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EDITORIAL 
 

Estar no mundo, mas não ser do mundo 
                                                                                                                                                                                                                  
"Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder 
a sua vida por amor de mim, acha-la-á." (Mateus 16:25) 
 

Caros Amigos, 
 
 O Equinócio da Primavera constitui para a visão materialista 
um evento astronómico cíclico que marca o início da Primavera. 
Porém para os olhos do místico e do espiritualista, este evento 
está indissociavelmente relacionado com o ciclo de vida do 
Espírito do Sol - o Cristo, para o Cristianismo místico. Nesta 
altura do ano Ele ascende ao trono do Pai depois de, pelo seu 
sacrifício, ter insuflado de vida o nosso planeta e todas as 
criaturas nele viventes, permitindo-lhes assim iniciarem mais 
uma jornada renovada de evolução. Este é pois um periodo de 
Glorificação, de Renovação e Fé, e também de Gratidão pela 
possibilidade que nos é concedida de, em mais um ano, 
podermos continuar a evoluir, a aprender e a servir. Mas é, de 
igual modo, um momento para refletirmos em como temos 
lidado com os obstáculos e dificuldades que, reiteradamente, o 
mundo dialético em que vivemos nos coloca. A presente época 
que atravessamos, em especial, e devido à pandemia que 
afecta, de uma maneira ou outra, todos os povos da terra, leva 
a que as pessoas experimentem angústias, medos e 
inseguranças. A maneira como cada um lida com esses 
sentimentos varia, naturalmente, em função da sua consciência 
ou do seu estado de desenvolvimento espiritual. Uns, mais 
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frágeis e mais dependentes de estímulos externos para a sua 
satisfação e equilíbrio, vendo aumentado o seu isolamento 
social e impotência em lidar com as adversidades, deprimem-
se. Outros, com mais recursos psicológicos e mais vocacionados 
para a acção, podem adoptar mecanismos de defesa do tipo 
negacionista. Alguns, recusando aceitar a realidade ao seu 
redor elaboram rebuscadas teorias conspiracionistas 
relativamente à origem e propagação do SARS-coV-2, e aos 
malefícios das vacinas, opiniões que só a eles satisfazem, que 
não resistem ao mais simples contraditório, mas que podem ter 
graves consequências negativas pelas dúvidas e desconfianças 
que induzem na comunidade. Dentro deste grupo há também 
os que querendo alimentar as suas falhas narcísicas, ao mesmo 
tempo que satisfazem as necessidades materiais, apregoam 
terem desenvolvido um método ou um medicamento milagroso 
que previne e trata a "virose", colocando-se a si próprios num 
pedestal, negando e desvalorizando todos os esforços que a 
ciência tem vindo a desenvolver na descoberta de uma cura ou 
vacina eficazes. Enfim, estes são tempos curiosos em que 
vivemos e são tantos, quantas as pessoas, os modos de lidar 
com estas angústias, medos e incertezas.                          
Igualmente, os alunos da Escola de Mistérios Ocidentais estão 
sujeitos às mesmas tribulações e dificuldades. Porém, quanto 
mais avançado no caminho iniciático se encontram, mais claro 
se torna que todas estas reacções são mecanismos de defesa 
da esfera da personalidade, ou do eu-inferior, resultado do seu 
apego ao mundo material. À medida que se prossegue no 
caminho, uma outra dimensão do nosso ser, uma outra voz se 
começa a fazer ouvir e um outro olhar se adquire. Essa outra 
dimensão, que vai paulatinamente despontando, anela pela 
verdadeira Luz, e só se satisfaz no contacto íntimo com o 
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Espírito, num outro reino, onde o ilusório dá lugar ao real, as 
trevas à luz e a morte à imortalidade. Quando o "Caminho de 
tijolos Dourados"(1) se torna a única via do aspirante, a 
determinação, a perseverança, fundadas numa Fé crescente e 
inabalável, passam a ser os seus companheiros de viagem. 
Embora saiba que o Caminho está cheio de espinhos, de 
sofrimento e provações, não se deixa abater, não se deprime, 
não nega a realidade; como a Águia que lá no alto contempla 
directamente o astro rei, também o aspirante aprende a voar 
acima das "nuvens", num lugar onde a Luz  brilha 
permanentemente e se está alheio às tormentas que ocorrem 
quando, ao invés, se polariza nos níveis inferiores de 
consciência. Quando tal é conseguido, quando se atinge essa 
ligação com a fonte da Vida Una, sobrevem um misto de 
indiferença face a todas as adversidades e sofrimentos ao que 
se alia uma gratidão profunda pela vida e por todas as 
possibilidades de evolução e crescimento anímico que ela 
encerra. Então aí, e só aí, se passa a compreender 
verdadeiramente como "estamos neste mundo, mas não somos 
deste mundo" e a jornada, por este domínio do espaço-tempo 
se transforma então numa viajem de alegria e de louvor a Deus, 
na firme convicção que o Seu sábio plano está em curso e tudo 
o que ele nos trás é exactamente aquilo de que necessitamos 
para a nossa evolução.  
 
 
Nesta Páscoa que se aproxima, aproveitemos para emular a 
Cristo no seu exemplo, ousando morrer mais um pouco na 
nossa natureza inferior para renascer numa nova consciência 
de ser. 
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Que o novo ano astrológico que agora se inicia, no equinócio da 
Primavera, possa ser pleno de oportunidades para servirmos e 
crescermos espiritualmente. Que a Gratidão e a Fé se reforcem 
nos nossos corações para escrevermos uma gloriosa página no 
nosso livro da vida e nos possamos tornar cada vez melhores 
obreiros na vinha do Senhor. 
 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

 
Votos de uma Santa Páscoa.       

                                                                                             TB 
 
(1) Trad. livre de: "Yellow Brick Road" in: The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum 

                                                                                                                                                                                              

 
    

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

https://pt.wikipedia.org/wiki/Goodbye_Yellow_Brick_Road
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                                   1. ASTROLOGIA 

HIERARQUIAS ZODIACAIS 

 Aquário 2021 

 

 

 

 

 

 Unidade Divina e Gloriosa Mãe Planetária 

” Só quem ama desenvolve ouvidos de ouvir e habilidades para 

compreender as estrelas” (Olavo Bilac). 

Aquário é o signo de natureza fixa e do elemento ar. Está 
relacionado com a Região Etérica do Mundo Físico e com as 

forças vitais que animam o nosso plano de existência. 
Aquário representa o Amor vibrando de forma mais pura, sem 
restrições. Para Aquário o tempo não é linear e a distância 
entre os pontos do espaço tem as propriedades da Luz. Ele traz-
nos a consciência de que estamos sempre no mesmo lugar ao 
mesmo tempo, possibilitando a transcendência da crença no 
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tempo cronológico, o qual por sua vez, se associa a um estado 
de consciência mineralizada.  

