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Editorial 
 

“Tributo a Max Heindel” 
 

No dia 6 de janeiro, Dia de Reis, assinala-se a data da passagem de Max Heindel, 
mensageiro dos Irmãos Maiores e fundador da Rosicrucian Fellowship. 
 

Por ocasião deste número da nossa Revista, pensei que um texto de Corinne Heline, 
num seu tributo a Max Heindel, seria uma magnífica forma de homenagear o fundador 
desta Escola Rosacruz. 
Este artigo, traduzido do seu original em inglês publicado na 'Rays from the Rose Cross' 
por um Irmão probacionista, encontra-se editado no site oficial da Fraternidade 
Rosacruz do Rio de Janeiro. 
LRS – GEFRC FIAT LUX 
 

"MEU TRIBUTO A MAX HEINDEL", por Corinne Heline 
 

 
Carl Louis F. Von Grasshoff ( Max Heindel ) 

(1865-1919) 
 

Queridos amigos, meu coração está muito feliz por poder estar aqui com vocês nesta 
ocasião e prestar minha pequena homenagem a nosso amado Max Heindel. Gostaria 
de contar-lhes sobre o dia em que conheci este homem extraordinário e, para fazer 
isso, terei que falar rapidamente sobre a minha vida pessoal. Espero que me perdoem 
por isso. 
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Talvez vocês saibam, pela minha maneira de falar, que nasci e fui criada no Sul. Eu era 
filha única e os meus primeiros anos foram cheios de dedicação por minha adorada 
mãe. Ela foi sempre para mim como uma linda fada. No entanto, ela era frágil e os dias 
de minha infância eram envoltos em medo de que algum dia eu poderia perdê-la. 
Assim, decidi, naquela época que se ela morresse eu iria com ela. 
 

Como podem ver, eu não sabia nada sobre o Renascimento e a Lei de Consequência. 
Nasci procurando a Luz e respostas para perguntas que nem sequer sabia formular. 
Não compreendia exatamente o que estava buscando. Conseqüentemente, não tinha 
idéia onde achá-las. E, como todos sabem, o Sul é profundamente ortodoxo e 
conservador, mas uma coisa eu sabia: que em algum lugar devia haver uma resposta 
mais adequada para os problemas da vida e da morte do que a ortodoxia dava e estava 
determinada a encontrá-la. 
 

Enquanto isso, minha mãe ficava cada vez mais fraca e eu estava sempre cheia de 
medo de perdê-la. Alguns meses antes de sua doença fatal, uma amiga me telefonou 
e disse ter encontrado um livro novo que ela estava certa de que era exatamente o 
que eu estava procurando. Naquela mesma tarde eu fui à sua casa e vocês podem 
adivinhar que o livro era o "Conceito Rosacruz do Cosmo". 
 

Quando vi a Cruz de Rosas e li que nós tinhamos que transmutar as rosas vermelhas 
em uma rosa branca, eu soube que finalmente tinha encontrado o que queria. Naquela 
noite, antes de dormir, meu pedido já estava no correio a caminho de Oceanside. 
Contei os dias até o inestimável livro chegar e, assim que ele chegou, o médico disse 
que minha mãe tinha que se submeter a uma operação muito séria. Então, este livro 
passou a ser meu companheiro inseparável. Dormia com ele debaixo do travesseiro, 
pois, embora pareça estranho, ele era o único consolo que o mundo poderia me dar. 
Depois da operação, o médico disse que não havia esperança e que ela só teria alguns 
meses de vida. 
 

Eu continuava apegada ao meu abençoado livro. Então, de repente, tive um 
pensamento novo e estranho. Será que eu devia me matar e ir com minha mãe como 
tinha planejado ou deveria ir para Oceanside e dedicar minha vida ao trabalho de Max 
Heindel? A segunda parte da pergunta era a resposta. Estava decidida e, dez dias 
depois que minha mãe me deixou, eu estava em um trem, o Conceito debaixo do 
braço, a caminho da Califórnia para encontrar Max Heindel. Ele parecia ser o único 
bálsamo para minha dor que o mundo poderia me dar. 
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Oh! Quem dera que eu pudesse descrevê-lo realmente no primeiro dia em que o vi 
aqui em Mt.Ecclesia! Ele veio encontrar-se comigo com as mãos estendidas e sua face 
iluminada pela ternura, simpatia e compaixão. E, notem bem, eu não tinha tido 
nenhum contato pessoal com ele. Conhecia-o só através de seu livro e vocês podem 
imaginar minha enorme surpresa quando ele segurou minhas mãos nas suas e disse 
carinhosamente:  "Minha filha, eu estive com você dia e noite durante a provação pela 
qual você acabou de passar. Eu sabia que quando terminasse, você viria. Agora você 
pertence ao meu trabalho". 
 

Aquele, queridos amigos, foi um dia muito significativo em minha vida. Foi o dia em 
que me dediquei completamente à vida espiritual e à Filosofia Rosacruz. Por cinco 
anos maravilhosos tive o privilégio de conhecer aquele homem sábio, de estudar e ser 
treinada sob sua direção e supervisão. Sempre considerei aqueles cinco anos como 
sendo os mais bonitos e mais espiritualmente frutíferos de toda a minha vida. Queria 
ser capaz de descrever aquele homem maravilhoso como o conheci. Quando penso 
em suas admiráveis características, talvez a qualidade que mais profundamente 
apreciei foi sua extraordinária humildade. Enquanto ele estava ávido em ajudar onde 
quer que fosse possível, estava sempre firme mantendo no seu interior a 
personalidade de Max Heindel. Enquanto eu estudava sua completa dedicação à vida 
simples, muitas vezes pensava nas palavras de nosso Senhor Cristo: "Eu não sou nada. 
É o Pai que tudo faz". 
 

Eu penso, queridos amigos, que Max Heindel demonstrou a mais perfeita combinação 
do ser místico e prático que já conheci. Ele era simples e humilde. Os serviços 
domésticos mais simples ele fazia com a maior dignidade e satisfação. Ele descia ao 
curral e ordenhava a vaca se necessário fosse, pois como sabem, naquele tempo nós 
tivemos um curral e uma vaquinha aqui em Mt. Ecclesia. Ele tirava mel das abelhas, 
pois nós tivemos abelhas também. Ele subia nos postes telefônicos e consertava um 
fio partido; ele plantava árvores, cavava o jardim e colhia vegetais; ele fazia as coisas 
mais simples com a mesma dedicação e entusiasmo com que ia ao escritório, à sala de 
aula ou de conferência para expandir sua grande sabedoria ou talvez encontrar o 
Mestre que o guiou neste grande trabalho. 
 

Nas noites de sábado, era costume manter uma sessão de perguntas e respostas na 
biblioteca. Havia uma mesa que se estendia por todo o comprimento da sala e os 
estudantes se reuniam em volta com o Sr. Heindel, de pé, para responder as 
perguntas. Cada estudante podia fazer uma pergunta e tinha de ser por escrito. Então, 
o Sr. Heindel recolhia as perguntas e respondia uma a uma. Observando-o 
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cuidadosamente, eu descobri que ele, intuitivamente, sabia a quem cada pergunta 
pertencia e sempre se dirigia àquele de quem a pergunta tinha vindo. Nas muitas vezes 
que assisti a essas memoráveis sessões, ele nunca se enganou em identificar a pessoa 
que tinha feito a pergunta. Era sempre cuidadoso e meticuloso e nunca deixava uma 
pergunta sem ter certeza de que aquele que perguntara estivesse completamente 
satisfeito com a resposta. 
 

Foi numa destas maravilhosas reuniões esclarecedoras que eu adquiri meu primeiro 
entendimento do importante lugar que a cor e a música iriam ocupar na preparação 
do mundo para a próxima Nova Era. Max Heindel anunciava que dedicaria uma hora 
para perguntas e respostas nestas reuniões. Entretanto, constantemente, essa hora 
era estendida para duas ou duas e meia e até três horas. Eram momentos tão 
estimulantes que o tempo parecia voar nas asas do encantamento. 
 

Queridos amigos, quisera ser capaz de dizer-lhes tudo o que Mt. Ecclesia significava 
para Max Heindel quando o conheci. Como ele amava este lugar! Ele sabia o grandioso 
destino que estava guardado para o trabalho que ele fundamentou. Naquela época, 
havia um banco colocado perto da Cruz de Rosas iluminada que ficava no jardim. Ali 
ele se sentava cada noite, por alguns minutos ou talvez uma hora antes de se recolher, 
orando ou meditando, irradiando amor e bençãos sobre esta terra sagrada e sobre 
todos aqueles que viviam aqui servindo à Obra fielmente. 
 

Quisera descrever para vocês como seu semblante amigo se iluminava quando ele, 
com profunda reverência e devoção, olhava a iluminada Cruz de Rosas que tanto 
significava para ele. Nunca se cansava de nos falar das coisas maravilhosas guardadas 
em Mt. Ecclesia. Ele falava constantemente da Panacéia, a fórmula da qual os Irmãos 
Maiores da Rosa Cruz são guardiães e cujos discípulos capacitados terão a permissão 
de usar na cura e consolo de multidões que chegarão de todas as partes do mundo 
para esta capela sagrada. 
 

Ele nos falava de seu sonho de um belo teatro grego que seria, em sua visão construído 
no canyon abaixo da Capela e no qual seriam apresentadas peças com mensagens 
espirituais e verdades ocultas tais como os grandes dramas de Shakespeare e outros 
clássicos inspirados. Ele também via um tempo em que Mt. Ecclesia teria sua 
esplêndida orquestra composta de estudantes regulares e que apresentaria no teatro 
obras dos grandes mestres compositores, particularmente Beethoven e Wagner, os 
quais reconhecia como elevados Iniciados na música. Ele também dizia que haveria 
aulas de introdução musical. Max Heindel gostava de falar dos Irmãos Maiores e de 
como eles, em seus estudos sobre a Memória da Natureza, tinham sido capazes de 
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observar através das eras e ver as condições do mundo de hoje. Foi por esta razão que 
eles deram a Filosofia Rosacruz ao mundo. 
 

Queridos amigos, a alma do mundo de hoje está doente, cheia de sofrimento, busca e 
questionamento. Não há resposta para estas perguntas. O que o mundo está 
verdadeiramente procurando é uma ciência mais espiritualizada e uma religião mais 
científica. A Filosofia Rosacruz tem a resposta para estas duas questões. A Filosofia é 
a continuação do trabalho que nosso Mestre, Cristo, trouxe para a Terra e deu para os 
Doze Imortais. Ela contém o inestimável presente que Cristo nos trouxe, isto é, as 
Iniciações Cristãs que contêm o verdadeiro sentido da religião da Era de Aquário que 
se aproxima. Max Heindel entendeu tudo isto muito bem. Ele sabia do grande destino 
que está reservado para a sua obra. Desta forma, nunca permitiu que o 
desapontamento ou as dificuldades o detivessem. Ele sempre manteve seus olhos 
fixos nas estrelas. 
 

