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EDITORIAL 
 

A Primavera na Pandemia 
 

No contexto atual, é impossível não falarmos da pandemia que vivemos, 
uma pandemia como nenhum de nós se lembra de ter conhecido. Não 

que não tenham existido outras, quem sabe ainda mais graves ou 
devastadoras. Porém, a globalização, de qualquer modo, ao permitir 
mantermo-nos informados do que se passa em quase todos os pontos do 

planeta, contribui para exacerbar a nossa noção de gravidade da situação. 
Estamos isolados mas ouvimos e vemos tanta coisa... A pandemia entra-

nos em casa pela televisão, pela rádio, pelas redes sociais ou mesmo pelo 
telefonema da mãe ou da tia que, assustadas, não sabem muito bem 
como se poderão proteger.  

Qualquer um de nós concordará que vivemos uma verdadeira crise que 
se vai manifestando a vários níveis. Vale, portanto, a pena percebermos 

melhor o que de bom pode surgir nesta situação. Até porque como 
alegoricamente diz Goethe, nosso irmão rosacruciano, na sua ópera 
“Fausto”, mesmo Lúcifer, “querendo fazer o mal, acaba trabalhando para 

o bem” porque, como afirma S. Paulo, “tudo concorre para o bem 

daqueles que amam a Deus” (Rom 8, 28).  

O Professor Agostinho da Silva (1906-1994), filósofo português com cuja 
ideologia vemos surpreendentes (ou não!) semelhanças com a Filosofia 

Rosacruz, antes de falar sobre qualquer tema, esclarecia sempre a 
definição do mesmo, para se certificar que ele próprio e o seu interlocutor 
falavam efetivamente sobre a mesma coisa. Tentando aprender este bom 

hábito, analisemos o significado da palavra “crise”. Tem a sua origem na 
palavra grega “krísis” que significa “momento decisivo”.  

Na perspetiva do caminho espiritual, sabemos que todas as experiências 
com que nos deparamos são ocasiões privilegiadas de crescimento 
anímico. Assim, percebemos que, também agora, devemos olhar com 

esses olhos para a situação atual. Este “momento decisivo” é, na 
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realidade, um “momento favorável” para um salto qualitativo na nossa 
consciência. É uma verdadeira Páscoa, uma “Pessach”, mencionando o 
termo hebraico, cujo significado é “passagem” e que é aplicada quer para 

designar a passagem do povo hebraico do Egipto (que simboliza a 
escravidão) para a Terra Prometida (entendida como o local do encontro 

com Deus), quer a passagem de Cristo da morte na cruz para a vida na 
ressurreição. E, até porque neste momento nos “obrigam” a ter tempo, 
partilho convosco algumas reflexões que fui lendo e que nos podem 

ajudar a adaptarmo-nos às circunstâncias e a viver esta “krísis” numa 
perspetiva verdadeiramente pascal, uma “pessach” para a nossa Terra 

Prometida, terra do encontro com o nosso Eu Superior.  
Escreveu há dias o psicólogo italiano Raffaele Morelli: 
 

“Acredito que o Universo tem a sua maneira de equilibrar as coisas e as 

suas leis quando estão viradas do avesso. O momento que vivemos, cheio 

de anomalias e paradoxos, dá que pensar. Numa altura em que as 

alterações climáticas causadas por desastres ambientais chegaram a 

níveis preocupantes, primeiro a China e depois tantos outros países vêem-

se obrigados ao bloqueio. A economia colapsa, mas a poluição diminui 

consideravelmente. O ar melhora; usam-se máscaras, mas respira-se. 

 

Num momento histórico em que algumas ideologias e políticas 

discriminatórias, com fortes referências a um passado mesquinho, estão 

a reativar-se em todo o planeta, chega um vírus que nos faz perceber que, 

num instante, podemos ser nós os discriminados, os segregados, os 

bloqueados na fronteira, os portadores de doenças. Mesmo que não 

tenhamos culpa disso. Qualquer que seja a nossa cor, proveniência e que 

viajemos em classe executiva. 

 

Numa sociedade fundada na produtividade e no consumo, em que todos 

nós corremos 14 horas por dia na direção não se sabe muito bem de quê, 

sem sábados nem domingos, sem feriados no calendário, de repente 

chega o “parem”. Fechados, em casa, dias e dias. A fazer contas com o 
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tempo do qual perdemos o valor. Será que ainda sabemos o que fazer 

dele? 

 

Numa altura em que o acompanhamento do crescimento dos filhos é, por 

força das circunstâncias, confiado a outras figuras e instituições, o vírus 

fecha as escolas e obriga a encontrar outras soluções, a juntar a mãe e o 

pai com as crianças. Obriga a refazer a família. 

 

Numa dimensão em que as relações, a comunicação, a sociabilidade se 

processam principalmente no “não-espaço” do virtual, das redes sociais, 

dando-nos uma ilusão de proximidade, o vírus tolhe-nos a verdadeira 

proximidade, a real: que ninguém se toque, nada de beijos, nada de 

abraços, tudo à distância, na frieza do não contacto. Até que ponto 

dávamos por adquiridos estes gestos e o seu significado? 

 

Numa altura em que pensar no próprio umbigo se tornou regra, o vírus 

envia uma mensagem clara: a única saída possível é através da 

reciprocidade, do sentido de pertença, da comunidade, do sentimento de 

fazer parte de algo maior de que cuidamos e que pode cuidar de nós. A 

responsabilidade partilhada, o sentir que das nossas ações depende não 

apenas o nosso destino mas o de todos os que nos rodeiam. E que 

dependemos das deles. 

 

Por isso, deixemo-nos de perguntar de quem é a culpa ou porque é que 

tudo isto aconteceu e perguntemos antes o que podemos aprender com 

isto. Creio que temos todos muito para refletir e fazer. Porque para com o 

Universo e as suas leis, evidentemente, temos uma grande dívida. Explica-

-nos o vírus, com juros muito altos.” 

 

No mesmo sentido, Max Heindel, no Hino de Abertura de todos os 

Serviços de oração da Fraternidade Rosacruz, escreveu, no início do 
século XX:  
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“Por não saber a Lei geramos 

Dor, a morte e desarmonia. 

Sofrendo agora procuramos 

Ter de novo paz e harmonia.”  

