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Editorial 
	

António de Macedo 
	

O	 fogo,	ao	surgir	no	mundo	através	de	Prometeu,	dissipou	as	trevas	e	trouxe	aos	
Homens	a	luz	da	civilização	e	da	esperança	trazendo	igualmente	a	luz	à	Humanidade	
sofredora.		E	assim,	o	fogo,	força	divina,	tornou-se	o	símbolo	sensível	da	cultura.	
"O	maior,	o	mais	nobre	e	o	mais	escondido	tesouro	do	Universo",	nas	palavras	do	
Padre	António	Vieira					-					não	podia	ser	senão	um	privilégio	dos	deuses	e	coube	a	
Prometeu	arrebatar	o	fogo	do	céu	para	o	dar	de	presente	aos	mortais.	
Como	 retaliação	 por	 esta	 dádiva,	 Zeus	 decidiu	 enviar	 aos	 homens	 um	 presente	
envenenado,	a	primeira	mulher	-	Pandora	-	"um	mal	belo”	e	agrilhoou	Prometeu,	a	
meia-altura	duma	coluna,	condenando-o,	a	suportar	o	flagelo	duma	águia	que	lhe	
devorava	o	fígado	continuamente	renovado.	
O	 mito	 de	 Prometeu,	 na	 sua	 essência,	 era	 adequado	 para	 ilustrar	 o	 castigo	 de	
ultrapassar	 dos	 limites	 da	 justa	medida,	 gerado	 por	 um	 desmesurado	 amor	 pela	
espécie	humana.	Zeus,	no	entanto,	também	excedeu	os	seus	limites,	ao	castigá-lo.	
Para	 que	 estas	 duas	 forças	 em	 tensão	 se	 reconciliassem,	 seria	 indispensável	 que	
ambas	entrassem	na	ordem	cósmica	que	perturbaram.		
E	quais	foram	os	benefícios	que	o	fogo	proporcionou	à	Humanidade?	Os	primeiros	
homens	viviam	em	cavernas	subterrâneas	e	escuras	e	a	luz	do	fogo	veio	iluminar	o	
mundo	e	os	espíritos,	retirando-os	das	trevas	e	da	ignorância.	De	pueris	passaram	a	
seres	 dotados	 de	 razão	 e	 eles,	 que,	 ao	 princípio,	 não	 tinham	 discernimento,	
começaram	a	saber	distinguir	as	estações	do	ano	e	também	o	nascer	e	o	ocaso	dos	
astros.	Iniciaram-se	nos	números,	a	principal	das	invenções	engenhosas	e	na	escrita	
-	memória	de	tudo	quanto	existe,	obreira	mãe	das	musas.	Aprenderam	a	construir	
casas,	a	utilizar	os	animais	no	trabalho,	a	navegar,	a	extrair	minério,	a	curar	doenças,	
a	praticar	a	adivinhação.	
Por	 oferecer	 tudo	 isto	 aos	 homens,	 Prometeu	 suportou	 heroicamente	 os	 seus	
sofrimentos,	na	esperança	de,	um	dia,	ver	quebrados	os	grilhões	que	o	acorrentavam	
convertendo-se	 em	 símbolo	 da	 heroicidade	 inquebrantável	 de	 quem	 luta	
abnegadamente	por	um	ideal.	
Penso	que	esta	pequena	referência	se	encaixa	na	perfeição	no	trabalho	que	António	
de	Macedo	fez	nesta	sua	vida.	Nascido	em	Lisboa	a	5	de	julho	de	1931,	e	falecido	a	
5	de	outubro	de	2017,	a	sua	vida	traduz-se	num	percurso	de	sofrimento	pois	implicou	
entrega	e	dedicação,	muitos	dissabores,	herança	talvez	de	Zeus	por	ter	ousado	usar	
do	 fogo.	 	 Probacionista	 filiado	 em	 The	 Rosicrucian	 Fellowship	 foi	 igualmente	 um	
cineasta	 de	 alma	 e	 coração,	 viu	 a	 sua	 obra	 criticada	 por	 se	 tratar	 de	 um	 cinema	
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fantástico,	 “desligado	 das	 realidades”,	 um	 bocado	 fantasioso,	 e	 esse	 tipo	 de	
imaginário	não	 interessava	ao	cinema	português.	Profundamente	 ligado	à	escrita,	
abordou,	a	nível	do	ensaísmo,	religiões	comparadas,	tradições	esotéricas	e	a	história	
da	filosofia	e	da	estética	audiovisual.	Ao	nível	da	ficção,	especializou-se	na	literatura	
fantástica	e	na	ficção	científica.	De	entre	os	diversos	livros	de	ensaios	que	publicou,	
salienta-se	Cristianismo	Iniciático.	Neste	estudo,	Macedo	aprofunda	em	termos	de	
História	e	Sociologia	os	conteúdos	e	os	textos	da	Bíblia,	discutindo	especialmente	a	
decisiva	 importância	 das	 interpretações	 esotéricas	 e	 heterodoxas	 da	 Bíblia,	 e	
respetivos	 autores	 e	 correntes,	 desde	 a	 produção	 dos	 antigos	 textos	 bíblicos	 até	
hoje,	 bem	 como	 o	 profundo	 significado	 dessas	 interpretações	 para	 o	
desenvolvimento	da	mentalidade,	da	cultura	e	da	ciência	na	civilização	ocidental.	
Outras	obras	de	relevância:	Instruções	Iniciáticas	(1999),	Laboratório	Mágico	(2002),	
O	 Neoprofetismo	 e	 a	 Nova	 Gnose	 (2003),	 Esoterismo	 da	 Bíblia	 (2006)	 e	 A	
Provocadora	Realidade	dos	Mundos	Imaginários	(2016).	
Em	2012,	a	Cinemateca	Portuguesa	realizou	uma	retrospetiva	com	a	totalidade	da	
obra	deste	cineasta.	No	mesmo	ano,	recebeu	o	Prémio	SOPHIA	de	Carreira,	atribuído	
pela	Academia	Portuguesa	de	Cinema.	Em	2013,	foi	a	vez	do	Fantasporto.	Em	2014,	
recebeu	 o	 Prémio	 ADAMASTOR	 “Personalidade	 Fantástica	 2014”,	 atribuído	 pelo	
Coletivo	Trëma	e	pelo	Fórum	Fantástico.		
Muito	provavelmente,	as	suas	obras	maiores	foram	reconhecidas	num	outro	plano.	
Neste,	e	porque	sem	um	fogo	interior	não	há	obra,	espero	que	o	exemplo	do	nosso	
Irmão	 António	 de	 Macedo	 se	 mantenha	 aceso	 nos	 corações	 daqueles	 que	 se	
identificam	com	a	humanidade.	
	

Que	as	rosas	floresçam	nas	nossas	cruzes.	
	
Hypatia	–	GEFRC	FIAT	LUX	
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1. ASTROLOGIA 
 

	
	

ESCORPIÃO 
	
O	dia	2	de	janeiro	e	o	mês	solar	de	novembro,	24	de	outubro	a	23	de	novembro	são	
dedicados	à	hierarquia	de	Escorpião.	
A	Hierarquia	de	Escorpião	esforça-se	no	sentido	de	estabelecer,	na	Terra,	o	padrão	
cósmico	da	plenitude	alcançada	através	da	transmutação	da	matéria	em	espírito.	
Mediante	este	processo,	as	essências	sublimadas	da	mente	e	do	corpo	fundem-se,	
ou	englobam-se,	com	as	forças	do	espírito.	
Apóstolo:	temos	em	João,	o	Discípulo	Amado,	a	perfeita	correlação	com	Escorpião.	
A	transmutação	foi	a	nota	chave	da	sua	vida.	Progrediu	tanto	na	divina	ciência	da	
transmutação	da	matéria	em	espírito	que	nunca	chegou	a	conhecer	a	morte.	
Centro	Corporal:	os	ÓRGÃOS	REPRODUTORES	são	o	centro	físico	correlacionado	com	
Escorpião.	 Em	 um	 aspirante	 zeloso	 e	 seriamente	 empenhado	 na	 senda	 da	 vida	
superior,	o	centro	de	transmutação	localiza-se	nesses	órgãos.	
Tal	como	já	foi	exposto	no	período	correspondente	a	Leão,	existe	uma	íntima	relação	
entre	Judas	Iscariotes	(a	personalidade)	e	João	(o	espírito).	Judas	deve	morrer	para	
que	João	possa	reinar	soberanamente.	
Há	 também	uma	 forte	 correlação	 entre	 o	 coração	 (Leão)	 e	 o	 sistema	 reprodutor	
(Escorpião).	 Tanto	 quanto	 a	 personalidade	 sustentar	 o	 domínio,	 na	 mesma	
proporção	o	espírito	permanecerá	subjugado.	
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O	 coração	 assumirá	 o	 seu	 legítimo	 posto	 de	 comando	 somente	 quando	 a	
personalidade	 se	 redimir	 e,	 voluntariamente,	 se	 erguer	 até	 à	 individualidade	
espiritualizada.	
No	corpo	do	homem	Cristificado,	a	paixão	transmutar-se-á	em	amor	divino.	
Pensamento	Semente:	durante	o	dia	2	de	janeiro	e	durante	o	mês	solar	de	novembro	
(24	de	outubro	a	23	de	novembro),	o	pensamento	semente	bíblico	para	meditação	
evoca:	
	

Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus.	
(Mateus	5:8)	

	

É	 fundamental	 que	 o	 aspirante	 se	 concentre	 no	 profundo	 significado	 destas	
inspiradoras	 palavras,	 quer	 no	 segundo	 dia	 do	 ano,	 quer	 durante	 todo	 o	 mês	
correlativo,	em	que	os	ritmos	vibratórios	de	Escorpião	inundam	o	Corpo	da	Terra.	
	

A autoconfiança é a essência do heroísmo.	
(EMERSON:	Heroism)	

	
	

	
	

SAGITÁRIO 
	
O	dia	3	de	janeiro	e	o	mês	solar	de	dezembro,	23	de	novembro	a	22	de	dezembro,	
são	dedicados	à	Hierarquia	de	Sagitário,	os	Senhores	da	Mente.	
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O	padrão	cósmico	induzido	por	estes	Seres	Gloriosos	é	o	da	Terra	transformada	em	
um	vasto	relicário	irradiante,	graças	à	Aura	Dourada	da	suprema	Luz	do	Mundo.	
Apóstolo:	o	Discípulo	correlacionado	com	Sagitário	é	Filipe.	Antes	de	ter	encontrado	
o	Senhor,	não	fazia	a	menor	ideia	do	que	poderia	significar	em	sua	vida,	possuir	uma	
mente	 cosmicamente	 espiritualizada	 ou	 Cristificada.	 Este	 apóstolo	 era	
essencialmente	 um	mentalista.	 Porém,	 depois	 que	 a	 Luz	 de	 Cristo	 resplandeceu	
sobre	ele,	tornou-se	digno	de	figurar	entre	os	Doze	Imortais.	
Centro	 Corporal:	 Sagitário	 opera	 por	 meio	 do	 PLEXO	 SACRO,	 ligação	 de	 fibras	
nervosas	localizada	na	base	da	medula	espinhal	(região	do	sacro).	A	medula	espinhal,	
que	conecta	o	plexo	sagrado	ao	cérebro,	também	participa	na	Senda	do	Discipulado.	
Quando	um	aspirante	vive	uma	vida	essencialmente	motivada	por	um	anelo	puro	e	
santo,	o	fogo	espiritual	medular	enrolado	no	interior	do	plexo	sagrado	desperta	e	
sobe	através	da	medula	espinhal	até	os	dois	órgãos	espirituais	localizados	na	cabeça,	
a	glândula	pineal	(ou	epífise)	e	a	glândula	pituitária	(ou	hipófise).	
É	por	este	processo	que	a	mente	do	homem	se	Cristifica,	razão	pela	qual	Sagitário	é	
sempre	simbolizado	pela	Luz,	a	Luz	da	mente	espiritualizada.	
Pensamento	Semente:	quando	devidamente	assimiladas,	e	transmutadas	em	valores	
anímicos,	 as	 experiências	 da	 vida	 cotidiana	 tornam-se	 verdadeiros	 degraus	 que	
permitem	a	ascensão	do	aspirante,	harmonizando-o	com	a	Luz	Divina	Universal.	A	
Luz	que	ilumina	todo	e	qualquer	ser	humano	que	venha	ao	mundo.	Foi	para	esses	
aspirantes	que	o	Mestre	falou	quando	afirmou:	

	

Vós sois a luz do mundo.	
(Mateus	5:14)	

	

Este	é	o	pensamento	semente	bíblico	para	meditação	no	dia	3	de	janeiro	e	durante	
o	mês	solar	de	dezembro	(23	de	novembro	a	22	de	dezembro),	quando	a	Hierarquia	
de	Sagitário	inunda	a	Terra	com	os	seus	ritmos	vibratórios.	
Inexprimíveis	 bênçãos	 aguardam	 aqueles	 que	 meditarem	 na	 promessa	 que	 essa	
passagem	encerra.	
Nas	minhas	singelas	conversas	com	amigos,	colegas	e	vizinhos,	quantas	vezes	sinto,	
dentro	de	cada	um	de	nós,	algo	de	mais	elevado	transpassar	por	estas	ações	triviais.	
O	Divino	em	mim	acena	diretamente	para	o	Divino	neles...	Os	homens	descem	para	
se	encontrar.		

