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Libra, Escorpião e Sagitário            2017 

 
A ESPIRAL, SÍMBOLO DO PROCESSO EVOLUTIVO 

1ª PARTE 

 

O Plano Divino da Criação, além de sabedoria e beleza, concilia sua justiça com um aspecto primordial, que é o 

exercício do livre arbítrio. Para isso, se vale de uma propriedade de grande eficiência para a obtenção de resultados e que 

garante um aprendizado seguro e confiável, que é um padrão de recorrência simbolizado pela espiral e alicerçado pelo 

axioma hermético “conforme acima, também é abaixo”.  

 

O Ciclo de Vida que está descrito no Conceito Rosacruz do Cosmos, em seu Capítulo III, segue esse padrão. A 

cada nascimento, estamos em um ciclo superior da espiral. E como se reconhece a presença do axioma hermético em 

nosso processo evolutivo? Diz o Conceito, em seu Capítulo VI: No princípio, Deus isola-se a si mesmo em certa porção 

do espaço e cria um Sistema Solar para Sua própria Evolução e aumento de Consciência. Mutatis mutandis, não é isso que 

ocorre com cada um de nós ao renascer? Isolamo-nos dos outros e criamos um conjunto de veículos formando um 

sistema, que é nosso organismo, para nossa própria evolução e aumento de consciência. 

 

Para evoluir, precisamos de veículos, um para cada mundo ou região em que iremos atuar. Quando estudamos o 

ciclo de vida, vemos que um novo conjunto de veículos é formado em uma nova vida, a partir dos átomos semente. Mas, 

como obtivemos nossos sete veículos, que formam O TRIPLO Espírito e os quatro corpos? Esses veículos foram obtidos 

durante a fase do processo evolutivo chamado de INVOLUÇÂO, que o Conceito Rosacruz do Cosmos descreve nos 

Capítulos VIII e IX.   

 

O Processo Evolutivo é resumido em um gráfico, o diagrama 8 do Conceito Rosacruz, abaixo apresentado, que 

iremos analisar resumidamente, sem entrar em detalhes, pois isso cabe a cada estudante fazer na medida de suas 

possibilidades. Identificamos no diagrama três conceitos básicos: os sete períodos, as sete revoluções e os sete globos.  

 

Os períodos designam períodos de tempo de grande duração, cada um deles com objetivos bem definidos e que 

tomam lugar nos mundos e regiões indicados no diagrama. A primeira metade desse conjunto de sete períodos constitui o 

que chamamos de INVOLUÇÂO. São três e meio períodos. No Período de Saturno, recebemos o gérmen de nosso corpo 

denso e despertamos o Espírito Divino. No Período Solar, recebemos o gérmen do corpo vital e despertamos o Espírito de 

Vida. No Período Lunar, recebemos o gérmen do Corpo de Desejos e despertamos o Espírito Humano. No Período 

Terrestre, o atual, recebemos o elo mental. Já ultrapassamos a metade inicial, entramos no segmento que constitui a 

EVOLUÇÂO e estamos na segunda metade do Período Terrestre. 

 

As revoluções constituem o aspecto dinâmico do processo. Cada uma delas está primordialmente relacionada a 

um veículo e que constitui o objeto das atividades a serem realizadas. A primeira está relacionada ao corpo denso, a 

segunda ao corpo vital e assim sucessivamente até a sétima, que está relacionada ao Espírito Divino. Reconhecemos nas 

revoluções a presença marcante da espiral.  

 

Os globos constituem os nossos lares, nos quais nos detemos por algum tempo para aprender as lições às quais 

estamos destinados. A mudança que fazemos de um globo para outro, ao longo do processo evolutivo, identifica nossa 

condição de um perene peregrino. No presente momento, nosso lar é a Terra.  

