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O  PROCESSO  DA  EVOLUÇÃO 
 

 

O conhecimento aplicado é a salvação contra a ignorância. Mesmo os mais sábios entre nós têm 

muito que aprender, e ninguém, até agora, alcançou a perfeição em uma curta vida. Observamos 

por todas as partes na Natureza que o desdobramento lento e persistente produz um 

desenvolvimento maior. Quanto mais aprendemos sobre os métodos usados pela Natureza, o 

símbolo visível do Deus invisível, melhor estamos capacitados para aproveitar as oportunidades 

que ela nos brinda para o crescimento e o poder.  -  para a emancipação da escravidão e a 

elevação para o domínio de nós mesmos. Este processo é a Evolução. 

 

No começo de sua evolução, o homem connsistia somente de Espírito e corpo; não tinha alma. 

Porém, desde então, cada vida vivida na Terra, na grande escola da experiência, deu-lhe cada vez 

mais alma de acordo como aproveitou as oportunidades, bem como as lições que aprendeu com 

elas. Isto fica demonstrado nas diferentes gradações entre o selvagem e o santo que vemos por 

toda parte. Todas as raças são produto da evolução cujo único objetivo é a perfeição. A 

expressão mais alta em uma vida se converte na expressão mais baixa na vida seguinte e, desta  

maneira, subimos gradualmente a escada da evolução até a Divindade. A humanidade em 

conjunto está progredindo lentamente neste caminho, alcançando paulatinamente níveis mais 

altos de consciência. 

 

Uma das principais características da evolução está no fato de que se manifesta em períodos 

alternados de atividade e repouso. O ativo verão é seguido pelo repousante inverno e, em cada 

estação, há um pequeno progresso para adiantar no caminho do tempo. A atividade do dia alterna 

com a quietude da noite. A maré alta é seguida pela maré baixa. 

 

Assim como todas as demais coisas se movem em ciclos, a vida que se manifesta aqui na Terra 

por uns poucos anos não deve ser considerada como terminada quando a morte chega. O 

nascimento deste corpo está infinitamente longe de nosso final. Nossos Espíritos são imortais e 

os corpos físicos são os instrumentos que usamos durante esta vida terrena para ajudar-nos em 

nossa evolução. Podemos ter a certeza de que, em qualquer posição em que estejamos colocados 

na vida, rei ou mendigo, rico ou pobre, ela contém as lições e experiências necessárias neste 

momento para a nossa evolução e nos dá a melhor vantagem possível para o nosso 

desenvolvimento. Tão certo como o Sol se levanta de manhã depois de ter-se posto de noite, 

assim a vida que terminou pela morte de um corpo será colocada outra vez em um veículo novo e 

num meio ambiente diferente. 

 

A evolução é a história da progressão do espírito no tempo. em qualquer lugar, no Céu e na 

Terra, todas as coisas vão para frente  -  para cima e para sempre  -  e como vemos ao nosso 

redor os variados fenômenos no universo, compreendemos que o caminho da evolução é uma 

espiral. Cada volta da espiral é um ciclo. Cada ciclo se liga no seguinte e, como as voltas da 

espiral são contínuas, cada ciclo é o produto melhorado dos que o precederam e o criador 

daqueles mais desenvolvidos que estão por vir. 

 

No entanto, o caminho da evolução é uma espiral quando o consideramos somente pelo lado 
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físico. É uma leminiscata, ou seja, uma figura em forma de oito quando é vista em suas fases 

física e espiritual. Os dois círculos da leminiscata, que convergem a um ponto central, 

simbolizam o Espírito imortal, o Ego em evolução. Um dos círculos significa a sua vida no 

mundo  desde o nascimento até a morte. Durante este lapso de tempo, o Ego semeia com cada 

ato e deveria colher uma certa quantidade de experiência, se é que lições são extraídas de suas 

oportunidades. Então, ao final desta vida. o Ego se encontrará à porta da morte, carregado com 

os frutos mais ricos da vida. 

