

  Lateja na semente a flor futura 

 

  à força geratriz das mutações, 

 

  binômio eterno, espírito-matéria... 

 

       Agrilhoado ao peso dos sentidos 

 

       que o escravizam, sempre insaciáveis, 

 

       trava-se luta esconsa permanente 

 

       no interior do homem-consciência, 

 

       e ei-lo que sofre em busca do ideal 

 

       que agasalha no fundo de seu peito. 

 

  Mas a pureza um dia vencerá 

 

  as exigências da paixão 

 

  e o homem casto como pulcra rosa, 

 

  acrisolado aos sentimentos puros, 

 

  alcançará por fim a liberdade. 

 
                     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. 

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 
Reuniões de Estudo (sábados)  27  de setembro  – 25 de outubro  -  29 de novembro 

Palestras (domingos)  14  de setembro  –  12 de outubro  -  9 de novembro 

Assembléia Geral                              07 de dezembro 

Reunião de Natal                              21 de dezembro 

 

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. 

 Setembro  04  10  17  24   -   Outubro  01  08  14  22  29    -   Novembro  04  11  18  25    -   Dezembro  01  08  15  22  29    

 

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  -   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 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Convocamos nossos amigos e irmãos Probacionistas, Estudantes e Simpatizantes para a Assembléia Geral Ordinária que 

será realizada no dia 7 de dezembro de 2014 às 17 horas em nossa Sede.  

 

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   

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br