	(EMERSON:	The	Over-Soul)	
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OS DOZE DIAS SANTOS 
	

												Sua	importância	no	desenvolvimento	Espiritual	
	
Ao	longo	do	ano,	o	sol	no	seu	movimento	aparente,	passa	por	quatro	pontos	
cardeais,	os	equinócios	e	solstícios,	determinando	assim	as	quatro	estações	do	
ano.	 Esses	 quatro	 momentos	 são	 assinalados,	 nas	 mais	 variadas	 latitudes	 e	
tradições	religiosas,	sendo	que	na	nossa	matriz	judaico-cristã	correspondem	à	
celebração	das	 festividades	do	Natal,	 Páscoa,	 São	 João,	 São	Miguel.	Durante	
estes	 períodos,	 decorrem	 fenómenos	 cósmicos	 de	 suma	 importância	 com	
grandes	alterações	dos	fluxos	energéticos	que	influenciam	toda	a	vida	no	nosso	
planeta,	 tal	 como	 é	 manifestada	 nos	 seres	 dos	 vários	 reinos.	 Um	 desses	

momentos	especiais	é	o	Natal,	momento	em	que	se	culmina	o	processo	cósmico	de	entrada	do	
Espírito	de	Cristo	na	Terra,	 iniciado	no	equinócio	de	outono.	Para	o	profano,	essa	é	a	época	dos	
festejos,	das	folias	e	até	muitas	vezes	dos	excessos,	tudo	isto	justificado,	em	maior	ou	menor	grau,	
pela	tradição	que	lembra	um	menino	de	nome	Jesus	nascido	há	cerca	de	2000	anos.	Para	esses,	o	
dia	25	de	dezembro	coloca	o	ponto	final	nessa	época,	cada	vez	mais	frenética	e	mais	dominada	pelo	
consumismo.	 Porém,	 todos	 aqueles	 que	 trilham	 a	 senda	 da	 Espiritualidade	 possuem	 um	
entendimento	diferente	desta	época	tão	especial	do	ano,	e	cujas	implicações	espirituais	continuam	
para	 além	 deste	 dia.	 Para	 os	 estudantes	 e	 aspirantes	 que	 trilham	 de	 forma	 séria	 o	 caminho	
preparatório	da	iniciação,	o	nascimento	do	Cristo	reveste-se	de	um	significado	cósmico	profundo.	
Eles	 sabem	 que	 acontecimentos	 maravilhosos	 têm	 lugar	 nos	 mundos	 subtis	 e	 procuram	
harmonizarem-se	 com	 eles.	 A	 entrada	 do	 Espírito	 de	 Cristo	 na	 terra,	 iniciada	 no	 equinócio	 de	
outono,	culmina	no	nascimento	do	Menino,	neste	mundo	que,	irradiando	luz	e	Amor	trás	uma	nova	
vida,	um	novo	estado	de	Ser,	uma	nova	consciência.	Conhecendo	o	aforismo	hermético	"Como	em	
cima	assim	é	em	baixo",	todo	o	estudante	dos	Mistérios	Cristãos	sabe	que	também	ele	deve	fazer	
nascer	em	si	mesmo	esse	princípio	Crístico	de	Luz	e	Amor.	A	oportunidade	surge	assim,	em	cada	
ano,	e	para	cada	um,	de	participarem	desse	fantástico	acontecimento	cósmico	na	medida	em	que	
a	sua	consciência	e	desenvolvimento	espiritual	o	permitirem.	
Da	 mesma	 forma	 que	 ao	 longo	 do	 ano	 solar	 e	 desde	 sempre,	 excelsas	 Hierarquias	 Criadoras	
zodiacais	trabalham	de	forma	sequencial,	projetando	sobre	o	planeta	Terra	as	suas	vibrações	ou	
energias,	e	transmitem	o	seu	modelo	cósmico	ou	arquétipo	do	que	será	o	objetivo	último	do	plano	
evolutivo	 deste	 Cosmos,	 o	mesmo	 ocorre	 de	modo	 intenso	 nos	 dias	 subsequentes	 ao	Natal.	 O	
período	 que	 se	 estende	 do	 dia	 26	 de	 dezembro	 a	 6	 de	 janeiro,	 é	 conhecido	 segundo	 os	
ensinamentos	 do	 cristianismo	 esotérico	 pelos	 "Doze	 Dias	 Santos".	 Durante	 estes	 dias,	 as	 doze	
Hierarquias	Criadoras	projetam	sobre	a	Terra	e	todos	os	seres	vivos	os	arquétipos	de	perfeição	dos	
céus	e	da	terra	e	de	todos	os	seus	seres	-	a	Jerusalém	celeste,	na	visão	do	Apocalipse	de	João.	Por	
esta	razão	se	designa	este	período	também	pelo	"Coração	do	Ano"	ou	"Santo	dos	Santos"	do	ano	
Solar,	altura	em	que	todo	o	planeta	fica	banhado	por	estas	bençãos	cósmicas	e	cujo	término	de	
influência,	o	12º	dia	(6	janeiro),	correspondia	no	Cristianismo	primitivo	ao	ritual	do	Batismo,	uma	
das	mais	importantes	iniciações.	
Por	 todas	 estas	 razões,	 o	 estudante	 honesto	 e	 empenhado	 prepara-se	 com	 devoção	 para	 este	
momento	e	não	deixa	passar	 a	oportunidade	para,	 em	cada	ano,	 se	 sintonizar	 com	 todas	estas	
energias	cósmicas.	Pelo	efeito	do	 impacto	repetido	destas	 influências	sobre	o	seu	Corpo	Vital,	e	
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sempre	para	elas	se	preparando	de	modo	devocional,	por	mérito	próprio	e	pela	Graça	de	Deus,	irá	
também	ele	um	dia	ver	nascer	o	Cristo	na	gruta	do	seu	coração.	
Relembremos	Angelus	Silésius	o	poeta	místico	e	religioso	do	século	XVII:	
	

"Ainda	que	Cristo	nasça	mil	vezes	em	Belém,	se	não	nasce	dentro	de	ti,	tua	alma	segue	extraviada"	
	
1º	Dia	Santo	-	26	de	dezembro	
Segundo	todos	os	calendários	sagrados	Solares,	Áries	é	o	começo	do	Nova	
Ano.	O	primeiro	dia	Santo	é,	pois,	dedicado	a	esta	Hierarquia	que	veicula	o	
arquétipo	 da	 Terra	 perfeita.	 Quem	 atinge	 em	 plenitude	 o	 estado	 de	
consciência	expresso	por	esta	hierarquia	 consegue	ver	 a	omnipresença	da	
Divindade	ao	 seu	 redor,	pelo	que	o	motivo	da	dedicação	 relacionado	com	
este	signo	é	“Ver	o	Lado	Divino".	O	discípulo	relacionado	com	Áries	é	Tiago,	
que	foi	um	pioneiro	espiritual	e	o	primeiro	a	responder	ao	chamamento	do	
discipulado	e	a	conhecer	o	martírio.		
No	corpo	físico,	a	cabeça	é	o	centro	relacionado	com	esta	Hierarquia.	Durante	
a	 vigência	 de	 Áries	 o	 estudante	 deve	 estudar	 a	 vida	 do	 apóstolo	 Tiago,	

visualizar	 a	 sua	 própria	 cabeça	 com	 os	 seus	 centros	 espirituais	 despertos	 e	 em	 pleno	
funcionamento.	
A	semente	Bíblica	para	meditar	em	26	de	Dezembro	e	durante	o	período	solar	deste	signo	consiste	
na	citação:	"Vede,	Eu	faço	novas	todas	as	coisas."-	Ap.21:5			

	
2º	Dia	Santo	-	27	de	dezembro		
O	segundo	dia	Santo	é	dedicado	à	Hierarquia	de	Touro	que	projeta	sobre	a	
Terra	o	arquétipo	das	formas	perfeitas.	O	discípulo	associado	a	esta	hierarquia	
é	 André,	 exemplo	 da	 humildade,	 característica	 passível,	 quando	 muito	
desenvolvida,	 em	 converter-se	 em	 poder	 anímico.	 A	 dedicação	 para	 este	
período	 consiste	 em	 converter-se	 num	 canal	 para	 disseminar	 o	 amor	 e	 a	
harmonia	em	todas	as	experiências	de	vida,	boas	ou	más.	
O	 centro	 associado	 ao	 corpo	 é	 a	 garganta,	 sede	 do	 órgão	 que	 um	 dia	
pronunciará	a	Palavra	criadora.	
A	 semente	 bíblica	 que	 se	 recomenda	 que	 os	 estudantes	 utilizem	 para	
meditação	é:	"O	que	vive	em	amor	vive	em	Deus."	-	I	João	4:16	
	
3º	Dia	Santo	-	28	dezembro		
No	3º	dia	Santo,	esta	Hierarquia	de	Gémeos	projeta	sobre	o	planeta	o	modelo	
cósmico	da	Paz	Plena	e	as	virtudes	a	cultivar	durante	a	vigência	desta	são	o	
equilíbrio	e	a	serenidade.	O	discípulo	relacionado	com	este	signo	é	Tomé	que	
após	 transmutar	as	 suas	dúvidas	na	compreensão	dinâmica	dos	poderes	de	
Cristo,	muitos	e	grandes	milagres	realizou.	
A	parte	do	corpo	regida	por	esta	hierarquia	são	as	mãos,	veículo	das	curas	e	
das	bênçãos.	
Exorta-se	 o	 estudante	 a	 meditar	 neste	 período	 sobre	 a	 semente	 bíblica:	
"Sossegai	e	conhecei	que	Eu	sou	Deus."	Salmo-	46:10	
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4º	Dia	Santo	-	29	dezembro		
A	Hierarquia	de	Câncer	 relacionada	com	este	4º	dia	Santo	projeta	 sobre	o	
planeta	o	modelo	cósmico	da	exaltação	do	Divino	feminino	presente	em	toda	
a	criação	que	corresponde	à	Gloriosa	Mãe,	um	alto	iniciado	desta	Hierarquia.	
É	este	excelso	Ser	que	vemos	presente	em	todas	as	religiões	mundiais,	sendo	
Glorificado	e	que	se	relaciona	com	a	Alma.	A	dedicação	para	este	período	visa	
obter	uma	Luz	como	jamais	se	vislumbrou	em	nenhum	lugar.	
O	 discípulo	 relacionado	 com	 Câncer	 é	 Natanael	 e	 o	 centro	 do	 corpo	
governado	por	esta	Hierarquia	é	o	plexo	solar,	órgão	importante	nos	sistemas	
de	iniciação	antigos	e	prévios	à	vinda	de	Cristo.	
A	semente	Bíblica	para	meditação	é:	"Se	andamos	da	Luz,	como	Ele	está	na	
Luz,	temos	comunhão	entre	nós."-	I	João	1:7	

	
5º	Dia	Santo	-	30	dezembro		
Neste	5º	dia	Santo,	a	dedicação	é	à	Hierarquia	de	Leão,	hoste	responsável	
pelo	modelo	 cósmico	que	mantem	o	nosso	planeta	pleno	de	Amor	 com	a	
sabedoria	Divina	presente	em	toda	a	natureza.	Se	realizado	plenamente	este	
arquétipo,	todos	os	pensamentos,	e	palavras	irradiarão,	vibrarão	e	plasmar-
se-ão	 em	 atos	 decorados	 pelo	 Amor.	 O	 discípulo	 relacionado	 com	 Leão	 é	
Judas,	o	traidor	de	Cristo,	que	representa	a	personalidade,	o	eu	inferior	que	
deve	 "extinguir-se"	 para	 que	 o	 Ego,	 o	 Espírito	 possa	 brilhar.	 Só	 quando	 a	
natureza	 inferior,	 o	 homem	natural	 ou	 o	 nascido	 da	 natureza,	morre,	 e	 é	
substituído	pela	natureza	superior	perene,	é	que	se	conhece	a	imortalidade,	
tal	como		é	exemplo	João,	o	discípulo	Amado	que	representa	a	antítese	de	
Judas.	

A	parte	do	corpo	relacionada	com	Leão	é	o	coração,	que	deve	paulatinamente	ir	desenvolvendo	os	
seus	poderes	latentes,	tornando-se	cada	vez	mais	luminoso	e	vibrante.	
A	 meditação	 sob	 a	 égide	 deste	 signo	 deve	 focar-se	 no	 tema	 Bíblico	 do	 Amor:	 "O	 Amor	 é	 o	
cumprimento	da	Lei."	-	Romanos	13:10	
	

6º	Dia	Santo	-	31	Dezembro		
Neste	 último	 dia	 do	 ano	 e	 o	 6º	 dia	 Santo,	 a	 dedicação	 é	 à	 Hierarquia	 de	
Virgem,	 ao	 Serviço	 que	 invariavelmente	 resulta	 do	 Amor	 da	 hierarquia	
anterior	de	Leão.	O	excelso	ser	que	glorificamos	como	a	Mãe	Divina	constitui	
o	protótipo	de	todas	as	Madonas	de	todas	as	grandes	religiões	do	mundo.	
Esta	Mãe	é	a	grande	instrutora	das	mais	altas	iniciadas	femininas	de	todos	os	
tempos.	Durante	a	regência	desta	Hierarquia	o	padrão	cósmico	que	influencia	
a	terra	relaciona-se	com	a	pureza	e	o	rejuvenescimento.	Lembremo-nos	como	
Cristo	disse:	"	Os	puros	de	coração	verão	a	Deus."	Assim	na	pureza	reside	um	
enorme	potencial	de	poder	anímico.	O	discípulo	relacionado	com	Virgem	é	
Tiago	o	Justo,	conhecido	pela	pureza	do	seu	caracter	e	consagração	ao	serviço	
abnegado.	