 

O outro ciclo da leminiscata simboliza a estada do Ego nos mundos invisíveis que ele atravessa 

durante o período da morte ao nascimento. No momento em que ele chega ao ponto central na 

leminiscata que divide os mundos físico e espirituais, conta com uma coleção de faculdades e 

talentos adquiridos em todas as suas prévias vidas, os quais pode pôr em uso ou sepultar durante 

a experiência de sua próxima vida, de acordo com seu parecer. Por outro lado, segundo o uso que 

faz de suas faculdades adquiridas, depende a quantidade de crescimento anímico que acumulará 

em sua próxima vida. Já vivemos uma existência similar à do mineral, à da planta e à do animal 

antes de chegarmos a ser humanos e, mais além de nós, encontram-se ainda outras evoluções 

onde nos aproximaremos do Divino cada vez mais. 

 

O homem só avança por sacrifício. Poucos se dão conta de que quando subimos a escada da 

evolução o fazemos pisoteando  os corpos de nossos irmãos mais fracos. Consciente ou 

inconscientemente, nós os esmagamos e os usamos a fim de alcançar nossos próprios fins. Este é 

um fato que acontece com todos os Reinos da Natureza. Quando uma onda de vida desce a seu 

ponto mais baixo na involução e se incrusta em forma mineral, é imediatamente aproveitada por 

outra vida ligeiramente superior que toma os cristais minerais desintegrados e os adapta às suas 

próprias necessidades em forma de cristaloides e os assimila como parte de uma forma vegetal. 

 

Na Iniciação Cristã Mística, quando Cristo lavou os pés de Seus discípulos na noite da Última 

Ceia, a explicação que foi dada é que, a menos que os minerais se decompusessem e fossem 

oferecidos como incorporação para o reino vegetal, não teríamos vegetação; da mesma maneira, 

se o alimento vegetal não proporcionasse substância para os animais, os seres do reino animal 

não poderiam encontrar expressão, e assim sucessivamente  -  o que está mais acima sempre se 

alimenta do que está mais abaixo  -  e assim como o Mestre lavou os pés de Seus discípulos, 

simbolicamente Ele realizou para eles um serviço humilde, reconhecendo o fato de que eles Lhe 

serviram como degraus para algo superior. 

 

O mesmo princípio vale para toda a evolução espiritual porque, se não houvesse alunos no 

degrau inferior da escada do conhecimento necessitando de instrução, não haveria necessidade 

de um mestre. Porém, aqui há uma importante diferença. O mestre cresce dando a seus alunos e 

servindo-os, assim como todos;  não importando qual seja a posição na vida, cresce-se por meio 

do serviço. Dos ombros de seus alunos, o Mestre sobe a um degrau mais alto na escada do 

conhecimento e, por isso, tem uma dívida de gratidão a qual é simbolicamente reconhecida e 

liquidada com a lavagem dos pés, um ato de serviço humilde para aqueles que O serviram. 

 

Sob a direção benévola das Grandes Inteligências, estamos progredindo constantemente, de vida 

em vida, sob condições exatamente apropriadas a cada indivíduo, até que alcancemos, com o 
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tempo, uma evolução mais alta e cheguemos a ser super homens. O ocultista crê que o propósito 

da evolução é o desenvolvimento do homem de um estático a um Deus dinâmico – um criador. 

Para que ele possa se converter em um Criador independente e original, é necessário que seu 

treinamento inclua suficiente liberdade para o exercício da originalidade individual que 

diferencia a criação da imitação. Enquanto certas características da forma velha satisfaçam os 

requisitos do progresso, elas são mantidas, mas, a cada renascimento, a vida evolucionante 

acrescenta melhoras que sejam necessárias para sua futura expressão. Os atrasados, que falharam 

em alcançar os níveis necessários para se manterem na crista da evolução, são abandonados. No 

progresso da evolução não há parada. Progresso ou retrocesso é a Lei, e a forma que é incapaz de 

melhorias adicionais deve degenerar. 

