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Áries, Touro e Gêmeos                                                                                            2016 

 

A  CERIMÔNIA  DO  LAVA-PÉS 
 

O tema deste artigo é a Cerimônia do Lava-Pés, que é tratado no Evangelho de São João e que tem como 

contexto a Ceia do Senhor com Seus Discípulos. Sentimos que a palavra chave que resume a Cerimônia é a 

Gratidão, conforme o leitor poderá ver. 

 

Os Discípulos Preparam a Páscoa 

 

Diz o Evangelho de São Mateus, Capítulo 26, que, no primeiro dia dos pães asmos, os Discípulos perguntaram 

a Jesus: Onde queres que Te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade ter 

com certo homem e dizei-lhe: O meu tempo está próximo; em tua casa celebrarei a Páscoa com meus 

Discípulos. Eles fizeram o que Jesus lhes ordenara.  

 

John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted, comenta que o homem, em cuja casa seria 

realizada a Páscoa, é descrito, em outros Evangelhos, como o de São Lucas, como um homem sustentando um 

cântaro de água, símbolo da Idade de Aquário, quando a humanidade em geral fará a transição de consciência 

para um nível mais elevado. Do ponto de vista individual, cada um de nós deve elevar seu estado de consciência 

para poder cear com Cristo. Nos Evangelhos de São Lucas e de São Marcos, é dito que a ceia teria lugar no 

aposento superior, “upper room” na versão em inglês, traduzido em português para cenáculo, lugar onde 

ocorreria a ceia. Esse aposento superior simboliza a cabeça. O homem de Aquário com o cântaro equilibrado 

sobre os ombros significa o ser com perfeito controle sobre o uso da água da vida.  

 

Corinne Heline, em seu livro New Age Bible Interpretation, Volume V, Capítulo IX, confirma a interpretação 

de John Scott do significado do homem do cântaro, acrescentando que Cristo enviou Seus dois Discípulos, 

Pedro e João, para a cidade citada no Evangelho, para encontrar o homem do cântaro. Pedro representa a Fé e 

João, o Amor, atributos necessários para atingir esse novo estado de consciência. O aposento que seria 

reservado ao Mestre, citado em Marcos 14:14, é, segundo Heline, o traje de bodas que teremos de construir para 

receber o Cristo interno. O aposento superior, preparado e mobiliado, simboliza os órgãos na cabeça 

despertados através da transmutação da Força Vital.  

 

A Ceia do Senhor 

 

Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, deu aos Discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o 

meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu-o aos Discípulos, dizendo: Bebei-o 

inteiramente, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para 

remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia 

em que o hei de beber de novo, convosco, no Reino do meu Pai.  

 

John Scott afirma que não é fato comumente conhecido que, por causa da entrada do Grande Espírito de Cristo 

na Terra, a cada ano a vida se renova, as sementes germinam e os grãos frutificam. O alimento de que dispomos 

é tornado possível por esse sacrifício anual do Cristo. É nesse sentido que estamos compartilhando Seu corpo 
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ou vida a cada partícula de alimento que ingerimos. Cristo sempre cuidou da vida dos planetas de nosso Sistema 

Solar, mas, no caso da Terra, nela penetrou após o Gólgota para cumprir Sua Missão. O vinho que preencheu o 

cálice do sacramento é a Força Vital. Devemos bebê-la inteiramente e não usar nenhuma parte dela em 

sensualidade, se desejarmos atingir a divina iluminação. Cristo disse que não deveríamos mais compartilhar 

essa força no mundo físico como homens, mas compartilhá-la junto à sua fonte, a Casa do Pai, em um novo e 

mais puro estado.  

 

Corinne Heline comenta o simbolismo da ceia, dizendo que o vinho representa o princípio masculino ou a 

cabeça, e o pão, o princípio feminino ou o coração. Cristo estava ensinando a Seus Discípulos a construírem a 

Pedra Filosofal dentro de si mesmos. O alquimista, ele mesmo, torna-se a Pedra Filosofal.  

 

Corinne Heline destaca que, na Ceia do Senhor, não há uma cena mais tocante e mais representativa das 

qualidades que marcaram a Vida e o Trabalho do Mestre, a Humildade e o Amor, do que a Cerimônia do Lava 

Pés, descrita apenas no Evangelho de São João, em seu Capítulo 13, versículos 4 a 17. É o mais humilde dos 

Atos do Mestre, pois não é um dos milagres que tenham assombrado a multidão e granjeado a admiração dos 

Discípulos. Foi um ato simples, doméstico, que qualquer um poderia realizar e que não carrega consigo nenhum 

halo de fama ou extrínseca recompensa. Esse simples ato enfatizou a humildade como o mais essencial dos 

requisitos para os aspirantes à realização cristã. 

 

Max Heindel também comenta sobre a Última Ceia e sobre a Cerimônia do Lava Pés em seu livro Iniciação 

Antiga e Moderna, Capítulo 5. Ele diz que, na noite em que Cristo participou da Última Ceia com Seus 

Discípulos, cujo ministério externo acabava naquele momento, levantou-se da mesa e, cingindo-se com uma 

toalha, pôs água em uma vasilha e começou a lavar os pés de Seus Discípulos, um ato do mais humilde serviço, 

mas motivado por uma razão oculta muito importante. Muito poucos são os que se dão conta de que, quando 

nos elevamos na escala da Evolução, podemos isso efetuar, apoiando-nos nos ombros de nossos irmãos mais 

débeis em razão de seu atraso. Consciente ou inconscientemente, os utilizamos como pontos de apoio para nos 

elevarmos a lugares mais altos e alcançarmos nossos objetivos. Isso ocorre em todos os reinos da Natureza. 