O	centro	corporal	relacionado	é	o	intestino,	que	deve	ser	visualizado	pelo	aspirante,	neste	período,	
como	estando	em	pleno	bom	funcionamento.		
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A	semente	Bíblica	para	meditação	neste	dia	e	durante	o	mês	Solar	de	Virgem	é:	"Que	o	maior	de	
entre	vós	seja	o	servente	de	todos."-	Mat.	23:11.	
Considerando	a	importância	crucial	do	Serviço	na	senda	da	espiritualidade,	exorta-se	o	estudante	a	
meditar	sobre	este	tema	durante	este	dia	e	no	período	solar	sob	a	vigência	de	Virgem.	
	

7º	Dia	Santo	-	1	de	Janeiro	
No	7º	Dia	Santo	encontramos	a	vigência	da	Hierarquia	de	Libra	que	tem	como	
padrão	cósmico	a	formosura	e	equilíbrio	de	que	resulta	a	beleza	em	tudo	e	
todos	os	reinos	da	natureza.	A	expressão	completa	deste	arquétipo	resultará	
um	dia	na	completa	ausência	da	desarmonia,	da	doença,	da	discórdia	e	da	
dor.	O	discípulo	 relacionado	 com	este	 signo	 é	 Tadeu	que	deixou	obras	 de	
excelsa	beleza	e	harmonia.		
No	microcosmo	do	corpo	físico,	o	centro	relacionado	com	este	signo	são	as	
glândulas	supra-renais	que	funcionando	de	forma	equilibrada,	promovem	a	
harmonia	de	funcionamento	entre	o	físico	e	o	psicológico	em	todos	os	órgãos	
do	sistema.	
A	 semente	 para	meditação	 neste	 primeiro	 dia	 do	 ano	 é:	 "E	 conhecereis	 a	

verdade	e	a	verdade	os	fará	livres."	-	João	8:32.	
Os	significados	que	esta	frase	encerra	devem	ser	desvelados	pelo	estudante	meditando	sobre	ela	
durante	o	respetivo	mês	solar	
	

8º	Dia	Santo	-	2	de	janeiro	
O	 segundo	 dia	 do	 ano	 é	 dedicado	 à	 Hierarquia	 de	 Escorpião	 cujo	 padrão	
Cósmico	vibracional	que	transmite,	faculta	a	possibilidade	da	espiritualização	
da	 matéria	 -	 a	 Transmutação	 das	 vibrações	 inferiores	 em	 essências	 mais	
sublimes	de	natureza	Espiritual.	O	discípulo	Amado	João	ao	transmutar	a	sua	
natureza	 inferior	 em	 Espírito,	 levou	 ao	 mais	 alto	 grau	 a	 expressão	 deste	
arquétipo	e	não	mais	conheceu	a	morte.		
O	 centro	 físico	 associado	 a	 esta	 Hierarquia	 é	 o	 sistema	 reprodutor	 que	
também	 se	 relaciona	 com	 o	 centro	 cardíaco	 (Leão).	 A	 natureza	 inferior,	 a	
paixão,	 a	 personalidade,	 a	 reprodução	 e	 a	 separatividade	 podem	 ser	
transmutadas	 em	 natureza	 superior,	 em	 Espírito	 em	 unidade	 e	 em	 Amor	
Divino	que	 tudo	 abraça.	 Judas	 tem	de	morrer	 para	 que	o	 novo	homem,	o	

Homem	Cristo	possa	nascer.	
A	 semente	 para	 meditação	 neste	 dia	 e	 durante	 os	 meses	 de	 vigência	 de	 Escorpião	 deve	 ser:	
"Benditos	os	puros	de	coração:	porque	eles	verão	a	Deus."	Mat.5:8	
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9º	Dia	Santo	-	3	de	Janeiro		
A	Hierarquia	 de	 Sagitário	 são	 os	 Senhores	 da	Mente	 a	 que	 se	 dedica	 este	
terceiro	dia	do	ano	e	o	mês	solar	no	período	assinalado.	o	Padrão	cósmico	
mantido	 por	 estes	 elevados	 Seres,	 quando	 totalmente	 expresso,	 tornará	 a	
Terra	num	majestoso	altar	irradiando	a	Suprema	Luz	do	Mundo	numa	gloriosa	
aura	dourada.	Com	este	arquétipo,	 relaciona-se	o	discípulo	Filipe	que	após	
uma	vida	predominantemente	votada	ao	desenvolvimento	mental,	após	a	luz	
de	 Cristo	 sobre	 ele	 se	 derramar,	 espiritualizou	 a	 sua	 mente	 ao	 ponto	 de	
conhecer	o	seu	lugar	entre	os	Doze	Imortais.	
O	plexo	sagrado	é	o	centro	do	corpo	que	se	relaciona	com	Sagitário	e	que	fica	
situado	na	base	da	coluna.	Aí	reside	o	fogo	espinhal	que	desperta	no	aspirante	
quando	este	vive	a	sua	vida	em	devoção,	motivado	pela	aspiração	pura	e	pelo	

serviço	abnegado	à	humanidade.	Subindo	ao	longo	do	cordão	espinhal,	dirige-se	às	glândulas	pineal	
e	pituitária	localizadas	na	cabeça	e	deste	modo	o	homem	se	Cristifica	e	a	mente	se	ilumina	com	a	
luz	do	Espírito.	
A	semente	bíblica	para	a	meditação	sobre	este	tema	é	dada	pela	frase:	"Vós	sois	a	luz	do	mundo."	
-	Mat.5:14	
	

10º	Dia	Santo	-	4	de	Janeiro		
A	Hierarquia	de	Capricórnio	rege	o	período	do	ano	solar	correspondente	ao	
Natal,	 sendo	 Cristo	 a	 cabeça	 dos	 seres	 Arcangélicos	 que	 compõem	 essa	
Hierarquia.	Dele	emana	o	poder	que	permite	ao	homem	mortal	elevar-se	à	
condição	ontológica	de	Cristo	e	tornar-se	num	"Salvador	do	mundo".	Por	essa	
razão	Capricórnio	é	o	signo	dos	Avatares	e	o	padrão	cósmico	que	transmite	
é	o	do	esplendor	da	vida	una	que	será	a	realidade	quando	o	Espírito	de	Cristo	
se	manifestar	 a	 toda	 a	 humanidade.	 O	 discípulo	 associado	 a	 este	 signo	 é	
Simão,	 irmão	de	Tiago	e	de	Tadeu	quem	inicialmente	resistiu	em	aceitar	a	
divindade	 do	Mestre,	 mas	 que	 após	 ter	 sido	 despertado	 por	 Cristo	 a	 Ele	
dedicou	toda	a	sua	vida.	
O	centro	do	corpo	relacionado	com	este	signo	é	dual	e	situa-se	nos	joelhos	e	

no	homem	altamente	Espiritualizado	esses	centros	transformam-se	em	intensos	vórtices	de	luz.	
A	semente	bíblica	para	a	meditação	sobre	este	dia	é	dada	pela	frase:	"Até	que	o	Cristo	se	forme	em	
nós."-		Gálatas	4:19	

	
11º	Dia	Santo	-	5	de	Janeiro		
O	dia	cinco	de	janeiro	é	dedicado	à	Hierarquia	de	Aquário.	Neste	dia	e	durante	
o	respetivo	período	Solar	compreendido	entre	20	de	janeiro	e	19	de	fevereiro,	
estes	seres	mantêm	sobre	a	terra	o	modelo	do	ideal	de	Paternidade	de	Deus	
e	 da	 irmandade	 entre	 todos	 os	 homens.	 A	 essência	 desse	 Arquétipo	 é	
derramada	 sobre	 a	 terra	 e	 vai-se	 difundindo	 até	 que	 tudo	 abarque	 e	 una.	
Quando	totalmente	expresso	este	modelo	cósmico,	a	separatividade	cessará	
e	o	Amor	será	a	lei	única	que	reinará	sobre	o	todo.	O	discípulo	associado	com	
este	signo	é	Mateus	que	de	rico	e	pecador,	ao	escutar	o	chamamento	de	Cristo	
tudo	deixou	para	O	seguir.	A	recompensa	que	recebeu	pelo	seu	ato	foi	uma	
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elevada	 compreensão	 Espiritual	 que	 lhe	 permitiu	 escrever	 o	 belo	 evangelho	 que	 deixou	 para	 a	
humanidade.	
O	 centro	 corporal	 associado	 a	Aquário	 é	 dual	 e	 situa-se	 nos	 dois	 tornozelos	 que	 simbolizam	as	
colunas	do	corpo	físico	do	homem	que	não	é	mais	que	o	templo	do	Espírito.	Devem	os	estudantes	
quando	 sob	 a	 influência	 deste	 signo,	 visualizarem	 estes	 centros	 em	 movimento	 simétrico	 e	
coordenado.	
A	semente	Bíblica	para	meditar	sob	influência	desta	Hierarquia	é	a	frase:	"Vós	sois	meus	amigos."	
-	João	15:4.	
	

12º	Dia	Santo	-	6	de	Janeiro		
Este	décimo	segundo	e	último	dia	Santo	é	dedicado	à	Hierarquia	de	Peixes	
cujo	trabalho	consiste	em	tornar	manifesto	o	princípio	de	unificação	por	toda	
a	criação.	Tratando-se	do	último	signo	antes	de	um	novo	ano,	representa	o	
fim	de	uma	vida,	 de	um	estado	de	 Ser	 e	o	 início	de	uma	nova	 caminhada	
evolutiva.	O	modelo	cósmico	projetado	por	esta	hierarquia	na	sua	expressão	
final	é	o	de	o	homem	perfeito	criado	pelos	Elohim	à	imagem	e	semelhança	de	
Deus	e	manifestando	a	Divindade	a	partir	do	seu	interior.	Desde	o	início	da	
evolução	 humana,	 sempre	 as	 Divinas	 Hierarquias	 trabalharam	 para	 o	
aperfeiçoamento	 do	 homem	e	 uma	 vez	 expressados	 todo	 o	 potencial	 dos	
seus	 arquétipos	 e	 culminada	 a	 sua	 tarefa,	 cabe	 à	 Hierarquia	 de	 Peixes	
continuar	mais	um	percurso	evolutivo.	O	discípulo	relacionado	com	Peixes	é	

Pedro,	que	após	se	converter	na	Pedra	da	iniciação,	sobre	esta	fundou	a	igreja.	
O	Centro	do	corpo	associado	a	Peixes	é	também	dual	e	reside	nos	pés	e	cuja	atividade	tem	que	ser	
desperta	na	raça	humana.	Uma	vez	todos	os	centros	vitais	despertos,	do	corpo	do	homem,	feito	à	
imagem	e	semelhança	de	Deus,	brotará	a	luz	no	que	constituirá	um	verdadeiro	manto	dourado	de	
núpcias.	
Para	meditação	 durante	 os	 períodos	 sob	 a	 influência	 da	 Hierarquia	 de	 Peixes	 indica-se	 a	 frase	
Bíblica:	"Deus	criou	o	homem	à	sua	imagem	e	semelhança."	-	Gn	1:27	
	
Que	na	época	Natalícia	que	se	aproxima,	possam	todos	os	aspirantes	preparar-se	de	modo	sério,	
em	recolhimento	e	profunda	devoção,	para	mais	este	período	de	doze	dias	Santos,	em	que	a	Terra	
fica	submersa	e	impregnada	da	Luz	do	Arcanjo	Cristo	e	das	Hierarquias	Creadoras.	Cada	ano	que	
passa	 e	 cada	 Natal	 que	 se	 celebra	 em	 plenitude,	 constituem	 momentos	 únicos	 e	 verdadeiras	
oportunidades	para	nos	aprofundarmos	na	Senda	da	Espiritualidade	e	nos	colocarmos	mais	perto	
de	ver	nascer	em	nós	também,	o	Cristo.	
	

A	todos,	os	votos	de	um	Santo	Natal.	
	

EB	-	GEFRC	FIAT	LUX	
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2. FILOSOFIA ROSACRUZ 
 

ROSAS	NO	CAMINHO	
Pensamentos	sobre	os	Ensinamentos	místicos	e	o	conceito	de	Kant	acerca	da	Ética	e	da	Moral	
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Caminho	sob	Rosas	Treliças	
Claude	Monet		

1924		

	
	
“Rosas	no	Caminho"	-	Pensamentos	sobre	os	Ensinamentos	místicos	e	o	conceito	de	Kant	acerca	
da	Ética	e	da	Moral,	por	 Lúcia	Reixa,	membro	da	Fraternidade	Rosacruz,	é	dedicado	a	Max	
Heindel,	num	humilde	tributo	com	profunda	gratidão	pelos	seus	valiosos	ensinamentos.”		
	