 

O Legado das Hierarquias Criadoras 

 

Não poderíamos ter chegado ao ponto em que chegamos sem uma ajuda superior que, no caso foi a ajuda dada pelas 

Hierarquias Criadoras, que estão fisicamente relacionadas às constelações que formam o Zodíaco Natural, de Áries a 
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Peixes. Essas Hierarquias são os seres a que se refere a Bíblia e que diz, no Gênese, “façamos o homem à nossa imagem e 

semelhança”. Durante o Período da Involução, acima mencionado, foram algumas Hierarquias que nos deram os gérmens 

de nossos corpos e despertaram o triplo Espírito conforme acima descrito. Elas continuam nos auxiliando, agindo sobre 

nosso sistema nervoso simpático, controlando nosso metabolismo sem disso estarmos conscientes e nos influenciando 

através de suas contrapartes que são os signos do Zodíaco Intelectual.  

 

As conquistas por nós realizadas manifestam-se a partir do momento em que nos tornamos indivíduos, ao recebermos 

o elo mental, na quarta revolução do Período Terrestre, no Globo D (Terra) e nos tornarmos assim responsáveis por 

nossos atos. O progresso que realizamos enquanto ainda estávamos totalmente dependentes das Hierarquias, nos três e 

meio períodos da Involução, pode ser aferido pela evolução de nosso nível de consciência desde a inconsciência, no 

Período de Saturno, até a consciência de vigília, no atual Período Terrestre.  

 

Na fase da Evolução, após nos tornarmos indivíduos, os produtos de nossa conquista serão o poder anímico e uma 

mente aperfeiçoada. Cada parte de nosso triplo espírito tem uma contraparte material, sendo a mente um ponto focal para 

o triplo espírito refletir-se no triplo corpo. Na fase da Evolução, o produto da utilização dos corpos será incorporado 

gradativamente ao patrimônio espiritual do ser. Esse produto é chamado de alma, que também é tripla. A Alma 

Consciente, produto da utilização do corpo denso, é incorporada ao Espírito Divino. A Alma Intelectual, produto do corpo 

vital, é incorporada ao Espírito de Vida. A Alma Emocional, produto do Corpo de Desejos, é incorporada ao Espírito 

Humano. 

 

No Período de Júpiter, a humanidade habitará o Globo D, na Região Etérica, sem o corpo denso, mas o corpo vital 

incorporará as forças e poderes do corpo denso. O ser humano voltará a ter a capacidade de ver os mundos internos, sob o 

controle de sua vontade, podendo criar imagens internas que se apresentarão de forma clara e inquestionável ao 

interlocutor. Terá, portanto, um grau de consciência de imagens autoconscientes. Será uma combinação da capacidade de 

ver imagens do Período Lunar com os pensamentos e ideias desenvolvidos no Período Terrestre. 

 

No Período de Vênus, o Globo D estará no Mundo do Desejo e as forças e poderes dos corpos denso e vital serão 

incorporados ao corpo de desejos.  O ser humano terá capacidade de dar vida a suas imagens e lançá-las como objetos no 

espaço e sua consciência será objetiva, autoconsciente e criadora. 

 

No Período de Vulcano, o Globo D estará no Mundo do Pensamento Concreto. As forças e poderes dos corpos denso, 

vital e de desejos serão incorporados à mente. Será a mais elevada consciência espiritual alcançada pelo ser humano. Max 

Heindel diz que pouco pode ser dito sobre essa consciência por não haver palavras para descrevê-la.  

 

Recapitulação e Repetição 

 

A recapitulação e a repetição são atividades permanentemente realizadas durante o processo e constituem o 

mecanismo principal do padrão de recorrência a que nos referimos no início deste texto e que está tão bem simbolizado 

pela espiral, já que a recapitulação ou a repetição se dão sempre em um estágio superior ao anterior. Dissemos que cada 

primeira revolução recapitula o trabalho sobre o corpo denso, a segunda revolução, o trabalho sobre o corpo vital, etc. 