 

Porém, o caminhante da senda espiritual é também aquele que não só 
tenta perceber o que se passa para melhor aprender mas também o que, 
pioneiro, desbrava um novo caminho, uma nova maneira de estar e de 

ser. Então, impõe-se-nos ao pensamento e ao coração uma pergunta 
fulcral: como posso ser agente desta mudança? Como posso eu, mudar e 

ajudar o mundo a mudar? É a mesma pergunta que, um dia, foi colocada 
a Madre Teresa. Depois dela ter ganho o prémio Nobel da Paz, um 
jornalista perguntou-lhe: “Madre, no seu entender, o que será necessário 

que mude no mundo?” E ela, olhando-o nos olhos, sorriu e respondeu: “Eu 

e você.”  

Kathleen O'Meara (1839-1888), escritora de ascendência franco-irlandesa 
conhecida sob o pseudónimo Grace Ramsay, escreveu, de modo 

absolutamente atual e visionário, no poema intitulado "Curar”: 
 

E as pessoas ficaram em casa. 

E leram livros e ouviram música 

E descansaram e fizeram exercícios 

E fizeram arte e jogaram 

E aprenderam novas maneiras de ser 

E pararam 

E ouviram mais fundo. 

Alguém meditou, 

Alguém rezava, 

Alguém dançava, 

Alguém conheceu a sua própria sombra. 

E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. 

E as pessoas curaram. 
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E na ausência de gente que vivia 

De maneiras ignorantes, 

Perigosos, perigosos, 

Sem sentido e sem coração, 

Até a terra começou a curar 

E quando o perigo acabou 

E as pessoas se encontraram, 

Eles ficaram tristes pelos mortos. 

E fizeram novas escolhas 

E sonharam com novas visões 

E criaram novas maneiras de viver 

E curaram completamente a terra, 

Assim como eles estavam curados. 

 
Mas será que esta mudança, tal 

como a primavera, não terá já 
começado a acontecer?  

Um conhecido meu, médico, muito 
habituado a consultar no seu 
telemóvel quase de hora a hora as 

cotações da bolsa para vender e 
comprar ações, escreveu-me numa 

mensagem: “De repente descobri-

mos que o poder não tem tanto 

valor. E que o dinheiro não tem 

tanto poder.”  
 

Será que estamos a ficar curados? 
Será que estamos a florescer? 
 

SGG 
 

  

A Primavera no Algarve, adaptação da 
fotografia de Cecília Shinn 
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1. ASTROLOGIA 

 
Hierarquias Zodiacais  

(*) 

CAPRICÓRNIO: VIDA, LUZ E AMOR 

Capricórnio, a décima Hierarquia Criadora, é o 
grande construtor de templos, o criador de 
formas, que constrói para que o Espírito possa ser 

contido e estar seguro. Dentro dos templos de 
Capricórnio estão a escuridão e o silêncio. 

Aqueles que entram nesses templos precisam 
trazer a sua própria luz. A Divina Virgem castiga 
suavemente o Espírito quando alerta: “O 

caminho é curvar-se em reverência. A humildade 
é a minha doce virtude”. Libra pesa e equilibra os 

atributos do Espírito antes de atirar as balanças da vida nas profundidades 
de Escorpião. Uma vez que o aspirante atravesse a ponte (Libra) da vida e 
entra na passagem escura (Escorpião) à procura de regeneração e 

liberdade, encontra uma passagem larga, depois mais estreita e, então, 

tão reta quanto uma flecha.  

O Espírito desperto vai voar com a sua escuridão e silêncio, nesta 
atmosfera sombria. É aqui que se encontra o desafio de Capricórnio. Ele 

precisa iluminar os caminhos da noite escura. A presença Todo-poderosa 

___________________________________________________________ 
*) Advertência: 
A descrição aqui apresentada é mais exata conforme a cúspide da 1ª Casa 

esteja mais próxima do ou no segundo decanato do Signo (10º graus até 
20º graus). 
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acena e clama: “Procure aquele que faz as Plêiades e Orion e transforma 
a sombra da noite em manhã. Procure aquele que apanha as águas do 
mar e as despeja sobre a face da Terra: o Senhor (Saturno) é seu nome” 

(N.R.: Amós 5:8). Há uma grande semelhança nas crianças de Capricórnio, 
ou melhor: semelhança com todos os impulsos do Espírito que estão 

ligados, temporariamente, à forma. Cada um de nós temos alguns 
templos similares (o corpo é o templo vital) e todos os templos (corpos) 
são construídos do mesmo material, mas a luz que brilha no seu interior 

varia com a capacidade de radiação de cada indivíduo. Vemos, assim, que 
Capricórnio está, na verdade, imbuído de luz, embora algumas vezes se 

apresente fraca e escura, mas sempre aumentando de intensidade na sua 

ascensão para os céus.  

Capricórnio é forma. Está presente em todas as construções da Natureza 
que representem adoração como nas grandes árvores, colunas, 

monumentos, mausoléus, cavernas, tanto no cimo das montanhas quanto 
no fundo dos mares. Capricórnio é de dois mundos e pode viver em 
ambos. É normalmente representado com duas pernas e um rabo, mas 

pode subir picos rochosos assim como nadar nas profundezas 

submarinas. 

Esta Hierarquia Criadora estimula os seres humanos de força. No seu 
interior está o poder da criação. Devemos aceitar a sua justiça e o seu 

amor, pois o seu toque é a mão do Senhor  tanto para o rico quanto para 
o pobre; para ele são todos iguais. Ele compreende exatamente aquilo 

que merece ser compreendido. Não dá mais do que aquilo a que se fez 
jus. Até que cheguemos muito próximo, a sua Luz está encoberta com o 
manto da noite. A Luz e a Escuridão são muito semelhantes: ambos 

contêm forças derradeiras, embora expressas através de polos opostos. 
Aqueles que chegam a um grau de desenvolvimento avançado ou 

equilibrado, muitas vezes, possuem uma força maior para a ação, do que 
aqueles que não estão seguindo caminhos superiores em busca da 

Verdade.  
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Capricórnio é o Signo da ambição e esta pessoa está inclinada a mostrar 
um desejo pelo poder que, frequentemente, pode gerar antagonismos. 
Estas pessoas são dominadoras e ativas (Capricórnio é um Signo ativo) e 

não admitem obstáculos nos seus caminhos, uma vez que se tenham 

proposto a alcançar algum objetivo.  