“Duas	coisas	enchem	o	ânimo	de	admiração	e	veneração	sempre	novas	e	crescentes,	quanto	
mais	frequentemente	e	com	maior	assiduidade	delas	se	ocupa	a	reflexão:	O	céu	estrelado	sobre	
mim	 e	 a	 lei	 moral	 em	 mim.	 Ambas	 essas	 coisas	 não	 tenho	 necessidade	 de	 buscá-las	 e	
simplesmente	 supô-las	 como	 se	 fossem	 envoltas	 de	 obscuridade	 ou	 se	 encontrassem	 no	
domínio	do	transcendente,	fora	do	meu	horizonte;	vejo-as	diante	de	mim,	coadunando-as	de	
imediato	com	a	consciência	de	minha	existência.	“	

	Immanuel	Kant,	Crítica	da	Razão	Prática	
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INTRODUÇÃO	
O	presente	trabalho	relaciona	a	Teoria	da	Moral	deontológica	de	Kant	com	a	Filosofia	
Rosacruz.	 Considera-se	que	 a	 Ética	 de	Kant	 é	 deontológica	porque	defende	que	o	
valor	moral	de	uma	acção	está	na	sua	intenção	e	não	nas	suas	consequências.	
Para	Kant,	lei	moral	é	uma	lei	da	nossa	consciência	racional,	que	requer	um	absoluto	
respeito	 pelo	 dever,	 pelo	 cumprimento	 de	 certas	 normas,	 como	 não	 matar,	 não	
roubar	e	não	mentir.	
O	que	determina	se	uma	acção	é	protagonizada	pelo	dever	é	a	sua	intenção,	que	tem	
valor	moral,	quando	o	propósito	do	autor	é	o	dever	pelo	dever.	
De	acordo	com	Kant,	a	lei	moral	tem	um	carácter	formal	porque	indica	como	é	certo	
cumprir	o	dever.	Para	ele	existe	um	principio	supremo	da	moralidade,	o	Imperativo	
categórico,	um	imperativo	que	define	o	que	são	os	deveres	morais.		
Ele	 propõe	 duas	 questões	 equivalentes	 que	 nós	 temos	 que	 fazer	 a	 nós	 mesmos	
sempre	que	decidimos	agir:	

• Posso	racionalmente	desejar	que	todos	atuem	como	eu	proponho	agir?	Se	a	
resposta	for	não,	então	não	devemos	levar	à	prática	a	acção.	

• A	minha	acção	respeita	os	objetivos	dos	seres	humanos,	e	não	os	usa	apenas	
como	meio	para	atingir	os	meus	propósitos?	Novamente,	se	a	resposta	for	
não,	então	não	devemos	levar	a	acção	à	prática.	

	
Para	a	Filosofia	Rosacruz	ações	contrárias	ao	dever,	como	matar,	roubar	ou	mentir,	
geram	dívidas	que	têm	que	ser	pagas	nesta	ou	noutras	vidas.	
Todavia,	a	partir	do	momento	que	o	ser	humano	responda	tão	só	ao	imperativo	do	
dever,	o	imperativo	categórico,	libertar-se-á	do	karma	ou	da	lei	de	causa	e	efeito	(Lei	
de	Consequência).		
	

A.	D.	

	 	
ROSAS	NO	CAMINHO	

Pensamentos	sobre	os	Ensinamentos	místicos	e	o	conceito	de	Kant	acerca	da	Ética	e	da	Moral	
Encontrei	um	probacionista	no	Caminho,	e	falámos	sobre	os	Ensinamentos	e	sobre	
muitas	 outras	 coisas,	 chegando	 a	 um	 novo	 entendimento,	 novos	 pensamentos,	
apesar	de,	na	verdade,	focarmos	a	nossa	atenção	sempre	nos	Antigos	Mistérios	e	nos	
Ensinamentos,	estes,	por	sua	vez,	perfeitos.	
Quando	olho	para	trás	e	penso	sobre	isso	agora,	sinto	que	muitas	destas	ideias	devem	
ser	escritas,	 colocadas	no	papel,	 com	o	 firme	propósito	de	 serem	partilhadas	com	
outros	estudantes	que	percorrem	o	Caminho.	



Fiat Lux 
ano 2017  nº 1  nov / dez		

Rua	Conde	Castro	Guimarães,	nº	13	–	3º	Esq.																																																																																																																Mail:	rosacruzfiatlux@gmail.com	
2720-113	Amadora,	Portugal																																																																																																																																														Página	web:	http://frcfiatlux.org	14	

Acredito	que	o	conhecimento	pode	ser	escrito	no	papel	e	transmitido	a	outros	sem	
que	se	perca	muita	da	sua	riqueza...			
Um	dos	mais	interessantes	pontos	de	vista	nestas	conversas,	era	quando	me	falava	
sobre	o	 conceito	de	 Imperativo	 categórico	 (no	original	 em	 	 alemão,	Kategorischer	
Imperativ),	 o	 conceito	 filosófico	 central	 na	 Filosofia	 da	 Moral	 deontológica	 de	
Immanuel	 Kant	 e	 na	 conexão	 entre	 este	 conceito	 e	 algumas	 ações	 práticas	 e	
exercícios	levados	à	prática	pelos	aspirantes.		
Os	Ensinamentos	de	Max	Heindel	sustentam	que	cada	um	deve	ser	bom,	e	que	o	amor	
altruísta	 e	 o	 serviço	 são	 a	 coisa	 mais	 importante	 na	 Senda	 Rosacruz.	 Ora	 isto	 é	
exatamente	agir	de	acordo	com	o	próprio	conceito	de	Imperativo	categórico...	Antes	
de	avançar,	no	entanto,	será	importante	pensar	acerca	deste	conceito	em	si	mesmo,	
que	foi	 introduzido	por	Kant	em	1785,	na	sua	obra	"Fundamentação	da	Metafísica	
dos	Costumes",	(original	em	alemão,	Grundlegung		zur	Metaphysik	der	Sitten)	e	que	
se	define	como	uma	via	para	a	avaliação	das	motivações	para	a	acção.	
Immanuel	 Kant,	 (nascido	 em	 22	 de	 Abril,	 1724,	 Königsberg,	 falecido	 em	 12	 de	
Fevereiro,	 1804,	 Königsberg),	 foi	 um	 filósofo	 prussiano,	 cujos	 trabalhos,	 numa	
abordagem	 compreensiva	 e	 sistemática	 da	 epistemologia,	 ética,	 e	 estética,	
influenciaram	fortemente	todas	as	correntes	filosóficas	subsequentes.	
Kant	 foi	 um	 dos	 maiores	 pensadores	 do	 Iluminismo,	 um	 movimento	 intelectual	
europeu	do	final	do	séc.	XVII	e	inicio	do	séc.	XVIII,	que	colocava	a	tónica	na	Razão	e	
no	individuo	mais	por	oposição	à	tradição.	Em	Kant	encontramos	novos	caminhos	do	
pensamento	 filosófico,	 que	 começaram	 com	 o	 empirismo	 de	 Francis	 Bacon	 e	 o	
racionalismo	 de	 Descartes.	 Kant	 inaugura	 uma	 nova	 era	 no	 desenvolvimento	 do	
pensamento	filosófico.		
A	conceção	original	da	sua	própria	filosofia	crítica	antecipou	uma	nova	era	de	uma	
crítica	da	Filosofia	da	moral.		A	"Crítica	da	Razão	Prática"	(1788)	é	a	obra	standard	das	
doutrinas	éticas	de	Kant.	O	seu	trabalho	anterior,	"Fundamentação	da	Metafísica	dos	
Costumes"	(1785),	é	uma	versão	mais	curta	e	que	permite	uma	melhor	compreensão	
e	 leitura	acerca	do	mesmo	tema.	Ambas	diferem	de	outro	dos	seus	 trabalhos,	 "	A	
Metafísica	da	Moral"	(1797),	uma	vez	que	tratam	da	ética	pura	e	tentam	iluminar	e	
elucidar	os	princípios	básicos	subjacentes	à	doutrina.	A	"A	Metafísica	da	Moral",	por	
outro	 lado,	preocupa-se	com	a	aplicação	destes	princípios	na	prática,	no	concreto,	
um	processo	que	envolve	considerar	as	Virtudes	e	os	Vícios,	e	a	fundação	da	lei	e	da	
política.		
Na	Dialética,	Kant	vai	buscar	as	ideias	anteriores	de	Deus,	liberdade	e	imortalidade.		
Tendo	prescindido	deles	na	primeira	“Crítica",	enquanto	objetos	que	nunca	podem	
ser	 conhecidos	 porque	 transcendem	 a	 experiência	 humana	 sentida,	 ou	 seja	
transcendem	 a	 experiência	 humana	 vivenciada	 sensorialmente,	 Kant	 iria	 agora	
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defender	 que	 eles	 são	 postulados	 essenciais	 para	 a	 vida	 moral.	 Apesar	 de	 não	
atingíveis	na	metafísica,	defende	o	autor	que	eles	são	absolutamente	essenciais	para	
uma	Filosofia	da	Moral.		
A	 Razão	 Prática,	 tal	 como	 a	 Teórica	 (Pura),	 eram	 para	 Kant	mais	 formais	 do	 que	
materiais	 -	 um	 enquadramento	 de	 princípios	 formativos,	 muito	 mais	 do	 que	 um	
quadro	de	regras	propriamente	ditas.	Esta	é	a	razão	pela	qual	ele	dá	relevo	na	sua	
primeira	formulação	relativa	ao	Imperativo	Categórico:		
	

“Age	 unicamente	 sob	 a	máxima	 através	 da	 qual	 podes	 em	 simultâneo	
desejar	que	se	torne	uma	lei	universal".	Apesar	disso,	esta	sua	formulação	
é	uma	constatação	puramente	formal	ou	lógica	e	expressa	a	condição	de	
racionalidade	da	conduta,	bem	mais	do	que	a	moralidade	da	mesma;	esta	
última,	a	moral,	expressa-se	numa	outra	formula	de	Kant:	"Então	age	para	
com	a	humanidade,	seja	contigo	mesmo,	seja	com	outra	pessoa,	sempre	
como	um	fim	em	si	mesmo	e	nunca	apenas	como	um	meio.	"	
	

Kant	 defendia	 que	 existia	 apenas	 um	 Imperativo	 Categórico,	 que	 formulou	 de	
diversas	maneiras.	
Ele	 contrasta	 o	 Imperativo	 categórico,	 que	 existe	 em	 si	 mesmo	 como	 sendo	
incondicional	e	absoluto,	com	os	Imperativos	hipotéticos,	que	são	válidos	apenas	em	
presença	 de	 um	 objetivo	 pessoal	 ou	 desejo,	 por	 exemplo:	 “Se	 queres	 ter	 boa	
reputação,	não	mintas".		
Faltando	um	insight	na	questão	essencial	do	âmago	da	moral,	o	ser	humano	apenas	
pode	questionar-se	acerca	do	que	está	a	propor	fazer,	e	se	tal	se	insere	no	carácter	
formal	da	lei	-	nomeadamente	o	carácter	de	ser	exatamente	o	mesmo	que	se	exige	
para	todos	em	similar	circunstância	(Lei	universal).	
O	Imperativo	Categórico	no	conceito	de	ética	do	filósofo	prussiano	do	séc.	XVIII,	Kant,	
é	sobre	a	lei	moral	que	é	incondicional	ou	absoluta	para	todos	os	agentes;	a	validade	
da	mesma	não	depende	por	 isso	 de	 nenhum	motivo	 que	 se	 relacione	 com	ganho	
pessoal	ou	objetivo	a	ser	conquistado	posteriormente,	o	fim	último.	“Não	roubes.",	
por	 exemplo,	 é	 categoricamente	 diferente	 e	 distinto	 dos	 imperativos	 hipotéticos	
associados	ao	desejo,	como	por	exemplo:		

“Não	roubes	senão	queres	ir	para	a	prisão",	ou,	"Não	roubes	se	queres	
que	as	pessoas	confiem	em	ti".	

