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O  TEMPLO   

 
 imenso trabalho de Max Heindel  dedicado à Fraternidade Rosacruz foi desenvolvido em uns poucos 

anos . No outono de 1907, ele foi à Alemanha e teve o primeiro contato com o Mestre, o Irmão Maior 

da Ordem Rosa Cruz, e dele recebeu os Ensinamentos e a Missão de divulgá-los; em novembro de 

1914, ele preparou a pedra fundamental do Templo; em janeiro de 1919, ele foi chamado pelo Pai Celestial sem 

ver a construção do Templo com seus olhos físicos. 

 

No dia do lançamento da Pedra Fundamental, Max Heindel fez um discurso no qual ele disse: 

 

“ Embora numericamente sejamos poucos, os olhos que esta manhã estão sobre este lugar são muitos e um 

acontecimento que marcará uma época está prestes a acontecer. 

 

Esta manhã, estamos reunidos com o propósito de lançarmos a primeira pedra, a pedra que conterá todas as 

Cartas, todos os Documentos, juntamente com os Escritos e a Literatura que temos atualmente na 

Fraternidade Rosacruz.  Isto dará às futuras gerações a razão da construção desta estrutura. 

 

Que Deus permita que esta primeira pedra possa ser seguida rapidamente pela construção, e que cedo 

possamos começar o trabalho e estarmos prontos para estabelecer a verdadeira Sede em Mount Ecclesia. ” 

 

Como já foi dito, Max Heindel faleceu em 1919 e, em maio de 1920, após  sugestão do Mestre, ele apareceu em 

espírito à sua esposa D. Augusta, que continuou a sua obra, e lhe disse que estava na hora de começar a 

construção. Quando a mensagem foi divulgada, os estudantes deram uma resposta maravilhosa e as 

contribuições fluíram em pequenos valores, mas em tal quantidade que D. Augusta ficou encorajada a iniciar os 

planos para a construção. 

 

Os trabalhos foram iniciados em 23 de julho de 1920, data do aniversário de Max Heindel, baseados na planta 

desenhada pelo arquiteto sob sua orientação. A meta era concluir a obra antes do fim de dezembro do mesmo 

ano, que era o final da segunda década, e todos estavam empenhados e decididos a terminar a Ecclesia onde 

seria realizado o Serviço da Noite Santa de Natal. E conseguiram. 

 

Em 24 de dezembro de 1920, foi celebrado o primeiro Serviço da Noite Santa  em Mount Ecclesia. 

 

 

 

O  PODER  DO  PENSAMENTO 
 

 

Quando o Apóstolo São Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, deu-lhes palavras de profunda compreensão e 

transcendentais consequências. O bem estar deste pequeno grupo, da primeira cidade européia onde São Paulo 

iniciou uma comunidade cristã, era muito importante para ele. 

 

São Paulo queria construir os alicerces espirituais que fossem precisos para formar um conjunto de seres 

capazes  de disseminar os ensinamentos de Cristo onde esses se tornassem necessários. Ele sabia que o poder 

do pensamento é intenso, que pensando e colocando nossa atenção em qualquer coisa, esta coisa cresce e ganha 

força. Sabia que um grupo perfeitamente unido só poderia prosperar realmente quando os membros se 

apreciassem e  compreendessem uns aos outros. 

 

O 
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Se vivemos elogiando  nosso semelhante, elevamo-lo; se procuramos o mal e nele vivemos, tornamo-lo mais 

forte, pois ganhará poder. Nesta questão de prestar atenção ao bem e ao mal, somos nós que escolhemos, 

podendo selecionar ou não nossos pensamentos e, consciente ou inconscientemente, envolvê-los em poder. 

 

No devido tempo, por nossas próprias observações, aprenderemos que os pensamentos são coisas. 

Compreenderemos, então, que temos o dever de selecionar os pensamentos que constroem para o bem, 

eliminando os destruidores. 

 

É uma evidência que o organismo humano está se transformando, refinando-se cada vez mais; 

consequentemente, torna-se mais sensível às formas de pensamento de outros seres que chegam até ele. 

Percebemos isto quando vemos psicologia de conjunto em ação, apreciando aí como as formas de pensamento 

combinadas de outras pessoas podem auxiliar a determinar as ações de nossos semelhantes. Quão grande será 

então a responsabilidade daqueles que aprenderam a dominar seus pensamentos! 

