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UMA PALAVRA AO ESTUDANTE 
 

Boa noite, amigos ouvintes! A Paz seja convosco e a Paz seja entre todos nós! Demos graças a DEUS pelo poder da vida, 

de compreender e servir. 

 

Hoje tratarei, nesta palestra, do poder da fé. Para compreender a fé, que parece tão natural e simples para toda a 

humanidade,  a fé que devemos ter e pela qual devemos guiar-nos, ela não deve vir de nada fora de nós. É de dentro de 

nós. Por que a fé deve vir de dentro de nós? Porque é um produto da alma, e como é da alma, é natural que ela nos 

impulsionará à sua semelhança. 

 

Em palestra anterior, falei aqui da necessidade e do valor da amizade. A amizade é uma expressão tão interior  como a fé. 

Por quê? - dirão os amigos ouvintes. Porque a amizade vem do profundo da alma. Quando esta amizade é somente 

intelectual, é uma amizade de conveniência, mas quando vem da alma, é uma amizade tão profunda, tão espontânea, que 

nos leva a sentir no mais recôndito de nosso ser a necessidade da presença daqueles por quem temos amizade. 

 

Vistes que é uma necessidade da alma, é uma necessidade interna? Quando estamos em frente àqueles a quem banhamos 

com nossa amizade, e igualmente eles para nós,  sentimos um prazer infinito. É um momento supremo, é um encontro 

diante dos olhos, é um sorriso e um palpitar de corações. Houve o profundo vibrar de uma amizade. 

 

Igual é a fé, porque a fé eleva-se acima da amizade, mas, se buscarmos a raiz da fé, veremos que começou por um 

sentimento. Dirão que há muita fé que se fez por um milagre, por haver cumprido uma promessa. Também isto é verdade. 

Mas ambos os tipos de fé correm o perigo de desaparecer; satisfeito o sentido, geralmente se perde o contato com a fé. 

Desaparecido o milagre, também desaparece a fé. 

 

Mas, quando há fé, assim como a amizade, irmãs, nascidas do profundo da alma, então, sim, nada haverá que faça com 

que diminuam ou desapareçam. Vistes que há criaturas que, mesmo não tendo tido instrução religiosa alguma, nem 

filosófica, têm uma fé absoluta, têm uma segurança em que há uma justiça divina? Esta não vem de fora, esta manifestou-

se do profundo do indivíduo. Assim, vemos referência a esta fé, como não poderia ser de outra forma, em Paulo quando 

escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 17:  “O justo viverá da fé”. 

 

Perguntaria eu à humanidade que tanto lê o Livro dos Livros, a Bíblia  e aos adeptos de Paulo, se Paulo não nos diz neste 

versículo o que necessita um espírito para conduzir-se a passos longos e em medidas certas à conquista do imortal.  “O 

justo viverá da fé”. Aqui nos é mostrado que a fé é algo que abrange o poder da alma, na sub-consciência e na super-

consciência, ou seja, nas virtudes do espírito. Porque quando analisamos as criaturas e as observamos, vemos que sua fé 

tem períodos: agora tem fé nisso, ora tem fé naquilo, agora tem fé em João e assim, sucessivamente, precisa mudar de 

ideologia, de religião, enfim, de algo que as deixa sempre vazias. Por quê?  Se não há justiça dentro de si, como é que 

pode haver justiça fora de si? 

 

Geralmente, as criaturas são desconfiadas. Por quê?  Por acaso a desconfiança é algum valor? A desconfiança é uma 

falta. Toda pessoa desconfiada leva consigo uma falta. Está faltoso consigo, e como não tem confiança em si, sua 

confiança fora de si está sempre sujeita a mudar, conforme muda seu ponto de vista com respeito a tudo. Por isto, Paulo 

disse: “O justo viverá da fé”. 

 

Sim, aquele que é tranquilo, aquele que é sereno dentro de si porque não está faltoso nem errado, porque sabe ser sincero, 

fiel, porque sabe ser amigo em uma profunda amizade, ele vive na fé, na fé de tudo o que ama, de tudo o que vê e de tudo 
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o que ouve, bastando que para ele haja havido motivo de ser. Este motivo de ser declara, em sua subconsciência  e em 

sua super-consciência, o valor de uma justiça, e, no valor desta justiça, ele deve estar sempre envolto em fé. 