Mas como há espirais dentro de espirais, esse princípio se estende também às épocas em que o processo evolutivo se 

desdobra no Globo D, durante a 4ª revolução do Período Terrestre. Podemos citar como exemplo que atualmente estamos 

na Época Ária, a 5ª época e por isso o trabalho atual do processo evolutivo está centrado no desenvolvimento do Espírito 

Humano. Isso explica a forte tendência à separação e ao individualismo do ser humano contemporâneo. Essa tendência 

deverá ser modificada na sexta Época, pois o trabalho estará centrado no Espírito de Vida. Mas já na próxima Idade, a de 

Aquário, passos mais firmes serão dados para a construção de uma fraternidade universal.   

 

Um aspecto que gostaríamos de destacar que esse padrão de recorrência simbolizado pela espiral se aplica 

também ao próprio estudo do processo evolutivo por meio da Filosofia Rosacruz. Quando recapitulamos os textos que 

tratam do assunto, estamos em um passo superior da espiral que também simboliza esse processo de estudo. Isto porque o 

que estudamos ao final de um texto pode trazer novas luzes sobre o trecho de início cujo estudo iremos repetir. Além 

disso, há o processamento interno feito pelo próprio espírito que se manifesta através de sua intuição. 

 

(continua) 
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UMA HISTÓRIA SOBRE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

 
 

Um dia, São Francisco dirigiu-se a um jovem no mosteiro em que residiam e disse: 

"Irmão, vamos até o povoado para pregar." 

Ambos saíram em direção à vila e foram conversando sobre as coisas espirituais e a vida que conduz a Deus. O jovem, 

imensamente feliz, e ambos, absorvidos pela conversa, passaram pelo povoado, caminharam pelas ruas e, às vezes, 

pararam para dirigir palavras delicadas e bondosas aos que encontraram. 

Após percorrer a maior parte das ruas, São Francisco resolveu voltar para a estrada que os conduziria ao mosteiro. De 

repente, o jovem o lembrou da intenção de ir pregar no povoado e perguntou-lhe se havia esquecido. São Francisco 

respondeu: 

"Meu filho, você não percebeu que, enquanto percorríamos o povoado, estávamos pregando às pessoas que nos 

observavam? Em primeiro lugar, nossas vestes simples revelaram que estamos devotados ao serviço de Deus e os 

pensamentos daqueles que nos viram dirigiram-se logo para o céu. Observaram também nossos gestos e anotaram as 

palavras de simpatia irradiadas diretamente de nossos corações, que repercutiram diretamente no coração deles. 

Estivemos pregando um sermão mais poderoso do que se tivéssemos ido à praça do mercado, reunido-os ao nosso redor e 

saturado seus ouvidos com uma exortação sobre a santidade." 

 
 

 

SOLICITAÇÃO AOS LEITORES DO ECOS 

 As pessoas que possuem e-mail e que desejem receber a versão eletrônica de nosso boletim ao invés da 

atual versão em papel, favor nos informar seu e-mail para rosacruzmhrio@gmail.com 

 

mailto:rosacruzmhrio@gmail.com
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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 RosicrucianFellowship”  

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) 17 de setembro - 8 de outubro  -  12 de novembro 

Reuniões de Estudo (sábados)    30 de setembro  -  28 de outubro  -  25 de novembro 

Assembleia Geral  3 de dezembro 

Reunião de Natal  17 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 , mentalizando o Emblema Rosacruz e meditando fervorosamente sobre Amor Divino e 

Cura. 

Setembro  01 08  14  21 28  -  Outubro  05  11  18  25   -  Novembro  02 08  14 22 29 -  Dezembro  05  11  19  26  

 

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 “Songsof Light” aos estudantes dos diversos 

cursos da Filosofia Rosacruz. 

 

COLABORAÇÕES 

 

Nossa Fraternidade fornece todos os Cursos sobre a filosofia Rosacruz, o CD "Songsof 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 -  C/C 93080-6. 

 

 


