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NATAL DE 2014 

 

 Raio de Luz de Cristo interpenetra todo o globo terrestre. Não é 

somente um Festival Cristão, pois pertence a todo o mundo. 

Estende-se para todos os reinos vivos. Cada onda de vida na 

Terra experimenta intimamente o influxo da Luz Divina quando a 

força de Cristo atinge o coração de nosso planeta e aí se concentra na forma 

de uma gloriosa Estrela Mística, cuja influência permeia nosso lar 

terrestre, transformando-o em um globo de ouro cintilante. 

 

De Corinne Heline, em Star Gates 

O 

              E  C  O  S 
                FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL 

                            Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
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A LUZ E O AMOR CÓSMICOS 

o Solstício de Dezembro, o Sol novamente toma a direção norte depois de ter atingido sua declinação 

meridional máxima. Tal como no Equinócio de Setembro, esse fenômeno físico tem também sua 

contraparte espiritual no Ministério Cósmico de Cristo em nosso planeta. Há um Princípio Cósmico de 

Amor e Sabedoria que pode ser identificado como o Cristo Cósmico e esse Princípio Cósmico tem um 

centro especial na órbita solar que age como o governo de nosso Sistema Solar. Desse ponto central, o Logos 

dirige sua atenção para um dos planetas do Sistema Solar quando atinge um determinado estágio de sua 

evolução. A Terra atingiu esse estágio quando do nascimento de Jesus de Nazaré.  

É uma Lei do Universo que, ao descer a regiões mais inferiores, o Ser Divino deve seguir as leis que governam 

essa região. Desse modo, o Cristo Cósmico precisou buscar um veículo físico. Grandes Iniciados da Terra 

prepararam-se para esse Advento. Iniciados da Ordem dos Essênios apresentaram uma criança que chamaram 

de Jesus que, sob os cuidados dessa Ordem Mística, foi cuidada e preparada para ceder seus veículos para 

receber o Arcanjo Solar Cristo, o mais elevado Iniciado entre os Arcanjos, que já tinha alcançado a união com 

Deus no Período Solar (ver o Diagrama 14 do Conceito Rosacruz do Cosmos). Desde essa época, muito antes 

mesmo da existência do Sistema Solar tal como o conhecemos, Ele já tinha se dedicado ao Serviço de todas as 

formas de vida que estavam destinadas a existir nesse Sistema.  

Foi no Batismo de Jesus por João, no Rio Jordão, que se deu o nascimento de Cristo Jesus, quando Jesus cedeu 

seus corpos físico e etéreo ao Glorioso Arcanjo para que fossem usados em sua Missão Redentora para a 

humanidade. Esse fato era bem conhecido das primeiras Igrejas Cristãs, mas foi depois repudiado. O Ser que 

emergiu das águas do Rio Jordão era Cristo Jesus, um Arcanjo em corpo humano e único no processo 

evolutivo. Não há registros de nada semelhante ter ocorrido em outros planetas, mas as condições na Terra 

tornaram necessário que assim fosse feito em nosso planeta. A Vida e a Luz de Deus entraram em um veículo 

humano. Poder e substância foram plantados, como uma semente, na corrente humana e estão trabalhando a 

consciência coletiva da humanidade desde então.  

O evento ocorrido no Gólgota finalizou a união terrestre existente entre Cristo e Jesus. Cristo liberou os 

veículos cedidos por Jesus e o Mestre Jesus tomou novamente posse de seus átomos sementes. Deixando o 

corpo de Jesus, o Cristo Arcanjo ou o Raio do Sol Espiritual entrou diretamente na Terra e assumiu a regência 

de nosso planeta em um sentido muito especial.  

Esse trabalho de Amor realizado por Cristo tornou-se necessário devido à longa influência exercida pelos Anjos 

Lucíferes. Esses Anjos causaram a “queda” da humanidade, fazendo com que a onda de vida humana se 

atrasasse bastante em seu progresso evolutivo, pondo-a em risco de perder o seu lugar no esquema evolutivo 

planejado pela Divindade. As forças mortais que foram incorporadas à evolução humana eram de tal magnitude 

que nenhuma influência contrária tornou-se eficaz, o que levaria lenta, porém certamente, à aniquilação da raça 

humana.  

Cada ano, desde Sua vinda à Terra como Seu Redentor, Cristo reencena, em escala cósmica, o drama ocorrido 

há mais de dois mil anos. Em cada recorrente Solstício de Dezembro, Ele nasce renovado e nosso planeta 

recebe um impulso espiritual que aumenta sua luz e fortalece o Princípio de Amor do coração dos homens.  