Devemos	 todos	estar	 alerta	 acerca	disto,	 e	devemos	 reger	os	nossos	 atos	e	 a	nós	
mesmos	na	vida	de	acordo	com	o	Imperativo	Categórico	-	moralidade	interna.	Como	
estudantes,	 aspirantes,	 na	 senda	Rosacruz,	 devemos	 prestar	 atenção	 e	 considerar	
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quais	as	verdadeiras	motivações	e	razões	que	nos	levam	a	praticar	alguns	exercícios	
ou	levar	à	prática	determinada	ação.	
Estaremos	nós	a	agir	como	aqueles	que	não	roubam	porque	tal	é	algo	errado,	sem	
mais	(Imperativo	Categórico)?...	Ou	estaremos	a	agir	da	outra	forma?...	
Estaremos	 nós	 a	 agir	 como	 aqueles	 que	 não	 roubam	 com	 o	 objetivo	 de	 serem	
considerados	como	sendo	de	confiança	(Imperativos	hipotéticos)	?...	
Se	for	este	o	caso,	estaremos	certamente	a	fazer	as	ações	corretas	mas	apenas	para	
alcançar	algo	que	é	sempre	um	ganho	pessoal,	ainda	que	seja	um	ganho	espiritual,	e	
isso	não	é	correto	na	verdade,	não	pela	ação,	esta	correta,	mas	sua	real	motivação,	
esta	egoísta	ainda	que	sem	que	tal	se	note	a	não	ser	com	uma	clara	análise	de	nós	
mesmos	e	dos	nossos	atos.		
Devemos	colocar	como	prioridades	únicas	o	altruísmo	e	o	serviço	em	toda	a	ação	que	
levamos	a	cabo	(Imperativo	categórico).	
Os	exercícios	Rosacruzes	são	preciosas	dádivas	para	os	aspirantes,	mas	eles	devem	
sempre	 ser	executados	em	devoção	 sincera	e	espírito	missionário,	altruísta,	e	não	
com	o	propósito	de	alcançar	alguma	forma	de	ganho,	nem	sequer	o	ganho	espiritual	
por	si	só	(Imperativos	hipotéticos).		
Mesmo	 sendo	 verdade	 que	 ganhamos	 certamente	 ao	 fazermos	 os	 designados	
exercícios,	 e	 de	 facto	 ganhamos	 muito,	 espiritualmente,	 neste	 processo,	 mesmo	
sabendo	que	tal	ganho	é	uma	verdade	inequívoca,	devemos	fazer	os	exercícios	como	
um	bem	em	si	mesmo,	com	o	valor	moral	interno	que	tem	a	sua	realização,	e	não	com	
o	objetivo	de	tais	exercícios	serem	o	meio	para	alcançarmos	ganhos	pessoais.	Devem	
ser	tidos	como	o	bem	em	si	mesmo,	e	não	o	meio	para	atingir	o	fim.	São	eles	portanto	
o	 fim	em	 si	mesmo,	 valendo	por	 aquilo	que	 representam	e	 significam,	 como	uma	
obrigação,	um	dever,	um	valor	moral	interno	(Imperativo	categórico).		
Um	dos	exercícios	Rosacruzes	ensinados	por	Heindel,	descritos	na	sua	obra	de	base	
para	toda	a	filosofia	da	Fraternidade	Rosacruz,	o	"Conceito	Rosacruz	do	Cosmo",	e	
que	faz	parte	do	treino	esotérico,	é	a	Retrospeção.	A	Retrospeção	é	o	mais	importante	
exercício	do	treino	esotérico,	e	tem	inestimável	valor;	é	o	exercício	noturno,	diário,	e	
é	mais	eficaz	do	que	qualquer	outro	método	no	avanço	e	evolução	do	aspirante	no	
Caminho.	No	entanto,	esta	não	deve	ser	a	razão	em	si	mesma	pela	qual	fazemos	este	
exercício.	 O	 aspirante	 revê	 a	 sua	 atitude	 e	 conduta	moral	 durante	 este	 exercício,	
relativamente	a	cada	cena	vivenciada	no	seu	dia.	Nesta	revisão	do	panorama	do	dia	
que	termina	nesse	momento,	ele	poderá	também	pensar	em	coisas	tais	como	se	às	
refeições	comeu	para	viver,	ou,	pelo	contrário,	se	viveu	para	comer...	
Pretende-se	 que	 cada	 aspirante	 se	 julgue	 a	 si	 mesmo,	 e	 assuma	 culpa	 e	
arrependimento	onde	deve	assumir,	e	valorize	e	congratule-se	onde	tiver	mérito.	O	
valor	da	Retrospeção	é	imenso	e	inigualável:	
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	-	Efetuamos	o	 trabalho	de	restauração	da	harmonia	conscientemente,	e	 isso	num	
menor	espaço	de	 tempo	do	que	o	pode	 fazer	o	corpo	de	desejos	durante	o	sono,	
deixando	assim	um	largo	espaço	da	noite	disponível	para	o	trabalho	fora	do	corpo.		
	-	Vivenciamos	o	Purgatório	e	o	Primeiro	Céu	todas	as	noites	e	em	cada	uma	delas,	e	
construímos	o	correto	sentimento	no	espírito,	a	essência	de	cada	experiência	do	dia;	
extraímos	 a	 essência	 das	 várias	 experiências	 de	 cada	 dia	 que	 cessa,	 aquelas	 que	
verdadeiramente	servem	e	alcançam	o	propósito	de	crescimento	da	alma.			
Os	nossos	pecados	são	expiados,	as	nossas	auras	começam	a	brilhar,	e	atraímos	a	
atenção	 do	 Mestre.	 Mas	 também	 isto	 só	 acontece	 quando	 o	 aspirante	 está	
preparado,	e	tal	significa	que	ele	é	abnegado,	que	age	de	acordo	com	o	"puro	agir",	
Actus	 Purus,	 e	 isto	 é	 precisamente,	 e	 mais	 uma	 vez,	 a	 essência	 do	 Imperativo	
categórico.	Nunca	um	ato	para	atingir	um	ganho	pessoal,	ainda	que	espiritual,	mas	
abnegadamente,	 missão	 serviço	 desinteressado,	 ação	 apenas	 pelo	 dever	 em	 si	
mesmo,	 um	 dever	 interno	 do	 eu	 para	 consigo	 próprio	 e	 para	 com	 os	 outros,	
obedecendo	 apenas	 e	 tão	 só	 a	 uma	moral	 interna,	 um	 dever,	 que	 é	 válido	 em	 si	
mesmo	por	aquilo	que	é	-	o	fim	em	si	mesmo	é	o	valor	moral	puro.		
Este	 é	 na	 verdade	 o	 mais	 profundo	 significado	 e	 a	 palavra	 chave	 no	 Caminho	
Rosacruz,	na	Senda,	Abnegação	e	dever	moral	interno,	Serviço.	Isto	é	na	verdade	a	
única	 coisa	 que	 importa	 realmente	 a	 todos	 os	 caminhantes.	 Como	 Max	 Heindel	
afirmou:	

	"(...)	 Será	 de	 estranhar	 que	 o	 povo	 considerasse	 difícil	 realizar	 este	
elevado	 ideal	 de	 agir	 bem	 continuamente,	 ainda	mais	 complicado	 pelo	
facto	de	 ter	que	abandonar	o	 egoísmo?	Pede-se-lhe	 sacrifício	 sem	uma	
garantia	positiva	de	recompensa."		

(Max	 Heindel,	 in	 Conceito	 Rosacruz	 do	 Cosmo,	 Cap.	 XV,	 Cristo	 e	 a	 Sua	Missão,	 A	
Evolução	da	Religião).		
De	facto,	unicamente	os	puros	verão	a	Deus.	
Outro	exemplo	para	o	qual	devemos	olhar,	 é	 acerca	do	Probacionismo.	Após	dois	
anos	concluídos	como	estudante	regular	da	Fraternidade,	todo	aquele	que	o	deseje,	
e	que	se	abstenha	de	comer	animais,	consumir	tabaco,	utilizar	drogas	que	induzam	a	
estados	alterados	de	consciência	e	bebidas	alcoólicas,	pode	solicitar	o	Probacionismo	
junto	da	sede	da	Fraternidade	Rosacruz,	em	Monte	Ecclesia,	Oceanside.	
Mais	 uma	 vez	 o	 ponto	 importante	 aqui	 é:	mudámos	 hábitos	 apenas	 devido	 a	 um	
objetivo	pessoal,	neste	caso,	o	de	ser	Probacionista?...	Ou	ainda,	mudamos	hábitos	
apenas	por	questões	de	saúde,	que	embora	importantes,	são	um	ganho	pessoal	que	
não	 deveria	 ser	 o	 centro	 da	 nossa	mudança,	 e	 sim	uma	 consequência	 positiva	 da	
mesma?...	
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Se	 a	 resposta	 quando	 nos	 questionamos	 for	 um	 destes	 casos,	 ou	mesmo	 ambos,	
então	estaremos	a	falar	de	Imperativos	hipotéticos...	Estamos	pois	apenas	a	fazer	algo	
de	bom	e	correto	para	atingir	um	objetivo	pessoal.	É	uma	conduta	correta,	de	acordo	
e	 conforme	a	moralidade.	Mas	não	é	a	moralidade	em	si	mesma,	a	Moral	 interna	
(Imperativo	Categórico).	

A	Moral	interna,	o	Imperativo	Categórico	
No	 livro	 Princípios	 Ocultos	 de	 Saúde	 e	 Cura,	 de	 Max	 Heindel,	 ele	 explica,	 em	
determinado	ponto	do	capítulo	X,	as	razões	para	uma	dieta	vegetariana,	os	motivos	
para	esta	escolha,	donde	salientamos	aqui	o	seguinte:	

	“(...)	Não	existe	outra	vida	no	Universo	além	da	vida	de	Deus;	e	"nele	
vivemos,	nos	movemos	e	temos	o	nosso	ser".	Sua	Vida	anima	tudo	que	
existe	 e	 por	 isso	 é	 fácil	 de	 compreender	 que	 quando	 tiramos	 a	 vida	
estamos	destruindo	uma	forma	de	vida	que	foi	criada	por	Deus	para	Sua	
manifestação.	 Os	 animais	 inferiores	 são	 Espíritos	 em	 evolução	 e	 têm	
sensibilidade.	Seu	desejo	de	experiência	é	que	os	faz	construir	suas	várias	
formas;	e	quando	as	destruímos,	privámo-los	da	oportunidade	de	obter	
essa	experiência.	Retardamos	sua	evolução	em	vez	de	ajudá-lo	e	chegará	
o	dia	em	que	sentiremos	profunda	repugnância	ante	o	pensamento	de	
converter	 nossos	 estômagos	 em	 cemitério	 de	 cadáveres	 dos	 animais	
assassinados.	Todos	os	verdadeiros	cristãos	se	absterão	de	comer	carne	
por	pura	compaixão	e	compreenderão	que	toda	vida	é	a	Vida	de	Deus	e	
que	é	errado	causar	sofrimento	a	qualquer	ser	sensível.	(...)"	

Como	 se	 lê	 o	 que	 aqui	 está	 presente	 trata	 da	moralidade	 interna,	 do	 Imperativo	
categórico.	Dentre	todas	as	razões	possíveis	esta	é	a	razão	inequívoca	que	justifica	a	
escolha	do	vegetarianismo,	nomeadamente	do	vegetarianismo	estrito,	se	tivermos	
em	consideração	que	o	que	está	correto	é	o	não	sofrimento	animal.	Heindel	não	diz	
que	a	razão	principal	é	a	saúde	em	si	mesma	de	cada	um,	nem	que	o	motivo	essencial	
é	 tornar-se	 ou	 ser	 probacionista.	 Aquilo	 que	 ele	 de	 facto	 afirma,	 e	 que	 está	 aqui	
transcrito	acima,	enfatiza:			

"(...)	Todos	os	verdadeiros	cristãos	se	absterão	de	comer	carne	por	pura	
compaixão	e	 compreenderão	que	 toda	vida	é	a	Vida	de	Deus	e	que	é	
errado	causar	sofrimento	a	qualquer	ser	sensível.	(...)"	

É,	portanto,	bastante	claro	que	o	aspirante	deve	agir	unicamente	de	acordo	com	o	
Imperativo	Categórico,	o	bem	em	si	mesmo,	a	Moral	interna.		
O	aspirante	não	deverá	agir	devido	a	uma	ou	várias	razões	pessoais.	Ainda	que	os	
atos	sejam	os	corretos,	que	façam	parte	do	treino	esotérico	e	se	alcance	com	isso	um	
enorme	bem	espiritual,	como	no	caso	da	retrospeção,	ou	mesmo	que	seja	de	facto	
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um	ato	obrigatório	tal	como	é	a	adoção	de	uma	dieta	pelo	menos	vegetariana	para	
se	 poder	 solicitar	 o	 probacionismo,	 tais	 não	 devem	 ser	 as	 razões	 que	movem	 os	
aspirantes	num	determinado	sentido.		São	factos	presentes,	sem	dúvida,	condições	
requeridas	sim,	mas	o	aspirante	não	deve	agir	apenas	em	resposta	a	estas	razões	ou	
para	conseguir	estes	ganhos	pessoais...	Esta	é	a	via	errada	do	pensar	e	do	sentir,	o	
caminho	errado	que	utiliza	estes	atos	corretos	como	um	meio	para	atingir	um	fim,	ou	
seja,	protagoniza	um	funcionamento	e	conduta	que	se	situa	ao	nível	dos	Imperativos	
Hipotéticos.		
Aos	aspirantes	é	pedido	mais,	é-lhes	devido	mais...	Devem	agir	em	pureza,	de	acordo	
com	a	moralidade	interna,	o	bem	em	si	mesmo,	a	moral	interna	enquanto	o	meio	e	
fim	únicos,	o	Imperativo	categórico,	a	Lei	universal.		
Ao	caminhante	na	senda	Rosacruz	 são	esperadas	muitas	provas,	e	a	 retidão	em	si	
mesma,	 o	 Actus	 Purus,	 o	 agir	 de	 acordo	 com	 um	 dever	 moral	 inequívoco,	
respondendo	 tão	 somente	 a	 uma	 moralidade	 interna,	 ao	 nível	 do	 Imperativo	
Categórico,	é	o	que	é	requerido	ao	aspirante.	Assim	é	ao	longo	de	todo	o	Caminho.	
Podemos	ainda	 ler	na	mesma	obra	de	Heindel,	Princípios	Ocultos	de	Saúde	e	Cura	
uma	outra	coisa	muitíssimo	importante	também	e	a	ter	em	consideração:		

“(...)	Há	um	significado	esotérico	no	que	seja	alimentar	a	multidão	com	
peixe;	mas	se	nos	limitamos	ao	ponto	de	vista	estritamente	material,	
podemos	resumir	tudo	que	dissemos	reiterando	que	chegará	o	tempo	
em	que	nos	será	impossível	comer	carne	ou	peixe,	da	mesma	maneira	
que	já	passamos	da	etapa	do	canibalismo.	
Sejam	quais	forem	as	tolerâncias	que	se	tenham	permitido	no	bárbaro	
passado,	 todas	 elas	 desaparecerão	no	 futuro	altruísta,	 quando	uma	
sensibilidade	 mais	 refinada	 despertará	 em	 nós	 um	 sentido	 mais	
profundo	dos	horrores	que	implicam	na	gratificação	dos	nossos	gostos	
carnívoros.	(...)"	