Quando nos esforçamos para seguir os princípios superiores, estamos, 
naturalmente, sendo testados de todas as maneiras. Para Capricórnio, o 

primeiro desafio é, muitas vezes, a disputa com o desejo do poder, e é 
necessário que ele supere todos os traços de egoísmo pessoal, antes que 

seja merecedor da atenção daqueles capazes de proporcionar-lhe ajuda 
material e/ou espiritual, assim como o sucesso num determinado 
caminho. Frequentemente tidos como egoístas e interesseiros, estas 

pessoas são, na realidade, doadores – embora a sua maneira de dar possa 
não ser prontamente aceite pelos outros. Os capricornianos não querem 

parecer exigentes ou antagónicos, mas dão esta impressão. Têm um 
interesse profundo pela humanidade e dominarão as suas provas e 
tentações, mas, muito frequentemente, exibem um desnecessário 

complexo de mártir.  

Independência pessoal e liberdade são as notas chaves das suas vidas. 
Quando atingem uma compreensão mística, os Capricornianos apreciam 

e conhecem as realidades das coisas visíveis e invisíveis.  

A evolução deste Signo é fundamentada em três linhas de esforços. 

Capricórnio expressa as suas fases no escravo, no condutor de escravos e 
no redentor. Falando tudo que lhe vem à mente, é honesto. As pessoas 
de Capricórnio não hesitam em admitir que nas suas experiências 

passadas possam existir atividades inconvenientes. Mas, uma vez que 
Capricórnio entre em sintonia com a tecla da pureza regeneradora, o 

aspirante caminha do desespero para a luz (a viagem de Virgem através 
de Sagitário). A escuridão procura envolver o Espírito no ser humano à 
medida que Capricórnio bloqueia o caminho para a liberdade. O espírito 
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está sujeito à escravidão (escravo), daí a habilidade que é acrescentada à 
forma e as capacidades executivas (condutor de escravos) aumentam, até 
que a desenvoltura do Espírito se manifeste na religiosidade (redentor) 

essencial para o domínio de si mesmo. Aí, então, Capricórnio está pronto 

para andar pela Terra como o Filho de Deus: Redentor e Salvador.  

AQUÁRIO: ALTRUÍSMO, O ESPÍRITO DA VIDA E DA CURA 

A Hierarquia Criadora de Aquário representa a Água Mística (espírito) de 
vida, que provém do coração (Leão, seu Signo oposto), transformada em 

essência de pureza (através de Virgem) e elevada ao altruísmo (Aquário, 
seu Signo oposto), uma expressão da consciência de Cristo, o impulso 

puro e nobre do bem. Aquário é o caminho do místico.  

A força consumidora de amor (Vénus) é elevada ao 
seu estado sublime, altruísmo (Urano) em 

Aquário, e o princípio criador desta Hierarquia, 
enquanto muito próximo do ser humano, está 

quase que totalmente ligado à potencialidade. 
Devido à enorme importância e significado destes 

potenciais atribuídos a Aquário (assim como a 
Peixes) e porque a fraqueza do ser humano é ainda 
grande, há necessidade de disfarçar as verdades 

vibrantes em roupagens comuns para que possam preencher lentamente 
as necessidades da natureza individual. Por isso, uma qualificação 

correspondente é percebida nas oitavas planetárias de Vénus e Urano, 
que operam através de Aquário e também Mercúrio e Neptuno, 

associados a Peixes. 

Quando se procura compreender as manifestações físicas de Deus, torna- 

-se imediatamente evidente que é necessário definir os elementos de 
cada reação emocional e intelectual do nosso eu e da nossa vida. Esta 
definição é difícil, mas a observação e a meditação são essenciais no 
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prosseguimento da sabedoria. As linhas de demarcação do nosso 
desenvolvimento não podem ser definitivas como os limites de um mapa 
geográfico, mas sim manifestadas como a mistura de várias cores, como 

num por de sol.  

DUALIDADE  

É óbvio que há dualidade em todas as coisas. Podemos distinguir dois 

tipos diferentes de amor em cada pessoa. Classificamos estas emanações 
de Deus designando certas qualidades derivadas do Raio de Vénus e 

outras do Amor de Urano ou de Cristo. A cor primária de cada um desses 
raios é amarela. A diferença na manifestação é, portanto, reconhecida 

somente pelo tom da cor.  

A característica marcante do amor de Vénus é a beleza manifestada em 
todas as coisas. As manifestações materiais estão todas ao nosso redor na 

terra, no ar e no céu. As flores, os nossos alimentos, as árvores que nos 
dão frutos e sombra, a delicadeza e a variedade de plantas que fornecem 

um infinito caleidoscópio de cores sempre mutantes e cintilantes, que vão 
desde o ambiente próximo a nós até o horizonte distante. Mesmo 

vibrações mais altas de beleza são encontradas nas tonalidades pastéis da 
luz e nas sombras amarelo-vivo refletidas nas nuvens, ao pôr do sol, todas 

simbolizando Cristo.  

O Raio de Vénus permite-nos receber, internamente, tudo o que é bom, 
verdadeiro e belo, fornecendo-nos um domínio satisfatório sobre as 

nossas atividades terrenas. Dá-nos uma força proporcional entre as 
nossas atividades e os nossos desejos, atraindo dessa forma boas coisas 

para nós. Aprendemos através de inúmeros eons de manifestação a 
especializar estas qualidades dentro de nós e, como o impulso de Urano 

(o Raio de Cristo) entrou nas nossas vidas, precisamos emanar em alegria 

e em expressões cristãs de júbilo, por tudo o que ganhamos em amor.  
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O AMOR DE URANO  

O aspeto uraniano de Aquário diferencia-se do amor terreno de Vénus 

numa única maneira: Urano é frequentemente tido como adverso, mas o 
amor de Urano tendo aprendido a reconhecer a fragilidade da 

autoindulgência e as suas reações correspondentes, nunca atende a 
certos desejos de um indivíduo, mas serve com absoluto sacrifício próprio, 
as necessidades de uma consciência desperta. Consequentemente, os 

seus objetivos são diametralmente opostos à natureza inferior, natureza 
esta que tenta frustrar a sempre crescente necessidade de elevação aos 

níveis mais altos de manifestação.  

Vénus é o Planeta da atração. Na sua forma mais elevada ela representa 

o homem ou a mulher, que unidos de maneira ideal, formam uma 
equação equilibrada. Vénus tem, dentro dela, a força do amor e da beleza 

terrena. A arte, a literatura, a música e o ideal de justiça, que é também 
uma forma de ritmo, são suas prerrogativas. A influência de Vénus, 
porém, é bastante pessoal e depende, para o seu desenvolvimento, da 

semelhança ou reciprocidade de tudo que Vénus significa e atrai em outra 

pessoa ou condição de vida.  