Estejamos ou não conscientes do que ocorre espiritualmente nessa época, tudo é renovado pelas radiações 

divinas que trabalham redentoramente em nosso planeta. Quando indivíduos participam dessa atividade com 

verdadeira compreensão e elevada intenção espiritual, seu enriquecimento interno cresce enormemente. Foi 

para que todos pudessem receber essas enriquecedoras vibrações em abundância que Cristo estabeleceu Seus 

Mistérios entre nós, rasgando o véu do Santuário que os ocultava das multidões e tornando-os acessíveis a todas 

as almas buscadoras.  

         Extraído de Star Gates, de Corinne Heline  

N 
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PRECEITOS PARA O ESTUDANTE ROSACRUZ 

 
      

  CRISTO JESUS será seu Ideal. 

 

       Recordando a advertência de CRISTO: “O maior entre vós será o servo de todos”, esforçar-se-á diariamente em 

servir a seus semelhantes com amor, modéstia e humildade em qualquer oportunidade que se lhe apresente. 

 

       Tendo fé inquebrantável na Sabedoria e Bondade de DEUS, trabalhará de acordo com a evolução, procurando falar, 

atuar e ver somente o Bem no seu convívio diário com os demais. 

 

       Sendo a Verdade, a Honradez e a Justiça qualidades fundamentais da Divindade Interna, procurará expressá-las em 

todos os seus pensamentos, palavras e ações. 

 

       Sabendo que as suas condições atuais são o resultado das suas ações passadas e que pode construir o seu destino 

futuro melhorando-o por meio dos atos no presente, não deverá invejar os outros e sim dedicar as suas aspirações em 

exercitar a sua divina prerrogativa de livre arbítrio, semeando boas sementes para o amanhã. 

 

       Considerando que o Silêncio, em verdade, é um dos maiores auxiliares para o crescimento da Alma, procurará, 

sempre, um meio ambiente de Paz, Equilíbrio e Quietude. 

 

       Sendo a confiança em si mesmo a virtude cardeal para o aspirante espiritual, fará o possível para praticá-la tanto em 

seus pensamentos como em seus atos. 

 

       Conhecendo que o Interno é o único tribunal real da Verdade, esforçar-se-á por estabelecê-lo, submetendo-lhe todos 

os assuntos para a sua final decisão. 

 

       Dedicará certo tempo, cada dia, para meditar e orar, procurando elevar-se em asas de Amor e Aspiração sublime até o 

próprio Trono do PAI 

 

       Sabendo que o fracasso está, apenas, em deixar de tentar ante qualquer obstáculo, continuará, paciente e 

persistentemente, procurando viver os elevados ideais ensinados por CRISTO. 
 

 

 
      A Q U A R I U S 
 
"Vois sois meus amigos (João 15:4)"       (20 de janeiro a 19 de fevereiro) 

 

Cumpre os desígnios da suprema lei   num sentimento bom e solidário 

no desempenho do trabalho santo,   em que as famílias juntas pelo afeto 

em providencial semeadura.    venham compor imenso e mesmo lar 

Orvalha docemente os corações   e construir com único labor 

com vistas à seara proveitosa,   o seu futuro, a sua aventurança, 

cumulando-os de paz e de concórdia,   até que a humanidade se transforme 

unindo-os num amplexo fraterno,    numa família só, universal ! 

 
                                                                                                                                         Fernando Pinto 
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  SITE  DA  FRATERNIDADE  ROSACRUZ  MAX  HEINDEL  

       

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel - Centro Autorizado do RJ -  comunica aos estudantes, amigos e 
simpatizantes que o novo site entrou no ar em agosto, quando o Sol estava transitando no signo de Leão e a 
Lua cheia em Aquário, em seu novo endereço http://www.rosacruzrj.org.br/ , todo reformulado, acessível a 
todos os dispositivos e em breve com muitas novidades.  
 

 

ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ NO RIO DE JANEIRO 

 

Horário: 17 horas 

Natal                             21 de dezembro 

Reuniões de Estudo       31 de janeiro (sábado)   

Confraternização           22 de março (domingo) 

Reunião de Estudo        28 de março (sábado) 

 

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. 

                 

Dezembro  01  08  15  22  29    -  Janeiro  04 12 19 25    -  Fevereiro 01 08 15 21 28     -  Março 07 15 21 27 

 

 

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 – Rio de Janeiro, RJ.  Tel  2533-3638 -  2220-7680 

Os estudantes podem também adquirir livros pelo reembolso postal,  dirigindo-se à  Fraternidade Rosacruz em  São 

Paulo pelo tel-fax   (011) 3107-4740 ou pela Loja Virtual www.fraternidaderosacruz.org.br 

 

 

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   C/C 93080-6 

http://www.rosacruzrj.org.br/