Mais	uma	vez	 lemos	que	no	 futuro	altruísta,	quando	sensibilidades	mais	 refinadas	
permitam	um	despertar	para	uma	renovada	consciência,	não	mais	iremos	tolerar	a	
crueldade	 animal	 nem	 qualquer	 forma	 de	 abuso	 e	 escravatura	 da	 Onda	 de	 vida	
Animal.		
Esta	é	a	razão	principal	para	a	adoção	de	uma	dieta	vegetariana,	de	acordo	com	o	
próprio	Max	Heindel.	Se	nos	esquecermos	disto,	e	se	adotarmos,	ao	longo	desta	nossa	
caminhada,	uma	dieta	vegetariana,	ou	seja	que	postura	e	conduta	for,	apenas	em	prol	
do	 nosso	 próprio	 progresso	 e	 evolução	 individual	 ou	 quaisquer	 outros	 objetivos	
pessoais,	estaremos	errados.	Talvez	o	Mestre	nunca	chegue	até	nós	ou	mesmo	nos	
deixe	se	cometermos	este	tipo	de	erros...	
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Ainda	assim,	saliente-se	que,	e	mais	uma	vez,	não	é	esta	a	questão,	não	pode	ser	este	
o	ponto	ou	foco	da	nossa	conduta,	se	assim	fosse	estaríamos	de	novo	a	responder	em	
comportamento	e	atitude	aos	Imperativos	hipotéticos,	e	este,	tal	como	mencionado	
ao	 longo	 deste	 trabalho,	 não	 é	 o	 caminho	 correto.	 Assim,	 deve	 o	 aspirante	 ou	 a	
aspirante	manter	o	foco	da	sua	atenção	ao	longo	do	caminho,	tendo	em	consideração	
e	como	guia	de	conduta	agir	sempre	de	acordo	com	o	Imperativo	Categórico,	a	Moral	
interna,	o	dever	 intrínseco	e	 inequívoco,	 inabalável;	na	vida	profana,	 tal	como	 	no	
caminho	Rosacruz,	esta	deve	ser	a	base	essencial	da	nossa	conduta,	fazer	o	que	deve	
ser	 feito	porque	não	pode	deixar	de	ser	assim,	o	meio	é	o	 fim	em	si	mesmo,	sem	
qualquer	intenção	de	ganho	pessoal,	ainda	que	ele	surja,	e	naturalmente	que	surgirá,	
em	 consequência	 das	 ações	 corretas,	 do	 Actus	 purus,	 mas	 sem	 que	 esteja	
contemplado	na	motivação	para	as	nossas	condutas	e	ações	-	apenas	o	Imperativo	
categórico,	a	moral	interna	nos	rege.	
Se	olharmos	com	atenção	o	"Conceito	Rosacruz	do	Cosmo"	no	seu	cap.	XV,	Cristo	e	a	
Sua	Missão,	A	Evolução	da	Religião,	por	Max	Heindel,	podemos	perceber	que,	num	
certo	sentido,	a	nossa	própria	evolução	é	de	alguma	forma	comparável	à	evolução	da	
própria	religião,	sobretudo	no	que	diz	respeito	à	substituição	gradual	dos	Imperativos	
hipotéticos	pelo	Imperativo	Categórico.	De	facto,	na	evolução	das	religiões,	o	homem	
foi	impelido	primeiro	a	temer	a	Deus,	e	foi-lhe	dada	a	religião	de	tal	natureza	que	o	
seu	bem-estar	espiritual	estava	assente	sob	a	égide	do	medo	e	do	temor	a	um	Ser	
supremo.	Depois	ele	foi	induzido	a	atingir	um	certo	grau	de	abnegação	e	sacrifício,	
através	de	obrigações	provenientes	do	"fora",	como	a	obrigação	em	dar	parte	dos	
seus	bens	mais	preciosos	para	sacrifício.	Esta	abnegação	seria	assim	alcançada	num	
processo	conduzido	através	do	"fora",	isto	é,	através	dos	ditames	de	um	Espírito	de	
Raça,	do	Guia	de	Raça	ou	da	Tribo,	um	"Deus"	 ciumento	e	possessivo,	 autoritário	
também.	 Toda	 esta	 evolução	 far-se-ia,	 portanto	 de	 acordo	 com	 Imperativos	
hipotéticos,	fossem	os	atos	e	condutas	praticados	para	obter	recompensas	e	ganhos,	
fossem	geradas	pelo	medo	e	pela	punição,	o	homem	alcançava	Deus	e	o	Sacrifício	
através	 de	 uma	 oralidade	 externa,	 vinda	 do	 "fora",	 as	 regras	 ou	 mandamentos	
exteriores.	Tal	como	nos	exemplos	que	citámos	anteriormente,	tais	condutas	são	da	
ordem	dos	Imperativos	hipotéticos,	tal	como	os	casos	mencionados	daquele	que	não	
rouba	 porque	 quer	 ser	 tido	 como	 alguém	 de	 confiança,	 ou	 então	 por	 medo	 da	
punição,	ir	para	a	prisão.	
De	 igual	modo,	 podemos	 fazer	 a	 analogia	 com	 aqueles	 que	 fazem	 o	 exercício	 de	
Retrospeção	 	 com	 este	 mesmo	 sentimento,	 o	 sentimento	 de	 que	 devem	 fazer	 o	
exercício	 porque	 assim	 está	 escrito	 e	 tão	 somente	 por	 isso,	 portanto	 a	 partir	 do	
"fora",	mas	sem	de	facto	o	sentirem		como	dever	interno,		aí	sim	obedecendo	a	uma	
moral	 interna	 inequívoca	 que	 é	 responsável	 e	 condição	 necessária	 para	 que	 no	
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exercício	se	possa	sentir	verdadeiramente	o	mal	causado	ao	outro,	uma	experiência	
purgatorial;	sem	esta	conduta	moral	interna,	o	Imperativo	categórico,	os	aspirantes	
não	podem	atingir	tal	sentimento	verdadeiro	do	mal	causado	a	outrem,	não	podem	
portanto	ter	acesso	ao	erro,	e	não	dando	conta	do	erro,	não	podem	corrigi-lo,	e	por	
consequência	produzir	e	construir	o	correto	sentimento	para	o	espírito.	Por	 isso	é	
fundamental	e	tão	importante	praticar	tal	exercício	obedecendo	a	uma	necessidade	
já	 interna,	um	dever	 interno,	uma	moral	 inequívoca	do	que	está	 certo	a	partir	do	
"dentro",	do	eu	interno.	Esta	necessidade	interna,	que	se	rege	tão	só	pelo	Imperativo	
Categórico,	faz	com	que	tal	exercício	produza	os	frutos	desejados,	o	que	se	traduz	na	
procura	ativa	em	sermos	melhores	todos	os	dias,	só	porque	assim	deve	ser,	porque	
não	pode	deixar	de	ser	assim,	porque	é	o	nosso	dever	interno,	a	moral	interna	que	o	
dita,	e	nunca	por	procura	de	reconhecimento,	aporte	espiritual	ou	qualquer	outro	
ganho	ou	objetivo	egoísta;	melhorar	para	poder	servir,	em	prol	do	bem	comum	e	da	
humanidade,	e	não	em	prol	de	si	mesmo.	
De	igual	modo,	e	também	por	analogia,	 incorrem	nos	mesmos	erros	todos	aqueles	
que	deixam	de	comer	carnes	e	peixes,	apenas	para	ser	probacionista.	Mais	uma	vez	
o	guia	de	conduta	é	uma	ordem	exterior,	uma	motivação	externa	que	visa	um	objetivo	
a	ser	atingido.	Ainda	que	seja	verdade	que	não	podem	ser	Probacionistas	os	que	não	
optem	por	uma	dieta	vegetariana,	 (juntamente	com	as	 restantes	condições	que	 já	
citámos),	se	fizermos	isto	apenas	como	meio	para	atingir	um	fim,	onde	o	meio	é	"não	
comer	 animais"	 e	 o	 fim	 é	 "ser	 probacionista",	 estamos	 sempre	 no	 plano	 dos	
Imperativos	hipotéticos	de	Kant,	e	 isto	é	um	erro.	Não	comer	animais	pela	defesa	
desta	Onda	de	Vida,	e	por	sermos	contra	a	crueldade	e	o	sofrimento	para	com	os	
animais	deve	ser	a	razão	que	nos	move,	a	única	verdadeira	que	é	em	si	mesma	o	meio	
e	o	fim	último,	tal	como	Heindel	refere	na	citação	que	transcrevemos	anteriormente	
neste	texto.		
É	assim	que	opera	o	Imperativo	Categórico,	de	facto,	e	está	em	plena	harmonia	com	
os	pressupostos	defendidos	por	Max	Heindel	quando	aborda	na	obra	atrás	citada	as	
razões	para	 adotarmos	uma	dieta	 vegetariana,	 bem	como	esclarece	que	devemos	
evitar	 muitas	 outras	 formas	 de	 sofrimento	 animal,	 através	 das	 nossas	 opções	 e	
condutas	de	vida,	que	não	só	as	alimentares.	Apesar	disto	ser	verdade,	e	a	meta	para	
todos	 os	 aspirantes,	 lembramos	 que	 tal	 como	 vimos	 na	 Evolução	 da	 Religião,	
anteriormente	neste	trabalho,	e	por	analogia,	alguns	podem	necessitar	ainda	de	uma	
moral	externa,	tal	guia	de	conduta,	e	podem	começar	precisamente	por	aí,	tal	como	
não	comerem	animais	para	poderem	ser	probacionistas	e	manterem	tal	estatuto.		
O	que	se	espera	em	todos	estes	casos	é	que,	 tal	 como	na	Evolução	da	Religião	se	
espera	a	 conquista	da	 individuação	e	a	união	 fraterna	no	 futuro,	abandonando	os	
Espíritos	 de	 Raça	 e	 tomando	 a	 responsabilidade	 de	 cada	 um	 como	 agentes	 de	
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mudança	interna	e	em	simultâneo	do	Universo	de	que	fazemos	parte	e	influenciamos,	
também	ao	nível	da	evolução	individual,	todos	consigamos	atingir	a	meta	de	agir	pela	
nossa	moral	interna,	Imperativo	categórico,	e	abandonar	a	necessidade	de	um	guia	
de	conduta	regido	pelo	fora	e	abandonar	a	necessidades	de	obediência	a	parâmetros	
que	visam	a	conquista	de	ganhos	pessoais,	tomando	as	rédeas	das	nossas	condutas,	
numa	posição	de	moral	interna	inequívoca,	que	obedece	ao	imperativo	Categórico,	a	
lei	universal,	em	que	o	dever	interno	é	a	força	motriz	da	ação,	o	meio	e	o	fim	em	si	
mesmo.		
Atualmente	muitos	de	nós	rosacrucianos,	começamos	a	"preparar"	de	certa	forma	a	
chegada	 da	 Era	 Aquariana,	 caminhando	 nós	mesmos	 no	 sentido	 da	 individuação.	
Chegará	assim	o	fim	das	Religiões	de	Raça	e	começará	a	união	em	Fraternidade,	onde	
nos	regemos	 já	não	pelo	externo,	mas	por	um	dever	 interno,	obedecendo	à	nossa	
própria	consciência,	e	ao	Deus	interno,	em	vez	de	obedecer	às	leis	externas	e	a	um	
Guia	de	Raça,	que	afinal	guiaram	os	povos	quando	disso	necessitavam	para	evoluir,	
mas	 inevitavelmente	 conduzindo	 a	 segregações	 e	 guerras	 que	 surgiram	 como	
consequências	 e	 que	 não	 queremos	 reproduzir	 no	 futuro,	 pois	 foram	 apenas	 a	
consequência	da	evolução	dos	povos,	com	resultados	dramáticos,	e	não	a	condição	
necessária	para	a	evolução,	como	alguns	ainda	por	vezes	confundem.	
Resumindo,	nestas	analogias,	o	próximo	passo	para	aquele	que	ainda	não	o	conseguiu	
fazer,	 é	 a	 obtenção	 de	 uma	 moral	 interna,	 Imperativo	 categórico,	 tornando-se	
consciente	por	exemplo	de	que	a	razão	para	a	dieta	vegetariana,	verdadeiramente	é	
sermos	contra	a	crueldade,	sofrimento	e	abuso	da	Onda	de	vida	animal.		
Da	mesma	forma,	e	em	síntese,	tal	como	na	evolução	da	religião,	o	aspirante	pode	
começar	o	trajeto	correto,	porque	de	acordo	com	a	moralidade	e	dever,	a	partir	de	
regras	ou	"mandamentos"	externos,	os	Imperativos	hipotéticos,	mesmo	nas	situações	
em	que	se	exija	uma	conduta	de	abnegação	e	sacrifício	como	se	mencionou	antes.	No	
entanto,	o	passo	final,	a	meta	a	conquistar,	é	sempre	a	de	obter	a	Moral	interna,	o	
Imperativo	 Categórico,	 e	 tomar	 consciência	 de	 que	 o	 que	 deve	 guiar-nos	 é	 tão	
somente	 o	 elevado	 ideal	 do	 "bem	 fazer",	 o	 autossacrifício	 sem	 recompensas	 ou	
expetativas	de	qualquer	tipo	de	ganho	ou	reconhecimento,	o	amor	altruísta,	o	serviço	
desinteressado	e	abnegado,	e	colocar	isto	em	todas	as	ações	que	levamos	à	prática,	
por	mais	pequenas	que	sejam.		
Max	Heindel	escreveu	ainda	na	 sua	obra	 "Conceito	Rosacruz	do	Cosmo”,	Cap.	XV,	
Cristo	e	a	Sua	Missão,	A	Evolução	da	Religião:	