Quando uma onda de vida chega ao nadir da involução e assume a forma mineral, é imediatamente apropriada 

por uma onda de vida ligeiramente mais elevada,  que toma os cristais minerais desintegrados, os adapta a seus 

próprios objetivos como cristaloides e os assimila como parte de uma forma de vegetal. Sem isso, a vida das 

plantas seria impossível. Do mesmo modo, as formas de vida dos vegetais são utilizadas por muitas espécies de 

animais, mastigadas por eles até formar uma pasta, que é engolida para que sirva de alimento a esse reino da 

Natureza mais elevado. Se não houvesse plantas, o reino animal não poderia existir, e esse mesmo princípio 

pode aplicar-se à evolução espiritual, pois, se não houvesse discípulos nos primeiros degraus da Evolução, não 

haveria necessidade de instrutores ou mestres. Mas aqui há uma diferença muito importante. O Mestre eleva-se 

pela instrução que dá a seus alunos e por servi-los. Eleva-se a si mesmo por elevar os alunos, mas, não obstante, 

adquire para com eles uma dívida de gratidão, que é simbolicamente representada pela Cerimônia do Lava Pés, 

um ato de humildade e serviço para com aqueles que o serviram.  

 

É interessante acrescentar o comentário de John Scott, feito na mesma obra, quando interpreta o Evangelho de 

São João no que tange à Cerimônia do Lava Pés, especialmente no que diz respeito à conversação mantida entre 

Cristo e Pedro. A lavagem dos pés simboliza, por um lado, a humildade que é requerida do Iniciado. Por outro 

lado, representa a limpeza dos centros espirituais localizados nos pés pela Força de  Cristo. Quando São Pedro 

pede a Cristo para lavar suas mãos e a cabeça, está dando a localização dos centros espirituais do corpo vital. 

Segundo Scott, a razão possível de Cristo responder a Pedro que, quando seus pés fossem lavados, ele estaria 

completamente limpo, é que os centros dos pés são provavelmente os últimos a serem postos em atividade. Essa 

história também simboliza, segundo Scott, o fato de que o Mestre avança para maiores alturas através do 

serviço prestado àqueles em um grau menor de desenvolvimento, conforme explicado por Max Heindel na obra 

citada. 
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Á  R  I  E  S 

                                                                                                                       (20 de março a 21 de abril) 

                                 " Faço novas todas as coisas "      (Apoc. S. João  21:5) 

 

 A Luz inunda o coração da terra, 

       alimenta-o, reaquece e vivifica, 

             num revérbero intenso de energia, 

                  numa explosão telúrica de vida, 

                        numa expansão seráfica de paz. 

                Signo de Áries, símbolo de fogo, 

          de audácia indômita, signo solar,  

                que ergue a cabeça intrépida e guerreira 

                     e a consciência  humana ressuscita. 

             Em tudo está, onímoda presença, 

                  a latejar de amor e de pujança 

             entre pessoas, coisas circunstâncias 

                   a divina centelha imorredoura, 

                        fonte profusa de toda a criação.  

                          Fernando Pinto 

 

VISITA DE NOSSO AMIGO JONAS TAUCCI AO CENTRO DO RIO DE JANEIRO 

 

Recebemos a visita de nosso amigo e irmão Jonas Taucci, da Fraternidade Rosacruz de São Paulo, em nosso Centro, 

tendo ele participado de nossa reunião de Natal no dia 20 de dezembro de 2015. Sempre agradável e simpático, Jonas 

agregou valor a essa nossa reunião com sua alegria e devoção, sendo mais um carvão a aquecer o ambiente e a mantê-lo 

caloroso para o convívio de todos os participantes. Obrigado, Jonas, por sua participação e obrigado também pelas 

mensagens de carinho com que nos brindou após voltar à sua residência.  

 

      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. Não é nossa intenção alterar 

essa política, pois é orientação do próprio Max Heindel que todas essas despesas sejam cobertas por doações e pela 

venda de livros. Considerando, no entanto, as dificuldades financeiras atuais, a Fraternidade decidiu solicitar aos leitores 

do  ECOS que possuem e-mail que passem a receber uma versão eletrônica de nosso boletim, ao invés da atual versão em 

papel. Se estiverem de acordo com essa orientação, favor nos informar. (rosacruzmhrio @gmail.com)  

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 CC 93080-6. 
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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 

 

Horário: 17 horas 

Confraternização   20  de março 

Reuniões de Estudo (sábado)      30  de abril – 21 de maio – 25 de junho 

Palestras (domingo)              10 de abril  -  15 de maio  -  12 de junho 

Páscoa    27 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. 

            Março 04  10  16  23  31   -   Abril  07  13  20  27    -   Maio  04  10  17  24  31    -   Junho  06  13  21  28  

 

 

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  e 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                                               