 

Que bela seria a vida, que maravilhoso para as criaturas humanas, se ela pudesse ser vivida, como disse Paulo, justa e na 

fé! Justa e em fé para todas as coisas! Porque, se dentro de nós há justiça, há virtude, há honradez, há lealdade e há 

amizade, não serão os fenômenos casuais, por assim chamá-los, os fenômenos evolutivos, os desentendimentos e as 

provas de nossos semelhantes, as desgraças ou as virtudes que iriam mudar o ponto de nossa justiça, o ponto de nossa fé 

naquilo em que um dia depositamos.  

 

Por isso, é que estão unidas a amizade e a fé. Elas são como nossas duas mãos. Sem uma ou sem a outra, considera-se 

defeituoso um corpo. Assim é, exatamente, dentro de nós: o coração fica defeituoso e fica defeituosa a consciência, 

quando não temos, arraigado profundamente nela, algo além da evolução; em tudo e por tudo, está a mão da justiça 

divina, daquele que tem fé, e, como é justo, somente sustenta tudo por sua grande confiança. E, neste caso, apenas porque 

a confiança não deixa de ser uma fé. 

 

Assim, meus amigos, para o caminho espiritual, para galgar os degraus da evolução consciente, é preciso que a criatura 

que se defronta às portas dos vivos ensinamentos,  já sejam de Fraternidades, de Templos ou de movimentos  que 

induzem seus semelhantes a caminharem conscientes para a evolução,  esteja bem segura do que está se aproximando, 

medindo o que tem dentro de si, porque toda  escola e todos os seus companheiros lhe representarão uma faceta, das 

tantas facetas que estão em seu interior, e aquele novo ou velho companheiro terá sempre refletido em sua justiça e em 

sua fé, em suas palavras e em seus olhos como na vida de seu coração, aquilo mesmo que está dentro dele. 

 

Dirão os amigos: Para quê nos aproximamos da escola? Precisamente para isto. As escolas, como Paulo disse, têm o 

dever de mostrar a verdade, e aquele principiante ou aquele discípulo ou aquele antigo membro de uma escola tem que 

medir-se a si mesmo, tem que saber que não é a escola em si que o fará justo, nem que o fará viver por sua fé. Porque, na 

menor de suas debilidades, quando se movimenta o marasmo interno de cada indivíduo,  este indivíduo não pensa que é 

ele: ele o vê refletido como um mundo de caretas, como se fosse a face de seu semelhante e, assim, encobre sua própria 

natureza e logo perde a fé. Perde a fé porque esta fé nunca foi uma fé em justiça.  Foi apenas uma fé interesseira, uma fé 

por outras circunstâncias, e nunca uma fé para poder se transformar e deixar os velhos costumes, as desconfianças, os 

defeitos, para conduzir a isto que nos diz Paulo, pois, depois de tudo, “O justo vive da sua fé”. 

 

Dirão os amigos: Eu tenho fé nisto ou naquilo, tenho fé neste médico, tenho fé naquele professor, tenho fé naquela 

religião, tenho fé neste instrutor.  Não, meus amigos, quando há fé, e esta fé nasceu da alma, numa ânsia de justiça, de 

transformação de seu querer, só há um caminho: aquele de abraçarmos os obstáculos que moram dentro de nós, vencer os 

inimigos que estão dentro de nós, e, uma vez vencidos, nós vemos fora de nós a fé refletida em nossos irmãos, a 

segurança e a justiça de uma escola e sentimos a luz no templo, porque começou a haver justiça e luz. E vemos a fé fora 

de nós, porque esta nasceu da alma como a amizade -  irmãs e forças  executantes de uma mesma consciência, de um 

mesmo cérebro, de uma vida própria de um só coração. 

 

É, amigos, cada palavra deste grande Livro dos Livros tem um mundo, um mundo em germe que cada um daqueles que 

se considera instrutor ou auxiliador da humanidade tem o dever, o sacrossanto dever, de senti-lo, vivendo-o, para dá-lo 

aos seus semelhantes. 

 

E aqui, meus amigos, que a Paz seja convosco e a Paz seja entre todos nós! 

 
(Palestra radiofônica realizada na Rádio Copacabana em 1 de agosto de 1961 

por nossa Instrutora Sra. Irene Gómez de Ruggiero) 

 

 

“Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a 

evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o 

temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade.” 

                Albert Einstein 
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OS MUNDOS DA FORMA SÃO UM REFLEXO DOS MUNDOS ESPIRITUAIS 

 

 

O estudo do CONCEITO ROSACRUZ nos revela que os mundos da forma (Mundo Físico e Mundo do Desejo) são um 

reflexo dos mundos espirituais, sendo que a quarta região do Mundo do Pensamento  é o ponto focal por onde o Espírito 

se reflete na matéria. Assim, toda a Região do Pensamento Abstrato reflete-se no Mundo do Desejo, o Mundo do Espírito 

de Vida reflete-se na Região Etérea do Mundo Físico e o Mundo do Espírito Divino na Região Química do Mundo 

Físico. 