Aquário é associado à liberdade e o eixo Leão-Aquário é ligado 
à expansão e à potencialização do Ser. A fim de nos tornarmos 
livres criadores faz-se necessário, porém, em primeiro lugar, o 
foco na solução dos problemas reais da vida. Em seguida, vem a 
libertação do falso poder, associado ao signo de Leão e, 
finalmente, a dedicação ao sagrado, a Santificação da 
Existência, ao caminharmos em direção ao signo de Peixes. 

Urano, o seu planeta regente, representa o Estado de Oração, 
no qual todo o universo acontece dentro de nós, na nossa vida 
interior. Ao mesmo tempo, Urano relaciona-se com a 
demolição de padrões, às ações revolucionárias e 
escandalizantes, não tolera hierarquias e combate as forças 
conservadoras. Urano mostra que o Amor e a Loucura são 
inseparáveis. 

O ponto de partida para adentrar na dimensão das forças 
espirituais é o Coração.  

No entanto, o coração, sede do Amor e da consciência, é 
também a sede do orgulho. Assim sendo, todas as relações 
amorosas já se iniciam sendo condenadas pelo pecado capital 
do orgulho. 

 Quando o Sol transita pelo signo de Aquário, somos 
convidados a olhar para a integração do Ser. O Ser integrado 
entra no Fluxo do Devir e transforma o orgulho numa dádiva de 
celebração da vida.  
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O mito Parsifal, descrito no Mistério das grandes Óperas, de 
Max Heindel, elucida o caminho de integração do Self, 
representando também o caminho do aspirante Rosacruz. A 
figura do rei, com uma ferida incurável, evidencia que o poder 
leonino, narcísico e egoísta, leva necessariamente à 
degeneração. Já a figura da Kundry apresenta o Feminino 
decaído, presente nos homens e, principalmente, nas mulheres. 

 Enquanto o Feminino não se espiritualiza, ele é a maldição da 
humanidade! 

Uma analogia ao Feminino como maldição pode ser feita com o 
planeta Vénus, especialmente quando posicionada no signo de 
Peixes, onde apresenta enorme poder de enfeitiçamento, 
tornando-se extremamente sedutora, encantadora e parceira 
das trevas eróticas. Quadraturas entre Marte e Vénus 
representam Herodes e Salomé, que são harmónicos de 
Klingsor (o mago negro) e Kundry (a serva da libido 
animalizada). 

 O aspeto venusiano, do feminino degenerado, já foi abordado 

cinematograficamente em várias obras. Entre elas, 
recomendamos A Favorita, Perdas e Danos e Trama Fantasma, 
as quais mostram que a beleza feminina tem poder ilimitado, 
tanto para gerar a vida quanto para a degradar.  

Parsifal conduz-nos à substituição do amor pelo poder, 
pelo Poder do Amor. 

Parsifal é uraniano, representando a fusão entre Marte e Vénus. 
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Ao final da Ópera Parsifal, Kundry renasce regenerada e  pronta 
para servir. O Feminino regenerado é o ponto de ligação entre 
Leão e Aquário e de reintegração entre Marte e Vénus.  

Parsifal, ao resgatar o Feminino, restitui-lhe o poder 
de conceber a Luz em todos os Mundos.  

A Vida provém da Unidade Divina. Cristo, o Senhor do Amor, da 
Verdade e da Vida, representado astrologicamente pela união 
entre Sol (Leão, Calor) e Urano (Aquário, Luz), e é o caminho 
para essa reintegração. Sem o Cristo, a chama do nosso Espírito 
esmorece. Cristo deve ser adotado irrestritamente como 
modelo de vida e projeto de existência. 

O Cristo Interno é o Sumo Sacerdote, que preside no altar 
consagrado à união do Amor.  

O Casamento Místico entre Marte e Vénus, dentro de nós, 
florescerá também externamente. É a mulher que dará a Luz a 
esse Amor, quando o homem agir como Homem. 

 O Feminino, resgatado e liberto, tornar-se-á a Gloriosa Mãe 
Planetária! 

 

Adaptado pelo Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux: 
https://www.fraternidaderosacruz.com.br/ aquario-unidade- divina-e-
gloriosa-mae-planetaria/ 
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Peixes 2021 

 

                     Pandemia e Panaceia Universal 

A humanidade atravessa uma provação coletiva. Contudo, em 
Peixes, o amor e a força curadora emergem como grandes 
promessas. Antes, porém, as lições de Aquário precisam ser 
assimiladas. Regido por Neptuno, Peixes ensina-nos que o 
essencial da vida é invisível e está imerso no inconsciente.  

Com o advento da Pandemia em 2020, os estados mórbidos, os 
inimigos ilusórios e as ameaças imaginárias, característicos do 
signo de Peixes e da casa 12 do Zodíaco, tomaram conta da 
população mundial. A humanidade sofre hoje de uma 
enfermidade de natureza neptuniana.  

O sentimento de abandono, a miséria física, afetiva e espiritual, 
o desespero, a marginalidade, a perplexidade, as rotas de fuga 
e a busca pelo prazer vulgar, e alienante, constituem os 
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principais sintomas dessa enfermidade coletiva. O filme O 
Génio e o Louco demonstra bem esses sintomas piscinianos. 
Sentimentos autodestrutivos e fantasmagóricos inundam a 
atmosfera das Almas mais suscetíveis. 

A origem desse sofrimento, entretanto, consiste na ignorância 
das Leis Divinas e no emprego equivocado da Força Criadora. 
Vontade (polo positivo) e a imaginação (polo negativo) 
constituem a dupla manifestação dessa Força.  Em geral 
desperdiçamos essa potência das mais variadas formas, 
especialmente com o uso indiscriminado da energia sexual. 

 Peixes é o signo mais propenso a vícios. Recomenda-se, 
portanto, especialmente para os que têm esse signo 
proeminente no tema natal, que mantenham distância de 
ambientes “contaminados”, onde se cultivam vícios e prazeres 
degradantes. Regra geral, as zonas de conforto são altamente 
estimuladoras da permissividade e do enfraquecimento da 
Vontade.  

É nossa tarefa elevar o padrão vibratório da Hierarquia de 
Peixes e assim criar uma Nova Terra e um Novo Céu. Para isso, 
é necessário sacrificarmos a nossa natureza inferior em favor 
do crescimento espiritual. A Energia Criadora deve ser utilizada 
para criar a si próprio, para transformar vícios em virtudes e 
ignorância em sabedoria. 

