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Câncer, Leo e Virgo                                                                                 2018            
 

 
 

Max Heindel, o Mensageiro da Ordem Rosa Cruz 
No mês de julho de cada ano, comemoramos a data de nascimento de Max Heindel, o Mensageiro da 

Ordem Rosacruz, que tornou público os Ensinamentos transmitidos pelos Irmãos Maiores da Rosa Cruz. 

Escolhemos para representar sua Obra um texto que aborda um dos belos e profundos Mistérios da Cristandade, 

o Mistério do Santo Graal, do qual resumimos alguns trechos, por necessidade de espaço.   

 

O Mistério do Santo Graal 
  

Em sua conferência de número XVII sobre o Cristianismo Rosacruz, Max Heindel abordou o Mistério 

do Santo Graal. O Santo Graal estava sob a guarda de cavaleiros santos que viviam no Castelo de Monsalvat, 

sendo seu propósito proclamar grandes verdades espirituais à humanidade de tal modo que ela pudesse entendê-

las através de simbolismos ou do uso de imagens, pois de outro modo ficaria fora de alcance do intelecto 

daqueles tempos. 

 

Diz Max Heindel: “O homem chegou ao presente estado evolutivo vindo de um outro em que não 

possuía absolutamente nenhuma consciência externa de seu próprio corpo. Dirige-se agora para estágios mais 

avançados ainda, por isso os mitos e símbolos eram os meios de prepará-lo para a compreensão intelectual dos 

caminhos que precisava seguir. Assim, aqueles que tiveram contato com esses Mistérios, que foram ensinados, 

que escutaram, são os que agora se inclinam ou se interessam por esses assuntos, enquanto que a maioria que 

ficou por fora, não pode ainda, naturalmente, sentir o anseio interno por uma vida espiritual. De forma que se 

sentimos de fato no íntimo influências espirituais, isto mostra que algum dia fomos preparados em alguns 

desses Mistérios para compreender intelectualmente aquelas verdades, como mostra também que o repetido 

impacto dado pelos primitivos mestres é o que responde pelo avanço da humanidade a estados superiores. ” 

 

Ele conclui que é de máxima importância que as verdades espirituais sejam repetidas muitas vezes. Há 

uma razão oculta para isso, que ele explica de forma muito lógica. A humanidade trabalha hoje sobre o corpo 

de desejos tentando refrear seus desejos por meio da Lei. Max Heindel afirma, no entanto, que quando se inicia 

o desenvolvimento oculto, é o corpo vital que deve ser trabalhado e este corpo atua especial e peculiarmente 

por efeito da repetição. Ele enfatiza: “ O corpo vital é o princípio mais importante da planta. É o que nela faz 

crescer caule e folha em sucessão alternada, de modo que fique cada vez mais alta. E invariavelmente ela 
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prossegue repetindo tudo: talo, folha, ramo. Sempre a mesma coisa. É o modo pelo qual atua tudo o que tem 

corpo vital. Analogamente, se quisermos atuar sobre o corpo vital precisamos fazê-lo pelo método da repetição. 

“ 

 

“Os dois éteres superiores nos acompanham quando precisamos nos retirar do corpo denso para 

funcionar nos mundos suprafísicos. Esse repetido impacto é o que torna possível a separação entre os dois 

éteres superiores dos dois inferiores. Esta é a razão de ainda serem as igrejas fatores importantes no 

desenvolvimento espiritual, pois ali o fiel é incentivado a orar sem cessar. Só que não devemos orar 

egoisticamente, mas de maneira altruística e em harmonia com o Bem Universal. “ Ele faz uma comparação: 

“Orar é como acionar um interruptor de eletricidade. A chave não gera a corrente, simplesmente estabelece uma 

ponte ou canal pelo qual a corrente elétrica pode fluir. De modo idêntico, orar estabelece um canal através do 

qual a Vida e a Luz Divinas podem jorrar em nosso interior, proporcionando-nos iluminação espiritual. “ Max 

Heindel explica que o fluxo da Vida e da Luz Divinas dependem da natureza das nossas orações. Se forem 

egoístas, usando de sua imagem, é como se o interruptor fosse feito de material isolante e assim a eletricidade 

não fluiria, como também não fluiriam a Vida e a Luz Divinas, porque contrariariam o propósito de Deus, que é 

o Amor. Ele apresenta como modelo de oração a que apareceu em sua época em um periódico “London Light”, 

que se tornou a Oração oficial da Fraternidade Rosacruz, sendo chamada de Oração Rosacruz. Ele continua: “ 