 

Diante dessa afirmação, poder-se-ia perguntar qual a finalidade e a consequência desse reflexo. Sabemos que todas as 

coisas criadas têm sempre um propósito em nossa vida comum; o que diremos do que foi criado por Deus?. Podemos de 

imediato não entender as finalidades e consequências de tudo o que foi criado, mas, à medida que evoluímos, os 

mistérios da vida vão se desvendando. 

 

Uma das ferramentas que Max Heindel nos sugere usar para a compreensão desses mistérios é a analogia, já que o 

aforismo “conforme é acima assim também é abaixo” encontra-se exemplificado em toda a Natureza.  

 

O diagrama 5 do CONCEITO ROSACRUZ explica que o ser humano é um Espírito tríplice que possui uma mente, com a 

qual governa um corpo tríplice que emanou de si mesmo, para adquirir experiência. Esse corpo tríplice se transforma em 

uma alma tríplice da qual se alimenta, elevando-se dessa forma da impotência à onipotência.   

  

Acreditamos que esse modelo de desenvolvimento aplica-se a todos os seres em evolução em nosso planeta. Cada corpo 

existente no Sistema Solar, formado de material dos Mundos Físico, do Desejo ou do Pensamento é o veículo de um ser 

em evolução nesse Sistema, a partir do qual é obtida uma essência a ser incorporada, como produto evolutivo, ao 

respectivo Espírito. E, por analogia, todo o conjunto de corpos existentes no Sistema Solar constitui o Corpo de Deus 

mesmo, de cuja essência, através da Evolução, o Criador do Sistema Solar se alimenta para Sua própria Evolução. 

 

Admitir-se que Deus evolui pode parecer sem sentido, pois, de acordo com o senso comum, Deus seria perfeito. 

Entretanto, o Curso Suplementar da Filosofia Rosacruz, em sua lição sobre Renascimento e Consequência, diz: “O 

verdadeiro propósito da vida não é a felicidade atual, mas a experiência pela qual nos é possível desenvolver os poderes 

espirituais latentes e transformá-los em faculdades para servir melhor ao plano divino da evolução. Deus evolui por 

nosso intermédio. Nós somos células do corpo cósmico de Deus. Estamos espiritualizando matéria para Ele, criando um 

veículo no qual Ele possa funcionar. Somos tão necessários a Deus quanto Deus é para nós. Devemos, por conseguinte, 

no máximo grau, desenvolver as qualidades espirituais e os talentos latentes para que possamos colaborar neste grande 

projeto.” 

 

Sugerimos aos nossos leitores contemplar, com os reverentes olhos da alma, o diagrama 6 do Conceito Rosacruz do 

Cosmos, no qual o Criador de nosso Sistema Solar está situado no sétimo Plano Cósmico, onde se faz referência também 

a deuses de outros sistemas solares. É preciso que não se confunda o conceito de Deus de um dado sistema estelar, que 

pode evoluir de acordo com o resultado de Sua criação, com o Ser Supremo, que habita o primeiro Plano Cósmico, 

também mostrado no diagrama 6.  

 

 

Eu Quero 
                                       Quero ser sempre leal,    Quero ser firme e segura, 

                                 Quero ser sempre sincera,    Nunca, jamais, vacilar. 

                                Amar sempre o Ideal    Dominar-me, estar à altura 

                                Eis o que minha alma espera.   De poder me reformar. 

 

                                Quero ser valente e útil,    Quero com todo fervor, 

                                 Trabalhar, ser sempre ativa,   Se o Senhor o permitir 

                                Deixar tudo o que é inútil,    Esforçar-me com amor 

                                Colocar-me positiva.    Para poder Lhe servir. 
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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 

Reuniões de Estudo (sábados)   29 de setembro – 27 de outubro  - 24 de novembro 

Palestras (domingos)   16 de setembro – 7 de outubro – 11 de novembro 

Assembléia Geral                              01 de dezembro 

Reunião de Natal                              16 de dezembro 

                                                                 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Convocamos nossos amigos e irmãos Probacionistas, Estudantes e Simpatizantes para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada 

no dia 1 de dezembro de 2012 às 17 horas em nossa Sede.  

 

 

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. 

       

             Setembro  02  10  17  23  30  –  Outubro 07  14  20  27  –  Novembro  04  11  17  23  – Dezembro  01  08  14  21  28 

 

 

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. 

 

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 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 

 

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. 

 

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