Enquanto Vénus atrai através dos encantos dos sentidos, Urano baseia as 
suas forças em canais mais elétricos. A sua atração é uma atração “de 

sentir”, mas é um “sentimento” ou sentido num plano mais elevado do 
que aquele de Marte ou Vénus. Assim, Urano atrai como uma agulha 

elétrica ou repele tão rapidamente como um raio. É fácil ver porque 
Urano representa o amor superior, demonstrado através do altruísmo e 
é o verdadeiro Planeta do amor. O seu amor é o que está acima da razão, 

sem restrição de forma, cor, tato, visão ou som. Urano começa onde 
Vénus termina. Quanto a isto, a palavra “magnetismo” descreve melhor 

Urano, enquanto altruísmo é sua qualidade ideal.  
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Vénus e Urano regem os Signos do Ar Libra e Aquário, dando a ambos uma 
flexibilidade criativa, intuitiva e mentalmente elevada. Vénus e Urano são 
exaltados nos Signos de Água Peixes e Escorpião, que dão a esses Planetas 

a visão interior psíquica, característica dos Signos da Água, da força 
criativa de uma natureza espiritual superior. É como se o altruísmo de 

Urano fosse a consciência da alma em expansão ou o fruto da essência 

espiritual das qualidades de Vénus.  

Urano tem uma visão mais profunda baseada num princípio semelhante 
ao amor, à beleza e à apreciação. Urano é Vénus em crescimento mais 

elevado, Vénus de uma vida onde o “Ego” jamais é levado em 
consideração. Na sua exaltação ele não examina o amor pessoal, mas 

esforça-se por elevar-se a mais alta visão e ao objetivo superior.  

Grandes vultos de Aquário não foram gigantes intelectuais. Edison, 

Lincoln e muitos outros foram humanistas, cujo amor altruístico pela 
humanidade foi dirigido e canalizado em energias contínuas para o bem-

estar social.  

O Amor – a maior força do universo – é plantado, transmutado e 

desabrocha no fruto de Aquário: altruísmo. Urano é a oitava superior de 

Vénus.  

Três mensageiros são enviados por Aquário: Saturno (co-regente de 
Aquário) do rosto brilhante; Vénus, aquela que traz amor e alegria a 
todos, e o maior de todos, o poderoso Urano, destruidor, separatista, 

vingador e também unificador. Urano que quebra para novamente juntar, 
que fere para cicatrizar, separa para unir. Para resistir a sua radiante 

presença precisamos dobrar as nossas espadas e curvar as nossas cabeças 
diante dele, pois ele é belo e puro. Ele destrói tudo o que foi criado no 

egoísmo e na paixão, destrói o materialismo e a cristalização sobre a 

Terra.  
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Aquário não tem templos, laços ou dependências. Ele é ser humano e 
recebe o espírito da vida no amor e na sabedoria. Aprendemos a olhar e 
a virar o nosso rosto para cima, a fim de recebermos tudo o que nos é 

oferecido, porque a sua dádiva é dourada. Precisamos tornarmo-nos 
puros para receber isto na Mente, no Corpo e na Alma, pois ele atua em 

todos os planos. Sua é a água (espírito) da Vida. Aqueles que podem 
receber este Espírito divino e conservá-lo, não serão mais compelidos à 
morte ou ao nascimento. Eles terão encontrado o seu amor, a sua Fonte, 

a sua unidade, pois este é o objetivo de Aquário: ser dois em um, macho 

e fêmea, tornando-se como Deuses para nunca mais vagarem sozinhos.  

Aquário chega como um ser humano para todos aqueles abaixo dele, 
unindo todos os elementos e todas as pessoas com seu Espírito divino, 

pois Aquário focaliza Cristo.  

PEIXES: COMPAIXÃO, INSPIRAÇÃO E INTELIGÊNCIA DIVINA 

Peixes é o 12º Signo do Zodíaco e a sua associação é com a 12º Casa do 

horóscopo. Peixes é o Signo do “desfazer ou do desdobrar” e esta 
interpretação básica deveria guiar a vida das crianças de Peixes (ou de 

qualquer pessoa com a 12º Casa no Sol).  

O destino maduro (lições e compromissos de vidas 

anteriores que devem ser liquidadas agora) é 
consideração primária e principal indicada por 
Peixes e a 12ª Casa. Ao aceitar limitações como 

uma oportunidade, a 12ª Casa (Peixes) torna-se a 
Casa do “desdobrar” “desamarrar”. Por outro 

lado, “a ação de desfazer” tem como resultado 
evitar-se outras responsabilidades de destino 

maduro. 



 Fiat Lux 
Ano 2020 | nº 11 | Jan-Fev-Mar  

 

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

 
 14 

Uma combinação de todos os elementos (Signos, Casas e Aspetos) 
governa a atual ação da energia criadora das 12 Hierarquias Zodiacais. De 
Áries até Peixes é um grande passo. É a lição de cada ser humano, que 

deve usar cada uma dessas forças criadoras na sua própria vida. Guias 

divinos proporcionam enormes impulsos de vida para canais cósmicos. 

Para ilustrar melhor as qualidades de Peixes e o seu regente Neptuno, é 
melhor indicar a relação entre Neptuno e a sua oitava inferior Mercúrio. 

Há o ser humano espiritual e o ser humano físico e o elo entre eles é a 
Mente. Neptuno representa os deuses ou divindades e, portanto, aquela 

parte do ser humano que pode harmonizar-se com a consciência Divina. 

Esta qualidade expressa-se como vontade. Opera através da qualidade 

mercuriana, que indica a inteligência ativa enfocada através da Mente e 
pela expressão física através do sistema nervoso, sobre os quais Mercúrio 

rege, na fala e na ação. Mercúrio tem como principal reivindicação, a 
inteligência do ser humano, especialmente na linguagem, ciência e 
conhecimento e onde ela for usada para o bem-estar e o desenvolvimento 

das coisas do mundo. Neptuno dá uma força similar sobre os assuntos 
espirituais onde a revelação psíquica, a inspiração e a visão acrescentam 

discernimento sobre assuntos de outros mundos. A ligação entre os dois 
e a mentalidade que é dada por Mercúrio e que não se limita mais aos 
interesses da Terra, quando associada a Neptuno. Com Neptuno, dedica-

se a condições mais elevadas: raciocinar não é somente lógica, mas 

raciocinar torna-se uma lógica inspirada. 

