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PROPÓSITO,  OBJETIVOS E ATIVIDADES  

DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 

 

A Fraternidade Rosacruz é uma organização cristã composta de homens e mulheres que 

são estudantes da Filosofia Rosacruz apresentada no livro “Conceito Rosacruz do 

Cosmos”. Esta filosofia é conhecida como Ensinamento da Sabedoria Ocidental e  

estabelece uma ligação entre ciência e religião. Seus estudantes são encontrados no 

mundo todo, mas sua Sede Internacional está localizada em Oceanside, Califórnia, 

USA. 

A Fraternidade Rosacruz não tem conexão com nenhuma outra organização. Ela foi 

lançada no final do verão e no outono de 1909, após uma série de palestras em Seattle, 

dadas pelo Sr. Max Heindel. Um grupo de estudos foi formado e a Sede esteve 

temporariamente localizada naquela cidade. Também foi providenciada a publicação do 

“Conceito Rosacruz do Cosmos”. Com a realização desse trabalho pela Fraternidade 

Rosacruz, a Associação foi definitivamente iniciada. Centros de Estudo tinham sido 

formados anteriormente em Columbus, Ohio, North Yakima e Washington. Estes, 

incluindo o Centro em Seattle, constituíram o início físico da Fraternidade em 1909, 

como foi publicado no “Ecos de Mount Ecclesia” de 10 de junho de 1911, sendo a Sede 

Internacional estabelecida em Oceanside, Califórnia. 

 

ENSINAMENTOS DA SABEDORIA OCIDENTAL  

 

A Escola da Sabedoria Ocidental ensina que Deus é o Criador de nosso sistema solar e 

de tudo o que existe; que, em toda a natureza, um lento processo de desenvolvimento é 

constantemente realizado com firme persistência através de repetidos renascimentos em 

corpos de eficiência crescente; que o objetivo de toda criação é a perfeição que é 

finalmente conseguida por todos. Ela enfatiza o fato de que aquilo que semeamos 

iremos colher, e que nos é possível acelerar ou retardar nosso próprio crescimento 

anímico de acordo com o modo que vivemos. Ela revela todo o plano de criação desde o 

princípio até o fim e dá específicas orientações de como proceder para conseguir os 

melhores resultados da maneira mais efetiva. Esclarece muitas passagens da Bíblia e 

estabelece uma ponte entre a ciência e a religião, fazendo a religião científica e a ciência 

religiosa. Não faz nenhuma declaração que não esteja apoiada pela lógica e pela razão e 

sugere perguntas e investigações. 

Os verdadeiros ensinamentos dos Rosacruzes são um chamado claro à retidão e à força 

de caráter, autoconfiança, justiça, coragem, honestidade, compaixão, em resumo, a 

todas as qualidades da mente e da alma que farão do ser humano um servidor sábio. Os 
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Ensinamentos da Sabedoria Ocidental esclarecem as verdades essenciais da 

Cristandade: a imaculada concepção de Jesus, a dualidade de Jesus, o homem, e Cristo, 

o Divino Arcanjo que usou seus veículos, a suprema Missão de Cristo, para ensinar a 

humanidade o Amor de Deus, sem o qual a evolução não poderia continuar, quando 

tomou a Si os pecados do mundo, envolvendo o planeta com Sua sublime essência de 

desejos; a função das leis de renascimento e consequência sob as quais a humanidade 

terá que alcançar a salvação individual. Esta salvação é simplesmente e sucintamente 

definida como o resultado do conhecimento da verdade de cada um, ajustando a vida 

aos princípios espirituais. 

 

O TRABALHO DA FRATERNIDADE 

 

O trabalho da Fraternidade é pregar o evangelho ( da próxima Idade de Aquário) e curar 

os doentes. Isto é conseguido tornando o Ensinamento da Sabedoria Ocidental 

disponível para todos os que estão prontos para recebê-la, e conduzindo o Departamento 

de Cura que enfatiza o tratamento espiritual em consonância com os princípios do 

correto viver. O trabalho da Fraternidade é feito por meio do esforço de seus membros 

assistidos pela Sede. Muitos amigos no mundo trabalham em seus Centros que mantêm 

aulas de Filosofia e de Astrologia Espiritual, cujo estudo e ensino é parte integral do 

trabalho da Fraternidade. 

