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ENSINAMENTOS DE CRISTO NO EVANGELHO DE SÃO MATEUS 

 
 CAPÍTULO XVIII 

 
Respondendo a uma pergunta dos Discípulos sobre quem é o maior no Reino dos Céus, Jesus disse que todo 

aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança, de modo algum nele entrará. 

 

Esta é a primeira citação que faz Max Heindel da Bíblia no prefácio do Conceito Rosacruz do Cosmos 

intitulado “Uma Palavra ao Sábio”, complementada pela afirmação de que todos os ocultistas reconhecem a 

imensa importância deste ensinamento e tratam de o viver dia a dia.  

 

Max Heindel justifica essa citação dizendo que, quando é apresentado algo de novo a uma criança, ela reage 

diferentemente dos adultos. “Não está imbuída do sentimento dominador de superioridade, inclinado a tomar 

aparência de sábio, ou a ocultar, sob o sorriso ou um gracejo, sua ignorância em qualquer assunto. É ignorante 

com franqueza, não tem opiniões preconcebidas nem julga antecipadamente. É, portanto, eminentemente 

suscetível de ser ensinada e instruída.”  

 

John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted reafirma essa interpretação feita por Max 

Heindel, dizendo que uma criança não tem preconceitos nem opiniões preconcebidas. Os mundos celestiais são 

diferentes do que em geral se concebe. Somente quando temos a mente aberta e somos capazes de ser ensinados 

como uma criança é que podemos eliminar qualidades indesejadas e entrar na consciência dos planos 

superiores. A pessoa que pensa que já sabe é incapaz de ser ensinada e o orgulho intelectual a impedirá de 

aceitar novos Ensinamentos. A humildade é uma das primeiras características que o neófito deve cultivar. Não 

podemos entrar nos mundos mais sutis sem sermos humildes. 

 

Não é por outra razão que o Evangelho cita ainda as palavras adicionais de Jesus “que aquele que se humilhar 

como uma criança, esse é o maior no Reino dos Céus e quem receber uma criança em meu nome, a mim me 

recebe.” Também faz referência às causas de tropeço na vida de um aspirante à vida espiritual simbolizadas nos 

escândalos, quando Jesus diz que é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o 

escândalo. Jesus diz enfaticamente que, se o pé ou a mão de um aspirante o faz tropeçar, é melhor que seja 

cortado e lançado fora, o mesmo se aplicando a um dos olhos.  

 

Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, Volume V, Capítulo VIII, cita essa passagem e 

comenta que essas instruções de Cristo a Seus Discípulos lidam com problemas de disciplina espiritual através 

da qual Seus seguidores podem alcançar o que Ele alcançou. E enfatiza não só a humildade como também o 

perdão como as virtudes mais importantes, como será comentado ao final. 

 

John Scott, na obra citada, acrescenta que aquele que recebe a criança em nome de Cristo, recebe também a 
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Cristo porque a criança possui qualidades semelhantes. O Evangelho diz também que, qualquer um que ofenda  

uma dessas crianças que creem em Cristo,  será melhor para ele que  coloque  uma  pedra  de  moinho  em  seu  

pescoço e se afogue nas profundezas do mar, que no caso simboliza as emoções inferiores. Os escândalos virão 

para nos testar e nos ajudar a transformar a inocência em virtude. Mas ai daquele que desempenhe o papel do 

tentador, pois a Lei de Causa e Efeito decreta que ele terá que pagar por isso. Cortar fora os pés, mãos e um dos 

olhos simboliza o extremo cuidado com os sentidos que podem levar nosso corpo e mente ao pecado e assim 

destruir nossas aspirações.  

 

Jesus continua dizendo: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque Eu vos afirmo que os seus 

anjos nos céus veem incessantemente a Face de meu Pai Celeste. Se um homem tiver cem ovelhas e uma se 

extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove indo procurar a que se extraviou? E se porventura a 

encontra, sentirá maior prazer por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim não 

é da Vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. 

 

Comentando essa parábola, Corinne Heline, na mesma obra citada, diz que os dígitos do número noventa e nove 

totalizam 18, dígitos cuja soma totaliza nove, o número da humanidade. Isso simboliza que todos, portanto, 

devem ser salvos. Ninguém pode ser permanentemente perdido, pois é parte de Deus. Segundo ela, o mesmo se 

aplica aos candidatos à Iniciação, que sempre têm a ajuda e a proteção dos Mestres da Sabedoria que trilharam o 

mesmo caminho. Há muita alegria nos Céus quando um neófito consegue vencer os obstáculos que o faz 

merecer o privilégio de ter a consciência da vida eterna. 

 

A interpretação de Scott sobre a ovelha perdida é a de que a ovelha simboliza a inocência e a pureza e também 

aquelas qualidades espirituais que perdemos em nossa descida ao mundo material. Logo, aquele que perdeu 

uma dessas qualidades, deve ir recuperar essa qualidade perdida e, quando o fizer, será grande sua alegria. 

