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MENSAGEM ESOTÉRICA DE PÁSCOA 

 
A Parábola do Filho Pródigo 

Lucas 15: 11-32 

 

“Certo homem tinha dois filhos; o mais moço deles disse ao Pai: Pai dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele 

repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma 

terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.” 

 

O filho mais moço, a quem o Pai deu sua parte dos bens, representa a onda de vida humana. A saída do filho mais moço 

da casa de seu Pai representa a queda da humanidade do Jardim do Éden, ou estado espiritual da humanidade no início de 

sua evolução na Terra, para o mundo físico. Em sua jornada no mundo material, a humanidade, ou o filho pródigo, 

desperdiçou a Força Vital em uma vida dissoluta, ou seja, usou a força criadora a seu bel prazer. 

 

“Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. 

Então ele foi e se agregou a um de seus cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar 

porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.” 

 

A fome que sobreveio era de natureza espiritual, que resultou da perda de contato da humanidade com o mundo espiritual. 

O filho pródigo alimentou os porcos, o que indica que a humanidade estava alimentando a natureza animal de seu ser 

através de uma vida sensual. Mas sua fome de natureza espiritual não estava sendo saciada. 

 

“Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. 

Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e lhe direi: Pai, pequei contra o Céu e diante de Ti. Já não sou digno de ser 

chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu Pai. Vinha ele ainda 

longe, quando seu Pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.” 

 

Ele finalmente reconhece a miséria de tal existência e resolve retornar à casa do Pai, os mundos celestiais. O Pai 

naturalmente corre a seu encontro. Deus sempre percorre mais de metade do caminho para nos buscar quando resolvemos 

voltar a trilhá-lo. 

 

“O Pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 

Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e 

reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.” 

 

A melhor roupa representa o traje dourado de bodas, o veículo espiritual que todos construiremos e usaremos no futuro 

para retornar à casa do Pai. As sandálias simbolizam o poder de viajar nos planos astrais. O anel simboliza que a 
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humanidade terá realizado o casamento místico, dentro do próprio ser e que o coração e a mente estarão unidos com o 

equilíbrio espiritual dos pólos masculino e feminino. O novilho cevado é a natureza animal do ser, anteriormente usada 

indevidamente, que agora se torna o alimento espiritual absorvido pela humanidade nesse período futuro. 

 

“Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as 

danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu Pai mandou 

matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria sair. Saindo, porém, o Pai 

procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu Pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem 

tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que 

desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o Pai: 

Meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos 

alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.” 

 

A queixa do irmão mais velho traz à luz um ponto interessante. O irmão mais velho representa a onda de vida angélica. 

Ela se queixa que o Pai nunca matou o novilho cevado para ela, nem nunca se regozijou por ela. O Pai responde que 

assim procedeu porque o filho mais velho (a hierarquia dos Anjos) sempre esteve junto a Ele. Isto significa que os Anjos 

sempre estiveram junto ao Pai nos mundos espirituais. Nunca desceram ao mundo material como fez a humanidade com 

sua queda. Naturalmente assim, tudo o que era do Pai  pertencia também a eles. 

 

 

RELATO DA PREPARAÇÃO E DO TRABALHO DE MAX HEINDEL 

NO CAMPO OCULTO 

(continuação) 

 

“Na noite de 9 de abril de 1910, quando a Lua estava em Áries, meu Mestre apareceu em meu quarto e disse-me que uma 

nova década estava começando nessa noite e que, nos próximos dez anos, eu teria o privilégio de dar ao mundo uma 

ciência de curar que foi posteriormente descrita. A Fraternidade proporcionaria auxiliares para a grande obra. 

 

Este foi o primeiro aviso que eu tive acerca do trabalho que estava sendo projetado. Na noite anterior, eu havia terminado 

meu trabalho com o recém-formado Centro da Fraternidade de Los Angeles. Tinha viajado e dado conferências durante 

seis noites da semana, além de muitas tardes também consecutivamente, desde minha experiência editorial em Chicago. 

Estava doente e tinha me retirado do trabalho com o público para me recuperar. Eu sabia que era muito perigoso deixar o 

corpo físico conscientemente durante uma doença porque o corpo etéreo está, então, muito enfraquecido e o cordão 

prateado pode romper-se facilmente. A morte, nestas condições, causaria tanto sofrimento quanto a morte pelo suicídio, 

portanto, os Auxiliares Invisíveis são sempre aconselhados a permanecerem nos seus corpos físicos quando estão doentes. 

Mas, solicitado pelo meu Mestre, eu estava pronto a fazer este voo anímico ao Templo, pois, prudentemente, um guardião 

foi deixado para cuidar do meu corpo físico enfermo. 