 

O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Neste local, secretários e trabalhadores realizam a parte básica (exceto a cura) do 

trabalho de correspondência. Aqui, a correspondência é recebida, aberta e distribuída 

para os vários departamentos: de Filosofia, Esotérico, de Astrologia, Educacional, 

Editorial, Financeiro, de Línguas Estrangeiras e Circulação da Revista. 

 

A  CAPELA 

 

A capela de estilo missionário, também chamada de Pro-Ecclesia, é um santuário entre 

as árvores e arbustos localizado no coração da Fraternidade, purificada e abençoada por 

anos de orações e serviços devocionais. Os serviços são realizados na Capela duas vezes 

ao dia, conduzidos por trabalhadores da Fraternidade no início e no final de seu dia de 

trabalho. 
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Os serviços da manhã e da noite têm sido realizados na Capela todos os dias desde a sua 

inauguração na Véspera de Natal de 1913 pelo fundador da Fraternidade Rosacruz, Max 

Heindel. O Serviço de Cura, aberto a todos, é realizado semanalmente. 

 

O  TEMPLO 

 

O Templo, de concreto branco, tem doze lados para se harmonizar com os doze signos 

do Zodíaco, que têm uma influência direta com a restauração e manutenção da saúde. 

Este prédio é inteiramente dedicado ao trabalho espiritual que inclui os serviços 

devocionais e a cura espiritual. A música, cantada e executada no órgão, toma parte em 

cada serviço. 

 

DEPARTAMENTO  DE  CURA 

 

O prédio do Departamento de Cura abriga os secretários que lidam com toda a 

correspondência dos pacientes que recebem atenção espiritual deste Departamento. Este 

trabalho é realizado principalmente com a ajuda dos Auxiliares Invisíveis, trabalhando 

nos planos invisíveis durante as horas de sono do paciente. O contato dos pacientes com 

os Auxiliares é mantido pela assinatura semanal dos pacientes. 

 

A  REVISTA  DA  FRATERNIDADE  ROSACRUZ 

 

A revista “Rays from the Rose Cross Magazine” é publicada bimestralmente com o 

propósito de enfatizar, através de seus artigos, estórias e poemas, as diferentes fases dos 

Ensinamentos da Sabedoria Ocidental e sua aplicação prática na vida diária. Ela contém 

os seguintes departamentos: Editorial, Luz Mística (artigos e estórias sobre a filosofia 

oculta), Interpretação da Bíblia, Astrologia, Perguntas dos Leitores, Comentários sobre 

as Notícias, Nutrição e Saúde e Departamento Infantil. Distribuição gratuita. 

 

GRÁFICA  E  ENCADERNAÇÃO 

 

Equipada para imprimir e encadernar revistas e folhetos.......(não traduzi a descrição dos 

aparelhos pq deve estar ultrapassada) 
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A  CAFETERIA 

 

Um local bem equipado para atender os trabalhadores, hóspedes e visitantes. As 

refeições são completamente vegetarianas. Este local funciona também como um 

auditório para apresentações musicais e encontros em ocasiões especiais. 

 

A  BIBLIOTECA 

 

A biblioteca possui centenas de livros religiosos, científicos, educacionais, de ocultismo 

e miscelânea e está disponível para os trabalhadores. 

 

COMO NOSSAS OBRIGAÇÕES MATERIAIS SÃO CUMPRIDAS 

 

O trabalho  é realizado por meio das doações voluntárias. Não cobramos nossas lições. 

Nossos estudantes e amigos têm-se mostrado generosos contribuindo para nossas 

necessidades materiais. 

 

OS  VISITANTES  SÃO  BENVINDOS 

 

Os visitantes são sempre bem-vindos. A recepção e a livraria são localizados na 

Cafeteria.......(qdo fui lá estes serviços estavam na Guest House que não é citada neste 

folheto antigo) 

 

CURSOS  POR  CORRESPONDÊNCIA 

 

Os cursos por correspondência de Filosofia Preliminar e Suplementar, Bíblia e 

Astrologia, oferecidos gratuita e amorosamente, são abertos a todos os que não sejam 

hipnotizadores, médiuns, cartomantes ou astrólogos profissionais. 
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