 Na Alma Virtuosa, Vontade e Consciência caminham unidas. 
Nesse caminho, o Amor pela Arte pode salvar a humanidade. 
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 As óperas de R. Wagner, verdadeiras obras de arte, entre elas 
Parsifal e Tannhauser, abordam as tentações sofridas pela Alma 
humana. Parsifal é um drama cristão. O Amor de Parsifal é 
exclusivamente Espiritual e representa a oitava superior de 
Vénus em Peixes. Entretanto, Vénus no signo de Peixes 
normalmente funciona como uma sereia enfeitiçante e 
predispõe a uma espécie de embriaguez que tolda a 
Consciência.  

Em Tannhauser, a força criadora transforma-se em desejos 
escravizantes. O mesmo se dá com Kundry, escrava de Klingsor, 
o mago negro. No terceiro ato, Kundry surge já redimida por 
Parsifal e personifica a Santificação do Ato Criador. Parsifal, 
pela dedicação, esforço e serviço, alcança e consagra-se Rei do 
Graal. A lança (Marte) regenerada tem o poder de curar o 
incurável, a ferida do Rei Amfortas, vítima de paixões perversas. 

 Esses mitos mostram-nos que sem sangue, suor e lágrimas não 
há possibilidade de evolução. Só o Amor, ato de supremo 
sacrifício, permite essa tarefa heróica. O que apenas se realiza 
quando: Cristo-Jesus, o Senhor do Amor, preside o coração.  

Urge morrer radicalmente na carne e na personalidade, com o 
firme propósito de encarnar a potência-verbo de Deus, o Cristo 
Interno.  

O signo de Peixes é ligado à penitência, à entrega do corpo em 
sacrifício em favor do Espírito. Para conquistar a vida eterna 
devemos aprender a superar a morte. A evolução consiste em 
dominar-se a si próprio, na profundidade do Ser e na 
horizontalidade da existência.  
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Tornar-se único e exclusivo é a forma mais sábia e bela de 
retornar ao Criador.  

Aquário (as bençãos celestes) e Peixes (profundas emoções 
oceânicas) finalizam a Universalização da Existência, a vida 
consagrada a todos, onde o Ego não é mais empecilho.  

 O Amor Crístico (Aquário) é impessoal.  

Imbuídos do Amor de Cristo, oficiamos, semanalmente, o Ritual 
do Serviço de Cura da Fraternidade Rosacruz (vide Rituais e 
Orações, no site do Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz 
Fiat Lux), no qual a Força Curadora é direcionada a toda a 
humanidade. Esse Ritual pode ser realizado individualmente, 
dentro do próprio lar, em datas específicas, às 18:30.  

Um só carvão não produz fogo. Mas quando se unem vários 
carvões, o calor latente em cada um deles pode tornar-se 
chama irradiando luz e calor. 

Que possamos unir os nossos corações e as nossas mentes e 
contribuir com a Divina Força Curadora, que provém 
diretamente do Pai, o Grande Médico, e que constitui a única 
panaceia para todos os males, que vêm assolando a 
humanidade enferma.  

Adaptado pelo Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux: 
https://www.fraternidaderosacruz.com.br/peixes-2021-pandemia-e-
panaceia-universal/ 
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  Áries 2021 

                 Renovar ou morrer? Vamos Renovar! 

 

 

 

 

 

 

Primeiro signo do zodíaco, regido por Marte, Áries traz consigo 
o desejo de conquistar novos horizontes existenciais. 
Representa a Seiva da Vida e a Páscoa, a Passagem da 
escuridão (morte) para a Luz (Vida). Em Áries o Sol ganha poder 
e garante o impulso vital decisivo para o renascimento, tendo 
como fator motivacional a capacidade de ver a divina essência 
em tudo e em todos. 

Frente aos novos desafios, desde o início da pandemia, e, 
astrologicamente falando, com o trânsito de Urano pelo signo 
de Touro, tudo o que é ilusório e obsoleto para a Vida vem 
sofrendo um processo de reestruturação. A entrada do sol em 
Áries em 2021 torna imperativa a renovação de valores.  
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A Alma necessita de constante remodelação de ideias e 
conceitos, conforme as demandas evolutivas de cada momento 
histórico. O comodismo e o conservadorismo bloqueiam o fluxo 
da vida, que é naturalmente dinâmico e inovador. A paralisia 
desse fluxo é sinónimo de morte. Ideias fixas e emoções 
congestionadas mumificam a existência. Como resultado, do 
berço ao túmulo, a evolução torna-se mínima. A nossa única 
escolha de agora em diante é renovar ou morrer.   

Áries, o cordeiro sacrificial, é o signo que pode ensinar-nos a 
incessante renovação. 

“Eis que faço novas todas as coisas”. 

(pensamento semente bíblico para o signo de Áries) 

Quando sacrificamos a personalidade em favor do Espírito, 
tarefa que só pode ser realizada pelo signo de Escorpião, a 
Alma abandona as sombras do medo e da ignorância e ruma 
em direção à Luz da Consciência. Renuncia ao velho e gera o 
novo.  

Escorpião realiza essa tarefa revisitando e alquimizando o 
passado, que se torna combustível para o Futuro. Do passado 
podemos colher as substâncias necessárias para reformar o 
Caráter e gerar movimento na Alma. 

 Através de novas escolhas (Áries), da relação com o outro 
(Libra ou casa 7) e da coerência (Saturno, Capricórnio ou casa 
10) caminhamos em busca da semelhança a Deus. Deixamos os 



Fiat Lux 
Ano 2021| nº 15I Jan-Fev-Mar 

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

 
 
16 

ciclos viciosos de vitimização, de parasitismo e de vampirismo e 
passamos, a exemplo de Cristo, a sermos doadores de Luz. 

Eu sou a Luz do Mundo. 

Eu sou a Ressurreição e a Vida. 

Áries, que tem como marcas distintivas a ousadia, a disposição 
para enfrentar a vida e a absoluta confiança em si, ensina-nos 
que podemos e devemos aprimorar formas de agir e de viver. 
Tudo depende de empenho e boa vontade, atributos 
eminentemente marcianos. A energia marciana, entretanto, 
deve ser bem utilizada, pois nas oitavas inferiores torna-se 
diabólica, levando à perda de controle e à ira. Causa conflitos e 
divisões.  

Quando Marte se encontra nos ângulos do Tema Natal (casas 
1,4,7 e 10) a atenção deve ser redobrada. A mesma atenção 
deve ser dada por quem tem Marte forte por signos (Áries, 
Capricórnio ou em Escorpião). Quando em quadratura com 
Vénus, o planeta do amor e da beleza, há uma tendência em 
exprimir o amor como uma afirmação do ego, ao invés de uma 
expressão do coração. Já o contacto com Urano ou Neptuno 
indica um sistema nervoso muito excitável e facilmente 
afetável. 