Queridos amigos, é um grande privilégio sermos guardiães deste grande trabalho e 
deste consagrado lugar, que foi escolhido pelos Grandes Seres como um local de 
treinamento para aqueles que puderem passar pelos testes rigorosos que os tornarão 
capazes de ser incluídos entre os pioneiros da Nova Era que se aproxima. 
 

Assim, meus amigos, sigamos todos os passos de Max Heindel. Unamo-nos em paz, 
harmonia e amor para que possamos fazer nossa parte no desempenho da missão 
para a qual nosso amado líder se dedicou e sacrificou durante toda sua vida. Fixemos 
nossos olhos na direção das estrelas como ele fez. Vamos encarar este mundo com 
uma nova luz, um novo poder e uma nova esperança, porque só assim seremos fiéis à 
nossa busca e veremos o glorioso destino deste grande trabalho ser alcançado. É 
verdadeiramente a religião que será o coração e a pedra angular da nova Idade de 
Aquário. Que Deus abençoe cada um e todos no caminho da busca da Eterna Luz.  

 
Este artigo, publicado na revista "Rays from the Rose Cross", em Jul. / Ago. 1997, é baseado na 
palestra realizada em Mt. Ecclesia em 23 de julho de 1965, na comemoração do centenário do 
nascimento de Max Heindel. A oradora foi Corinne Heline. 

 
Que as rosas floresçam nas nossas cruzes. 
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1. ASTROLOGIA 
 

CAPRICÓRNIO 
 

A dedicatória para 4 de janeiro e o mês solar de 
janeiro, de dezembro 22 a janeiro 20, é à Hierarquia 
de Capricórnio, os seres Arcangélicos de quem Cristo 
é a cabeça, e de quem provem o maravilhoso poder 
pelo qual o homem mortal se pode elevar à Sua 
semelhança. É também o signo dos Avatares. 
 
O padrão cósmico que a Hierarquia de Capricórnio 
mantém é o da vida em seu esplendor, quando o 
espírito de Cristo se manifeste em toda a 
humanidade. Então, o nosso planeta responderá à 
sua própria nota musical, entoada primeiro pelos 
Anjos e Arcanjos naquela Noite Santa quando 
cantaram "Paz na Terra e boa Vontade entre os 
homens" 

 
O Discípulo associado a Capricórnio é Simão, irmão de Tiago e de Tadeu. Ainda que 
Simão fosse próximo ao Senhor por laços familiares, foi relutante em aceitar a 
divindade do Mestre. Mas quando finalmente foi despertado por Cristo, a sua 
dedicação foi total. O seu único desejo era servir-lhe e nem a vida nem a morte podiam 
separa-lo desse ideal. 
 
O centro dual correlacionado com o signo de Capricórnio está localizado nos joelhos. 
No homem Cristificado esses pontos se tornam gloriosos vórtices de luz. 
 
De Gálatas 4:19 provém a semente bíblica para a meditação em 4 de janeiro e durante 
o mês solar de janeiro. 
 

"Até que o Cristo se forme em vós" 
 
Os aspirantes deveriam meditar sobre a anterior passagem até que o seu interno 
significado se encontre em sintonia com a vibração que a Hierarquia de Capricórnio 
faz vibrar a Terra. 
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AQUÁRIO 
 

A dedicação durante o dia 5 de janeiro e o mês 
solar de fevereiro, de 20 de janeiro a 19 de 
fevereiro, é à Hierarquia de Aquário. Durante estes 
dois períodos, esta Hierarquia mantém sobre a 
Terra um modelo do ideal de Paternidade de Deus 
e da irmandade do homem, o fundamento para um 
tipo de amizade destinado a expandir-se até que a 
todos abarque. Este ideal deveria ser mantido no 
Santo dos Santos da alma e nunca o danificar nem 
o profanar por pensamentos indignos, palavras ou 
ações. Aquário, o divino aguador, trabalha para 
que este ideal seja uma realidade. 
 

Através da benigna influência da hierarquia de 
Aquário, o amor será a força que motivará todas as 
nossas vidas. Nesse maravilhoso dia, a 

humanidade emancipada demonstrará, como São Paulo profetizara, que o amor é o 
cumprimento da lei. Quer dizer, que cada lei estará fundamentada no amor, e o amor, 
por sua vez, produzirá o cumprimento de cada lei. 
 

Aquário é o lugar dos Anjos e o anterior descreve adequadamente a vida gozosa desses 
Seres celestiais. 
O Discípulo associado com Aquário é Mateus, o publicano rico e pecador que, ao 
escutar o chamado de Cristo deixou tudo e O seguiu prazerosamente. Renunciou a 
todas as suas possessões materiais e mais tarde recebeu como recompensa uma 
compreensão espiritual que encontrou expressão em seu imortal Evangelho que leva 
seu nome - uma preciosa herança para toda a humanidade. 
Os dois tornozelos são os órgãos duais correlacionados com Aquário. São as duas 
colunas do templo do corpo do homem e deveriam ser visualizados em coordenado 
movimento e em forma simétrica. 
A semente bíblica para meditar em 5 de janeiro e durante o mês solar de fevereiro é 
João 15:4. 
 

"Vós sois meus amigos" 
 

Se um aspirante se concentra no sutil significado destas breves palavras, e as mantém 
vivas na sua consciência enquanto a vibração de Aquário impregna a Terra, obterá uma 
grande iluminação. 

(Corinne Heline, Interpretação da bíblia da Nova Era, vol. V, ed, ver.,New Age Press, 1984, pp. 87-88) 
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2. FILOSOFIA ROSACRUZ 
 

2.1 – Ceia de Natal 
 

No decorrer desta época Natalícia os alunos do Grupo de Estudos Fraternidade 
Rosacruz Fiat Lux, desejando partilhar com os amigos e simpatizantes toda a riqueza 
Espiritual vivida neste período do ano, organizaram uma Ceia de Natal, cujo "working", 
especialmente idealizado para essa celebração, aqui se publica. 
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Programa 
1- Abertura 

2- A Anunciação e a Visitação 

3- "O Místico Sol da Meia-Noite" 

4- O nascimento de Jesus 

5- "O Cristo Recém-Nascido" 

6- A Oração do Pai-Nosso (em aramaico) 

7- Encerramento   
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Decoração: 
 

Paredes com cortinados de cor preta com as costelações de Virgem, Peixes, e Câncer 

representadas nas paredes em prateado. As suas localizações devem estar o mais possivel e 

respetivamente a Oriente, a Ocidente e a "Meio do Céu". Pendões de cor dourada devem 

completar a decoração das paredes. A mesa tem a forma "L" ou em "U", consoante o número de 

participantes, estando colocada sobre ela a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, com três rosas 

vermelhas dispostas em triângulo. Outras quatro rosas, da mesma cor, num total de sete, estarão 

espalhadas pela mesa. A toalha é de cor amarelo dourado, decorada com "corre-mesas" de cor 

bordeaux. Ramos de azevinho com pequenas pinhas completam a decoração. Os pratos são de 

cor bordeaux com talheres dourados. Na mesa estão presentes luminárias ou candeias de azeite 

de oliva em número de sete. No canto a Oriente, uma Ávore de Natal ou Presépio completam a 

decoração.  

 

Os estudantes/alunos que desempenham funções na cerimónia devem estar vestidos com 

Balandraus de cor preta. 
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Funções (Cargos): 

Mestre de Cerimónias - Dá entrada na sala aos convidados, organiza a refeição, e faz leituras. 

Oficiante 1 - Faz a Abertura de Mesa, vai conduzindo a narrativa, faz leituras e encerra a sessão. 

Coluna da Harmonia - Vai colocando os trechos musicais escolhidos e os videos fazendo 

também uma leitura. 

Oficiante 2 - Faz duas leituras 

Oficiante 3 - Faz uma leitura 

 

 
 

Entrada na sala: 
O Mestre deCerimónias conduz em primeiro lugar os alunos oficiantes aos seus lugares, 

entrando os convidados em seguida, e sendo encaminhados para os seus lugares na mesa. Os 

restantes alunos entram por último. A entrada será feita com a sala só iluminada com as sete 

candeias acesas.   

 

Coluna Harmonia: -(1) Johann S. Bach -"Air" aus ouvertüre (orchestersuite) Nr.3, D-dur BMV 1068 
 
 

Com todos os convidados sentados, escuta-se a peça musical até ao fim, momento em que sem 

acender as luzes se inicia a projeção do vídeo (2), durante cerca de dois minutos. Após este 

período, acendem-se as luzes e baixando o som, mas continuando a projeção, procede-se à 

abertura da cerimónia. 

 

(2) - "Benedictus"- Karl .Jenkins (Video) 
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1 Abertura (Oficiante 1) 
Coluna da Harmonia: (2) - "Benedictus"- Karl Jenkins (Video) 

Boas Vindas 
Caros Amigos, Amigas, Irmãos e Irmãs, 
Permitam que lhes dê as boas vindas, em nome da Fraternidade Rosacruz e do Grupo de 
Estudos Fiat Lux, a esta nossa celebração da Ceia de Natal. 
Como muitos de vós sabeis tenho alguma tendência em não ser parco nas palavras e, por vezes, 
alongar-me nas minhas intervenções e reflexões. Como esta cerimónia pretende ser, 
fundamentalmente uma vivência dirigida ao coração e não à mente, pois que desse "alimento" 
poderemos nutrir-nos amanhã na conferência sobre o Simbolismo e Misticismo do Natal, 
vou apenas limitar-me à leitura, durante a cerimónia, de breves textos que vão fazendo o 
encadeamento da narrativa. Deste modo visamos privilegiar a forma e a beleza da "liturgia" 
que criámos para esta Ceia. (Pausa) 
 

Prolegômeno 
O Natal é a época em que culmina o processo cósmico de entrada do Espírito de Cristo na 
terra, iniciado no equinócio de outono. Para o estudante dos mistérios que trilha a senda 
preparatória da iniciação, o nascimento de Cristo reveste-se de um significado cósmico 
profundo. O nascimento do Menino, neste mundo, irradiando Luz e Amor, trás uma nova 
vida, um novo estado de ser, uma nova consciência e todo o estudante dos Mistérios Cristãos 
sabe que também ele deve fazer nascer em si mesmo esse princípio Crístico. A oportunidade 
surge assim em cada ano, e para cada um, de participar desse fantástico acontecimento cósmico 
na medida em que a sua consciência e desenvolvimento espiritual o permitirem. 
Dando cumprimento ao preceito da Fraternidade Rosacruz Max Heindel de divulgar os 
ensinamentos do Cristianismo Iniciático, o presente "working" de Ceia de Natal visa 
cumprir esse desiderato. Deverá ser entendido como um serviço público levado a efeito pelos 
estudantes do Grupo de Estudos Fraternidade Rosacrruz Fiat Lux, que deste modo 
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Amoroso visam partilhar com todos os amigos e simpatizantes este momento especial de 
profundo significado Místico. 
Que esta celebração possa ser um momento de verdadeira elevação espiritual e de 
harmonização com o Espírito de Cristo renascido, que nesta época celebramos. 

Que as rosas floresçam na vossa Cruz. 
 