“(...)	O	grande	sacrifício	do	Calvário,	se	bem	que	tenha	servido	para	outros	
propósitos	que	serão	indicados,	converteu-se	na	âncora	de	Esperança	para	
todas	as	almas	fervorosas	esforçando-se	por	realizar	o	impossível:	efetuar	
numa	única	e	curta	vida	a	perfeição	exigida	pela	religião	Cristã.	(...)”	
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Esta	perfeição,	de	facto,	ergue-se	no	fundamento	essencial	de	sermos	altruístas	em	
todos	 os	 passos	 que	 damos	 ao	 longo	 da	 vida	 profana,	 e	 ao	 longo	 da	 senda,	 do	
Caminho	Rosacruz.		
Agir	altruisticamente,	com	abnegação	e	serviço	desinteressado,	é	realmente	o	único	
Caminho,	a	única	razão	que	importa	verdadeiramente	para	atos	e	condutas,	é	o	bem	
em	si	mesmo,	o	meio	e	o	fim,	a	Moral	interna,	o	Dever,	o	Imperativo	Categórico;	sem	
ganhos	 pessoais,	 procura	 de	 aporte	 espiritual	 egoísta,	 recompensas	 ou	
reconhecimento.	 Procurar	 apenas	 e	 tão	 somente	 realizar	 a	 missão	 que	 todos	 os	
caminhantes	têm:	Altruísmo	e	Serviço,	Amor	Universal	e	Desapego	pessoal.	
Em	boa	verdade	é	esta	a	única	forma	de	encontro	com	o	nosso	Cristo	interno,	o	Deus	
interno,	que	de	facto	somos	e	em	que	nos	tornamos.				
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3. COLUNA DA BELEZA 
 

Natal é quando o homem quiser... 
 

Tu	que	dormes	a	noite	na	calçada	de	relento	
Numa	cama	de	chuva	com	lençóis	feitos	de	vento	
Tu	que	tens	o	Natal	da	solidão,	do	sofrimento	
És	meu	irmão	amigo	
És	meu	irmão	
	
E	tu	que	dormes	só	no	pesadelo	do	ciúme	
Numa	cama	de	raiva	com	lençóis	feitos	de	lume	
E	sofres	o	Natal	da	solidão	sem	um	queixume	
És	meu	irmão	amigo	
És	meu	irmão	
	
Natal	é	em	Dezembro	
Mas	em	Maio	pode	ser	
Natal	é	em	Setembro	
É	quando	um	homem	quiser	
Natal	é	quando	nasce	uma	vida	a	amanhecer	
Natal	é	sempre	o	fruto	que	há	no	ventre	da	Mulher	
	
Tu	que	inventas	ternura	e	brinquedos	para	dar	
Tu	que	inventas	bonecas	e	comboios	de	luar	
E	mentes	ao	teu	filho	por	não	os	poderes	comprar	
És	meu	irmão	amigo	
És	meu	irmão	
	
E	tu	que	vês	na	montra	a	tua	fome	que	eu	não	sei	
Fatias	de	tristeza	em	cada	alegre	bolo-rei	
Pões	um	sabor	amargo	em	cada	doce	que	eu	comprei	
És	meu	irmão	amigo	
És	meu	irmão	
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Natal	é	em	Dezembro	
Mas	em	Maio	pode	ser	
Natal	é	em	Setembro	
É	quando	um	homem	quiser	
Natal	é	quando	nasce	uma	vida	a	amanhecer	
Natal	é	sempre	o	fruto	que	há	no	ventre	da	Mulher.	
	

Poema	de	Ary	dos	Santos	
	
	
	
	

	

“O	Mendigo"	de	Carlos	Reis	
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4. HISTÓRIAS DO CAMINHO DA ROSA 
	

O	CRISTO	MENINO	
(Abnegação)	

Era	 uma	 vez,	 há	muitos,	muitos	 anos	 atrás,	 num	país	 distante,	 além	do	mar,	 um	
campo	 onde	 alguns	 pastores	 estavam	 vigiando	 as	 suas	 ovelhas.	 Era	 uma	 noite	
maravilhosa,	clara,	brilhante	e	cheia	de	paz.	Ainda	assim,	havia	um	sentimento	de	
expetativa	no	silêncio.	As	estrelas	nunca	pareceram	tão	luminosas	e	uma	delas,	em	
especial,	brilhava	tanto	que	os	pastores	estavam	fascinados	pela	sua	grande	luz.	De	
repente,	as	estrelas	cantaram!	Sim,	realmente	cantaram,	pois	vocês	sabem	que	há	
estrelas-fadas	e	estrelas-anjos	também,	Oh!	Que	canção	celestial	e	como	ressoou	no	
ar	silencioso	da	noite!	
Os	 pastores	 estavam	 tão	 encantados	 com	 a	 estrela	 que	 brilhava	mais	 do	 que	 as	
outras,	que	a	seguiram	até	um	lugar	muito	distante.	Depois	o	que	vocês	acham	que	
eles	encontraram?	Bem,	devo	dizê-lo,	pois	vocês	nunca,	nunca	adivinhariam.	Era	um	
amor	de	um	bebezinho	menino!	A	luz	ao	redor	da	criança	era	tão	luminosa,	que	os	
pastores	 não	 puderam	 ver	 que	 lá	 estavam	Anjos	 também.	 Sim,	 eram	Anjos	 para	
cuidar	 aquela	 linda	 criança.	 Cinco	 deles	 vestiam	 roupas	 coloridas	 e	 tinham	 asas	
prateadas,	 transparentes.	Cada	Anjo	trouxe	um	presente	raro.	Os	presentes	eram	
amor,	 bondade,	 generosidade,	 humildade	 e	 paciência.	Não	 eram	esses	 presentes	
realmente	maravilhosos?	O	sexto	Anjo,	vestido	com	uma	roupa	branca	imaculada	e	
tendo	uma	estrela	na	testa,	trouxe	um	tesouro	precioso	-	altruísmo.	
Esse	menininho,	ele	mesmo	um	pequenino	 tesouro,	 foi	enviado	à	Terra	por	Deus	
para	aprender	novas	lições	na	Escola	da	Vida.	Deus	deu	este	pequeno	tesouro	a	José	
e	Maria	para	que	eles	o	amassem	e	o	guiassem.	
Quanta	alegria	e	felicidade	ele	trouxe	aos	seus	pais!	Ele	podia	falar	com	os	Anjos	e	
eles	 entendiam	 toda	 as	 palavras	 que	 dizia.	 Ensinaram-lhe	 tudo	 sobre	 como	 usar	
aqueles	lindos	presentes	que	ele	tinha	recebido.	
Quando	 já	estava	crescido	o	suficiente	para	correr	e	brincar,	a	sua	mãe	amorosa,	
ensinou-o	a	ter	belos	pensamentos.	O	seu	sábio	pai	 foi	mostrar-lhe	como	usar	os	
presentes	 que	 ganhara.	 Quando	 estava	 suficientemente	 crescido	 para	 ter	
amiguinhos,	 ele	 se	 tornou	 bondoso	 e	 generoso	 com	 todos,	 dividindo	 tudo	 o	 que	
tinha	com	os	outros.	E	vocês	sabem?	Ele	também	tinha	amigos	invisíveis.	Brincava	
com	os	Espíritos	da	Natureza,	inventando,	juntos,	as	mais	divertidas	brincadeiras.	
Em	pouco	tempo,	ele	 já	 tinha	 idade	para	 ir	para	a	escola,	era	muito	 inteligente	e	
aprendia	as	suas	lições	rapidamente.	Ele	não	se	mostrava	orgulhoso	por	causa	disso,	
mas	 humilde	 e	 tão	 sem	 egoísmo	 que	 ajudava	 alegremente	 os	 outros	 que	 não	
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aprendiam	com	tanta	 facilidade.	Ele	era	muito	paciente	com	aqueles	que	tentava	
ajudar.	
Aprendeu	cedo	com	a	sua	mãe	que	só	os	puros	de	coração	poderiam	ver	Deus.	Assim,	
conservava	puro	o	 seu	 coração,	pois	queria	muito	 ver	Deus	 algum	dia.	O	 seu	pai	
ensinou-lhe	 que	 pensamentos	 são	 coisas	 que	 podem	 construir	 um	 bom	 caráter,	
assim	ele	era	cuidadoso	em	pensar	somente	em	coisas	boas.	Ensinavam-lhe	também	
que	 o	 lindo	 corpo	 que	 Deus	 lhe	 dera,	 era	 realmente	 um	 templo	 vivo	 para	 Deus	
habitar	nele,	por	isso	era	muito	zeloso	para	o	manter	em	ordem.	
Mais	tarde,	passou	a	conviver	com	homens	sábios	e	puros,	chamados	Essénios,	que	
lhe	ensinaram	coisas	sobre	a	Terra,	as	estrelas,	os	Espíritos	da	Natureza,	os	Anjos	e	
os	Arcanjos.	Com	eles	também	aprendeu	mais	sobre	o	seu	corpo	maravilhoso	e	como	
prepará-lo	para	receber	o	Hóspede	Celeste.	
Quando	já	era	quase	adulto,	o	seu	caráter	tornara-se	nobre	e	santo	e	a	sua	mente	
repleta	de	bons	pensamentos;	e	ele	começou	a	transmitir	aos	outros	os	seus	belos	
pensamentos.	Fez	amizade	com	toda	gente	e	era	tão	humilde	que	todos	o	amavam.	
Ele	amava	os	animais	também	e	era	sempre	bondoso	e	gentil	com	eles,	porque	sabia	
que	eles	eram	seus	irmãos	mais	novos.	
Depois	 de	 ter	 dominado	 completamente	 todas	 as	 lições	 que	 precisava	 aprender	
nesta	vida	terrena,	aconteceu	uma	coisa	maravilhosa.	É	chamado	um	mistério,	mas	
ser-te-á	revelado	agora.	Era	preciso	encontrar	alguém	que	fosse	puro	e	santo	e	que	
estivesse	disposto	a	dar	o	seu	corpo	para	ser	usado	pelo	próprio	Filho	de	Deus,	Cristo,	
que	queria	vir	à	Terra	para	salvar	as	pessoas	dos	seus	pecados.	Então,	Jesus	-	este	
era	o	nome	deste	 jovem	homem	-	ofereceu	o	 seu	corpo	para	 receber	o	Hóspede	
Celeste.	Foi	o	maior	gesto	de	Abnegação	e	Jesus	ganhou	grande	estima	de	Deus	por	
isso.	Aconteceu	o	seguinte:	Jesus	foi	batizado	no	Rio	Jordão	e,	quando	saía	da	água,	
o	 grande	 Espírito	 de	 Cristo	 desceu	 do	 céu	 e	 entrou	 nele,	 enchendo-o	 de	 força	
espiritual.	
Então,	uma	Voz	vinda	do	céu	disse:	
-	Este	é	o	meu	Filho	muito	amado	que	me	dá	muita	alegria.	
Depois	 de	 terminado	 esse	 grande	mistério,	 Jesus	 foi	 chamado	 Cristo	 Jesus.	 Foi	 o	
homem	mais	puro	que	já	viveu	na	Terra	tornando-se	O	Salvador	da	humanidade.	
Se	nós	formos	sempre	bons,	generosos,	cheios	de	amor	e	principalmente	não	formos	
egoístas,	 e	 estivermos	 dispostos	 a	 sacrificar	 os	 nossos	 pequenos	 prazeres	 e	 até	
mesmo	 os	 nossos	 maiores	 tesouros	 para	 fazer	 os	 outros	 felizes,	 e	 também	 se	
mantivermos	as	nossas	mentes	e	os	nossos	corpos	puros,	 limpos	e	santificados,	o	
belo	Cristo	virá	para	viver	como	uma	criança	nos	nossos	corações.	Assim,	quando	
nos	tornarmos	adultos	seremos	como	Ele.	