O padrão vibratório de Marte eleva-se através da Devoção  

Por ser de natureza agressiva e belicosa, Marte é também 
representado por uma lança pontiaguda. Transmutar o vigor 
cortante da lança em amor e solidariedade em defesa dos 
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desvalidos é a maior tarefa de Áries. Isso só se realiza quando 
os apetites da carne são redirecionados em favor do Espírito e, 
portanto, o atributo da Pureza é imprescindível!  

Um bom exemplo pode ser encontrado na Ópera Parsifal. 
Louco, Inocente e Puro, onde Parsifal resiste às tentações de 
Kundry, feiticeira que simboliza a nossa natureza inferior, e usa 
a lança que feriu o Rei Amfortas para curá-lo da sua incurável 
ferida. Kundry, por sua vez, aparece no final da ópera redimida 
e devota, totalmente disposta a servir a humanidade. 

“Os fogos de Marte, desejo e paixão, quando destilados pela 
alquimia de Vénus resultam no florescimento do amor 
humano.” 

A entrada do Sol no signo de Áries ocorre com a aproximação 
da Páscoa. Quem vive o significado profundo da Páscoa vive a 
renovação no sentido mais amplo, profundo, divino e cristão. 
Tem a possibilidade de renascer, restaurando a liberdade de 
criar e de amar.  O poder ariano de renovação aplica-se tanto 
para as coisas do mundo quanto, principalmente, da Alma.  

No útero da Alma há um génio aguardando vir à Luz. 

Toda a criação espera e anseia ser recriada por nós. 

Que possamos fazer um bom uso das vibrações marcianas que 
estão proeminentes com o Sol transitando em Áries! 
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 Aproveitemos esse período para renovar e curar, amando o 
próximo como a nós mesmos e vendo a divina essência em 
tudo e em todos. 

 
Adaptado pelo Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 
https://www.fraternidaderosacruz.com.br/aries-2021-renovar-ou-morrer-
vamos-renovar/ 
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                           2. FILOSOFIA ROSACRUZ 
 
                       Os ensinamentos da Páscoa 
 
Novamente estamos na Páscoa. Passaram-se os sombrios e 
pesados dias dos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. A 
Mãe Natureza remove o manto frio de gelo que cobria a terra. 
Liberta milhões e milhões de sementes que estavam 
resguardadas no macio do chão.  Elas rompem a sua crosta e 
vestem o solo com trajes de verão numa orgia de cores 
alegres e vistosas. Preparam as “câmaras nupciais” para 
animais e aves celebrarem os seus rituais de acasalamento. 

Mesmo neste ano de guerra (1), regado de lágrimas, o canto da 
vida ressoa bem alto, acima do canto fúnebre da morte. 

Oh morte! Onde está o teu aguilhão? 

Oh tumba! Onde está a tua vitória? 

Cristo ressuscitou! Vede os primeiros frutos. 

Ele é a Ressurreição e a Vida. 

Quem Nele acredita não morrerá, 

mas terá vida eterna. 

Na presente estação, a mente do mundo civilizado volta-se 
para a festividade que chamamos Páscoa. Nela comemora-se 
a morte e a ressurreição do Nobre Ser que o mundo conhece 
pelo nome de Jesus. A Sua história e a sua vida foram 

https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/jesus/
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descritas nos Evangelhos. Mas, um Cristão Místico tem uma 
visão mais profunda e mais ampla desse evento cósmico que 
se repete anualmente. Ele reconhece o anual fluxo e refluxo 
da vida do Cristo Cósmico interpenetrando o corpo da Terra.  
O nosso Planeta então respira. A Terra inala esse influxo vital 
durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro, cuja 
culminância é alcançada no Solstício de Dezembro, quando 
celebramos o Natal. E a Terra exala durante os meses de 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro até culminar a época da 
Páscoa. A inspiração, ou injeção de força vital, manifesta-se 
pela aparente inatividade dos meses de Dezembro, Janeiro e 
Fevereiro. Segue-se a expiração da vida de Cristo, manifestada 
como força da ressurreição. Força que dá nova vida a tudo o 
que vive e se movimenta sobre a Terra. Vida abundante, não 
apenas para manter, mas para propagar e perpetuar. 

O drama cósmico da vida e da morte é representado, 
anualmente, por todas as criaturas e coisas em evolução, da 
maior à menor. Até o grande e sublime Cristo Cósmico, na Sua 
compaixão, torna-se sujeito à morte quando, durante seis 
meses do ano, interpenetra no ambiente cristalizado do corpo 
da Terra. Por conseguinte, é oportuno recordar alguns pontos 
relativos à morte e renascimento que, às vezes, podemos 
esquecer. 

Entre os símbolos cósmicos conservados desde a antiguidade, 
seguramente o mais popular é o ovo. O Simbolismo do Ovo 
permeia as religiões, e está presente no Antigo Eddas dos 
Escandinavos. Antiga lenda, que nos fala do ovo e da origem 
dos mundos. O ovo arrefecido pelo sopro gelado no 
Niebelheim, mas também aquecido pelo hálito quente do 
Muspelheim, mesmo antes que os vários mundos e o próprio 

https://fraternidaderosacruz.com/glossario/evangelhos/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo-cosmico/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo-cosmico/
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ser humano viessem a existir. Indo em direção ao ensolarado 
sul, podemos encontrar nos Vedas, da Índia, história análoga. 
Trata-se do mito Kalahamsa, protagonizado pelo Cisne do 
tempo e do espaço, pássaro cujo ovo finalmente se converteu 
no mundo. Entre os egípcios encontramos o globo alado e as 
serpentes ovíparas, símbolos da sabedoria manifestada neste 
nosso mundo. Depois, os gregos utilizaram esse mesmo 
simbolismo, cultuado e reverenciado nos seus Templos de 
Mistérios. Foi preservado e sacralizado pelos Druidas, e 
era também conhecido dos construtores do grande outeiro da 
serpente, em Ohio, EUA. O simbolismo relativo do ovo 
conservou o seu lugar na Simbologia Sagrada até hoje, muito 
embora a imensa maioria dos seres humanos seja cega ao 
Grande Mistério que ele encerra e revela: “O Magno Mistério 
da Vida”. 

