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Áries, Touro e Gêmeos                                                                                            2017 

 

A SEGUNDA-FEIRA DA PÁSCOA 

Jesus Aparece aos Discípulos na Galileia (João, Capítulo 21) 
 

  Corinne Heline, na obra New Age Bible Interpretation, Volume V, em seu capítulo X, analisa o que 

ocorreu na segunda-feira da Páscoa, quando Cristo apareceu aos Seus mais avançados Discípulos. Essa 

experiência está registrada no Capítulo 21 do Evangelho de São João, que diz: 

Depois, tornou Jesus a manifestar-se aos Discípulos junto ao Mar de Tiberíades. Estavam juntos Pedro, 

Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu (Tiago e João) e mais dois Discípulos. Pedro disse que ia pescar e foi 

acompanhado pelos outros Discípulos. Entraram no barco e nada apanharam. Mas, ao clarear a madrugada, 

estava Jesus na praia, não sendo reconhecido por todos. Disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. 

Assim fizeram e nem puderam puxar as redes, de tão grande que era a quantidade de peixes. João disse a 

Pedro que era o Senhor a falar. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes e lançou-se ao 

mar, mas os outros Discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Ao saltarem em terra, 

viram ali umas brasas e, em cima, peixes e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de 

apanhar. Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes e, não obstante 

serem tantos, a rede não se rompeu.  

 

Segundo Corinne Heline, na segunda-feira da Páscoa, o Senhor apareceu de novo a Seus mais avançados 

Discípulos no Mar de Tiberíades. Em Sua companhia estavam Pedro, Tiago, João, Natanael e Filipe. A 

experiência descrita no Evangelho de São João ocorreu nos planos internos. O mar simboliza a Região Etérea e 

o barco o corpo alma. Os peixes são o símbolo dos mistérios ocultos ou a verdade esotérica. O número de 

peixes apanhados, igual a 153 é, pela numerologia, o número 9, o número da humanidade a ser salva quando o 

Cristo Cósmico for reconhecido universalmente como o Salvador do Mundo. Pedro, junto com os outros 

Discípulos que estavam com ele, foi ensinado pelo Mestre em como lançar as redes pelo lado direito do barco, 

ou seja, como se sintonizar com as correntes positivas da terra. Essas correntes estão sob o controle de 

Mercúrio, Deus da Sabedoria, enquanto as negativas estão sob o controle de Marte, regente das emoções. Para 

harmonizar a vida com as correntes positivas da Terra, é necessário unir as forças da mente e do coração. Essa 

foi parte das instruções recebidas por Pedro quando ele lançou-se ao mar e chegou até Jesus. Ele estava 

aprendendo a trilhar o Caminho que lhe fora ensinado. Quando os Discípulos chegaram à praia, viram um fogo 

no qual estavam sendo assados pães e peixes. Isso representa o fogo espinhal que deve ser mantido aceso antes 

que o aspirante possa receber e assimilar o “peixe” ou as verdades esotéricas que estão relacionadas à Grande 

Transmutação. O pão representa os poderes do puro Templo do corpo daquele que foi cristianizado.  

 

John Scott, em seu livro The Four Gospels Esoterically Interpreted também comenta essa passagem, 

dizendo que Cristo apareceu aos Discípulos após a crucificação, quando todos tentaram pescar à noite e nada 

apanharam. Cristo disse para lançar a rede do lado direito do bote, o que fizeram com sucesso. A interpretação 

esotérica do fato por Scott é a de que, quando agimos como pescadores de homens tentando elevar nossos 

irmãos das regiões inferiores do mar de paixões, isso só é possível se lançamos nossas redes pelo lado direito ou 

positivo do barco, no caso, o corpo alma. O desenvolvimento negativo, através de médiums, sessões espíritas ou 

pranchetas contrariam a recomendação do Senhor.  
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Também no Capítulo X da obra já citada, Corinne Heline comenta que Cristo apareceu treze vezes aos 

Discípulos durante os quarenta dias entre a Ressurreição e a Ascensão. Não foram visões dos Discípulos; foram 

aparecimentos em que, em cada ocasião, Ele demonstrou princípios ocultos que previamente lhes tinha 

ensinado, instruindo-os também em verdades místicas mais profundas. Foram aparecimentos realizados, alguns 

em corpo vital, outros em corpo físico, pois o corpo vital do Mestre era tão fortemente magnético que 

facilmente poderia atrair átomos físicos. Corinne explica que até que o cordão prateado que conecta em vida o 

corpo físico ao vital seja rompido na junção entre os corpos vital e de desejos, dentro do período de três dias e 

meio após a morte, o corpo vital tem o poder de atrair átomos físicos, um fato que explica porque imagens dos 

que recentemente se foram desta vida são frequentemente vistas por parentes e amigos do falecido. Depois do 

rompimento final do cordão prateado no ponto citado, entretanto, o corpo vital deixa de ter esse poder de 

atração e as imagens desaparecem, bem como os éteres inferiores desintegram-se junto com o corpo físico. 

Cristo possuía um corpo vital não sujeito à desintegração. Portanto, podia atravessar paredes e portas fechadas e 

atrair átomos físicos para formar um corpo. Ainda no Capítulo X da obra em referência, Corinne Heline diz que, 

nesses quarenta dias entre a Ressurreição e a Ascensão, Cristo engajou-se em muitos trabalhos concernentes a 

todas as ondas de vida que evoluem na Terra. Isso também inclui trabalho com os Espíritos de Raça e Espíritos-

Grupo que guiam o progresso das ondas de vida na Terra. Esses Espíritos são todos atrasados da Onda de Vida 

Arcangélica da qual Cristo é o mais alto Iniciado. Eles estão, por seu sacrifício realizando esse serviço, 

recuperando sua condição perdida. No caso dos Espíritos de Raça, seu trabalho terminará quando o amor e o 

espírito de união irradiados por Cristo eliminarem as fronteiras estabelecidos pelas raças e nações. Cristo não 

veio, portanto, apenas para os homens, mas também para os Anjos Caídos ou Lucíferes e para membros 

atrasados de Sua própria onda de vida Arcangélica.  