Mercúrio rege a Mente inferior e é um foco através do qual a razão 
encontra expressão. Neptuno é a oitava superior de Mercúrio e rege a 

Mente divina ou psíquica e com o tempo elevará a humanidade além do 

estágio humano fazendo de cada um de nós, seres divinos. 

Desde que tanto Mercúrio quanto Neptuno representam pontos de 
inteligência, podemos chama-los de oitavas, mas eles se diferenciam 
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quanto ao grau de inteligência: um no sentido físico (Mercúrio), o outro 

no sentido espiritual (Neptuno). 

Este é o caminho do ocultista (Mercúrio-Neptuno). Aqui investigamos 
cientificamente os domínios espirituais e nossa natureza intelectual fica 

satisfeita ao analisar a causa e a razão da religião. A principal diferença 
entre o místico (Vénus-Urano, Aquário) e o ocultista (Mercúrio-Neptuno, 
Peixes) é que o místico conhece a verdade no seu coração (intuição) e a 

aceita porque tem fé, enquanto o ocultista avança no caminho através da 
inspiração e ambos conhecem e podem explicar para satisfação da razão, 

todos os passos que percorrem. 

Neptuno é o regente de Peixes e Peixes está aos pés do grande corpo do 

Grandioso Ser humano Zodiacal do Universo. Como o nobre ser humano 
do Zodíaco caminha pelas alturas das montanhas e pelas profundezas das 

grandes planícies, todas as sensações chegam até ele. Estas forças 
(sensações) são enviadas para cima através de Peixes e dos demais Signos 
restantes (partes do corpo), até que alcancem o cérebro (Áries), mas leva 

muito tempo para que estas sensações cheguem ao Grande Cérebro. A 
menos que Mercúrio (regente dos nervos) preste muita atenção nos 

negócios (Mercúrio é o mensageiro dos Deuses), estas sensações vindas 
de Peixes (humanidade) podem perder-se e confundir-se. Precisamos 
aprender a ser sensíveis e a responder a Mercúrio e a Júpiter quanta a 

sabedoria. 

Justiça e verdade são os únicos guias a seguir no jogo da vida. Se 
depositamos a nossa confiança em Júpiter (co-regente de Peixes), ele nos 
protegerá das agruras dos lugares obstruídos. Observe-se a inteligência e 

o raciocínio de Mercúrio. Ele, com Júpiter, orienta-nos e conduz-nos até 
que sejamos capazes de encontrar a divina radiação de Neptuno, 

companheiro do exaltado Urano, no caminho da libertação. Devemos 
seguir a razão e a lógica através de Mercúrio enquanto conquistamos os 
profundos e internos segredos da inspiração de Neptuno. Então, 
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caminharemos até encontrar a compreensão deste ser radiante, Peixes, 
que nos conduzirá para caminhos mais diante. Todos os Signos da 
Trindade da Água – Câncer, Escorpião e Peixes – têm uma força incomum: 

emocionais, flutuantes e mutáveis, em várias maneiras e formas, assim 
como a água que tem a capacidade de refletir em si, a variedade de níveis 

e profundidades. 

Peixes é como um riacho a caminho do mar, rindo e borbulhando sobre 

as pedras, mas, às vezes, sendo obrigado a parar quando se depara com 
um trecho mais difícil e profundo e aí tem de ficar por um bom tempo. 

Movendo-se vagarosamente e girando de modo suave ele reflete a 
profundidade e a seriedade das viagens da vida. Assim, também acontece 
com as pessoas de Peixes. Falam e riem e raramente estão quietos, mas 

sob esta aparência superficial e externa, existe uma natureza 

profundamente compreensiva. 

Se sondarmos as profundezas das crianças de Peixes encontraremos 

sabedoria e conhecimentos escondidos lá. 

Quando Peixes vem para o mar, encontramos pérolas, mas precisamos 

mergulhar muito fundo para as apanhar. Essas pérolas são guardadas 
pelos grandes Seres Invisíveis que não dão o seu tesouro a qualquer um, 
mas somente aos corajosos. Quando navegamos nas águas de Peixes 

precisamos marcar um rumo certo, aprender a conhecer a força dos 
ventos pois eles sopram em todas as direções e há muitos perigos no 

nosso caminho. Os ventos do destino são inquietos e mutáveis, mas 
precisamos saber que uma grande força está dirigindo-os. Esta força está 
tão longe e acima de nós, que, às vezes, essas mensagens se perdem 

através dos muitos mensageiros (Hierarquias Criadoras, Áries através de 

Peixes). 

Neptuno e Peixes – morte para outro nascimento – o último estágio é o 
12º. Eles representam o último estágio para o completo ser humano 
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zodiacal e o 12º estágio para o contínuo caminho sempre para cima. 
Peixes são todas as coisas desconhecidas, daí a sua verdade ser guardada 
em lugares secretos e amarrada por leis maiores. O símbolo de Peixes é o 

fruto do Espírito, à medida que ele transcende e se transforma. Na sua 
jornada, ele passa por esses portais para alcançar mundos mais elevados 

e melhores. 

(de Thomas G. Hansen  

– com prefácio da Fraternidade Rosacruz de Campinas – SP  

– traduzido do original inglês: Zodiacal Hierarchies de Thomas G. Hansen 

e publicado na revista Rays from the Rose Cross da The Rosicrucian 

Fellowship, no período de Abril de 1980 a Março de 1981  

– publicada na Revista Serviço Rosacruz da Fraternidade Rosacruz em 

Janeiro de 1982) 

 

 

 

 
 

 

As Razões Visíveis e Esotéricas para o Equinócio de 
Março 

 

Razões Visíveis 

No Equinócio de Março o Sol “cruza” o equador celeste de Sul para Norte 

– como sabemos a Astrologia funciona em projeção geocêntrica e 
consultando as Efemérides planetárias verificaremos que à medida que 

os dias se vão aproximando de março, a declinação do Sol vai diminuindo: 

passa de 23º 26ʹ à volta de 21/12 para 0º à volta de 20/3. 
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Essas razões físicas são as partes visíveis que verificamos como evidências 
de que o Equinócio de março é o momento em que mais uma vez estamos 

no tempo da Páscoa. 

 

Razões Esotéricas 

A passagem do Sol por Áries, o Carneiro (regido por Marte) simboliza o 
cordeiro Pascal, marcial, morte na cruz (“cruzar” o Equador – 

Crucificação). 