"Convido-os agora a escutarem a oração RosaCruz" 

ORAÇÃO ROSACRUZ 

Não Te pedimos mais luz, ó Deus, 
senão olhos para ver a que já existe; 
não Te pedimos canções mais doces, 

senão ouvidos para ouvir as presentes melodias; 
não Te pedimos mais força, 

senão o modo de usar o poder que já possuímos; 
não mais Amor, 

senão habilidade para transformar a cólera em ternura; 
não mais alegria, 

senão como sentir mais próxima essa inefável presença, 
para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo 

e de coragem; 
não Te pedimos mais dons, amado Deus, 

mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos 
que já recebemos de Ti. 

Faz que dominemos todos os temores, 
que conheçamos todas as santas alegrias; 

para que sejamos os Amigos que desejamos ser; 
para transmitir a Verdade que conhecemos; 

para que amemos a pureza; 
para que busquemos o Bem. 
E, com todo o nosso poder, 

possamos elevar todas as Almas, 
a fim de que vivam em Harmonia 

e na Luz de uma perfeita Liberdade. 
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Coluna da Harmonia: (2) - "Benedictus"- Karl Jenkins (Video) 
                        Eleva-se o som e termina o video. 
                       (3) - "Agnus Dei"- Samuel Barber 
 

Oficiante 1  
O trecho musical, maravilhoso, que temos vindo a escutar e que acompanhou a oração 
RosaCruz intitula-se "Benedictus"- Bendito o Senhor, sendo também conhecido por 
"Oração de Zacarias" ou "Cântico de Zacarias". Constitui o primeiro de três cânticos que 
surgem no início do Evangelho de Lucas (1.68-79), sendo o segundo o "Magnificat"- 
Canção de Maria que também teremos a oportunidade de escutar. 
Zacarias era sacerdote da ordem de Araão e estava a oficiar no templo de Jerusalém. A sua 
esposa, Isabel era também de linhagem sacerdotal. O casal não tinha sido abençoado com 
filhos e, nessa época já estavam idosos tendo perdido, com tristeza, a esperança de posteridade. 
Eis que Zacarias recebe o anúncio do Anjo Gabriel de que sua mulher irá ter um filho, e 
neste, Zacarias reconhece a sua missão profética. Este Cãntico, o Benedictus é, pois, assim 
o agradecimento a Deus pelo cumprimento das esperanças Messiânicas da vinda de um 
libertador e de um profeta, conforme Isaías havia preconizado. Este percursor, profeta ou 
anuciador do Messias, viria a ser João Batista: " A voz que clama do deserto e que 
preparará o caminho do Senhor endireitando as suas veredas" como se pode ler no Evangelho 
de Lucas (3:4) 
 
Mais tarde, seis meses depois, o mesmo Anjo Gabriel fará a Anunciação a Maria, prima de 
Isabel. 
 

  



Fiat Lux 
ano 2018  nº 2  jan / fev  

Rua Conde Castro Guimarães, nº 13 – 3º Esq.                                                                                                                Mail: rosacruzfiatlux@gmail.com 

2720-113 Amadora, Portugal                                                                                                                                              Página web: http://frcfiatlux.org 

15 

2-A Anunciação e aVisitação 

 
"A Anunciação" (1472-1476) - Leonardo da Vinci 

 
Lucas 1,26-38 
Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 
Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, 
da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: 
«Alegra-te, cheia de graça! O Senhor está contigo». Ela perturbou-se com estas palavras e 
começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse: "Não tenhas medo, 
Maria! Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o 
nome de Jesus. Ele será grande; será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará 
o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino 
não terá fim"....                       ......................................................" 
Maria, então, perguntou ao anjo: «Como acontecerá isso, se eu não conheço homem?» O anjo 
respondeu: «O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua 
sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel, 
tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada 
estéril, pois para Deus nada é impossível». Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-
se em mim segundo a tua palavra”. E o anjo retirou-se.   
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Coluna Harmonia: 
(3) -  "Agnus Dei" de Samuel Barber, (conclui-se) 
(4) -  "Gabriel´s Oboe" - Henrik Chaim Goldschmidt 
(5) - "Canon In D Major" - Pachelbel  
(6) - "Agnus Dei" -  Karl Jenkins 

 

(Oficiante 1)      
Abertura de mesa 

    Tomemos  esta  refeição  em  Paz , em União  e no  Amor  de Cristo.  
 

( concluido o "Agnus Dei " de Samuel Barber, seguem-se os temas (4) e (5)) 
 

(Entradas) 

 
(Oficiante 1) 
Após a Anunciação do Senhor, feita pelo Anjo Gabriel, Maria vai visitar Isabel, sua 
prima. 
 

Coluna Harmonia: 
 (6) -  "Agnus Dei" Karl Jenkins 

 
" A Visitação de Nossa Senhora a Isabel" 



Fiat Lux 
ano 2018  nº 2  jan / fev  

Rua Conde Castro Guimarães, nº 13 – 3º Esq.                                                                                                                Mail: rosacruzfiatlux@gmail.com 

2720-113 Amadora, Portugal                                                                                                                                              Página web: http://frcfiatlux.org 

17 

Lucas 1:39-49 

E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e 
entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação 
de Maria, a criancinha saltou no seu ventre; e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou 
com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre!  E 
de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?  Pois eis que, ao 
chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu 
ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor 
lhe foram ditas! 

O Cântico de Maria (Não Ler) 
Disse, então, Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em 
Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva; pois eis que, desde agora, 
todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o Poderoso; e 
Santo é o seu nome. 
 
 

Vejamos agora um excerto do filme de 1977, "Jesus de Nazaré" de Franco Zeffirelli, que 
eternizará para sempre, na 7ª arte, esse momento, complementado ao som de "Ave Maria". 
 

Coluna Harmonia: 
(7) Excerto video do Filme: "Jesus de Nazaré" de F. Zeffirelli 1977 
                           "Maria visita Isabel", musicada com "Avé Maria"  
(Oficiante 1)  
O encontro das duas Mães é a verdadeira explosão de alegria e de louvor ao Criador. 
Dele resultou a oração da "Ave Maria" e o cântico do “Magnificat”, rezados e 
entoados por toda a cristandade ao longo destes mais de dois milénios. 
 
Coluna da Harmonia: 
(8) - "Magnificat"   
(9) - "Classical Chillout"-Vol 1 

(sopa) 
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3 "O Místico Sol da Meia-Noite"  ( Duas vozes -Masculino/Feminino) 
Esotericamente e desde épocas imemoriais, o Sol tem sido reverenciado como o dador de vida, 
porque a multidão era incapaz de ver além do símbolo material de uma grande verdade 
espiritual. Mas, além daqueles que adoravam a órbita celeste que é vista com o olho físico, 
sempre houve e continua a haver uma pequena, mas crescente minoria, um sacerdócio 
consagrado pela virtude mais do que por rituais, que viu e vê as eternas verdades espirituais por 
trás das formas temporais e efêmeras que revestem essas verdades, nas mudanças de cerimonial 
consoante à época e aos povos a que foram destinadas originalmente. Para estes, a lendária 
Estrela de Belém brilha todos os anos como o Místico Sol da Meia-Noite, o qual penetra no nosso 
planeta no solstício de inverno os três atributos divinos: Vida, Luz e Amor. Estes raios de 
esplendor e poder espirituais inundam o nosso globo com uma luz sobrenatural que envolve 
todos sobre a Terra, do mais insignificante ao mais importante, sem distinção. Mas nem todos 
podem participar desse maravilhoso dom na mesma medida. Alguns conseguem mais, outros 
menos. Alguns nem participam da grande oferta de amor que o Pai preparou para nós em Seu 
Filho Unigénito, porque ainda não desenvolveram o imã espiritual, o Cristo menino interno, que 
unicamente pode guiar-nos ao Caminho, à Verdade e à Vida. Que proveito do brilho do Sol eu 
vou ter Se não tiver olhos para ver? Se o Cristo é meu, como posso saber a não ser através do 
Cristo em mim? A voz silenciosa dentro do meu peito é o penhor do pacto entre Cristo e eu, e 
enfim Ela confere a fé, a força do Feito. Esta é, sem dúvida, uma experiência mística que soa 
verdadeira para muitos dos nossos estudantes, tão verdadeira como a noite se segue ao dia e o 
inverno se segue ao verão. A menos que tenhamos Cristo dentro de nós, e que um maravilhoso 
pacto fraternal de sangue tenha sido consumado, não podemos ter parte no Salvador, embora 
os sinos de Natal nunca parem de soar. Mas, quando Cristo se formar em nós, quando a 
imaculada conceção se tornar uma realidade nos nossos próprios corações, quando nos 
tenhamos prostrado aos pés do Cristo recém-nascido para oferecer-Lhe os nossos presentes, 
dedicando a natureza inferior ao serviço do Eu Superior, então, e só então, as festividades 
natalinas são compartilhadas por nós, ano após ano. E, quanto mais arduamente tenhamos 
labutado na vinha do Mestre, mais clara e distintamente poderemos ouvir a voz silenciosa nos 
nossos corações, sussurrando o convite: "Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 
e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo... porque o Meu jugo é suave e o Meu fardo é 
leve". Então, ouviremos uma nova nota nos sinos de Natal como nunca ouvimos antes. Porque 
não há dia mais alegre do que o do nascimento de Cristo, quando Ele renasce na Terra, trazendo 
consigo presentes para os filhos dos homens - presentes que significam a continuação da vida 
física, porque sem essa vitalizante e enérgica influência do Espírito de Cristo, a Terra 
permaneceria fria e árida; não haveria uma nova canção da primavera, nem os pequeninos 
coristas da floresta para alegrar os nossos corações à chegada do verão. A pressão gélida dos 
polos boreais manteria a Terra agrilhoada e muda para sempre, impossibilitando-nos de 
prosseguir na nossa evolução material, tão necessária para aprendermos a usar a força do 
pensamento através de canais criativos apropriados. O espírito de Natal é, pois, uma realidade 
viva para todo aquele que já desenvolveu o Cristo interno. O homem e a mulher comum sentem 
esse espírito somente nas proximidades das festas natalinas, mas o místico iluminado pode vê-
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lo e senti-lo meses antes e meses depois do seu ponto culminante na Noite Santa. Em setembro 
ocorre uma mudança na atmosfera terrestre; uma luz começa a brilhar nos céus. Essa luz parece 
permear todo o universo solar e, gradualmente, vai crescendo em intensidade, parecendo 
envolver o nosso globo. Então, ela penetra a superfície do planeta e, pouca a pouco, concentra-
se no seu centro, onde os espíritos-grupo das plantas têm o seu lar. Na Noite Santa ela alcança o 
mínimo de seu tamanho e o máximo de seu fulgor. Então, passa a irradiar luz concentrada, dando 
nova vida à Terra para que esta prossiga com as atividades da Natureza no ano entrante. Isso é 
o começo do grande drama cósmico ‘Do Berço à Cruz", que acontece anualmente durante os 
meses de inverno (no Hemisfério Norte).   
(2ª voz) 
 Cosmicamente, o Sol nasce na mais longa e escura noite do ano, quando o signo zodiacal Virgo 
- a Virgem Celestial – se situa no horizonte oriental à meia-noite para dar à luz o Filho Imaculado. 
Durante os meses que se seguem, o Sol transita pelo Violento signo de Capricornius onde, 
segundo a mitologia, todos os poderes das trevas se concentram em frenético esforço para matar 
o Portador-da-Luz, fase do drama solar que é apresentado misticamente no episódio da 
perseguição movida pelo rei Herodes, e a fuga de Jesus para o Egito a fim de escapar à morte. 
Quando em fevereiro o Sol entra no signo de Aquarius - o Portador-da-Água - temos a época das 
chuvas e tempestades e, do mesmo modo que o batismo consagra misticamente o Salvador à 
sua obra  de serviço, assim também a abundância de humidade que desce sobre a Terra torna-a 
de tal maneira branda e rica, que pode produzir frutos para preservar a vida de todos os que nela 
habitam. A seguir, o Sol transita pelo signo de Pisces - os Peixes. Nesta altura, as reservas de 
alimentos do ano anterior já foram quase totalmente consumidas, de forma que as provisões do 
homem ficam escassas. Temos, por conseguinte, o longo jejum da Quaresma, que representa 
misticamente para o aspirante o mesmo ideal mostrado cosmicamente pelo Sol. Neste momento 
do ano ocorre o carne-vale (carnaval), o adeus à carne, pois todo aquele que aspira à vida 
superior precisa algum dia despedir-se desse alimento, para a Páscoa que, então se aproxima. 
Em abril, quando o Sol cruza o equador celestial e entra no signo de Áries - o Cordeiro - a cruz se 
ergue como um símbolo místico que o candidato à vida superior precisa entender e, em seguida, 
aprender a abandonar o veículo mortal e começar a escalada para o Gólgota, o lugar na caveira 
e daí cruzar o limiar do mundo invisível. Finalmente, imitando a subida do Sol para os céus do 
norte, ele precisa aprender que o seu lugar é com o Pai e, com todo fervor, deve elevar-se até 
aquele exaltado lugar. Assim como o Sol não permanece naquele alto grau de declinação, mas 
ciclicamente desce para o equinócio de outono e solstício de inverno a fim de completar muitas 
vezes o círculo para benefício da humanidade, do mesmo modo todo aquele que aspira tornar-
se um Caráter Cósmico, um salvador da humanidade, precisa preparar-se para oferecer-se 
muitas vezes como um sacrifício em benefício dos seus semelhantes. Este é o grande destino 
colocado diante de nós. Cada um é um Cristo-em-formação, se o quiser ser, porque como disse 
Cristo aos Seus discípulos: "Aquele que crer em Mim fará também as obras que faço, e maiores 
ainda". Além disso e de acordo com a máxima: "A necessidade do homem é a oportunidade de 
Deus", nunca houve tão grande oportunidade de imitar o Cristo, de fazer as obras que Ele fez, 
como nos dias que correm, quando todo o continente europeu vive sob o paroxismo de uma 
guerra mundial e quando o maior de todos os cânticos de Natal - "Paz na Terra e boa vontade 