 

Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe 

perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete. Jesus continuou 

dizendo que por isso o Reino dos Céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, 

perante o qual trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. O servo não tinha como pagar e ia ser vendido 

com sua família e tudo o que possuía. O servo, prostrando-se, rogou do amo que tivesse paciência que ele lhe 

pagaria. O senhor desse servo dele compadeceu-se e perdoou sua dívida. Saiu o servo e encontrou um de seus 

conservos que lhe devia cem denários e agarrando-o disse: Paga-me o que deves. O conservo, a seus pés, pediu 

paciência que ele iria pagar a dívida. O servo não perdoou a dívida e o lançou na prisão. Tendo conhecimento 

do ocorrido, o rei, indignado, entregou o servo aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Jesus comentou ao 

final: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. 

 

Corinne Heline, na mesma obra, comenta que, na Parábola do Credor Incompassivo, Cristo enuncia os 

princípios do código social que prevalecerá na Idade de Aquário em que a compaixão, a misericórdia e o 

espírito de caridade e de verdadeira fraternidade serão manifestos, o que está em flagrante contraste com a 

abordagem dura, arbitrária e desumana dos dias de hoje. Os céticos e materialistas consideram essa visão como 

utópica e fruto de sonhadores. O Idealismo Aquariano, entretanto, é baseado nos Ensinamentos de Cristo que 

olhou para muito além de Seus dias e, no meio de um mundo hostil, ousou proclamar verdades que pertencem a 

um novo e brilhante futuro. 

 

John Scott, na mesma fonte citada, diz que, através da resposta de Cristo a Pedro e dessa parábola, tanto o 

Perdão dos Pecados que veio por meio de Cristo e a Lei Mosaica de Causa e Efeito nos são ensinados. Eles 

atuam imparcial e cientificamente em nossas vidas. É dos Ensinamentos de Cristo que quando pedimos perdão 

e nos arrependemos sinceramente, nossos pecados são perdoados. Mas é da Lei Mosaica de Causa e Efeito que, 

se não perdoarmos aos outros, não poderemos ser perdoados. O Amor terá que ser irradiado em todas as 

direções, tanto para quem recebe a graça como de quem a graça é recebida. 
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SAGITTARIUS 

 
      ( de  23 de novembro a 22 de dezembro ) 

 

"EU SOU a Luz do Mundo"  ( Mat. 5:14) 

 

 

  Despede a tua flecha para o céu 

     e traça a longa rota peregrina 

        por sobre rios, pântanos, planícies, 

           a suplantar as dores, as canseiras, 

              a suportar entraves do caminho 

                 sem que te abata a força da intempérie, 

                    sem que vacile o pé aventureiro, 

                       em resoluta marcha, passo a passo, 

                          até que encontres o alto da montanha, 

                             lá onde mora a grande Aspiração 

                                por cujo doce encantamento anseias 

                                   no auge da tua Fé inquebrantável. 

                                      E ali chegando, hosanas cantarás 

                                         ao nume tutelar do Salvador.   
                                                                                                                                       Fernando Pinto 

 

 

 

 

 

 "Não há nada mais valioso para um indivíduo do que possuir um ideal elevado ao qual ele aspire 

continuamente, modelando por ele seus pensamentos e sentimentos, e construindo, assim, da melhor forma que 

possa a sua vida. 

         Helena Blavatsky 

 

 

 

 

ERRATA 
 

Em nosso número de Câncer, Leo e Virgo de 2015, na primeira página, o 3º parágrafo contém um erro que 

prejudica o entendimento de seu conteúdo. Reproduzimos o parágrafo por inteiro, com um acréscimo entre 

parênteses, para facilitar sua compreensão: 

As quatro Estações Sagradas são expressões não somente dos ciclos naturais, mas também dos principais 

eventos do Cristo Cósmico, em que o Equinócio de Setembro pode ser interpretado como Sua 

Crucificação (significa o Seu sacrifício pela humanidade ao abandonar os mundos celestes), o Solstício de 

Dezembro, o Nascimento Sagrado, pode também ser visto como uma morte para os mundos espirituais, o 

Equinócio de Março pode ser visto como a Ressurreição e o Solstício de Junho como a Ascensão. Quando 

as religiões de Aquário tiverem sido firmemente estabelecidas na Terra e as Estações Sagradas tiverem 

assumido as posições a que têm direito como as quatro poderosas colunas do Templo dos Mistérios, serão 

uma parte importante do estudo do Discípulo na Universidade da Alma, não somente como literatura, 

mas como testamentos da Iniciação.  
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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  -  17 Horas 
Reuniões de Estudo (sábados)  26  de setembro  – 31 de outubro  -  28 de novembro 

Palestras (domingos)  13  de setembro  –  18 de outubro  -  15 de novembro 

Assembléia Geral                              06 de dezembro 

Reunião de Natal                              20 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  01  07  14  22  28   -   Outubro  04  12  19  25     -   Novembro  01  08  15  22  28    -   Dezembro  05  13  19  25      

 

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”  aos 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 6 de dezembro de 2015 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