 

Conforme já afirmamos previamente em nossa literatura, há nove graus na Escola dos Mistérios Menores. O primeiro 

grau corresponde ao Período de Saturno e os exercícios correspondentes são feitos aos sábados à meia noite. O segundo 

grau corresponde ao Período Solar e o seu ritual próprio é celebrado aos domingos à meia noite, ou seja, o dia do Sol. O 

terceiro grau corresponde ao Período Lunar e é comemorado à meia noite de segunda-feira; e assim, sucessivamente, com 

o resto dos primeiros sete graus; cada um corresponde a um Período e tem, por isso, o dia apropriado para sua celebração. 

O oitavo grau é celebrado nas noites de Lua Nova e Lua Cheia e o nono grau, nos Solstícios do Verão e Inverno. 

 

Quando um discípulo se torna pela primeira vez um irmão ou irmã leiga, ele ou ela são introduzidos ao ritual celebrado 

nas noites de sábado, o dia de Saturno. A iniciação seguinte faculta-os também a assistir os serviços do Templo à meia 

noite dos domingos e assim por diante. No entanto, deve-se notar que, embora todos os irmãos e irmãs leigas tenham livre 

acesso ao Templo nos seus corpos espirituais durante todos os dias, eles são proibidos de entrar nos serviços da meia noite 

nos graus que ainda não tenham alcançado. Não é um guarda visível que permanece na porta exigindo a palavra de passe 

para quem desejar entrar, mas há uma muralha ao redor do Templo, invisível mas impenetrável, para aqueles que não 

receberam o `Abre-Te Sésamo ´. Cada noite, esta muralha é constituída de modo diferente, portanto, se um discípulo, por 

engano ou esquecimento, quiser entrar no Templo quando os exercícios que aí se celebram estejam acima do seu grau, ele 

aprenderá que é possível bater a cabeça contra uma muralha espiritual e que esta experiência não é nada agradável.” 

                         (continua) 
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UMA PALAVRA AO ESTUDANTE 

 
Que a Paz seja convosco e a Paz seja entre todos nós! 

 

Somos “pensamentos” de Deus. “Pensamentos de Deus”, vivos e desdobrando a potencialidade que, como herança divina, 

Deus nos deu. Envolveram-se estes “pensamentos” desta vida virginal em todas as substâncias necessárias para adquirir 

consciência de si mesmos. É verdade que um dia fomos inconscientes de nós mesmos. Por assim dizer, movimentávamo-

nos na vida una sem consciência dela mesma. Hoje, estes “pensamentos”, Espíritos Virginais convertidos mais tarde em 

Egos humanos, chegaram a esta perfeição de poderem se manifestar como indivíduos separados e, no entanto, tão unidos 

e tão imensamente unificados na vida de Deus. Penso que assim foi para alcançar esta consciência consciente de que hoje 

dispomos. 

 

A humanidade toda tem percorrido tantos e tantos séculos que se perdem na memória. Assim, amigos, já passamos por 

três grandes anos siderais. Cada ano sideral se compõe de 25.868 anos e assim passamos três anos siderais para chegar à 

metade de nossa evolução. É apenas o que se pode comprovar em relação aos passos que já realizamos na Terra. Quanto 

teremos nos movimentado antes de chegarmos a esta forma concreta? Somente na infinita vida de Deus é que se poderá 

encontrar a exatidão destes “pensamentos” de Deus. Entretanto, a vida humana tem uma finalidade: adquirir o domínio 

total de tudo que possuímos como Espíritos em evolução. Para isto, é que manifestamos pensamentos, sentimentos, 

desejos que nos vêm e nos provocam uma reação, de acordo com nossa evolução que cada dia é maior. 

 

Sentimos, hoje em dia, a necessidade imensa de ter um mundo de Paz e que toda a humanidade possa ter a alegria de 

viver em Paz. Tanto a ciência quanto a religião trabalham em busca da Paz. E como trabalham separadas, separadamente 

extraem seus resultados. Em conjunto, unidas, é difícil. Por isso é preciso que se consiga uma unificação da criatura de 

Deus. Quando conseguirmos tratar a ciência, a religião e a arte juntas, não haverá tanta preocupação com a Paz. E a Paz 

será uma realidade entre todos nós. Porque o essencial da vida humana é adquirir experiência e a finalidade de estarmos 

na Terra é adquirirmos uma consciência consciente para podermos penetrar em outros planos de atividade ou Dias de 

Manifestação, onde possamos viver em corpos mais leves com inteligência e sabedoria desdobrada mais próxima da 

realidade da vida de Deus. 