Quando quebramos a casca de um ovo, encontramos apenas 
fluídos viscosos de coloração variada e consistência diversa. 
Mas, quando submetido a uma temperatura adequada, logo 
observamos uma série de mudanças. Assim, em pouco tempo, 
uma criatura viva pode romper a casca e surgir pronta para 
assumir o seu lugar entre os da sua espécie. Os “magos” dos 
laboratórios podem sintetizar as substâncias do ovo e injetá-
las numa casca. Uma réplica perfeita do ovo natural pode ser 
produzida, conforme as experiências realizadas até hoje. 
Contudo, o ovo artificial difere do ovo natural num ponto 
fundamental: nenhuma coisa viva pode ser incubada no ovo 
obtido artificialmente. Fica evidente, portanto, que alguma 
coisa intangível deve estar presente num e ausente noutro. 

https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
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Esse mistério primordial que anima todas as criaturas é o que 
nós chamamos Vida. A Vida não pode ser detetada analisando 
as substâncias do ovo, nem mesmo através do mais potente 
microscópio, ainda que ela esteja ali presente para produzir as 
notáveis mudanças. Pode-se assim concluir que a Vida, tem a 
propriedade de existir independentemente da matéria. 
Aprendemos através do sagrado simbolismo do ovo que, 
apesar da Vida ser capaz de modelar a matéria, não depende 
dela para existir. A Vida é auto existente. Não tendo princípio 
não pode também ter fim. Essa ideia está bem representada 
pela geometria ovide presente na própria forma do ovo. 

Estamos estarrecidos com a carnificina nos campos de batalha 
da Europa (1) e ainda mais com a maneira atroz como as 
vítimas são arrancadas da vida física. Vamos considerar que a 
média da expetativa de vida aqui é de apenas 50 anos, mais 
ou menos, e que, em meio século, a morte ceifa a vida de 
cento e cinquenta milhões de irmãos, três milhões por ano, 
duzentos e cinquenta mil em cada mês. Podemos ver que, 
afinal de contas, o total não foi tão expressivamente 
aumentado. Vamos refletir sobre o verdadeiro conhecimento 
contido no simbolismo do ovo, isto é, que a Vida não pode ser 
criada, nunca teve princípio e nunca terá fim. Assim estamos 
prontos para encarar os factos e admitir: aqueles que são 
agora retirados da existência física estão apenas atravessando 
uma jornada cíclica idêntica à da vida do Cristo 
Cósmico,  vida que interpenetra a Terra nos meses de 
Setembro, Outubro e Novembro e se retira na Páscoa. Aqueles 
que morreram estão apenas indo para os reinos invisíveis, de 
onde mais tarde, e num novo ciclo mergulharão na matéria 
densa, interpenetrando, como todas as coisas vivas, o óvulo 

https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo-cosmico/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo-cosmico/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/vida/
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da futura mãe. Após um período de gestação, reingressarão 
na vida física para aprender novas lições na grande escola. 

Assim, vemos como a grande lei da analogia opera em todas 
as fases e sob todas as circunstâncias da vida. O que acontece 
ao Cristo no grande mundo vai acontecer também na vida 
particular (pequeno mundo) daqueles que caminham para 
converterem-se em Cristos. Encarando os desafios humanos, 
dessa maneira podemos enfrentar o presente conflito com 
mais ânimo. 

Devemos admitir que a morte cumpre, nas atuais 
circunstâncias, uma tarefa cósmica necessária. Podemos 
imaginar as consequências de permanecer aprisionado num 
corpo como o que agora usamos. Se fôssemos introduzidos 
num ambiente tal e qual este em que nos encontramos hoje, 
para assim viver perenemente, as enfermidades do corpo e as 
condições insatisfatórias do ambiente bem cedo nos fariam 
cansar da vida e implorar por libertação. 

Um corpo imortal impediria todo o progresso e tornaria 
impossível evoluirmos às alturas mais elevadas. Por outro 
lado, o renascimento em novos veículos e novos ambientes 
permite novas possibilidades de crescimento. Por 
conseguinte, devemos agradecer a Deus tanto o nascimento 
quanto a morte.  O nascimento num Corpo Denso é necessário 
para o nosso contínuo desenvolvimento. Igualmente 
necessário é o abandono desse corpo, através da morte, e tem 
sido providenciado com o objetivo de libertar-nos de um 
instrumento esgotado pelo uso. 

https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/deus/
https://fraternidaderosacruz.com/glossario/corpo-denso/
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Tanto a ressurreição do espírito como uma nova encarnação 
sob o céu auspicioso e num novo ambiente, proporcionam 
oportunidades inéditas para recomeçar a vida.  Sob as novas 
condições podemos aprender as lições que não foram 
devidamente assimiladas antes. Graças a esse método 
seremos algum dia perfeitos como o Cristo ressuscitado. 
Assim Ele determinou e nos legou o Seu exemplo, auxiliando 
todos a caminhar na Sua direção. 

 
 

(1) Vivia-se a Primeira Guerra Mundial, atualmente podia-se substituir por Pandemia 
 

In: “Ensinamentos de um iniciado”: Capítulo XVI - Max Heindel 

                               
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

https://fraternidaderosacruz.com/glossario/cristo/
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3. COLUNA DA BELEZA 
 

             
"O Jardim do Éden"- por Jan Brueghel 

 
 

São tantos deuses, são tantas crenças, 

Tantos caminhos, tão sinuosos, 

Mas só a arte de ser bondosos 

É que nos falta em nosso planeta. 

Eu sou a voz dos que não têm voz; 

Por mim os mudos hão de falar; 

Até o mundo tão surdo ouvir 

O grito dos fracos, dos sem lugar. 

Das ruas, das gaiolas, dos cercados, 

Das selvas e estábulos, os gemidos 

Vindos dos meus irmãos revelam o crime 

Dos poderosos contra os desvalidos 
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É o amor a genuína religião, 

E a mais sublime lei é o amor; 

E o toque do tempo fará morrer 

Tudo o que se criar no desamor. 

Que se envergonhem as mães mortais 

Que jamais pensaram em ensinar 

A tristeza que há nos olhos mudos, 

A tristeza que não pode falar. 

Seja o pardal, homem – rei - que seja 

Foram criados por um poder apenas; 

O deus do todo, alma viva concedeu 

A tudo o que tem pelo e que tem penas 

E sou o protetor do meu irmão, 

E seu combate, este eu vou travar; 

De bicho e ave, as palavras eu direi 

Até que o mundo venha a se aprumar. 

Sim, somos a voz dos que não têm voz; 

Por nós, os mudos hão de falar; 

Até o mundo tão surdo ouvir 

O grito dos fracos, dos sem lugar. 