Mais uma vez atingimos o ato final do drama cósmico que envolve a 

descida do Raio de Cristo sobre a matéria da nossa Terra: o Nascimento 

Místico, celebrado pelo Natal, a Morte Mística e a Libertação. 

O impulso de vida do Cristo Cósmico que penetrou na Terra da última vez 
teve o seu Nascimento Místico por ocasião do Natal, cumpriu a sua 

maravilhosa magia de fecundação durante os meses decorridos entre o 
Natal e a atual Páscoa, e está agora libertando-se da Cruz da matéria para 
ascender novamente ao Trono do Pai, deixando a Terra revestida de vida 

para ser usada nas atividades físicas dos próximos meses. 

O Raio Espiritual emanado anualmente do Cristo Cósmico para revitalizar 

a vitalidade latente da Terra, está agora a subir ao Trono do Pai. 

Nesta parte do ano, uma vida nova, uma energia aumentada, circula com 
força irresistível pelas veias e artérias de todas as coisas vivas, inspirando-
as, dando-lhes nova esperança, nova ambição e nova vida, impelindo-as a 

novas atividades através das quais aprenderão novas lições na escola da 
experiência. Com ou sem conhecimento da parte dos beneficiados, esta 

energia superabundante revigora tudo o que tem vida. 
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Durante os últimos seis meses temos sido progressivamente impregnados 
com as vibrações espirituais do Cristo Cósmico que começaram a penetrar 

a atmosfera da Terra em setembro. 

Nessa descida do Cristo Cósmico, veio a nós um novo impulso para a vida 

superior; esse impulso culminou na noite Santa do Natal e tem produzido 
a sua magia nas nossas naturezas de acordo com a maneira pela qual 

aproveitamos as nossas oportunidades. 

De acordo com a nossa diligência ou descuido na passada estação, o nosso 

progresso será acelerado ou retardado na próxima, pois não há palavra 
mais verdadeira do que aquela que nos ensina que somos exatamente o 

resultado das nossas próprias ações. 

Uma nova oportunidade de prestarmos maior serviço proporcionar-nos-
á um impulso adicional em direção ao céu e não será demais repetirmos 

que será inútil esperarmos a libertação da cruz da matéria, enquanto não 
tivermos aproveitado todas as nossas oportunidades aqui, só depois disso 

estaremos preparados para uma esfera de serviço mais ampla. 

Os cravos que pregaram o Cristo à Cruz do Calvário terão que nos 

trespassar, até que o impulso dinâmico do amor flua de nós em ondas que 
vão aumentando ritmicamente, como a maré de amor que anualmente 

penetra na Terra e a envolve com vida renovada. 

Durante os três meses que passaram, o Cristo sofreu as agonias da 

tortura, “gemendo e esperando pelo dia da libertação” que chega na 

ocasião da qual a Igreja Ortodoxa fala como sendo a Semana da Paixão. 

Nós sabemos, de acordo com os ensinamentos místicos, que essa semana 
é exatamente a culminação ou o ponto máximo do Seu sofrimento e que 

então Ele sairá da Sua prisão; sabemos que quando o Sol cruza o equador, 

Ele pende da Cruz e exclama: “Consummatum Est”. Está terminado! 
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Este não é, porém, um grito de agonia. 

É um grito de triunfo, um brado de alegria porque chegou a hora da 

libertação, e porque mais uma vez, Ele pode elevar-se durante algum 

tempo livre das agrilhoantes condições do nosso planeta. 

Deveríamos regozijar-nos com Ele nesta hora grande, gloriosa e triunfal; 

na hora da libertação, quando Ele exclama: “Está terminado”! 

Sintonizemos os nossos corações com este grande acontecimento 
cósmico; regozijemo-nos com o Cristo nosso Salvador, porque mais uma 

vez chegou ao fim o Seu Sacrifício anual; e sintamos gratidão, do mais 
profundo do nosso coração, porque Ele está prestes a libertar-Se dos 

grilhões da Terra; porque a Vida que Ele agora espalhou no nosso Planeta 

é suficiente para nos conduzir até ao próximo Natal. 

Adaptado de: 
http://fraternidaderosacruz.com/site/category/astrologia/astrologia-e-

os-solsticios-e-equinocios/ 

 

Fonte: https://qawasqar.blogspot.com/2017/03/equinocio.html 
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2. FILOSOFIA ROSACRUZ 
 

O Aspeto Cósmico da Páscoa 

As quatro estações do ano determinam, desde os mais remotos tempos, 
os mistérios da relação do ser humano com a Terra (Planeta-mãe) e de 
ambos com o Sol. Constituem o importante Mistério da Nona Iniciação 

Menor. 

Ademais das influências zodiacais, que levaram os Guias-Iniciados a 

estabelecer as formas religiosas (religião do Touro, do Cordeiro (judaica), 
dos Peixes (cristã), etc.), houve, desde recuados tempos, uma tradição 

esotérica ligada aos equinócios e solstícios. Encontramos essa tradição, 

velada por mitos, nas várias civilizações que nos precederam. 

A passagem pelo Mar Vermelho e a travessia de quarenta anos pelo 
deserto, na história dos hebreus, relatada na Bíblia, é um simbolismo da 

evolução através do Signo de Áries, cuja cor é o vermelho e cujo Signo é 

o Cordeiro, tomado por adoração em vez do bezerro. 

Quando Moisés negociava com o Faraó a libertação do seu povo, este 
resistiu-lhe, e o Senhor fez cair sobre o Egipto as famosas pragas, que 

culminaram na matança dos primogénitos. Para preservar os seus lares, 
os israelitas sacrificaram o Cordeiro e pintaram com sangue as ombreiras 
das portas. Por essas casas a morte não passou. É um símbolo de que, na 

transição evolutiva de uma para outra Era, aqueles que resistem acabam 
cristalizando-se e ficando para trás. O cordeiro é o emblema da 

Dispensação que deveria suceder à do boi Ápis. Na pressa de deixar as 
suas casas, quando o Faraó finalmente cedeu, os israelitas esqueceram o 
fermento em casa e tiveram que fazer os seus pães sem fermento. Daí se 

originam os pães ázimos, lembrança da libertação do Egito. 
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Como símbolos, o sangue derramado do cordeiro representa a expiação; 

e os pães sem fermento, a pureza decorrente dela. 