Fiat Lux 
ano 2018  nº 2  jan / fev  

Rua Conde Castro Guimarães, nº 13 – 3º Esq.                                                                                                                Mail: rosacruzfiatlux@gmail.com 

2720-113 Amadora, Portugal                                                                                                                                              Página web: http://frcfiatlux.org 

20 

entre os homens" (Lucas 2:14) parece mais longe de concretizar-se do que nunca. Temos em nós 
o poder de apressar o dia da paz ao falar, pensar e viver em PAZ, pois a ação conjunta de milhares 
de pessoas transmite impressões ao Espírito de Raça quando a ele enviadas, especialmente 
quando a Lua está em Cancer, Scorpio ou Pisces, que são os três grandes signos psíquicos mais 
apropriados para trabalhos ocultos dessa natureza. Usemos os dois dias e meio que a Lua transita 
por cada um desses signos para o propósito de meditar sobre a paz - Paz na Terra e boa vontade 
entre os homens. Mas, ao fazê-lo, estejamos certos de não tomar partido, a favor ou contra, por 
quaisquer das nações conflitantes. Lembremos a todo instante que cada um dos seus membros 
é nosso irmão. Cada um merece o nosso amor tanto quanto o outro. Tenhamos em mente que 
o que queremos ver é a Fraternidade Universal sobre a Terra, ou seja, a paz na Terra e boa 
vontade entre os homens, a despeito de terem os combatentes nascido de um lado ou de outro 
das linhas traçadas nos mapas, ou como eles se expressam neste, naquele ou em qualquer outro 
idioma. Oremos para que a paz possa reinar sobre a Terra. Uma paz duradoura e uma boa 
vontade entre todos os homens, não importando quaisquer diferenças de raça, cor ou religião. 
Na medida em que tenhamos êxito em formular com os nossos corações e não apenas com os 
nossos lábios essa prece impessoal a favor da paz, estaremos antecipando a chegada do Reinado 
de Cristo para recordar que é a Ele que estamos todos destinados na época oportuna - o reino 
dos céus, onde Cristo é "Rei dos reis e Senhor dos senhores". 

(Prato principal) 
 

4 O Nascimento de Jesus (Oficiante 1) 
O ambiente de alegria com que hoje celebramos o Natal tem a sua inspiração no Evangelho de 

Lucas. De facto, este Evangelista foi o que maior importância deu ao nascimento de Jesus para 

a Humanidade, como acontecimento Salvador. Por isso, quando anunciam o nascimento de 

Jesus aos pastores, os anjos apresentam a notícia como esse acontecimento salvador para a 

Humanidade:  

 

«Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo: Hoje, na 
cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor» (Lc 2,10-11). 

 
Coluna Harmonia: 
 (10) - "Nativity story-Jesus birth"- Vídeo do nascimento de Jesus: 
 (11) - "Laudade dominun"-Lucia Popp  
 (9) -  "Classical Chillout"- Vol. 1 

(Sobremesas) 
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5 "O Cristo Recém-Nascido" (Duas vozes - Feminino/Masculino) 

Temos repetido com freqüência na nossa literatura, que o sacrifício de Cristo não foi um 
acontecimento que teve lugar no Gólgota, nem foi consumado de uma vez por todas em poucas 
horas, mas que os nascimentos e mortes místicas do Redentor são contínuas ocorrências 
cósmicas. Concluímos que esse sacrifício é necessário à nossa evolução física e espiritual 
durante a presente fase do nosso desenvolvimento. Como se aproxima a época do nascimento 
anual de Cristo, mais uma vez é-nos apresentado um tema para meditação, um tema que nunca 
envelhece e é sempre novo. Podemos tirar muito proveito refletindo sobre ele e dedicando-lhe 
uma oração, para que faça nascer em nossos corações uma nova luz que nos guie no caminho 
da regeneração. O apóstolo deu-nos uma maravilhosa definição da Divindade quando disse: 
"Deus é Luz", pelo que a "Luz" tem sido usada para ilustrar a natureza do Divino nos 
Ensinamentos Rosacruzes, especialmente o mistério da Trindade na Unidade. As Sagradas 
Escrituras de todos os tempos ensinam claramente que Deus é uno e indivisível. Ao mesmo 
tempo verificamos que, do mesmo modo que a luz branca una se refrata nas três cores primárias 
- vermelho, amarelo e azul - Deus também revela-Se em papel tríplice durante a manifestação 
pelo exercício de três funções divinas: criação, preservação e dissolução. Quando Ele exercita o 
atributo criação, Deus revela-se como Jeová, o Espírito Santo, Ele é o Senhor da lei e da geração, 
projetando a fertilidade solar indiferentemente através dos satélites lunares de todo planeta 
em que seja necessário fornecer corpos para os seus seres evoluintes. Quando Ele exercita o 
atributo preservação, com o propósito de sustentar os corpos gerados por Jeová sob as leis da 
Natureza, Deus, revela-se como Redentor, Cristo, e irradia os princípios de amor e regeneração 
diretamente a todo o planeta, onde as criaturas de Jeová requeiram essa ajuda para se 
libertarem das malhas da morte e do egoísmo, e alcançarem o altruísmo e a vida infinita. 
Quando do exercício do divino atributo dissolução, Deus aparece como o Pai. Chama-nos de 
volta ao lar celestial para assimilarmos os frutos das experiências e do crescimento anímico que 
acumulamos durante o dia de manifestação. Este Solvente Universal, o raio do Pai, emana então 
do Invisível Sol Espiritual. Esses processos divinos de criação e nascimento, preservação e vida, 
dissolução, morte e retorno ao autor de nosso ser, vemo-los em toda parte, em tudo o que nos 
cerca. Então, reconhecemos o facto de que são atividades do Deus Trino em manifestação. 
Porventura já nos demos conta de que no mundo espiritual não existem acontecimentos 
definidos, nem condições estáticas; que o começo e o fim de todas as aventuras, de todas as 
eras estão presentes no eterno "tempo" e "espaço"? Gradativamente, tudo se cristaliza e se 
torna inerte, precisando dissolver-se para dar lugar a outras coisas e a outros eventos. Não há 
como escapar dessa lei cósmica, que se aplica a tudo no reino do "tempo" e do "espaço", 
inclusive ao raio Crístico. Como o lago que se derrama no oceano volta a encher-se quando a 
água que o abandonou se evapora e a ele retorna em forma de chuva, para tornar novamente 
a correr incessantemente em direção ao oceano, assim o Espírito do Amor que nasce 
eternamente do Pai se derrama incessantemente, dia após dia, hora após hora, no universo 
solar para libertar-nos do mundo material que nos prende nos seus grilhões mortais. Portanto, 
onda após onda partem do Sol em direção a todos os planetas, o que proporciona um impulso 
rítmico às criaturas que neles evoluem. No sentido mais verdadeiro e literal, é um Cristo recém-
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nascido que saudamos em cada festa natalícia, e o Natal é o mais importante acontecimento 
anual para a humanidade, quer tenhamos consciência disso ou não. Não se trata meramente de 
comemorar o aniversário de nascimento do nosso amado Irmão Maior, Jesus, mas sim da 
chegada da rejuvenescente vida-amor do nosso Pai Celestial, por Ele enviada para libertar o 
mundo do glacial abraço da morte. Sem esta nova infusão de vida e energia divinas, logo 
pereceríamos fisicamente, frustando o nosso progresso no que tange às atuais linhas de 
desenvolvimento. Precisamos esforçar-nos por compreender muito bem este ponto, a fim de 
que possamos aprender a apreciar o Natal da maneira mais profunda possível. 
(2ª voz) 
A este respeito, como em muitos outros, podemos aprender uma lição observando os nossos 
filhos ou recordando a nossa própria infância. Como eram fortes as nossas expetativas à 
aproximação dos festejos natalícios! Como ansiosamente esperávamos pela hora de receber os 
presentes que pensávamos serem deixados pelo Pai Natal, o misterioso benfeitor universal que 
distribuía os brinquedos! Como nos sentiríamos se os nossos pais nos dessem apenas as bonecas 
estragadas e os tamborzinhos já gastos do ano passado? A sensação seria certamente de 
infelicidade total, além de uma profunda quebra de confiança em tudo, sentimentos que os pais 
achariam cada vez mais difícil restaurar. Isso nada seria comparado à calamidade cósmica que 
se abateria sobre a humanidade, se o nosso Pai Celestial deixasse de enviar como Presente 
Cósmico de Natal, o Cristo recém-nascido.  O Cristo do ano anterior não nos pode livrar da fome 
física, como as chuvas daquele ano não podem agora encharcar o solo e desenvolver os milhões 
de sementes que dormitam na terra, à espera de que as atividades germinadoras da vida do Pai 
as façam crescer. Assim como o calor do último verão já não nos pode aquecer, o Cristo do ano 
passado não pode acender de novo nos nossos corações as aspirações espirituais que nos 
impelem para cima em busca de algo mais. O Cristo do ano passado deu-nos o seu amor e a sua 
vida sem restrições ou medidas. Quando Ele renasceu na Terra no Natal anterior, Ele impregnou 
de vida as sementes adormecidas, que cresceram e muito gratamente encheram os nossos 
celeiros com o pão da vida física. O amor que o Pai Lhe deu, Ele o derramou profusamente sobre 
nós, e do mesmo modo que a água do rio volta para o céu pela evaporação, assim também Ele 
se eleva outra vez ao seio do Pai, após esgotar toda a Sua vida e morrer na Páscoa. Mas, o amor 
divino jorra infinitamente. Como um pai se apieda de seus filhos, assim também nosso Pai 
Celeste se compadece de nós, pois Ele conhece a nossa fragilidade e dependências física e 
espiritual. Por conseguinte, esperamos mais uma vez, confiantemente, o nascimento místico do 
Cristo que virá com renovada vida e renovado amor. O Pai no-Lo envia acudindo à fome física e 
espiritual que sofreríamos se não tivéssemos d’Ele essa amorosa oferenda anual. As almas 
jovens, via de regra, acham difícil separar nas suas mentes as personalidades de Deus, de Cristo 
e do Espírito Santo, de modo que algumas podem amar apenas a Jesus, o homem. Esquecem 
Cristo, o Grande Espírito, que introduziu uma nova era na qual as nações estabelecidas sob o 
regime de Jeová serão destroçadas, a fim de que a sublime estrutura da Fraternidade Universal 
possa ser edificada sobre as suas ruínas. No devido tempo, o mundo inteiro saberá que "Deus" 
é espírito, para ser adorado em "espírito e em verdade". É bom que amemos Jesus e O imitemos; 
desconhecemos ideal mais nobre e alguém mais digno. Se pudesse ter sido encontrado alguém 
mais nobre, não teria sido Ele o escolhido para ser o veículo do Grande Unigénito, Cristo, em 
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que reside a Divindade. Fazemos bem em seguir os "Seus passos". Ao mesmo tempo, devemos 
exaltar Deus nas nossas próprias consciências, aceitando a afirmação bíblica de que Ele é 
espírito e que não podemos tentar representar a Sua imagem, nem retratá-Lo, pois Ele a nada 
se assemelha, quer nos céus quer na Terra. Podemos ver os veículos de Jeová circulando como 
satélites em volta de diversos planetas. Também podemos ver o Sol, que é o veículo visível de 
Cristo. Mas o Sol Invisível, que é o veículo do Pai e fonte de tudo, este só pode ser visto pelos 
maiores clarividentes e apenas como a oitava superior da fotosfera do Sol, revelando-se como 
um anel de luminosidade azul-violeta por trás do Sol. Mas nós não precisamos vê-Lo. Podemos 
sentir o Seu amor e essa sensação nunca é tão grande como na época do Natal, quando Ele nos 
está dando o maior de todos os presentes: o Cristo do novo ano. 