 

 

                             Poema de Ella Wheeler Wilcox 
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                 4.HISTÓRIAS DO CAMINHO DA ROSA 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
                           Espíritos da primavera 

 
 Tita estava brava! Tita estava muito brava! Estava muito brava 
com a ideia da lição de música hoje! Num sábado, tantas coisas 
para fazer, e lá fora o Sol, dourado como o coração de uma 
margarida. Assim, Tita fugiu para fora de casa e escondeu-se no 
pequeno bosque à beira do riacho. Deitou-se na terra húmida e 
o riacho cantava para ela. A sua canção era borbulhante e 
alegre. Tita sentia-se agora em paz e feliz. 
   Olhou fixamente para as nuvens que pareciam de nata e 
desejou cavalgá-las. Então, surgiu a música, tão súbtil, tão doce, 
que ela pensou que fosse uma abelha grande, preguiçosa. Mas 
não, era diferente. Tita virou a cabeça e olhou fixamente. A 
criatura era minúscula como a ponta de um alfinete. Toda de 
verde brilhante, com cabelos amarelos como um manto ténue. 
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E ela estava a tocar! A tocar num violino feito das mais 
pequenas folhas de relva que já existiram. Tita esfregou os seus 
olhos: 
  - Ah! Finalmente podes ver-me! – a voz da criatura tilintou 
como um cubo de gelo num copo que se agita.   
  Tita olhou mais firmemente. Mas ela estava cheia de 
admiração. 
  - O meu nome? Seeba - disse a menina duende como se 
estivesse lendo o pensamento de Tita. 
 - Mas por quê? –Tita falou finalmente com os seus olhos muito 
abertos. 
  - Ninguém jamais me viu - leu Seeba os seus pensamentos 
novamente - a menos que esteja em sintonia com o espírito da 
Primavera. 
Tita abriu a sua boca para mais perguntas. Mas Seeba sorriu e 
acenou com a sua mão. 
   - Vem – disse ela - eu vou mostrar-te. 
Subitamente, Seeba ficou alta, até que se tornou tão alta 
quanto a Tita. Elas estavam numa grande floresta. Havia 
árvores monstruosas ao redor, colinas e um rio barulhento, 
apressado, tão largo que não se via a outra margem. Tita olhou 
em redor, amedrontada. 
   - Não - disse Seeba - tudo é o mesmo. Tu apenas te tornaste 
do meu tamanho. As árvores são apenas relvas, as colinas são 
torres de terra. E repara no pequeno riacho – disse, apontando 
para o rio rugidor e impetuoso. 
Seeba apanhou a sua mão.  
Elas andaram pelo estranho lugar até que chegaram a uma 
caverna. Tita continuou pensando. Tinha tantas perguntas que 
queria fazer...  Mas estava tão ocupada a olhar para as coisas. 
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Um rochedo monstruoso estava perto da caverna. Era azul e 
brilhante. 
   - Lembras-te da conta azul que perdeste? - perguntou Seeba, 
tocando na rocha gigante e sorrindo diante da expressão de 
surpresa de Tita. 
De repente, Tita gritou. Uma cobra enorme passou 
contorcendo-se. Mas Seeba disse gentilmente: 
   - Uma minhoca: ela retira os cascalhos e enriquece a terra de 
maneira que as flores possam crescer. 
 Chegaram depois a um tronco atravessado por um túnel. 
   - A raiz de uma violeta - explicou Seeba, desdobrando as  asas 
sedosas que Tita nunca tinha visto.  
Juntas, voaram por cima da raiz. Tita não conseguia ver mais 
nada. Estava escuro como breu. Então, ela percebeu um leve 
brilho prateado que se tornou cada vez mais brilhante. Pássaros 
que voavam pareciam reluzir com a Luz. 
   - Pirilampos - disse Seeba - O nosso sistema de iluminação.  
Depois elas viram uns homenzinhos muito estranhos, vestidos 
de castanho, com baldes vazios. 
   -Gnomos, disse a duende a Tita. Eles colhem o orvalho nos 
baldes e molham as raízes. 
Depois apareceu uma fileira de criaturas delicadas como Seeba. 
Algumas eram cor-de-laranja, outras cor-de-rosa, algumas 
verdes. Elas traziam baldes cheios de orvalho que derramavam 
em algumas raízes. 
   - Espíritos da Primavera - disse Seeba, como uma guia num 
autocarro de turismo - Hoje elas estão com preguiça e muito 
atrasadas – acrescentou. 
   -Tu és uma Fada da Primavera? – perguntou Tita. 
Ela estava ainda com medo das coisas. E a sua voz parecia tão 
fraca quando falou.... 



Fiat Lux 
Ano 2021| nº 15I Jan-Fev-Mar 

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

 
 
30 

   - Oh, sim. Eu fui para o Sul, durante todo o inverno. Voltamos 
para o Norte num comboio de nuvens, poucas semanas atrás. 
De repente, ela parou. Ficou pálida e começou a tremer. 
   - A Rainha - disse rapidamente - Irá punir-me. Se eu pudesse 
esconder-me em algum lugar?! Mas era já muito tarde. Um 
clarão ofuscante de luz amarela brilhou contra os olhos de Tita 
e, diante delas, estava uma visão encantadora. Ela era mais alta 
que Seeba e usava um vestido verde brilhante que resplandecia 
com todas as cores do arco-íris. O seu cabelo era de cor 
azulada, mas não parecia estranho. Tita pensou que nunca vira 
um ser tão lindo. Mas os olhos da Rainha estavam lampejando:  
   - Tu não vieste para trabalhar! - disse a Rainha, olhando para 
Seeba - e fugiste para brincar. Bem, por esse motivo ficarás na 
caverna toda a noite e não subirás para as nuvens. E tocarás o 
teu violino a noite toda. 
Seeba começou a implorar: 
   - Vai chover esta noite, querida Rainha - disse em prantos – e 
eu adoro cavalgar as gotinhas da chuva, e haverá tantas novas 
Fadas chegando. 
Uma das grandes cobras apareceu e Tita esqueceu-se que se 
tratava apenas de uma minhoca. Começou a correr cada vez 
mais rápido, e, de repente, estava fora, ao Sol. Sozinha. 
Esfregou os seus olhos e olhou à sua volta. 
Devia ser muito tarde! O Sol já quase se escondia. Nuvens 
escuras estavam-se a formar. Tita não esperou. Correu para 
casa. Naquela tarde, Tita tocou o seu violino, a sua mãe tocou 
piano, o Pai lia o jornal e o seu irmão Jan limpava uma luva de 
basebol. 
Então, Tita ouviu a música. Era leve e doce como os sinos das 
fadas. 
- As Fadas da Primavera – disse ela ansiosamente. 
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O irmão Jan olhou-a e suspirou: 
- Ah! – resmungou - está a chover. Não poderemos jogar 
amanhã. 
Tita olhou para ele. Como é que um miúdo podia saber? Mas 
ela entendeu. As Fadas da Primavera estavam a chegar com 
toda a força. Agora toda a glória da primavera irromperia para 
fora. As florestas e os campos sentiriam a magia. Ela gostaria de 
saber se Seeba estaria a cavalgar as gotas de chuva. Ou se 
estaria na caverna, trabalhando. Tita apanhou o seu violino e 
começou a tocar, outra vez. Intensamente. 
 