Ao recomendarem as Igrejas orai sem cessar, situam-se elas dentro dos ensinamentos ocultos, pois desse modo, 

pela constante repetição, o corpo vital é moldado dentro de grandiosas aspirações. Antes de podermos 

prosseguir ao longo do caminho oculto devemos necessariamente afrouxar a ligação entre os éteres superiores e 

inferiores, capacitando-nos a funcionar fora do corpo denso, que fica a cargo dos dois éteres inferiores. Só há 

um método seguro de desenvolver nossas faculdades latentes. Não importa o que digam ao contrário, a 

experiência prova que a conquista de poderes espirituais depende de purificação e de aspirações não egoístas. E 

isso era o que os Mistérios ensinavam na Antiguidade. “  

 

Para que o leitor compreenda o Mistério do Santo Graal, Max Heindel faz um retrospecto da Evolução 

da Terra desde que saiu do Caos, que resumiremos a seguir. Essa evolução da Terra compreende de início a 

Época Polar, em que Adão era da mesma matéria terrena que são os minerais de hoje. Na segunda época, a 

Hiperbórea, o homem já possuía os corpos denso e vital, à semelhança do que são hoje os vegetais. Dele se fala 

como “Caim, o agricultor”. Na Época Lemúrica, o homem adquiriu o corpo de desejos e passou a obter 

alimentos de animais vivos, simbolizado em Abel, o pastor. Na quarta época, a Atlante, o homem desenvolveu 

a mente e como o pensamento destrói os tecidos constantemente, ele passou a se alimentar da carne de animais, 

sendo simbolizado por Nimrod, o caçador. Max Heindel diz então que o homem chegou àquela fase evolutiva 

em que deveria esquecer sua natureza espiritual para dedicar-se à conquista material. Essa fase começou com 

Noé e com os poucos que com ele se salvaram, que constituíram os precursores da Época Ária e iniciaram o 

cultivo da videira e produziu o vinho que ajuda o homem a esquecer sua natureza espiritual. Eis porque Cristo 

transformou água em vinho, seu primeiro milagre. O homem ficou então, inteiramente encerrado em seu 

veículo físico. Agora, contudo, outro impulso passou a ser necessário para libertá-lo. Conclui Max Heindel: 

“Este é o objetivo colimado pelo Mistério do Santo Graal: purificar o homem a tal ponto que o mesmo se 

capacite a reaver a visão espiritual.”  Max Heindel diz que, enquanto matarmos ou formos coniventes com a 

matança de animais para tornarem-se alimento, não poderemos sentir a verdadeira compaixão. 

 

Mais adiante, ele afirma: “Sabemos que os Espíritos Grupo das plantas atuam a partir do centro da 

Terra, de onde irradiam ininterruptamente linhas de força que atravessam as árvores e demais plantas. O 

homem, pelo contrário, recebe do Sol as influências espirituais pela cabeça, sendo por isso e de certo modo, 

uma planta invertida. Sabemos também que as plantas absorvem seu alimento pela raiz, opostamente ao 

homem, que o faz pela cabeça. A planta é casta e desapaixonada. Do modo mais puro estende seu órgão 

criador, a formosa flor, em direção ao Sol. O homem, inversamente dirige o seu, eivado de paixão, em direção à 

Terra. O homem é mais uma vez o oposto da planta pelo fato de que exala o venenoso dióxido de carbono, 

enquanto a planta libera só oxigênio vivificante. Pois bem, o Santo Graal destinou-se a incutir no homem, ou 

melhor, a fazê-lo sentir tais verdades. Por conseguinte, dizia-lhe: Olha em volta de ti e vê como por toda a parte 

na Natureza as incontáveis plantas crescem e as sementes brotam. A força criadora que nelas vês é a mesma 
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que atua em ti e em toda a criatura humana, só que nos vegetais ela expressa-se de maneira inversa. Entre a 

planta e Deus existe um abismo de paixão. Os animais também estão sujeitos à paixão, uma vez que lhes corre 

nas veias o sangue vermelho passional. As plantas, porém, são puras, e tal pureza precisa ser recuperada. Há 

certos estágios de desenvolvimento que precisas atravessar. Precisas tornar-te puro e desapaixonado outra 

vez. Portanto, este emblema, o Cálice do Graal, que aqui vês, representa o casulo das sementes das plantas. É 

o símbolo da pureza, que se recomenda manteres permanentemente diante dos olhos a fim de que aspires este 

sublime ideal: a pureza está incorporada na planta. “ 

 