(Chá) 
 

 

(Oficiante 1) 
Aproximando-se o fim da nossa celebração e, embora a oração que o Senhor nos 
ensinou tenha sido conhecida só cerca de 33 anos após o nascimento de Jesus, não 
poderíamos deixar de a ela fazer referência. Assim, escutemos a oração do Pai-Nosso 
cantada em aramaico, a língua em que Cristo - Jesus a deverá ter ensinado. 

 

6 Oração do Pai-Nosso (em aramaico)  
 

Coluna Harmonia: 
(12) - "Pai-Nosso- Abwoon d´bwashmaya” (pausa) 
 

Antes de nos separarmos fisicamente, gostaria de expressar a minha profunda gratidão a todos 
vós pela partilha, fraternidade e pelo Amor que hoje aqui vivemos nestas últimas horas. Um 
agradecimento muito especial a todos os alunos/estudantes deste Grupo de Estudos que, com 
tanto amor, dedicação e esforço, alguns até porque fisicamente muito debilitados, organizaram 
este evento. 
 
Desejamos a todos um Santo Natal, na Paz e no Amor de Cristo, e um ano novo propício à 
continuação do nosso aperfeiçoamento e crescimento Espiritual. Para todos os que já 
verdadeiramente trilham "A Senda", que o 2018 seja um ano pleno de aprendizagens e de 
oportunidades para continuarmos a Servir este Ideal da Cruz e da Rosa. 
 
Bem hajam. 
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7 Encerramento   
 

Coluna Harmonia:  
(13) - "Adeste Fideles" video –interpretado por Enya  
 

Durante a visualização do video e já perto da sua conclusão, uma rosa branca que permanecia 

fora da visão e por trás do Livro da Lei, é recolhida pelo estudante mais recente é transportada 

e colocada no Presépio aos pés de Jesus. 
 

 
“Jesus -Cristo”, pintura na Sede Mundial, Oceanside, USA 

 

“Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-
vos uns aos outros“  (Lc 13,34) 

  
- Os textos, " O Místico Sol da Meia Noite” e " O Cristo Recém-Nascido” são da obra “A 
interpretação Mística do Natal" de Max Heindel   
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2.2 - PARACELSO, O MÉDICO ROSACRUZ, 

QUE CUROU POR “CIÊNCIA MARAVILHOSA.” 
 

“Nenhum médico pode afirmar que uma doença é incurável. 

Ao dizê-lo, renega Deus… 

Não existe nenhuma enfermidade, por maléfica que seja, 

para a qual o Grande Arquitecto da Criação 

não haja previsto a sua cura.” 
Paracelso 

(10-11-1493--- 24-09-1541) 

Versão livre de D. D. C. 

 

Paracelso, filósofo rosacruz, médico, alquimista, profeta, legou à Humanidade 

profunda sabedoria como a que está no seu pensamento acima inserido. Este devia 

ser colocado, bem visível, em todos os Centros de Cura ligados à Fraternidade 

Rosacruz de Max Heindel. 

No túmulo dos restos mortais do seu corpo físico, sito na Igreja de São Sebastião-

Salzburgo-Áustria, existe uma inscrição em latim cuja tradução, também realizada de 

modo livre, é: aqui jaz Felipe Teofrasto de Hohenheim. Glorioso doutor em medicina, 

curou toda a espécie de feridas, a lepra, a gota, a hidropisia e outras diversas 

enfermidades do corpo, por meio de ciência maravilhosa.” 

Fixemos: CIÊNCIA MARAVILHOSA. 

Com efeito, ainda hoje são desconhecidos da ciência médica e farmacêutica muitos 

dos seus produtos alquímicos com os quais curou enfermidades consideradas 

incuráveis. Esta terminologia CIÊNCIA MARAVILHOSA mandada colocar pelo executor 

testamentário de Paracelso na tumba, Miguel Setznagel, foi escolhida 

sapientissimamente.  

Paracelso como clarividente voluntário analisava as enfermidades por meios 

superiores às das actuais tecnologias desde ecografias até radiografias. Via onde 

estavam as causas das doenças porque tinha o poder de investigá-las na Memória da 

Natureza. 

Sendo canal do Amor e da Luz de Cristo que era o Seu Ideal irradiava Sabedoria 

amorosa e humilde com A qual tudo curava “em sintonia com a Vontade de Deus e 

com a ajuda de Cristo-Jesus” segundo as suas próprias palavras.  
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Hipócrates, considerado como o Pai da Medicina, defendeu que para ser médico era 

necessário saber astrologia; esta arte e ciência são sagradas tal como a Medicina. 

Paracelso era um profundo conhecedor de astrosofia, usando-a com elevada 

sapiência na arte de sarar.  

Quando deu aulas na Faculdade de Medicina de Basileia, Suíça, disse para os seus 

alunos: - a disciplina ligada à farmacopeia vai ser ministrada no contacto com a 

Natureza que é o maior laboratório e onde existem as maravilhosas plantas 

medicinais. 

Colhi-as em horas apropriadas, sabia a que Signo cada uma pertencia, transmutava-

as, alquimicamente, aplicava-as no melhor dia e na hora mais benéfica para cada 

enfermidade. Para tratar de uma ferida a hora de Marte é favorável, melhor ainda 

numa 3ª feira, dia de Marte. 

Desde muito jovem foi guiado pelo seu Pai, também ele médico, a admirar a Natureza, 

a investigá-la. Nesta actividade muito aprendeu como fortificou a sua vitalidade. 

Concluiu que as diversas ondas de vida estão intimamente unidas na Vida Una e Única. 

Esta visão panzoísta, não panteísta, sobre a Vida que está em todo o lado e tudo 

interpenetra, aproximou-o ainda mais de Deus como aumentou o seu amor às Leis da 

Natureza que devem ser respeitadas e seguidas.  

Como um verdadeiro discípulo de Cristo seguia-O com muita lealdade e luz, 

designadamente o mandamento de curar os enfermos e ainda de pregar o Evangelho 

que o conhecia, esotericamente, seguindo-o em obras e em verdade. Consciente do 

valor da Vontade individual, da Imaginação, conhecedor dos corpos suprafísicos do 

ser humano, sabia que uma Vontade dirigida para o Bem é fonte de cura; que uma sã 

imaginação eleva o ser humano ao Sol; que as emoções e pensamentos têm uma 

profunda influência no homem, por tudo isto e não só Paracelso sabia que para Deus 

toda a doença é curável pelo que cheio de Amor, de Luz e de Fé, tratou por CIÊNCIA 

MARAVILHOSA. 

Como um alto Iniciado Rosacruz vivia no Tempo, mas sem Tempo, para este varão 

ilustre tudo era presente, daí as suas profecias desde que um Dia a Humanidade irá 

criar órgãos para transplantar, como a Rosacruz irá reinar para bem da Humanidade, 

na criação da Fraternidade Universal. 

Nos Arquivos da Faculdade de Medicina de Zurique-Suíça está o Itinerário que 

Paracelso fez pela Europa e para além deste continente.  
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Passou por Lisboa, em 1518, onde contactou com colegas da medicina oriental. Com 

todos aprendia, mente aberta, humilde, cheia de amor ao próximo, nas localidades 

onde era recebido, incentiva a criação de Grupos de estudos ligados à Rosacruz. Daqui 

seguiu para Santiago de Compostela, onde sente a tristeza de ver que sob a protecção 

do Apóstolo há negócios sujos. Depois segue em direcção a Leon, Salamanca, Paris, 

Oxford, etc. 