 

Amigos, na verdade, entender o Cristianismo de Cristo é simples e natural. Nós, os cristãos, é que somos complicados e 

sobretudo é muito difícil para nós entendermos a unificação de toda a humanidade. Sim, enquanto isso não seja uma 

realidade, andaremos pelas areias da vida sempre à procura da última fórmula fora de nós e sem sentir que ela está no 

mais interno de nosso coração. Por que ela está no mais interno de nosso coração? Porque em nosso coração há um 

ventrículo e nele, de verdade e em verdade, mora a Voz de Deus. É essa voz que se manifesta e que pulsa constantemente 

para dar algo que nos traga a Paz e a sensação da unidade completa com tudo. 

 

Por que temos essa ânsia de chegar a Deus? Em verdade, não há criatura que esteja satisfeita. Não há poder na Terra que 

dê completa harmonia, a satisfação do Espírito, porque ele se sente movido sempre por seu eterno Criador, por Aquele 

que pensa, que o provoca e o movimenta. Assim, amigos, o Espírito, envolvido em corpos, vai desenvolvendo a Vontade 

do Pai, o Amor e a Sabedoria de Cristo e a Atividade do Espírito Santo. 

 

Como isto se manifesta na vida humana? Através da manifestação de cada um de nós. Quando nos manifestamos, pomos 

em movimento as essências que estão em nosso interior. Assim, vamos desenvolvendo uma vontade, essa vontade que se 

dirige para o divino, para o perfeito; esta é a Vontade do Pai. De certa forma, a Vontade do Pai sustém o mundo para ver 

se cada um de nós deseja mesmo empregar a vontade para unir e construir, para amar e levantar a humanidade, se cada 

um de nós está fazendo contato com a Vontade do Pai, assim como o Pai fez contato com a Vontade de Deus. Assim será 

quando desejarmos amar profundamente, amar por amar mesmo, sem nada possuir, apenas por um desejo de dar-nos. 

             (continua) 

 

(Palestra radiofônica realizada na Rádio Copacabana em 17 de setembro de 1959 

por nossa Instrutora Sra. Irene Gómez de Ruggiero) 
 

                                                 
ENDEREÇO ELETRÔNICO  

 

Avisamos a todos que o antigo endereço eletrônico rosacruzmhrio@hotmail.com foi desativado. Atenderemos somente pelo  

rosacruzmhrio@gmail.com 

mailto:rosacruzmhrio@hotmail.com
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ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 
Horário:  17 horas 

Confraternização  (domingo)  15 de março   

 Reunião de Estudo (sábado)  28 de março – 25 de abril – 30 de maio 

Páscoa (domingo)  12 de abril  

Palestra  (domingo) 17 de maio   

 

 

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 podem associar-se a esse serviço devocional de ajuda 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. 

   Março  06  12  19  26    -  Abril  02  08  15  23  29    -  Maio  06  13  20  27  -  Junho  02  09  17  23  29   

 

 

NOVO CONSELHO DIRETOR 
 

Reunidos em Assembléia Geral no dia  23 de novembro de 2008, os associados da Fraternidade Rosacruz Max Heindel  

escolheram os membros para o triênio de 2009 a 2011, a saber: Roberto Gomes da Costa (presidente), Alice Maduro 

Gomes de Souza (1º secretário),  Luiz Carlos Gomes de Souza ( 1º tesoureiro), Helio Sá Behring (2º secretário) e Augusto 

Ortulano Góes de Aquino Fonseca (2º tesoureiro). 

 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL 
 
 

Francisco J. Laissue - Livros, Praça Olavo Bilac, 28 - Sala 201, Centro, tel. 2509-7298, de 3ª à 6ª de 14 às 19 horas,  Livraria 

Horus,  Rua Senador Dantas, 75 – Loja E - Centro, tel. 2533-3638, Livraria Argumento Copacabana, Rua Barata Ribeiro, 502 – 

Loja A – tel. 2255-3783, Livraria Argumento Leblon, Rua Dias Ferreira, 417 – tel. 2239-5294, Livraria Argumento Barra, Av 

das Américas, 7777 s/  326 a 330 – tel. 2438-7644, Avalon Livraria Espiritualista,  Rua Olavo Gomes Pinto, 160 – Loja 28 e 

Sobreloja – Centro Comercial Antonio Dutra – São Lourenço – MG e Livraria Rota de Cultura, Av. Comendador Costa, 459 – Loja 

21 – São Lourenço – MG. 

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

 

 

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 todos os interessados desde que não sejam hipnotizadores, médiuns, quiromantes ou astrólogos 

profissionais. 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. 
 

 

COMUNICADO 

 
Nossa Fraternidade fornece gratuitamente 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, desde já agradecemos. Fornecemos, a seguir, nossa conta bancária: 

               Fraternidade Rosacruz Max Heindel – BRADESCO – Agência 3002 – Pio X – Conta corrente 93080-6 

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br

