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Representação Alegórica de C.R.C., fundador da Ordem Rosacruz 
Pintura de Jean Augustus Knapp 

 

 

SETECENTOS ANOS DA ORDEM ROSACRUZ 
 

Neste ano de 2013, a Ordem Rosacruz, uma antiga Fraternidade Mística, fundada em 1313 por um elevado 

Mestre Espiritual que tinha o nome simbólico de "Christian Rosenkreuz" - Cristão Rosacruz – completa 

setecentos anos.  Era sua missão  preparar a Religião Cristã para uma nova era que está por vir, pois, à medida 

que o ser humano e o mundo evoluem, a religião também deve acompanhar essa evolução. A religião que 

atendia às necessidades espirituais de nossos antepassados não se coaduna mais com nossas condições e anseios 

atuais, onde os desejos de conhecer e entender os mistérios da vida não podem ser mais sufocados nem os 
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dogmas tolerados. Portanto, as grandes entidades espirituais responsáveis pela evolução mudam as religiões do 

mundo para atender a essas novas necessidades e o fazem em harmonia com a marcha dos astros nos céus. 

 

“Em detrimento do mundo, a Religião oprimiu a Ciência”, nos diz o CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS. 

E diz mais adiante que “é muitíssimo mais desastroso que a Ciência esteja sufocando a Religião porque, agora, 

até a Esperança, o último dom deixado pelos deuses na Caixa de Pandora, pode desvanecer-se ante o 

Materialismo e o Agnosticismo”.  

 

Continuando, o CONCEITO nos diz que “os acontecimentos futuros projetam antecipadamente suas sombras. 

Quando os Grandes Guias da Humanidade veem certa tendência para o ultramaterialismo, que agora surge no 

mundo ocidental, tomam certas medidas para, em tempo, resistir e transmutá-lo.” 

 

 “O nascimento desse elevado Mestre espiritual como Christian Rozenkreuz marcou o princípio de uma nova 

época de vida espiritual no mundo ocidental”. Seu próprio nome é a encarnação da maneira pela qual o homem 

atual transformar-se-á em Divino Super-homem. Christian Rosenkreuz, o Cristão Rosacruz, mostra a finalidade 

e o objetivo da evolução humana, o caminho que deve ser percorrido e os meios para alcançar essa finalidade.” 

 

Como arauto das novas mensagens para uma nova Idade, a Filosofia Rosacruz,  integralmente cristã, está se 

empenhando em fazer com que a religião seja um fator vivificante na Terra  e em conduzir até Cristo todos 

aqueles que não podem encontrá-Lo somente pela fé. A função particular desta Filosofia é capacitar as pessoas 

a aceitar as doutrinas cristãs por meio do conhecimento esotérico, quando elas são incapazes de fazê-lo por 

meio da fé. Visa complementar o trabalho das igrejas, não suplantá-las. 

 

A Filosofia Rosacruz ensina que o homem possui um sexto sentido latente que foi desenvolvido em alguns, e 

que, futuramente, será desenvolvido por todos. Esse sentido capacita quem o possui a perceber e investigar os 

reinos suprafísicos onde vivem os assim chamados mortos. Ensina, também, que a Terra é uma grande escola, à 

qual retornamos vida após vida através do renascimento, aprendendo novas lições durante cada permanência 

aqui, e assim, sempre evoluindo em direção ao maior aperfeiçoamento de caráter e dos poderes por ele 

conferidos. Os graus alcançados por diferentes indivíduos nessa escola são testemunhos dos variados destinos 

que vemos por toda a parte. Portanto, não nos desesperemos do amor de Deus ao vermos as desigualdades de 

vidas, pois sabemos que, com o tempo, tudo será perfeito, como é perfeito nosso Pai no Céu. 

 

 

A CEIA DO SENHOR 
 

“ E, quando comiam,  Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos,  e disse: 

Tomai, comei; isto é o meu corpo.  

E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho dizendo:  Bebei dele todos; porque isto é o meu sangue, o 

sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados.  

E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o beba de novo 

convosco  no Reino de meu Pai. 

 E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras.  

Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim; porque está escrito: Ferirei o 

pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de minha ressurreição, irei adiante de vós para a 

Galiléia. 

Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. 

Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me 

negarás. 

Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos 

disseram o mesmo.”  (São Mateus, 26: 26-35) 
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Ainda não é amplamente conhecido que, por entrar o Grande Espírito de Cristo na aura de nossa Terra a cada 

ano, os grãos e as sementes germinam e toda a vida se renova. Cada porção de alimento que tomamos em 

nossos corpos só é tornada possível através desse sacrifício anual de Cristo. Em certo sentido, nós partilhamos o 

Seu corpo ou vida cada vez que tomamos um alimento. 

 

O suco da uva com que Cristo encheu o cálice do sacramento é a própria Força Vital. Essa é a nova promessa 

ou legado trazido com a vinda de Cristo. A nova promessa diz respeito a seu uso. Devemos bebê-la ou absorvê-

la toda sem que usemos parte dela para a gratificação da sensualidade, se desejamos alcançar a iluminação 

divina. Cristo diz que Ele não irá mais partilhar essa Força no Mundo Físico como homem, mas irá partilhá-la 

mais perto de Sua fonte, a Casa do Pai, em uma nova e mais pura condição. 

 

O Evangelho diz então que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isto quer dizer que, 

após nos elevarmos a Deus através do Serviço Devocional, nossa consciência ascende aos Reinos Superiores, 

onde a Paz prevalece. Pensamos que quando atingimos essa condição e vibramos com o poder e a luz divinas 

que fluem através de nós, nunca mais desceremos a vibrações mais baixas e negaremos o Cristo Interno. Cedo 

descobriremos que agiremos igual a Pedro muitas vezes até que finalmente alcancemos nossa própria 

crucificação e liberação da cruz do corpo. 

  

 

 

MEDITAÇÃO  PARA  O  MÊS  SOLAR  DE  ÁRIES 
 

Março  20  a  Abril  19 

 

Nesta época do ano, uma nova vida, um aumento de energia, surge com força irresistível em todos os seres 

vivos, que os inspira e neles infunde uma nova esperança, uma nova ambição com nova vitalidade, impelindo-

os a novas atividades mediante as quais aprendem nova lição na escola da experiência. 

 

O Espírito Solar, Cristo, permaneceu em nossa Terra desde o Natal, irradiando a todo ser vivo Sua luz, Sua vida 

e Seu amor que são Seus dons para o mundo. 

 

Na PÁSCOA, Ele voltará ao Pai para descansar e absorver nova vida que nos trará no próximo Natal. 

 

Que usemos Seus dons para desenvolver nossas possibilidades espirituais, construir corações nobres e corpos 

sadios  -  como os utilizam as plantas para crescer em belas formas e delicado aroma. 

 

A chave de Áries é: Iniciativa  -  Valor  -  Ação Reta 

 

FAÇAMOS BOM USO DESTA FORÇA ! 

 

 

Felicidade  e  Alegria 

 
Há uma grande diferença entre Felicidade e Alegria. Felicidade é algo que nos vem do prazer terreno de 

uma conquista material. Alegria representa um estado de ânimo mais elevado, mais puro, mais espiritual, 

estado esse que aumenta de acordo com o número de nossas boas ações, pois só aquele que sabe bem agir 

pode sentir essa bela e real alegria. 

Procura, pois, encher a estrada de tua vida de boas ações para poderes sentir, então, a verdadeira Alegria 
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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. 

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   10  de março 

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

Palestras (domingo)  14 de abril -  05 de maio  -  09 de junho 

Páscoa    31 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 06  13  20  27   -   Abril  02  09  16  24  30    -   Maio  06  14  21  27    -   Junho  03  10  17  24  30  

 

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   

 

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

do Brasil, em São Paulo,  pelo tel-fax   (011) 3107-4740 ou pelo e-mail: rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br 

O “Conceito Rosacruz do Cosmos” está disponível na Internet no site de nosso Centro: 

http://www. fraternidaderosacruz.org/conceito.htm 

 

 

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 – BRADESCO – Agência 3002 – Pio X – Conta corrente 93080-6   
 

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br