Observemos que em Portugal após essa data surgem rosacrucianos como Gil Vicente, 

Garcia da Orta, Pedro Nunes, amigo do medico rosacruz, John Dee, este doou-lhe a 

sua biblioteca, um dos que viria a receber influência de Paracelso, como Shakespeare 

que, em suas obras refere o nome de Paracelso, Francis Bacon, Robert Fludd, entre 

outros que viriam a derramar a Sabedoria do Cristianismo Rosacruz, a Luz da arte de 

curar, seguindo Paracelso, na Luz de Cristo. 

As obras de Paracelso estão traduzidas nos principais idiomas do mundo, menos no 

Português, o que lamentamos, profundamente.  

Em vários países, professores universitários de Medicina criam Sociedades com o Seu 

nome, etc. etc. etc. 

É Hora de Portugal, como a Lusofonia honrarem Paracelso, ocupando o lugar que 

merece para bem da saúde pública, como para o progresso da Escola Rosacruz, ligada 

à Fraternidade Rosacruz de Max Heindel que o considerou como seu Mestre. 

 

Delmar Domingos de Carvalho 
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2.3 - Vigília a Max Heindel 
 

Assinalando a passagem de Max Heindel, mensageiro dos Irmãos 

Maiores e fundador da Rosicrucian Fellowship, os estudantes do Grupo 

de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux, organizaram uma vigília de 

vinte e quatro horas, com as seguintes propostas e trechos musicais. 
 

 

6 de janeiro 

Às 15.30/3.30 pm (GMT, Lisboa) 

Fiat Lux  

Encontro local e abertura dos Trabalhos para a Vigília. 

Todos: Oração Rosacruz 

Leitura por um dos membros do texto do Capítulo VIII, do Livro Max Heindel 

Redivivo, de um Irmão Probacionista. 

 

VIGÍLIA 
 

1) 6 de janeiro 

16.00 / 4.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 1, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do(s) tema(s): 

"Ave Verum Corpus"- Mozart, Gregorian chant, King's College, Cambridge e 

"Requiem" - Mozart 

 

2) 6 de janeiro 

17.00 / 5.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 3, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Agnus Dei"- Samuel Barber  
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3) 6 de janeiro 

18.00 / 6.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 5, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Adagio for strings"- Samuel Barber  

 

4) 6 de janeiro 

19.00 / 7.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 7, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Benedictus" Karl Jenkins  

 

5) 6 de janeiro 

20.00 / 8.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 9, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Air" aus ouverture nº3 - J.S. Bach 

 

6) 6 de janeiro 

21.00 / 9.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 11, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo 

- Audição do tema: "Adagio" - J.S.Bach BWV 974  
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7) 6 de janeiro 

22.00 / 10.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 13, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Adagio" em G Minor -Albinoni 

 

8) 6 de janeiro 

23.00 / 11.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 15, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Lacrimosa" -Zbiniew Preisner 

 

9) 6 de janeiro 

24.00 / 12.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 17, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: Requiem:"In Paradisum"-Gabriel Fauré 

 

10) 7 de janeiro 

1.00 / 1.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 19, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Clarinet Concerto In A Major K 622 Adagio"- Mozart 
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11) 7 de janeiro 

2.00 / 2.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 21, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Funeral canticle"- - John Tavener 

 

12) 7 de janeiro 

3.00 / 3.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 23, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do(s) tema(s): "Song of the Angel" - John Tavener e "The Rose"- 

André Rieu 

 

13)7 de janeiro 

4.00 / 4.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 25, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "As one who has slept"-Anonymous 4 & Chilingirian Quartet 

(John Tavener)  

 

14) 7 de janeiro 

5.00 / 5.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 27, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo)  

- Audição do tema: "Nunc Dimittis"- Arvo Pärt 
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15) 7 de janeiro 

6.00 / 6.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 29, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Gabriel´s Oboé" - Henrik Chaim Goldschmidt 

 
16) 7 de janeiro 

7.00 / 7.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 31, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo)  

- Audição do tema: "Serenade" - Schubert 

 

17) 7 de janeiro 

8.00 / 8.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 33, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Silence"- Beethoven 

 

18) 7 de janeiro 

9.00 / 9.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 35, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Canon in D Major"- Pachelbel 
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19) 7 de janeiro 
10.00 / 10.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 37, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "A melody of tears" - Ludwig van Beethoven 

 

20) 7 de janeiro 

11.00 / 11.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 39, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Music of Angels" - Wolfgang Amadeus Mozart 

 
21) 7 de janeiro 

12.00 / 12.00 am (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 41, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Somewhere in Time"- Maksim 

 

22) 7 de janeiro 

13.00 / 1.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 43, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Nocturne op.9 No.2"- Chopin 
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23) 7 de janeiro 

14.00 / 2.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 45, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Now we are Free" - Hans Zimmer & Lisa Gerrard 

 

24) 7 de janeiro 

15.00 / 3.00 pm (GMT, Lisboa) 

Leitura da Carta aos Estudantes n° 47, Max Heindel. 

- Concentração/Meditação - 10 minutos (no mínimo) 

- Audição do tema: "Across the Mountains" -Vangelis 

 

Conclusão dos Trabalhos 

7 de janeiro 

Às 16.00 /4.00 pm, 

Leitura por um aluno do Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux do 

texto:  

“Meu Tributo a Max Heindel” de Corinne Heline  
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Oração Rosacruz 

(todos) 
 

Não Te pedimos mais luz, ó Deus, 
senão olhos para ver a que já existe; 
não Te pedimos canções mais doces, 

senão ouvidos para ouvir as presentes melodias; 
não Te pedimos mais força, 

senão o modo de usar o poder que já possuímos; 
não mais Amor, 

senão habilidade para transformar a cólera em ternura; 
não mais alegria, 

senão como sentir mais próxima essa inefável presença, 
para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo 

e de coragem; 
não Te pedimos mais dons, amado Deus, 

mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos 
que já recebemos de Ti. 

Faz que dominemos todos os temores, 
que conheçamos todas as santas alegrias; 

para que sejamos os Amigos que desejamos ser; 
para transmitir a Verdade que conhecemos; 

para que amemos a pureza; 
para que busquemos o Bem. 
E, com todo o nosso poder, 

possamos elevar todas as Almas, 
a fim de que vivam em Harmonia 

e na Luz de uma perfeita Liberdade. 
Texto de encerramento 

 

 

Eis, pois, que chegámos ao fim desta vigília de vinte e quatro horas de tributo 

a Max Heindel. 

A todos aqueles que participaram e estiveram unidos fisica ou espiritualmente 

nesta cerimónia, expresso a nossa imensa gratidão. Este foi para todos nós um 

dia diferente. Quer tenhamos seguido mais, ou menos de perto o desenrolar 

dos trabalhos, estou certo que constituiu para todos numa experiência 
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profunda de significado, e plena de sentimentos fortes. Teve seguramente 

para todos, momentos de extraordinária beleza e de interioridade, quer pelos 

textos lidos e meditações suscitadas, quer pelos trechos musicais selecionados, 

a grande maioria de rara beleza, e que tocavam fundo no coração. E, acabámos 

com as palavras de Corinne Heline, que teve o privilégio de privar diretamente 

com Max Heindel, e com a composição "Across the Mountains" de Vangelis, 

que em jeito de apoteose ilustra, creio bem, a vida e obra do nosso fundador. 

Nesse video que acompanha a música, sentimos a vontade indómita de trilhar 

A Senda, de viver norteados pelo ideal da Rosa e da Cruz, de fazer da vida uma 

verdadeira subida à montanha Sagrada, ao Monte Tabor, local da 

Transfiguração. Daí ousar-se continuar, tomar a Cruz e carregando-a 

prosseguir até à Gólgota. 

Os ensinamentos, a vida e obra de Max Heindel foram o seu legado para a 

humanidade, que com Amor, Humildade e Espírito de Serviço nos deixou. Para 

ele a nossa eterna gratidão. Possamos nós ser dignos de transportar essa Luz, 

mantê-la acesa, expandi-la e transmiti-la a outros quando formos chamados a 

servir noutras trincheiras. Mas, que seja sempre feita a Vontade do Pai. E tal 

como ele bem mostrou, enquanto bons e fiéis servidores, lembremo-nos 

sempre:  
 

"Não para nós, Senhor, não para nós, mas para Glória do Teu Nome". 

 

EB -  GEFRC FIAT LUX 

 
Temas audio disponíveis no Youtube 

Leituras disponíveis no Site do Grupo de Estudos Fiat Lux (Documentos)  
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3. COLUNA DA BELEZA 
 

 
A ADORAÇÃO DOS REIS MAGOS 

 

Ficha técnica 
Ano: 1504 
Técnica: óleo sobre painel 
Dimensões: 100 x 114 cm 
Localização: Galeria de Uffizi, Florença, Itália 
 

A composição de Albrecht Dürer, A Adoração dos Reis Magos, apresenta os três reis vindos do 
Oriente, visitando o Menino Jesus e levando como presentes, ouro, mirra e incenso. 
É sempre o mais velho dos três Magos a ser representado em primeiro lugar, ajoelhado diante do 
Menino Jesus, oferecendo-lhe ouro, que é o mais valioso dos presentes levados. Portanto, quem 
está diante de Jesus é Gaspar, com os seus cabelos brancos e a sua longa barba. Maria, sentada 
com Jesus nos joelhos, estende-o para que receba os cumprimentos do Mago. Logo atrás de 
Gaspar está Melchior, no retrato do próprio Dürer, com os seus longos cabelos ondulados. O pintor 
costumava autorretratar-se nas suas composições. À direita aparece Baltasar. 
Albrecht Dürer (Nuremberga, 21 de maio de 1471 — Nuremberga, 6 de abril de 1528) foi um 
gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão e, provavelmente, o mais 
famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e 
nos Países Baixos. 
 
http://virusdaarte.net/durer-a-adoracao-dos-reis-magos/ 
http://pt.wahooart.com/@@/8YEBGK-Albrecht-Durer-A-Adoração-dos-Magos  
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4. HISTÓRIAS DO CAMINHO DA ROSA 
 