 

O impulso evolucionário trabalha para alcançar a perfeição final para todos. Por conseguinte, é 

razoável supor que as exaltadas Inteligências que têm a seu cargo a nossa evolução usem cada 

meio disponível para trazerem, de modo seguro, a maior quantidade possível de entidades que 

têm a seu cargo. Cada vibração do universo é vida e toda a vida brotou de um Deus. Portanto, 

ainda que sejamos todos unos, existem uns que se encontram constantemente atrasados. 

 

Durante esta presente fase de individualismo, que é o clímax de nossa separatividade ilusória, 

toda a humanidade necessita de ajuda extra, mas, para os atrasados, alguma ajuda especial 

adicional deve ser proporcionada. Dar esta ajuda especial foi a missão de Cristo. Ele disse que 

Ele veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Ele abriu o caminho da Iniciação 

para todos aqueles que queiram buscá-lo. 

 

A evolução depende do crescimento anímico, da transmutação dos corpos em alma que deve ser 

realizada pelos esforços individuais do Espírito no homem, o Ego, que, ao final da evolução, terá 

poder de alma como fruto de sua peregrinação através da matéria. Será uma Inteligência 

Criadora.  

 

Se cumprimos nossos deveres da melhor forma possível, de acordo com nossas habilidades 

através de toda a nossa vida, podemos ter a certeza do avanço em um tempo futuro. Veremos 

com mais claridade através do véu do egoísmo quando vivermos com boa vontade a vida na qual 

fomos colocados, porque os Anjos Arquiveiros não se enganam. Eles nos colocaram no lugar 

onde estão sendo dadas as lições necessárias para nos prepararmos para uma maior esfera de 

utilidade. 

 

Se temos dentro de nós suficiente amor para todas as coisas, não podemos fazer nenhum dano, 

porque esse amor detém nossa mão em toda ação e nossa mente em todo pensamento que possa 

ferir uma outra pessoa. Até agora, não alcançamos este nível de consciência. Se tivéssemos 

alcançado, não haveria necessidade de nossa existência aqui, porém, todos estamos buscando e 

avançando em direção a este estado de gloriosa perfeição. É surpreendente quão rapidamente 

pode um indivíduo progredir desta maneira se é verdadeiramente sério em seus esforços, sem 

confiar em sua pobre personalidade unicamente, mas tendo implícita fé que, pelo exemplo e 

ensinamentos de Cristo, poderá ser capaz de unir-se com sua Divindade interna. 

 

A evolução depende da dissolução dos corpos e da amalgamação da alma com o Espírito. A alma 
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é a quintessência, o poder ou a força do corpo, e quando um corpo foi levado à perfeição através 

de vários níveis, a alma é completamente liberada dele e é absorvida por um dos três aspectos do 

Espírito que gerou o corpo desde o começo. 

 

A Alma Consciente será absorvida pelo Espírito Divino na Sétima Revolução do Período de 

Júpiter. 

 

A Alma Intelectual será absorvida pelo Espírito de Vida na Sexta Revolução do Período de 

Vênus. 

 

A Alma Emocional será absorvida pelo Espírito Humano na Quinta Revolução do Período de 

Vulcano. 

 

Enquanto desenvolvemos este amor universal dentro de nós, aprendemos a entender cada vez 

mais que cada ser humano é um filho do Criador e que, no devido tempo, avançaremos até a 

perfeição, como todos esperamos que aconteça. Não importa quão inferior um homem ou uma 

criatura possa parecer, pois devemos lembrar de que há uma chispa Divina no seu interior que 

lenta, mas seguramente, crescerá até que a glória do Criador ilumine esse ser. 