B. Coursin Black 

                 
                  5. ÉTICA PARA A ERA DE AQUÁRIO 

 
Folar da Páscoa 

A LENDA 

Falar da Páscoa significa falar de renovação, “passagem”, início, 
crucificação, morte, e ressurreição... 

Mas a Páscoa é celebrada por todo o mundo com diferentes 
costumes e tradições, conforme a cultura dos povos e as 
diferentes religiosidades. E em todas estas celebrações é 
comum a partilha dos alimentos entre as famílias e os amigos 
mais próximos. Assim, existem alimentos típicos desta data 
festiva, conforme os países que a celebram: Flaounes no 
Chipre, Chucula no Equador, Cozonac nos países do Leste, 
Mona de Páscoa em Espanha, Paskha na Rússia, etc. 
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Em Portugal, na quadra que celebra a ressurreição de Cristo, há 
um elemento comum a todas mesas em Portugal, o folar de 
Páscoa, um bolo delicioso na sua simplicidade cuja história e 
tradições importa conhecer. Com um ou mais ovos cozidos no 
topo, o folar mais popular é feito de uma massa seca com um 
ligeiro travo a canela.  
A palavra "folar" deriva do Latim "floralis" e é um dos símbolos 
mais marcantes da Páscoa portuguesa.  

A lenda do folar da Páscoa é tão antiga que se desconhece a 
sua data de origem. a sua data de origem. 
Reza a história, que numa aldeia no interior de Portugal, vivia 
uma rapariga pobre de seu nome Mariana, a qual tinha o 
desejo de casar ainda jovem. Esse seu desejo era tão grande 
que todos os dias rezava a Santa Catarina, a seguinte oração: 

Minha roquinha esfiada, 
Meu fusinho por encher, 
Minha sogra enterrada, 
Meu marido por nascer. 
Minha Santa Catarina, 
Com devoção e carinho 

       Tomai-vos minha madrinha, 
    Arranjai-me um maridinho. 

Mariana tanto rezou, tanto rezou, que conquistou dois 
pretendentes: um era um rico fidalgo, homem lindo e bem 
posto, e ou outro era o Amaro, um homem pobre, lavrador de 
profissão, mas igualmente lindo. Mariana ficou com o seu 
corção dividido e sem saber qual deles escolher para casar. Se 
um deles, sendo rico lhe garantia a estabilidade e a segurança, 

https://www.infopedia.pt/$pascoa?intlink=true
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por outro lado, o pobre trazia-lhe a certeza do trabalho e a 
força da juventude. A pobre da rapariga não se conseguia 
decidir, e mais uma vez rezou a Santa Catarina para a ajudar a 
escolher entre os dois pretendentes. 

Perante este impasse, e fartos de esperar pela decisão de 
Mariana, o lavrador pobre dirigiu-se à sua casa e pediu-lhe para 
tomar uma decisão até ao domingo seguinte, o Domingo de 
Ramos. De igual forma, o fidalgo rico foi também à sua casa e 
pediu-lhe uma resposta rápida. 

Mariana pensou, pensou, mas nada de tomar uma decisão. 
Chegou então o Domingo de Ramos, e estando ela em casa 
rezando a Santa Catarina, bateu-lhe à porta uma vizinha 
informando-a de que os seus pretendentes estavam lutando 
pela disputa do seu amor. Aterrorizada, Mariana acorreu ao 
local da luta e de súbito fez a sua escolha, gritando bem alto 
“Amaro”. 

Mariana escolheu o seu futuro marido, mas o seu coração 
andava muito triste porque todos lhe diziam que o pretendente 
derrotado, o fidalgo rico, andava enraivecido e tinha prometido 
que no dia do casamento iria matar o seu rival, o pobre do 
Amaro. 

E mais uma vez Mariana apelou a Santa Catarina para que a 
santa a ajudasse a resolver este dilema. Pôs flores no seu altar, 
rezou e pediu-lhe que o fidalgo a perdoasse e que lhe desse 
uma prova desse perdão. E reza a lenda que Santa Catarina lhe 
sorriu...  
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Como fruto da sua fé, ao chegar a casa, Mariana encontrou em 
cima da mesa um bolo luzidio com ovos cozidos em cima, 
rodeado pelas mesmas flores que ela tinha deposto no altar de 
Santa Catarina. Julgando ser uma oferta do seu noivo Amaro, 
foi a casa dele agradecer-lhe, mas qual não foi o seu espanto, 
quando verificou que também ele tinha recebido um bolo igual.  

Então, e na sua boa fé e inocência, atreveram-se a ir a casa do 
fidalgo, agradecer-lhe, julgando ter sido ele o autor de tais 
oferendas. Mas qual não foi o espanto, quando o encontraram 
todo sorridente e agradecendo a oferta do mesmo bolo que 
também ele tinha recebido, e julgado que era do Amaro. Desta 
forma, as quezílias foram sanadas e ficaram todos em paz pois 
compreenderam que o pedido de Mariana fora atendido, e que 
o desejo de Deus era que estivessem todos em união. 

Desde então, o folar é oferecido na Páscoa, como símbolo da 
vontade de Deus e da mensagem de Jesus:  

"Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." 

Inicialmente chamado de folore, o bolo veio, com o tempo, a 
ficar conhecido como folar e tornou-se numa tradição que 
celebra a amizade e a reconciliação. Durante as festividades 
cristãs da Páscoa, os afilhados costumam levar, no Domingo de 
Ramos, um ramo de violetas à madrinha de batismo e esta, no 
Domingo de Páscoa, oferece-lhe em retribuição um folar. 
 
 
 

 

https://www.infopedia.pt/$pascoa?intlink=true
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O FOLAR (vegan) 

Ingredientes: 

-2 colheres de chá de fermento de padeiro 
- 350ml de bebida vegetal (amêndoa ou aveia) 
- 350g de farinha de trigo + 150 g de farinha de aveia 
- 150g de óleo de coco 
-150g açúcar de coco 
– 1 pitada de sal 
- Farinha para polvilhar q.b. 
- 1 colher de sopa de geleia de arroz, milho, coco ou   agave e 1   
c colher de sopa de bebida vegetal   
- Raspas de um limão 
- Maçãs vermelhas para substituir os “ovos cozidos”  
- 1 colher de chá de canela em pó e 1 colher de chá de erva 
ddoce em pó 

Procedimento: 