(do	Livro	Histórias	da	Era	Aquariana	para	as	Crianças	–	Vol.	V	–	Fraternidade	Rosacruz)	
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5. ÉTICA PARA A ERA DE AQUÁRIO	
 

Quebrando	 com	 a	 tradição	 e	 mais	 em	 harmonia	 com	 a	 consciência	 de	 Aquário	
sugerem-se	algumas	receitas	para	esta	época	natalícia.	
	

SOPA DA PEDRA VEGAN 
	

Ingredientes:	
	

300g	de	feijão	vermelho	
½	chouriço	de	soja	
½	farinheira	ou	alheira	de	soja	
200g	de	seitan	
2	cenouras	
200g	de	batatas	doces	
½	couve	lombarda	
2	cebolas	
4	dentes	de	alho	
1	folha	de	louro	
1	molho	de	coentros	
sal	marinho	q.b	
gengibre	ralado	q.b	
	
Preparação:	
	

Põe-se	o	feijão	de	molho	durante	a	noite	e	depois	coze-se	ou	usa-se	feijão	em	frasco	
de	vidro,	já	cozido.	
Cozem-se	os	enchidos	de	soja	e	o	seitan.	A	seguir,	e	no	mesmo	caldo,	coze-se	a	couve	
cortada	em	pedaços,	a	cenoura,	as	cebolas,	as	batatas	cortadas	em	pequenos	cubos,	
os	alhos	e	o	louro.	
Quando	o	 feijão	estiver	cozido,	 tritura-se	e	 junta-se	o	restante	 feijão	e	o	puré	aos	
legumes	cozidos.	Misturam-se	também,	o	seitan	e	os	enchidos	cortados	em	pedaços.	
Junta-se	o	sal	e	deixa-se	 levantar	 fervura.	Por	 fim,	 junta-se	o	gengibre	ralado	e	os	
coentros	picados.	
	
Sugestão:	Se	quisermos	manter	a	tradição,	no	fundo	da	terrina	coloca-se	uma	pedra	
redonda	bem	lavada.	

	
Adaptado	de:	http://www.centrovegetariano.org/receitas/article-624	
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ROLO DE FEIJÃO FRADE E CASTANHA DE CAJU 
	
Ingredientes	para	a	massa:	
2	chávenas	de	feijão	frade	
1	chávena	de	castanha	de	caju	
1	chávena	de	cebola	picada		
1	colher	de	sopa	de	caril	indiano	
1	colher	de	chá	de	cominhos	
1	chávena	de	alho-francês	picado	
2	dentes	de	alho	
2	colheres	de	azeite	de	oliva	
2	colheres	de	sopa	de	tomilho	fresco	ou	1	col.	sopa	de	tomilho	seco	
1/2	chávena	de	manjericão	picado	
1/2	chávena	de	cebolinho	verde	picada	
2	colheres	de	gengibre	ralado	
Sal	a	gosto	
	
Preparação	da	massa:	
Refoga-se	o	gengibre,	o	alho,	a	cebola	e	o	alho	francês.	Reserva-se.	
Tritura-se	o	feijão	frade	até	ficar	numa	pasta	homogénea.		
Misturam-se	 todos	 os	 restantes	 ingredientes	 e	 torna-se	 a	 triturar	 tudo,	
retificando	o	sal.	
	
Ingredientes	para	o	recheio:	
1	chávena	de	feijão	verde	cortado	em	juliana	
1	colher	de	sopa	de	gengibre	ralado	
1/2	chávena	de	pimento	vermelho	cortado	às	tiras	
2	colheres	de	sopa	de	sésamo	
1/2	chávena	de	cajus	cortados	grosseiramente		
½	chávena	de	amêndoa	ralada	
2	colheres	de	sopa	de	azeite	
Sal	a	gosto	
	
Preparação	do	recheio:	
Refoga-se	o	gengibre	no	azeite	até	alourar	e	acrescenta-se	o	feijão	verde	e	o	pimento.	
Quando	já	estiverem	um	pouco	macios,	acrescenta-se	o	caju,	a	amêndoa	e	por	fim	o	
sésamo,	temperando	com	sal	a	gosto.	Deixa-se	torrar	ligeiramente	e	reserva-se.		
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Montagem:	
Corta-se	 uma	 folha	 de	 alumínio	 em	 forma	 retangular	 e	 cobre-se	 com	 a	 mesma	
quantidade	 de	 papel	 vegetal.	 Espalha-se	 a	 massa	 de	 feijão	 frade	 por	 cima	 do	
retângulo	de	papel	vegetal	e	cobre-se	com	o	recheio.	Com	o	auxílio	do	papel,	enrola-
se	como	uma	torta.	Vai	ao	 forno	a	cerca	de	200	graus	e	por	cerca	de	40	minutos.	
Serve-se	quente.	
	
Adaptado	de:	http://www.menuvegano.com.br/article/show/1620-ceiaveganadenatal	
	
	

ARROZ DOCE BRANCO 
	

Ingredientes:	
	

Casca	de	um	limão,	ralada	
1	litro	de	bebida	vegetal,	à	escolha		
			(arroz,	coco,	aveia,	amêndoa…)	
130g	de	arroz	
1	pau	de	canela	
1	pitada	de	flor	de	sal	ou	marinho	
100g	de	açúcar	amarelo		
Canela	em	pó	
	
Preparação:	
	

Coloca-se	a	bebida	vegetal	numa	panela	grande	e	junta-se	o	arroz.	
Adiciona-se	o	pau	de	canela	e	a	casca	de	limão	(que	pode	ser	triturada).	
Deixa-se	levantar	fervura	e	baixa-se	a	temperatura,	mexendo	frequentemente.	
Quando	 o	 arroz	 estiver	 quase	 cozido,	 prepara-se	 a	 calda	 de	 açúcar,	 colocando	 o	
açúcar	num	recipiente	e	juntando-se	um	pouco	da	bebida	vegetal	do	arroz.	Mistura-
se	bem	até	ficar	cremoso.	
Verte-se	a	calda	de	açúcar	sobre	o	arroz	e	envolve-se	muito	bem.	
Polvilha-se	com	canela	moída.	
	
Adaptado	de:	http://www.veggitableblog.com/arroz-doce-branco	
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6. ESPAÇO DE REFLEXÃO 
	

Onde	Havemos	de	Nos	Encontrar	
(O	Eu	Superior	falando	para	o	Eu	Inferior,	dentro	de	nós)	

	

Escuta-me!	Por	que	havemos	de	continuar	estranhos,	um	ao	outro,	por	mais	tempo?	
Por	que	duvidas	de	Mim,	do	Meu	Amor	e	do	Meu	cuidado	por	Ti?	
	

Aprende	a	ver-Me	e	a	ouvir-Me	em	tudo	o	que	te	rodeia.	Sente	a	Minha	proximidade,	
cada	vez	que	pulsa	o	teu	coração!	Vê!	Estou	em	ti	e	desejo	que	Me	conheças.	
	

Desde	 longo	 passado	 tens	 vivido	 em	 obscuridade,	 separado	 de	 Mim	 nos	 teus	
pensamentos	conscientes.	Não	te	condeno	por	isso;	o	que	chamas	de	erros	é	para	
Mim	o	processo	pedagógico	empregado	pela	Vida	para	desenvolver-te	e	tornar-te	
consciente	da	Minha	Vida,	Sabedoria,	Alegria	e	Paz.	
	

Condenas-Me	em	muitas	coisas	porque	não	vês	nem	compreendes	o	objetivo	com	
que	 tudo	 faço.	Quando	 vires	 como	 vejo,	 não	mais	Me	 condenarás,	 pois	 todas	 as	
coisas	agem	conjuntamente	com	o	bem,	consoante	a	Minha	vontade.	
	

Se	pudesses	encontrar-Me	agora,	condenar-Me-ias	severamente	por	muitas	coisas.	
Mas	quando	puderes	encontrar-Me	já	não	o	farás,	porque	a	tua	Mente	se	iluminará.	
Por	agora,	procura	não	ofender-Me	nem	condenar-Me:	é-te	conveniente,	para	que	
não	sejas	medido	com	a	medida	que	medires.	Sê	prudente,	a	fim	de	não	prejudicares	
o	teu	normal	desenvolvimento	anímico.	
	

Sou	Amor	e	 amo-te.	Não	 compreendes,	porque	deturpaste	o	 sentido	de	amar.	O	
porque	é	justo;	não	para	punir-te,	senão	teu	amor	é	egoísta;	o	meu	é	perfeito.	Vejo	
que	 sofres	 e	 não	 te	 livro	 disso	 porque	 é	 o	 único	meio	 de	 te	 desenvolveres,	 por	
enquanto.	
	

A	ignorância	não	te	permite	concordar	comigo:	as	tuas	blasfémias	não	me	comovem.	
Não	há	́outra	forma,	até	que	aprendas	e	te	ilumines	e	te	unas	a	Mim.	Tu	criaste	as	
trevas	dentro	da	Minha	Luz:	o	desânimo	dentro	da	minha	Vontade;	o	 sofrimento	
dentro	da	minha	Harmonia.	Permito	isso	para	que	aprendas	a	conquistar	e	a	viver	
conscientemente	na	Luz.	Sabes	que	em	nenhum	outro	lugar	tantos	Me	encontraram	
como	na	Câmara	do	sofrimento,	no	leito	da	aflição	e	numa	profunda	obscuridade?	
Assim,	enquanto	Não	estiveres	preparado,	terei	de	manter-te	nesses	lugares,	para	
que	neles	Me	encontres.	
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Não	podes	prescindir	de	Mim	porque	sou	a	tua	vida	e	a	minha	necessidade	de	ti	é	
tal,	que	não	encontrarás	sossego	enquanto	não	me	encontrares.	Procuro-te	porque	
te	amo.	
	

Marquei	o	nosso	encontro	na	 tristeza,	 sofrimento	e	escuridão,	embora	 fujas	dele	
com	desespero.	E	como	não	te	manténs	tranquilo	ali,	não	Me	podes	encontrar,	para	
libertar-te	de	vez.	Como	faremos	então,	se	ainda	os	únicos	lugares	de	encontro	são	
os	 que	 consideras	 maus?	 Onde	 desejas	 encontrar-Me	 não	 posso	 estar,	 pois	 na	
prosperidade,	na	alegria,	o	teu	"eu"	ocupa	o	teu	trono	e	não	me	dá	oportunidade	de	
manifestação.	Vês	como	tenho	razão?	
	

Aceita,	 pois,	 voluntariamente,	 o	 lugar	 de	 encontro,	 até	 que	 tenhas	 condições	 de	
encontrar-Me	e	de	entronizar-Me	nos	momentos	 felizes.	 Então,	 sim!	 Eu	e	 tu	nos	
tornaremos	unos,	poderemos	encontrar-nos	em	todos	os	lugares	e	condições,	pois	
deixarás	de	ser	o	"eu"	para	seres	EU	SOU.	Passando	para	o	lado	real	da	Vida,	o	teu	
"eu"	perderá	a	realidade	que	possuía	no	lado	oposto	ao	dos	sentidos.	
	

(Publicado	na	Revista	Serviço	Rosacruz	–	5/72	–	Fraternidade	Rosacruz	–	SP)	
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7. AGENDA 
 

Agenda para o mês de novembro 2017 
 

dia   6 - 21:30 
 

 
dia 12 - 10:30 
 

dia 19 - 10:30 
               15:30 
 

dia 20 – 21:15 
 

Leituras Rosacruzes – “Vida e atividade no céu” 
conferência VI de Max Heindel 
 

Grupo de Estudos Fiat Lux 

 

Grupo de Estudos Fiat Lux 

Conferência: “Os Quatro Reinos” 

 

Tertúlias Rosacruzes 
 

 

DATAS DE CURA 
8  -  14  -  22  -  29 

 
 

 

Agenda para o mês de dezembro 2017 
 

dia   4 – 21:30 
 
 
 
 

 

dia 10 - 18:30 
 
 

dia 16 – 19:30 
 

dia 18 - 21:30 
 

dia 20 – 21:30 
 

Leituras Rosacruzes – “Nascimento: um 
acontecimento quádruplo” conferência VII de Max 
Heindel 
 

Conferência: “O Natal na tradição iniciática 
Rosacruz” 
 

Jantar de Natal 
 

Tertúlias Rosacruzes 
 

Solstício de Inverno 
 

 

DATAS DE CURA 
5  -  11  -  19  -  26 

 
Sujeito a alterações. Consulte o nosso site em: http://frcfiatlux.org 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 

Rua Conde Castro Guimarães nº13, 3º Esq 

2720-113 Amadora, Portugal 

mail:  rosacruzfiatlux@gmail.com 

tlm: +351 913 072 400 