O Pião Cantante 
 

PALAVRA CHAVE: Energia 
 

Era um lindo dia – daqueles em que todos deveriam estar alegres e felizes. O nosso 
amiguinho Dino tinha começado assim o seu dia, quando uma pequena nuvem 
apareceu no seu céu. Ele não podia imaginar como aquilo tinha acontecido e 
estava realmente perplexo. Tinha intenção de ajudar Rosália - sim, ele queria 
realmente ajudá-la - mas, em vez disso, tinha partido o pião cantante dela. Isto é, 
retirou-lhe todo o som, pois ao dar-lhe corda, esticou demais e a mola partiu-se. 
O pião rodaria, mas nunca mais cantaria. 
Claro que Rosália estava muito triste por ver o seu pião cantante inutilizado. 
Nenhum dos dois sabia o que fazer. Então, Rosália começou a brincar com as suas 
bonecas e tentou esquecer o pião. Dino andou sem rumo certo e foi para bem 
longe. Finalmente, cansou-se e atirou-se para o chão sobre a relva verde. Ouviu 
um zumbido e olhou ao redor para ver de onde vinha. E adivinhem o que ele viu? 
Mexendo-se de um lado para outro, lenta e atarefadamente entre os tronquinhos 
da relva, estavam minúsculos e verdes Espíritos da Natureza - as menores criaturas 
que ele alguma vez tinha visto. Estavam muito ocupados, entrançando-se de um 
lado para outro no meio da relva. Eram tão verdes quanto a relva - e minúsculos, 
do tamanho do polegar dele. Eles tinham pequenas asas, e por isso, se quisessem, 
podiam voar até o topo da relva mais alta. Enquanto se movimentavam, 
tagarelavam alegremente e foi isso que Dino ouviu. Ele estava fascinado e 
observou aqueles minúsculos duendes verdes por um longo tempo, até que 
finalmente teve que voltar para casa. 
No caminho, tudo à volta dele, os pássaros, as flores, as árvores e toda a Natureza 
pareciam estar felizes e contentes. Ele sentiu que deveria estar alegre também, e, 
então começou a assobiar enquanto ia pela estrada. Alguma coisa dentro dele 
parecia estar a empurrá-lo, mas, não sabia o que era. Em pouco tempo, estava de 
novo em casa e, então, lembrou-se do pião. O que deveria ele fazer? O que poderia 
ele fazer? Bem, decidiu perguntar à sua mãe, ela certamente saberia. Procurou-a 
por toda parte e finalmente encontrou-a no jardim. 
Primeiro, contou-lhe sobre os minúsculos duendes, verdes como a relva e muito 
ocupados. Depois, falou sobre o pião cantante. A mãe sorriu e ouviu-o em silêncio. 
Quando ele terminou, ela disse: 
- Dino, qual é o teu verdadeiro nome? 
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Esta pergunta surpreendeu-o bastante. Ele sorriu e respondeu: 
- Ricardo, mas todos me chamam Dino. 
Então, a mãe surpreendeu-o novamente ao dizer que Ricardo significava coração 
rico, um bonito nome, mas muito difícil de estar à altura dele. E ela contou-lhe o 
que fez o seu coração ser rico. Querem que eu conte? 
- Bem, disse a mãe de Dino, do Grande Espírito de Vida que vive no Sol emana 
constantemente uma profunda força que nunca termina e que nos dá vontade de 
fazer coisas. Foi isso que fez os verdinhos Espíritos da Natureza trabalharem tanto 
na relva alta e, também, era um pouco dessa força vital no seu coração, que o 
estava sempre incentivando a fazer as coisas. Essa força vital deu-lhe um coração 
rico, rico no amor que induz as boas ações. É exatamente como se uma vozinha 
dissesse: "Faça isso, faça isso!" E essa grande força vital está em todos os lugares 
- nas pedras, plantas, pássaros, animais, no vento e na eletricidade, em todas as 
coisas que vivem e se movimentam. Às vezes, continuou a mãe, estamos tão 
cheios de energia, que exageramos. Foi o que aconteceu quando tu deste corda 
ao pião cantante. O teu coração rico incentivou-te a fazer uma boa ação, mas tu 
usaste muita energia e os teus dedos ficaram tão fortes que acabaste por dar 
muita corda e a delicada mola partiu-se. Quando a vozinha disser: "Faça isso, faça 
isso!" devemos esperar um pouquinho e provavelmente ouviremos outra voz 
dizer: "Seja gentil, faça com amor". Então, seremos sempre cuidadosos para não 
exagerarmos. 
A mãe também lhe disse que tinha a certeza de que se ele se lembrasse do seu 
coração rico, seria sempre guiado por esse amor que vem do seu interior. 
Bem, vocês sabem, o rico coração de Dino estava cheio de vontade de fazer algo 
imediatamente e, naquela hora, essa vontade era de comprar um novo pião 
cantante para Rosália. O amor no seu rico coração sussurrou: 
- Deixe a Rosália dar corda sozinha. E ele deixou. 
Agora, o novo pião canta sem parar. Não foi bonito da parte de Dino? 

 
(do Livro Histórias da Era Aquariana para Crianças – Vol. V - Compilado por um 

Estudante – Fraternidade Rosacruz) 
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5. ÉTICA PARA A ERA DE AQUÁRIO 
 

 

BETERRABA 
 

HÚMUS DE BETERRABA E MANJERICÃO 
 

Ingredientes: 
1 taça de grão 
1 tira de alga kombu, 
1 beterraba 
½ cebola 
Vinagre de ameixa q.b. 
Azeite q.b. 
Sal marinho q.b. 
4 pés de manjericão 
 
Preparação: 

1. Demolhe o grão durante 4 a 6 horas, ou a noite toda. Cozinhe o grão na 
panela de pressão, com um pedaço de alga kombu, durante cerca de 1 hora. 

2. Num tacho com água, coloque a beterraba, descascada e cortada em 
quartos. Coza durante 45 minutos e deixe a repousar no tacho, ao longo de 
cerca de 1 hora, para voltar a absorver a cor que perdeu na água. 

3. Numa taça, junte o grão e a beterraba cozida. Tempere com uma pitada de 
sal, azeite, vinagre de ameixa e manjericão. Passe com a varinha mágica até 
obter um puré consistente; se for necessário, acrescente um pouco de 
água, para ajudar a triturar. 

4. Adicione a cebola picada e envolva no puré. Verifique o tempero e, se for 
necessário, use umas gotas de vinagre de ameixa umeboshi. 

 
___________________________ 

 
Uma vez que um dos principais ingredientes desta receita é a Beterraba, 
passaremos de seguida a apresentar algumas das suas características: 

 

A beterraba é um tubérculo levemente adocicado que possui várias propriedades 
nutritivas e medicinais. Muito versátil na sua utilização, pode ser consumida em 
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cru, grelhada, cozida ou em sumos. As suas folhas também podem ser consumidas 
de forma a aproveitar todos os benefícios. 
 

Para que se possa obter maior proveito recomenda-se consumi-la crua, ralada, em 
salada. Preferindo a versão cozida, a sugestão é cozinhá-la inteira, com casca e 
com 5 cm do talo, acrescentando duas colheres de vinagre na água para que a cor 
vermelha se mantenha intata. 
 

Algumas das suas propriedades são a ação neutralizadora de ácidos, os 
contributos para a formação de glóbulos vermelhos e para a produção de 
plaquetas, também promove fortalecimento dos músculos e dos tendões, 
possuindo igualmente uma ação anti-inflamatória.  
 

A respeito de valores nutricionais, cada 100gramas de beterraba contém: 
• Calorias - 50kcal 
• Proteínas - 3g 
• Gorduras - 0g 
• Vitamina A - 2 U.l. 
• Vitamina B1 (Tiamina)- 50 mcg 
• Vitamina B2 (Riboflavina) - 50 mcg 
• Vitamina B3 (Niacina)- 0,600 mg 
• Vitamina C (Ácido ascórbico) - 35,2 mg 
• Potássio - 350 mg 
• Sódio - 95 mg 
• Fósforo - 40 mg 
• Cálcio - 25 mg 
• Zinco - 0 mg 
• Ferro - 2,50 mg 
• Manganês - 0,5 mg 
 
Alguns dos seus benefícios: 
Vários estudos têm sugerido que o aumento do consumo de alimentos de origem 
vegetal, como a beterraba, diminui o risco de obesidade e mortalidade global, 
diabetes, doença cardíaca, e contribui para a saúde da pele e do cabelo. 
Promove a saúde do coração e pressão arterial:  Devido aos elevados níveis de 
nitratos presentes na beterraba crua, alguns estudos comprovam que a ingestão 
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do seu sumo é eficaz no tratamento de doenças cardiovasculares, bem como na 
redução da pressão arterial.  
 

Combate a demência: Sabe-se que em certas áreas do cérebro, o fluxo sanguíneo 
diminui com a idade e produz um declínio na cognição. De forma a contrariar estes 
processos, o consumo de sumo de beterraba, como parte de uma dieta rica em 
nitrato, tem-se revelado capaz de melhorar a oxigenação e a circulação de sangue, 
retardando, assim, a progressão da demência.  
 

Diabetes: A beterraba contém um antioxidante conhecido como o ácido alfa-
lipóico, que se tem revelado eficaz na redução dos níveis de glicose. Deste modo 
faz aumentar a sensibilidade à insulina, o que por sua vez contribui para a 
diminuição das alterações oxidativas induzidas pelo stress em pacientes com 
diabetes. Existem, também, alguns estudos respeitantes ao ácido alfa-lipóico, que 
comprovam a sua eficácia no combate à neuropatia periférica.  
 

Regulador do sistema digestivo: Devido ao elevado teor de fibras contido na 
beterraba, está provada a sua ajuda na prevenção da obstipação e promoção do 
funcionamento regular do sistema digestivo. 
 

Inflamação: A colina, presente na beterraba, é um nutriente muito importante e 
versátil que ajuda a manter a estrutura das membranas celulares, auxilia na 
transmissão dos impulsos nervosos, e reduz a inflamação. 
 

Exercício e desempenho atlético: A suplementação de sumo de beterraba ajuda a 
melhorar a oxigenação muscular durante o exercício, sugerindo que o aumento 
da ingestão de nitrato dietético tem o potencial de aumentar a tolerância ao 
exercício físico durante exercícios de resistência em longo prazo. A qualidade de 
vida para as pessoas com doenças cardiovasculares, respiratórias ou doenças 
metabólicas, que encontram as atividades da vida diária fisicamente difícil devido 
à falta de oxigenação, também pode melhorar bastante com a ingestão deste 
sumo.  

 

De salientar: As folhas da beterraba também são uma fonte rica em fósforo, 
elemento peculiar pelo qual o Ego é capaz de expressar pensamentos e influenciar 
o corpo físico. É um facto que, a proporção e a variação desta substância 
corresponde ao nível e condição de inteligência do indivíduo. Os idiotas têm muito 
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pouco fósforo; os pensadores profundos possuem-no em quantidade substancial. 
O grau de consciência e de inteligência é proporcional à quantidade de fósforo 
contido no cérebro. É, portanto, da maior importância que o aspirante que dedica 
o seu corpo ao trabalho mental e espiritual dê ao seu cérebro a substância 
necessária a tal propósito. Os vegetais e as frutas, na sua maioria, contêm uma 
certa porção de fósforo, porém, é um fato peculiar estar ele contido na maior 
proporção naquelas folhas usualmente postas fora.  
 