De qualquer das formas, antes do êxodo, os solstícios e equinócios já 
tinham influenciado a determinação dos principais festejos, em todos os 

povos. A libertação do Egito ocorreu na Páscoa e a ela está associada, pela 
razão esotérica já exposta, a transição evolutiva para a Era de Áries. Mais 
tarde, o sacrifício do Cristo ocorreu na mesma Era, para designar a 

transição para a Era de Peixes. 

Herdeira dos mistérios astrológicos ocultos, a tradição cristã-esotérica 
conserva o Cristo Solar, com os seus doze Apóstolos, substituindo a 

epopeia de Sansão e a história de Jacó e os seus filhos. 

Desde o Seu sacrifício, pelo qual o Cristo se crucificou à cruz da Terra, para 
redimi-la dos registos negativos dos pecados dos seres humanos. Ele 

desenvolve uma sublime e penosa missão, em ciclos correspondentes aos 

equinócios e solstícios. 

No cristianismo popular este mistério remanesce como tradição, nos 
festivais cristãos (Natal, Páscoa, Festas joaninas de São João, São Paulo e 

São Pedro e Imaculada Conceição). 

Hoje a Igreja católica volta a considerar, com razão, a Páscoa, como o mais 
importante acontecimento do ano cristão. Nela, o Senhor demonstrou o 
triunfo do Espírito imortal, levantando-se do túmulo, ressurgindo dos 

mortos e dando o modelo do que todos nós, no devido tempo, devemos 
individualmente alcançar. O facto é relacionado com o dia de 

Pentecostes, o batismo de fogo prometido, que o Messias interno há de 
nos dar, para abertura interna e comunhão com todos os seres, além de 

todas as línguas, limitações e preconceitos. 
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Os cristãos-esoteristas (Estudantes Rosacruzes) comemoram a Páscoa na 
entrada no Equinócio de Março, com um ritual adequado que nos 
relembra a missão do Salvador, e a tarefa individual de libertação, de si e 

da Terra, em colaboração com o Cristo. Adverte, mais, que Ele, na Páscoa, 
uma vez mais deixa a cruz do Planeta, onde voluntariamente se cravou, 

desde o último Natal, com o fim de insuflar um renovado impulso da Sua 
Luz e Amor, que eleve vibracionalmente a Terra nos seus nove estratos, 
além de suscitar o altruísmo de todos os homens e mulheres, na medida 

da receptividade deles. 

Recomendamos aos estudantes ler e meditar profundamente sobre os 
mistérios dos Solstícios e Equinócios, em ligação com a missão do Cristo. 
Por eles, poderão compreender como, desde o dilúvio que abriu os 

portais do Arco-Íris para a Era Ariana, as estações do ano constituíram os 
ciclos alternados, em graus maiores e menores, de todos os factos 

evolutivos, começando com a festa das primícias (os primeiros frutos), 

início do ano solar. 

Ao tomarmos consciência, ainda que em pequeno grau, dos ciclos da vida 
do Cristo, assumimos um dever inegável, prazeroso e caloroso, de 

colaborar no plano de Salvação do Mundo, começando connosco mesmos 
– que é do nosso exclusivo interesse, – pois não temos feito tudo o que 

poderíamos fazer em prol da nossa libertação. 

Ao começarmos uma vida nova, o ano também se torna novo para nós – 

um convite desdobrado em quatro etapas de realização trimestral, nas 
quais somos desafiados a tomar a nossa cruz, a assumir conscientemente 
o nosso destino e caminhar para a libertação, seguindo a meta do Cristo. 

Então estaremos atuando em ritmo e harmonia com o Universo. 
Deixaremos de ser um peso a mais para o Cristo. Ao contrário, converter-

nos-emos em Simão Cireneu – aquele que ajudou a carregar a cruz do 
Senhor. Com isso estaremos abreviando o tempo para o nosso interno 
Pentecostes, cuja abertura e despertar nos traçarão o umbral para uma 
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vida mais ampla. Será o cumprimento: “rasgou-se o véu do Templo de alto 
a baixo”. Será o romper do ovo da páscoa individual, para que o “novo 
nascido”, tendo cumprido o período de amadurecimento interno (3×7); 

tendo realizado o trabalho de dentro para fora, pode nascer como 
pintainho. Mas será ainda um pintainho, convidado a tornar-se um galo – 

símbolo da vigilância, do ser realizado – pelas Iniciações que o esperam. 

O pintainho não pode abreviar a sua gestação de 21 dias, porque está 

inteiramente sujeito a um trabalho externo. Mas o ser humano pode 
abreviar o seu amadurecimento interno, porque atua de dentro – quando 

assume conscientemente a tarefa evolutiva. O tempo de romper o ovo 

depende de cada um. 

Cada um está agora, dentro do ovo dos seus corpos. Esperamos que 
possam aproveitar a oportunidade que estão a receber, esforçando-se 

devidamente, para abreviar o tempo de maturação e possam assim 

romper a casca do vosso ovo, nascendo para uma vida nova. 

Cada iniciado e mesmo cada estudante sincero que trabalha 
conscientemente na Missão do Cristo, é mais um carvão, para aumentar 

em progressão geométrica, o fogo e a Luz redentora – até que um número 
suficiente de seres humanos possa manter a Terra na sua própria 

levitação. 

Será, então, a última Páscoa do Cristo, a consumação dos séculos (tempos 

profanos) e o definitivo 

“CONSUMMATUM EST”! 

E Ele, ao subir, elevar-nos-á a todos também. 
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(Adaptado de: Revista “Serviço Rosacruz” – 04/76 

Fraternidade Rosacruz – São Paulo) 

 

 
 
 

  

"O Ovo Cósmico" 

Reprodução do quadro "Sunrise by the Ocean", do artista Vladimir Kush 
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3. COLUNA DA BELEZA 
 

Ludwig Van Beethoven (1770-2020) 
Comemorações dos 250 anos 

 

Quando à noite contemplo extasiado os céus, a enorme quantidade de 

astros que permanentemente bailam nas suas órbitas, os chamados sóis 

e terras, o meu espírito voa para além dessas estrelas distantes até à 

Fonte Primordial que deu origem a todas as formas e que há-de criar tudo 

o que será criado. 

Beethoven 

 

Beethoven é um dos maiores génios da Humanidade, senão o maior. 
Quem como ele foi capaz de subir até à Harpa Celestial, fazendo-a descer 
até aos corações dos seres humanos? 

A Música é a arte suprema, o Som Criador Divino que nos dá paz, alegria, 
esperança, amor, liberdade. 