 

As Hierarquias Divinas que guiaram a humanidade no caminho da evolução desde o começo de 

nossa jornada seguem ativas e trabalhando conosco desde seus mundos e, com ajuda delas, 

seremos, com o passar do tempo, capazes de levar a cabo a elevação em conjunto da 

humanidade, alcançando uma realização individual de glória e imortalidade. Tendo esta grande 

esperança dentro de nós mesmos,  esta grande missão no mundo, trabalhemos mais do que nunca 

para nos convertermos em melhores homens e mulheres, a fim de que, por nosso exemplo, 

possamos despertar em outros o desejo de levar uma vida que traga a liberação. 

 

 

 

 

 



5 

 

 
Templo Rosacruz em Mount Ecclesia, Oceanside, California. 

 

A Fraternidade Rosacruz e Sua Missão 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel não é uma seita ou organização religiosa, mas sim uma 
grande Escola de Pensamento. Sua finalidade precípua é divulgar a admirável filosofia dos 
Rosacruzes, tal como ela foi transmitida ao mundo por Max Heindel, escolhido para esse fim 
pelos Irmãos Maiores da Ordem Espiritual.  

Seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico e o aspecto espiritual dos problemas 
relacionados à origem e evolução do homem e do Universo. Tais ensinamentos, contudo, não 
constituem um fim em si mesmo, mas um meio para o ser humano tornar-se melhor em 
todos os sentidos, desenvolvendo assim o sentimento de altruísmo e do dever, para o 
estabelecimento da Fraternidade Universal.  

O fim a que se destina a Filosofia Rosacruz é despertar a humanidade para o conhecimento 
das Leis Divinas, que conduzem toda a evolução do homem, e, ainda:  
 
 (I) explicar as fontes ocultas da vida. O homem, conhecendo as forças que trabalham dentro 
de si mesmo, pode fazer melhor uso de suas qualidades;  

(II) ensinar o objetivo da evolução, o que habilita o homem para trabalhar em harmonia com 
o Plano Divino e desenvolver suas próprias possibilidades, ainda desconhecidas para grande 
parte da humanidade; 
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(III) mostrar as razões pelas quais o Serviço amoroso e desinteressado ao próximo é o 
caminho mais curto e mais seguro para a expansão da consciência espiritual.  
 
O Movimento Rosacruz, publica e mundialmente iniciado pelo engenheiro Max Heindel, é 
fundamentalmente uma Escola de reforma interna para a humanidade, uma Escola de 
desenvolvimento e expansão de consciência, tratando de nossa origem espiritual e da 
finalidade de nossa evolução. Foram publicados livros e organizados Cursos por 
Correspondência para os aspirantes que desejam estudar as verdades espirituais, mas como 
auxílio e não como fim em si mesmo, pois o estudo, em si só, não basta. A teoria precisa da 
experiência, obtida mediante a prática, para ser desenvolvida em sabedoria e poder. E, 
precisamente, a Fraternidade Rosacruz destina-se a prestar a orientação necessária aos 
aspirantes, para se chegar à aplicação da Lei Espiritual na solução dos problemas individuais e 
coletivos. 

"O que uma geração considera como o máximo de saber, é frequentemente considerado como absurdo 
em gerações seguintes; e o que, num século, é considerado como superstição ou ilusão, pode formar a 
base da ciência nos séculos vindouros." (Paracelso) 

“Ao discípulo da antiga sabedoria é ensinado a perceber que o homem não é essencialmente uma 
personalidade, mas um espírito” (Manly P. Hall) 

 

 

 

Rua Enes de Souza, 19 Tijuca, Rio de Janeiro, RJ Brasil 20521-210  

Telefone celular: (21) 9548-7397 - E-mail: rosacruzmhrio@gmail.com 

www.fraternidaderosacruz.org 

 

 
Matriz: Rosicrucian Fellowship 

2222 Mission Avenue, Oceanside, CA 92054-2399, USA  
760) 757-6600 (voice), (760) 721-3806 (fax)  

www.rosicrucian.com www.rosicrucianfellowship.org 
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