Dissolva o fermento de padeiro na bebida vegetal morna. 
Numa tigela junte e misture bem as farinhas, o sal, o açúcar  de 
coco, as raspas de limão, a canela e a erva doce. Faça um 
buraco ao meio e coloque o fermento dissolvido na bebida 
vegetal e o óleo de coco aquecido, de forma a estar líquido. 
Amasse até obter uma mistura homogénea e se soltar a bola de 
massa das mãos. Retifique os ingredientes, se necessário. Faça 
uma bola com a massa, envolva-a num pano ou papel vegetal 
enfarinhado ou dentro de uma taça tapada com um pano e 
deixe a levedar durante 2 horas. 
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- Entretanto, lave e descaroce as maçãs. lave e desca 

- Polvilhe a bancada com farinha, coloque a bola de massa e 
retire cerca de 100g de massa para moldar 2 tiras compridas 
que vai colocar antes de ir ao forno, em cruz, sobre as maçãs do 
folar. Enterre as maçãs no meio do folar, coloque as 2 tiras de 
massa por cima, em cruz. Pincele a massa e as maçãs com a 
mistura de geleia de arroz ou outra e a bebida vegetal morna. 
Leve ao forno a 180°C durante 30 minutos ou até ficar alourado 
e sirva. Decore a gosto. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fontes: 

https://www.mariahelena.pt/en/pages/a-historia-do-folar---uma-tradicao-portuguesa 
https://www.infopedia.pt/$lenda-do-folar-da-pascoa 
https://yogurtnest.com/folar-pascoa-vegan/ 

 

https://www.mariahelena.pt/en/pages/a-historia-do-folar---uma-tradicao-portuguesa
https://www.infopedia.pt/$lenda-do-folar-da-pascoa
https://yogurtnest.com/folar-pascoa-vegan/
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6. ESPAÇO DE REFLEXÃO 
 

 

        Casa 12 - O Lava Pés Místico de Cada Um de Nós 
           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 por Jonas Taucci 
 

“...levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, 
tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água 
na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar 
lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, 
pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas 
os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o 
sabes agora; compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: 
Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te 
lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu: 
Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a 
cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem se já banhou não 

necessita de lavar senão os pés...” 
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(Evangelho de João,13:04-10)                                                                    

                             
Em Astrologia Científica e Simplificada, Max Heindel fala-
nos da relação da 12ª Casa com prisões, hospitais, 
sofrimentos e dificuldades, e também da relação – 
anatómica - dos pés com o signo de Piscis, regente natural 
da 12ª Casa Zodiacal. 
Esotericamente, Cristo lavou (tornou limpo) os pés (12ª 
Casa) dos seus discípulos (humanidade). 
Cabe a cada um de nós (nosso Cristo Interno), realizar a 
mesma Obra: 
Lavar (sublimar) a nossa 12ª Casa; as prisões que criamos 
ao nosso Eu Inferior, e que nos fazem adoecer (hospitais), 
e resultam em sofrimentos e dificuldades. 
Muitas pessoas - infelizmente - sentem um enorme medo 
e pavor, à simples menção da 12ª Casa, Neptuno, Saturno, 
Marte, quadraturas, oposições etc. 
Nada mais errado, pois trata-se de indicativos para 
regenerar-nos; verdadeiras bênçãos nas nossas vidas. 
 
Tanto as Divinas Hierarquias Zodiacais como as Planetárias são 
seres de grande evolução espiritual que nos amam, e a exemplo 
de pais que amam e educam os seus filhos, ELAS estão 
auxiliando-nos no nosso amadurecimento espiritual. 
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Macrocosmicamente ocorre o mesmo em relação às 

Hierarquias e à humanidade, associado – sempre - à Lei da 

Causa e Efeito, de que CADA UM DE NÓS COLOCOU EM 

ATIVIDADE. 

 

As Divinas Hierarquias Planetárias e Zodiacais, não nos 

“sequestram”, e não somos – de forma alguma –

 “reféns” de signos, planetas, quadraturas, oposições, 

trânsitos ou progressões. Possuímos o Livre Arbítrio de 

transmutar o nosso Tema Natal (Horóscopo) 

em LUMINOSIDADE; isto constitui o NOSSO TRABALHO 

ALQUÍMICO. 

 

Se possuímos defeitos e mazelas, isto deve-se às nossas 

condutas erróneas no passado – remoto ou recente - e não 

a Hierarquias perversas que nos maltratam. (NÓS) 

Colhemos o que (NÓS) semeamos, mas sempre há uma 

REDENÇÃO disponível. 

 

Analise o seu Tema Natal, a sua 12ª Casa, pois ela é uma 

verdadeira bênção! 
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Sigamos o exemplo, a Sabedoria, do nosso Mestre, o 

Cristo: Lave (transmute) os seus pés (a sua 12ªCasa), com 

atos de bondade e serviço amoroso e desinteressado à 

humanidade. 

 
“os quatro Evangelhos incorporam, ocultas, debaixo de 
uma camada externa de fatos não essenciais, as fórmulas 
de iniciação de quatro diferentes Escolas de Mistérios .” 
((Max Heindel - Filosofia Rosacruz em Perguntas e 
Respostas Volume II perg.73)  
 
 
Palavra Devocional, domingo dia 19 de Abril de 2.015 
Adaptado pelo Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 
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7. AGENDA 
 

Agenda para o mês de Janeiro 2021 

 

Dia: 04 21:30h 
Leituras Rosacruzes: “A Filosofia Rosacruz em 

perguntas e respostas” 

Dia: 10 10:30h Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

Dia: 13 21:00h Reunião de Estudantes Regulares 

Dia: 24 10:30h Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

 

Datas de Cura 

5 – 12 – 19 - 26 

Meditação para a Paz 

8 – 16 - 26 

Serviços de Lua – Só para Probacionistas 

Lua Nova: 11 / Lua Cheia: 27 

 

 

Agenda para o mês de Fevereiro 2021 

 

Dia: 01 21:30h 
Leituras Rosacruzes: “A Filosofia Rosacruz em 

perguntas e respostas” 

Dia: 14 10:30h Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

Dia: 16 21:00h Reunião de Estudantes Regulares 

Dia: 28 10:30h Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

 

Datas de Cura 

2 – 8 – 15 – 22 

Meditação para a Paz 

4 – 13 – 22 

Serviços de Lua – Só para Probacionistas 

Lua Nova: 10 / Lua Cheia: 25 
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Agenda para o mês de Março 2021 

 

Dia: 01 21:30h 
Leituras Rosacruzes: “A Filosofia Rosacruz em 

perguntas e respostas” 

Dia: 14 10:30h Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

Dia: 16 21:00h Reunião de Estudantes Regulares 

Dia: 19 20:00h Celebração do Equinócio da Primavera 

Dia: 28 10:30h Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

 

Datas de Cura 

1 – 7 – 14 – 22 - 28 

Meditação para a Paz 

3 – 12- 22 - 31 

Serviços de Lua – Só para Probacionistas 

Lua Nova: 12 / Lua Cheia: 27 
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