 
Referências Bibliográficas: 
 
Varatojo, M. H. (2015). O livro de cozinha da Marta. Barcarena: Marcador Editora. 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beterraba#Valor_nutricional 
 Acedido a: 14 de janeiro de 2018 
https://lifestyle.sapo.pt/saude/peso-e-nutricao/artigos/os-beneficios-da-beterraba 
Acedido a: 14 de janeiro de 2018 
 
http://www.alimentacao.net/?p=410 
Acedido a: 14 de janeiro de 2018 
 
http://luzrosacruz.blogspot.pt/2013/06/a-importancia-do-fosforo-da-dieta.html 
Acedido a: 19 de janeiro de 2018 
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6. ESPAÇO DE REFLEXÃO 
 

O Hino da Pérola 

 

Quando eu era ainda criança, demasiado novo para falar e morava no Reino da 
Casa do meu Pai, deleitando-me na riqueza e no esplendor daqueles que me 
nutriam, os meus pais enviaram-me do oriente, o nosso lar, numa missão, 
equipado com suprimentos para a jornada. Das riquezas dos nossos tesouros, eles 
deram-me um grande carregamento, mas que era leve, para que eu pudesse 
carregá-lo sozinho. 
 

A carga consistia de ouro das terras altas, prata dos grandes tesouros, jóias de 
esmeraldas da Índia e ágatas de Kushan. E rodearam-me de diamantes. Retiraram 
a minha veste cravejada de jóias e adornada de ouro que, pelo seu amor, haviam 
feito para mim, e o meu manto de púrpura, confecionado na minha exata medida. 
E fizeram um pacto comigo, gravando-o no meu coração para que eu não o pudesse 
esquecer, dizendo isto: 'Se tu fores ao Egito e dali trouxeres a pérola que se 
encontra no meio do mar, envolta pela serpente voraz, então colocarás outra vez 
a veste cravejada de jóias e, por cima, o manto que tanto aprecias e serás um 
herdeiro do nosso reino, juntamente com o teu irmão, o segundo na nossa 
hierarquia. 
 

Deixei o Oriente e parti acompanhado de dois guias, pois o caminho era difícil e 
perigoso, e eu ainda era jovem para uma tal viagem. Atravessei as fronteiras de 
Maishan, o lugar de encontro dos mercadores orientais, cheguei à Terra de Babel 
e entrei pelas muralhas de Sarbug. Continuei, e, chegando ao Egito, os meus 
acompanhantes separaram-se de mim. 
 

Sem mais demoras, procurei a serpente, fixando-me próximo da sua morada, 
aguardando a ocasião em que ela ficasse sonolenta e fosse dormir, para então tirar-
lhe a pérola. Como estava sozinho e me mantinha à parte, parecia um estranho 
para os meus companheiros de hospedagem. Entretanto, eu vi lá um homem livre, 
o meu parente da terra da Alvorada, um jovem formoso e bem-parecido, filho de 
Nobres. Ele veio e juntou-se a mim. 
 

Fi-lo meu parceiro predileto, um parceiro para as minhas jornadas. Como constante 
companheiro, alertou-me sobre os egípcios, para que evitasse misturar-me com os 
impuros. Pois, tinha-me vestido como eles, para que não pudessem imaginar que 
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eu era estrangeiro e tinha vindo de longe para apossar-me da pérola e pudessem 
assim incitar a serpente contra mim. 
 

Mas por alguma razão, eles souberam que eu não era do seu país. Com as suas 
artimanhas, apresentaram-se a mim e ofereceram-me os seus alimentos para 
comer. Ao prová-los, esqueci-me que era filho de um Rei e tornei-me um servo do 
rei deles. Esqueci completamente a pérola para a qual os meus Pais me tinham 
enviado e, com o peso de seus alimentos, mergulhei num sono profundo. 
 

Os meus Pais percebiam tudo aquilo que estava acontecendo, e ficaram ansiosos. 
Foi feita então, uma proclamação no nosso Reino: que todos se apresentassem 
rapidamente no Pórtico. E então os reis e chefes de Partia e todos os nobres do 
Levante decidiram que eu não deveria ficar no Egito. Escreveram-me uma carta e 
nela todos os nobres assinaram o seu nome:  
 

"Da parte do teu pai, o Rei dos Reis, da tua mãe, Senhora do Levante, e 
do nosso segundo, teu irmão, ao nosso filho no Egito, saudações! 
Acorda e desperta do teu sono. Ouve as palavras da nossa carta! 
Lembra-te que és filho de um rei; vê a quem serviste na tua escravidão. 
Pensa outra vez sobre a pérola, a razão pela qual viajaste ao Egito. 
Lembra-te de tua veste gloriosa e do teu esplêndido manto, para que 
possas outra vez vesti-los e usá-los como ornamentos, e para que o teu 
nome possa ser lido no Livro dos Heróis, e com o nosso sucessor, teu 
irmão, possas ser herdeiro no nosso reino." 

 
A carta, que o Rei tinha lacrado com a sua mão direita, era como um mensageiro 
contra a ameaça dos filhos de Babel e dos rebeldes demónios do Labirinto. Ela voou 
sob a forma de uma águia, a rainha de todas as aves; voou até pousar ao meu lado, 
transformando-se num discurso inteiro. Com a sua voz e o som das sua asas, 
levantei-me, despertando do meu sono profundo. Tomei-a, beijei-a, parti o seu 
lacre e li-a. As palavras de minha carta estavam redigidas como as que estavam 
escritas no meu coração. 
 

Lembrei-me naquele momento que eu era filho de rei e que a minha alma, nascida 
livre, tinha saudade daqueles da mesma natureza. Lembrei-me novamente da 
pérola, pela qual eu tinha sido enviado em missão ao Egito. E comecei a cativar a 
terrível e ruidosa serpente. Encantei-a para poder dormir, cantando para ela o 
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nome do meu Pai, o nome do nosso segundo e o da minha mãe, a Rainha do 
Oriente. 
 

Apoderei-me, então, da pérola e parti em direção à casa do meu Pai. Retirei as 
vestimentas sujas e impuras, deixando-as no seu país de origem. Dirigi-me para o 
caminho pelo qual havia vindo, a estrada que leva à Luz da nossa casa, o Oriente. 
No caminho, encontrei diante de mim a mensagem que me tinha despertado. E 
assim como ela me tinha despertado com a sua voz, agora orientava-me com a sua 
luz que brilhava à minha frente; com a sua voz vencia o meu temor, e com o seu 
amor me conduzia. Eu segui adiante. Vislumbrava, às vezes, as vestes reais de seda, 
brilhando diante de mim. Segui adiante; passei pelo Labirinto; deixei a Terra de 
Babel à esquerda; e cheguei a Maishan, o lugar de encontro dos mercadores, que 
se localiza na costa. 
 

Os meus pais enviaram-me a Veste de Glória que eu tinha despido e o Manto que 
a cobria. Enviaram-nos das alturas de Hyrcânia, pelas mãos de seus distribuidores 
de tesouros, pois que, pela sua lealdade, a eles podiam ser confiados. Sem me 
lembrar do seu esplendor, pois a havia deixado na Casa de meu Pai na minha 
infância, ao vê-la, imediatamente a Veste pareceu-me como a imagem de mim 
mesmo. 
 

Percebi nela todo o meu ser e, por meio dela, reconheci-me e percebi-me. Pois, 
apesar de termos sido originados da mesma unidade, éramos parcialmente 
divididos e, no entanto, éramos também unos em semelhança. Também, os 
tesoureiros que a haviam trazido do alto para mim, vi que eram dois seres, mas 
havia uma única forma em ambos, um único símbolo real consistindo de duas 
metades. E traziam o meu dinheiro e a minha riqueza nas suas mãos e deram-me a 
minha recompensa. 
 

A gloriosa veste reluzente, enfeitada com brilhante esplendor de cores: com ouro, 
pérolas e também com pedras preciosas de diferentes cores. Para realçar a sua 
grandeza, estava cravejada com diamantes. (Além disso) a Imagem do Rei dos Reis 
estava estampada inteiramente nela; pedras de safiras tinham sido afixadas na 
gola, com um lindo efeito. 
 

Percebi, que movimentos de gnosis abundavam em toda a sua extensão, e que 
estava preparando-se como que para falar. Ouvi o som da sua música, que 
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sussurrava ao descer: 'Sou eu que pertence àquele que é mais forte do que todos 
os seres humanos e para o qual fui indicada pelo próprio Pai. E percebi em mim 
como a minha estatura aumentava com a sua atividade'.  
 

E (agora), com os seus movimentos reais, ela vinha na minha direção, como que 
apressada nas mãos dos seus doadores, para que eu pudesse (tomá-la e) recebê-
la. E da minha parte, também, o meu amor incitava-me a correr ao seu encontro e 
a recebê-la. Estendi-me para o fazer; com a sua beleza colorida vesti-me e enrolei-
me no meu manto de cores resplandecentes. 
 

Vestido dessa forma, ascendi ao Portal das Boas Vindas e da Reverência. Inclinei a 
minha cabeça e prestei homenagem à glória do Pai que a havia enviado, cujas 
ordens eu tinha cumprido, e que, da sua parte, também tinha feito o que 
prometera. Ele recebeu-me com alegria, e fiquei com Ele no seu Reino, e todos os 
seus súbditos cantavam hinos com vozes reverentes. Ele permitiu-me também ser 
levado à corte do Rei na sua companhia, para que com a pérola eu pudesse 
comparecer diante do Rei." 

 
(Texto atribuído a Bardesanes, poeta gnóstico do século II) 
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7. AGENDA 
 

Agenda para o mês de janeiro 2018 
 

dia 8 - 21:30 
 
 
 
dia 14 - 10:30 
 
dia 22 - 21:15 
 
dia 28 – 10:30 
                15:30 

Leituras Rosacruzes: “A Ciência da Nutrição, da 
Saúde e da Juventude Prolongada” – Conferência 
VIII de Max Heindel. 
 
Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 
 
Tertúlias Rosacruzes 
 
Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 
Conferência: “O HOMEM E O MÉTODO DE 
EVOLUÇÃO” 
 

DATAS DE CURA 
2  -  8  -  15  -  22  -  29 

 

Agenda para o mês de fevereiro 2018 
 

dia 5 - 21:30 
 
 

dia 11 - 10:30 
 
 

dia 17 – 09:30 
 
 
 

dia 19 - 21:15 
 
dia 25 – 10:30 

Leituras Rosacruzes: “Alegorias Astronómicas da 
Bíblia” – Conferência XIX de Max Heindel. 
 

Serviço Devocional (cura) / Grupo de Estudos Fiat 
Lux 
 

Atividade pública (visita): “Quinta da Regaleira: uma 
reflexão sobre os caminhos iniciáticos”  

(inscrição prévia) 
 

Tertúlias Rosacruzes 
 
Serviço Devocional (cura) / Grupo de Estudos Fiat 
Lux 
 

DATAS DE CURA 
4  -  11  -  19  -  25 

 
Sujeito a alterações. Consulte o nosso site em: http://frcfiatlux.org 
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Imagem de capa: CRISTO NO ZODÍACO 

Manuscrito do Séc. XI, Norte de Itália, 
Biblioteca Nacional, Paris 

 
 

Imagem copiada da revista Rays from de Rose Cross 
set/out 1998 

(Publicação da The Rosicrucian Fellowship) 
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