 

O Evangelho de João, na continuação do Capítulo 21, relata que Jesus pergunta a Pedro, por três vezes: 

Amas-me mais do que esses outros? Pedro respondeu enfaticamente que sim. Após as três respostas de Pedro, 

Jesus disse, respectivamente: Apascenta os meus cordeiros; pastoreia as minhas ovelhas e apascenta as minhas 

ovelhas. Corinne Heline interpreta essa passagem dizendo que, na experiência vivida por Pedro, ele conquistou 

os três Graus dos Mistérios Cristãos. Ela também comenta que aqueles Discípulos que não tinham alcançado o 

Grau sublime de Mestre o fizeram quando da descida do Espírito Santo quarenta dias depois, no Pentecostes.  

 

Max Heindel, no Conceito Rosacruz, Capítulo XVII, “O Método de Aquisição do Conhecimento 

Direto”, nos diz que três grandes ajudas estão sendo dadas à humanidade, que são as Religiões do Espírito 

Santo, do Filho e do Pai. A primeira é a Religião de Raça, cuja plena manifestação foi vista no Dia de 

Pentecostes. Como o Espírito Santo é o Deus da Raça, todas as línguas são sua expressão. É por isso que os 

Apóstolos, quando preenchidos do Espírito Santo, falaram diferentes línguas e foram capazes de ser entendidos 

por todos. Seus Corpos de Desejos estavam suficientemente purificados para promover a tão desejada união 

com o Espírito Santo. Max Heindel cita também o exemplo mais moderno de Christian Rosenkreuz, o Fundador 

de nossa sagrada Ordem, que tinha alcançado a união com o Espírito Santo e falava todas as línguas.  

 

Desde a primeira grande descida das línguas de fogo no Pentecostes, conforme comenta Corinne Heline, 

a humanidade tem se desviado para uma crescente materialidade, onde os poderes do Espírito manifestam-se 

cada vez menos. Mas, desse longo “sepultamento” deve ser esperada uma ressurreição universal em um Novo 

Dia que está alvorecendo. Outro tempo de “milagres” está próximo, bem como um segundo Pentecostes. Do 

cântaro de Aquário, será derramado sobre toda a Terra um novo fogo dos Céus, destinado a despertar a 

humanidade para novas realizações espirituais e para criar as condições que tornarão possível para o Espírito de 

Cristo retornar plenamente para a consciência dos homens, tal como o fez para aqueles próximos a Ele na 

Palestina, nos dias de Sua primeira vinda. Heline comenta finalmente que a Ressurreição de Cristo não é um 

evento histórico para mera comemoração eclesiástica. É um recorrente festival cósmico, que anualmente renova 

a vida com a qual o homem se beneficia para sua experiência e para seu crescimento espiritual. Somente quando 

essa experiência for internamente apropriada poderá o homem ter consciência do significado transcendental dos 

Mistérios da Santa Páscoa.  
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T A U R U S 
 

                                                                                                       (20 de abril a 21 de maio) 
   
"Revesti-vos de humildade, porque DEUS resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes" (I de Pedro 5: 5) 
 

Divino Taurus!  Pulsa em teus arquétipos! 
     E cá na Terra o tonus harmoniza, 
         inundando-a, a teor do teu engenho, 
             dando-lhe forma, dando-lhe feitio, 
                 traçando-lhe o contorno definido. 
                 Que se ouça a voz troante da verdade 
                     a difundir por sobre o nosso mundo  
                         modulações harmônicas de amor 
                            em meio à universal orquestração! 
                              Que o eco da palavra criadora, 
                                  a construir, a dar, a enobrecer, 
                                      ressoe sempre em nossas consciências 
                                          com o vigor da vida jubilosa, 
                       Fernando Pinto                   em vibrações de eterna sinfonia! 
              
  

EFEITOS D0 EMBALSAMAMENTO 

 

Pergunta:  No embalsamamento o sangue é retirado do corpo físico, enquanto está quente, e é introduzido um 

líquido nas artérias. Que efeito tem essa operação? 

 

O Espírito sente dor com o embalsamamento e, em consequência, é perturbado em seu mais importante 

momento: a concentração sobre o panorama da vida. 

Devemos compreender que, na hora da morte, a colheita está começando; estivemos semeando durante toda a 

vida, e, quando a morte vem, a colheita é iniciada. Os primeiros e mais importantes frutos resultam do estudo 

do panorama da vida, à proporção que ele se desenrola em ordem inversa, apresentando, em primeiro lugar, os 

acontecimentos da vida passada e depois as causas que os produziram. 

Se o corpo é então perturbado pelos lamentos dos parentes ou pelos movimentos necessários a seu 

sepultamento, o Espírito é igualmente perturbado. E, naturalmente, tanto a autópsia como o embalsamamento 

terão efeitos muito mais prejudiciais. Eis porque não se deve fazer nem uma coisa nem outra.  

    

 

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   19  de março 

Reuniões de Estudo (sábado)     25 de março - 29  de abril – 27 de maio – 24 de junho 

Palestras (domingo)              07 de maio  -  11 de junho 

Páscoa    16 de abril 

 

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 07  13  21  28   -   Abril  03  10  17  24 30    -   Maio  07  14  22  28    -   Junho  03  11  18  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), 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 