Diz ainda Max Heindel que o Cálice da Comunhão não é um cálice de vinho, mas um cálice que 

podemos considerar como receptáculo da própria essência da vida em sua antiga pureza, uma essência espiritual 

vivificante.  Outro símbolo por ele mencionado era a lança sagrada, simbolizando o raio de Sol que desce e abre 

a flor. Os raios de Sol, por sua vez, representam a força espiritual que tudo produz e mantém o Universo. Diz 

Max Heindel que é a mais potente força, mas também a mais perigosa, quando utilizada sem o discernimento 

necessário, conforme muito acentuada na Lenda do Parsifal. São suas palavras: “Nessa lenda, o Rei Amfortas, o 

Mago Klingsor e Parsifal representam três classes: a dos que usam essa força indiscriminadamente, Amfortas; a 

dos que a empregam com propósitos egoístas, Klingsor; e a dos que a utilizam para o único fim a que se 

destina, Parsifal. “ Afirma também que a maioria de nós, como cristãos, assemelhamo-nos ao Rei Amfortas, 

que perdemos temporariamente nosso poder espiritual em decorrência de nossos abusos e impurezas, mas das 

cinzas dessas condições ressurgirá a Nova Cristandade simbolizada por Parsifal, que há de curar os sofrimentos 

do velho, o Rei Amfortas, e tomar o seu lugar. 

 

Explica Max Heindel: “Mantemos nossos corpos com alimentos cárneos, de grande instabilidade. 

Mesmo os vegetais não são estáveis no organismo. Nossos corpos trocam tudo e modificam-se em conjunto em 

poucos anos. Por outro lado, a planta possui um corpo que dura eras mesmo após ter sido abandonado pela vida, 

como se pode ver nas construções de madeira que duram séculos seguidos. Qual o segredo? ” 

 

“ A árvore é quase toda carbono puro. Mas de onde ela tira esse carbono? Do dióxido de carbono 

exalado pelo animal e pelo homem.  Em outras palavras, em cada respiração jogamos fora aquilo que, se 

conservado, faria nosso corpo duradouro. Em que se transforma a árvore? Dentro de alguns milênios, converte-

se em carvão, carbono negro. E a substância mais dura e mais durável sobre a Terra é o carbono branco, o 

diamante. Se pudéssemos descobrir um meio de reter o carbono que exalamos, então nos converteríamos 

naquilo que os hindus chamam de Alma Diamantina, o perfeito corpo imortal. Estaríamos produzindo o que os 

Rosacruzes denominam de Pedra Filosofal, que é o Elixir da Vida, a panaceia para os males do mundo. “ 

 

É interessante complementar essas afirmações com o que também diz Max Heindel em seu livro 

Ensinamentos de um Iniciado, Capítulo II. Ao comentar o Evangelho de Mateus, Capítulo 16, quando Cristo 

perguntou a Seus Discípulos “E vós, quem dizeis que Eu sou? “, ele afirma que veio de Pedro a resposta cheia 

de convicção, rápida e incisiva: “Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. ” Ele havia visto o sinal do Mestre (o sinal 

de Jonas) e sabia do que falava, como próprio Cristo reconheceu, ao dizer: “ Bem-aventurado és tu, Simão, 

filho de Jonas, pois não foi a carne de sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também digo 

que és Pedro (Petros, uma rocha) e sobre essa rocha edificarei minha Igreja. “ 

 

John Scott, na sua obra The Four Gospels Esoterically Interpreted, complementa essa interpretação 

dizendo que somente Pedro possuía a clarividência que o capacitou a ver o Grande Espírito de Cristo, ganha 

através da regeneração. Pedro tinha construído a Pedra Branca mencionada no Apocalipse, dentro de seu 

próprio ser, a Pedra Filosofal produzida pela transmutação de partículas em forma de areia da glândula pineal 

em uma pedra dura como diamante, produzida pela elevação da Força Vital até a cabeça. 

  

Encerramos este texto com a mesma frase com que Max Heindel finalizou o Capítulo XVII do 

Cristianismo Rosacruz: “Porque tudo isso expressa a mesma verdade transmitida pelo Santo Graal e que é a 

alcançada somente pelos puros de coração, por aqueles que venceram no mundo e se tornaram Auxiliares da 

Humanidade. 
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      INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 

 

PRIMEIROS 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 

 

Palestras (domingos) 10 de junho  - 22 de julho  -  5 de agosto  -   16 de setembro     

 

Reuniões de Estudo (sábados)    30 de junho  -  28 de julho  -  25 de agosto  -  29 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  01  08  15  21  28  -  Julho  05  12  18  25   -  Agosto  02  08  14  21  29   -  Setembro  05  11  18  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),  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 – Ag. 3002 CC 93080-6. 
 

 

 