 

A admoestação de São Paulo aos Filipenses, para a conveniência de enfocar os pensamentos nos esforços 

construtivos de outras pessoas tem tanto valor hoje, como na época em que foi escrita. 

 

“PELO MAIS, IRMÃOS, TUDO O QUE É VERDADEIRO, TUDO O QUE É HONESTO, TUDO O QUE É 

JUSTO, TUDO O QUE É PURO, TUDO O QUE É AMÁVEL, TUDO O QUE É DE BEM, SE TEM 

ALGUMA VIRTUDE, SE É DIGNO DE ALGUM LOUVOR, NISSO PENSAI.” 

 

 

 

O SENHOR ACALMA UMA TEMPESTADE 
Mateus 8:23-27  

 

 

“Então, entrando Ele no barco, Seus discípulos O seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande 

tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram 

acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos! 

 

Acudiu-lhes, então, Jesus: “ Por que sois tímidos, homens de pouca fé?” E, levantando-se, repreendeu os ventos 

e o mar; e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: “ Quem é este que até os ventos e o 

mar lhe obedecem?” 

 

 

  *   *   *   *   *    

 

 

Esta passagem descrita no Evangelho de São Mateus, em seu Capítulo 8, tem uma interpretação esotérica que, a 

seguir, descreveremos: 

 

O barco representa nosso corpo. Quando a Consciência de Cristo está em nosso corpo, as ondas bravias das 

emoções inferiores e os ventos agitados dos maus pensamentos são aplacados, restaurando a paz e a serenidade 

de nosso ser. Os discípulos representam as faculdades de nosso ser que estão sob a influência dos 12 signos e 

que, em momento de aflição e de provações, clamam pela ajuda do Senhor, a Consciência de Cristo, capaz de 

restaurar, como já dissemos, a paz e a serenidade de nosso ser. 

 

Desde que Cristo penetrou pela primeira vez nosso planeta, na crucificação, Ele está ajudando a Humanidade a 

desenvolver esse impulso interno que culminará com a plenitude da Consciência de Cristo, o nosso Cristo 

Interno, quando então todas as nossas faculdades estarão servindo ao Senhor, nosso Cristo Interno, plenas de fé 

e sem a timidez inicial de um período de preparação para essa grande conquista. 
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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: 17h 

 

Como todas as atividades da Fraternidade Rosacruz Max Heindel, a entrada é franca, mas para participar do evento o 

interessado deverá comunicar à FRMH esse seu desejo, por telefone (9548-7397), de segunda à sexta-feira, no horário 

comercial, ou por e-mail  rosacruzmhrio@gmail.com  , dando seu nome e endereço.  

 

Palestras (domingos)     9 de junho – 14 de julho – 18 de agosto – 15 de setembro 

Reuniões de Estudo (sábados)    29 de junho – 27 de julho – 31 de agosto – 28 de setembro 

Nas reuniões devocionais e de estudo solicitamos o uso de trajes discretos, preferencialmente brancos, evitando-se o uso 

de chinelos, bermudas e vestimentas justas, curtas e demasiadamente decotadas. 

 

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  03  10  17  24  30  -  Julho  07  15  21  27    -  Agosto  03  11  17  24  31    -  Setembro  07  14  20  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),  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 

 

Em todo Brasil os estudantes podem encomendar livros dirigindo-se à  Loja Virtual da Fraternidade Rosacruz  Sede 

Central do Brasil  através dos seguintes canais: Web Site: www.fraternidaderosacruz.org.br ;   tel-fax   (011) 3107-4740 ;  

e-mail: livros@fraternidaderosacruz.org .  
 
 No Rio de Janeiro os livros de Max Heindel podem ser adquiridos através da  Livraria Horus, Rua Senador Dantas, 75 – 

Loja E – Centro – tel 2533-3638. 
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CONSULTA ONLINE 

 

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 – 

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

 

 

 

 

 
Triunfo de Cristo por Gustave Dore, 1868 

 

 

 

 
 

LEMA E MISSÃO ROSACRUZ: UMA MENTE PURA, UM CORAÇÃO NOBRE E UM CORPO SÃO 