Quem como Beethoven criou composições geniais, verdadeiros hinos de 
fraternidade, de liberdade, de harmonia que nos elevam à nossa 
verdadeira pátria, que nos libertam dos elos que nos escravizam a este 

mundo cheio de ilusões? Quem como ele sofreu numerosas amarguras, 
ingratidões, subindo nas asas do perdão, da música, até Deus a quem 

muito amava?  
A sua surdez física deu-lhe provas muito dolorosas, todavia, será que, 
como Iniciado Rosacruz, não possuía capacidades superiores auditivas? 

John Russel teve a oportunidade de o ouvir tocar no seu piano, concluindo 
que entre Beethoven e o piano havia uma íntima união, uma estreita 

audição, estranha, que levava a que os sons se refletissem no seu rosto, a 
sua alma estava muito acima deste mundo físico. Quando lemos o seu 
pensamento que serviu de introdução, concluímos que tinha poderes 

espirituais que o elevavam muito acima do comum dos mortais. Ele era 
um filósofo cosmocrata, rosacruciano.  
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Um dia passeava com a minha querida esposa numa zona verde, em 
Viena, capital da Música, onde viveu, quando nos surge um “grandioso” 

monumento em sua honra. 

Parámos.  
Começámos por admirar todo o 

conjunto, depois acercámo-nos, 
investigámos cada estatueta que 
tinha sido esculpida na sua base. 

Eram nove, alegorias das nove 
sinfonias. Absorvidos nesta obra 

maravilhosa, estávamos a esquecer-
nos de almoçar! Uma delas era um 
cisne. Esta alvinitente ave, símbolo 

do Iniciado, capaz de voar até às 
alturas como de mergulhar nas 

águas, indicava o seu nível evolutivo.  
Como sabemos, a Nona Sinfonia é o Hino 

da União Europeia. Foi uma escolha 
perfeita! Falta seguir os elevados ideais 
contidos nessa obra magistral.  

Muito mais havia que falar sobre o seu 
legado incomensurável. Temos de 

terminar, com as sábias palavras doutro 
génio Rosacruz, o último enciclopedista, 
Goethe:  

“Nunca conheci um artista que tivesse 
uma tão profunda concentração 

espiritual aliada a uma enorme grandeza 
de coração. Por isso, entendo perfeitamente que lhe seja dificílimo 

adaptar-se a este Mundo e às suas convenções.” 
 
 

Delmar Domingos de Carvalho  
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4. HISTÓRIAS DO CAMINHO DA ROSA 
 

Como o Burro Conseguiu as Suas Orelhas e a Sua Voz 
 

 

 

Era um domingo e o claro céu azul sobre o deserto do Arizona tinha 
começado a adquirir as suas costumeiras cores de arco-íris, de fim de 

tarde, enquanto o Sol se aproximava cada vez mais do horizonte, a oeste 

da Montanha Tucson. 

Bernardo Pierre, com cinco anos, o qual estava convalescendo de uma 
doença, tinha sido enrolado num cobertor e levado para o alpendre da 

casa, onde descansava feliz nos braços do seu pai, admirando cenas que 
há muito tempo não via — as flores viçosas do jardim, a relva recém 
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cortada, os lindos matizes alternantes do céu e as distantes montanhas 

do Norte. 

De repente, ele perguntou ao seu pai: 

- Paizinho, sabes uma história nova? 

- Acho que não, Bernardo - respondeu o pai. Penso que já te contei todas 

as histórias que sei. 

Naquele instante, a mula do Bernardo, a Saltitante, começou a zurrar no 

curral, atrás da casa. O som alto e peculiar, na noite silenciosa, assustou 

o Senhor Pierre. Então, ele riu baixinho e disse: 

- Lá está o teu rouxinol do Arizona reclamando a comida, Bernardo. 

- Ah, paizinho, isso não é um rouxinol. O rouxinol é um pássaro. Isso é a 

minha mulinha zurrando. Porque é que lhe chamaste rouxinol do Arizona? 

E o pai explicou: 

- Os vaqueiros lá das pastagens chamam os burros assim, como uma piada 
sobre as suas vozes desafinadas. Os rouxinóis cantam noite e dia; os 
burros também zurram noite e dia. Mas, que eu saiba, nós não temos 

rouxinóis no Arizona, mas temos muitos burros. Por isso, os vaqueiros 
acham engraçado chamar-lhes os nossos rouxinóis, porque a voz dos 

burros é horrível comparada ao doce canto dos rouxinóis. De qualquer 
forma, isto faz-me lembrar uma história há muito tempo esquecida. O 

meu avô costumava contar-ma, quando eu tinha a tua idade. 

- É uma história verdadeira, pai? 
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- Não, filho. É uma história que chama a nossa atenção para o facto de 
que até as mães dos animais protegem e ensinam os seus filhotes, a fim 
de que eles possam saber como cuidar de si próprios quando forem 

crescidos e saírem para o mundo. Mostra-nos também como devemos 
desenvolver os nossos órgãos, para que eles possam ser mais úteis, como 

a voz, por exemplo, para que possamos expressar os nossos sentimentos 
e pensamentos com maior clareza. O meu avô dizia que o nome da 

história era: “Como o Burro Conseguiu as Suas Orelhas e a Sua Voz”. 

Bernardo sorriu, aconchegou-se nos braços do pai e pediu: 

- Parece engraçado, paizinho. Por favor, conta-me essa história. 

Esta história aconteceu há muito tempo e é sobre a mãe mula e o seu filho 
Coiote. O nome da mãe era Senhora Genny. Ela pertencia a um mineiro 
que, numa linda manhã de primavera, pôs uma sela de carga no seu 

lombo e carregou-a com picaretas, pás, feijão, farinha e outros 
suprimentos e conduziu-a até à sua mina, nas Montanhas da Catalina, lá 

no Norte. E ali, o mineiro esperava manter a Senhora Genny trabalhando 

para ele, o tempo todo, durante o verão. 

Contudo, ela tinha outros planos para si mesma. Não gostava de trabalhar 
e tinha planeado longas férias na sombra fresca das árvores da montanha, 

onde a relva era farta e macia e o rio descia da montanha, frio e 

refrescante, até o deserto em baixo. 

Numa noite, quando o seu dono pensou que a Senhora Genny tinha 
começado a gostar tanto da sua nova casa que ficaria contente em ficar 

lá sem objeções, não a amarrou e nem lhe colocou o sino, como 
costumava fazer. A Senhora Genny tinha esperado muito tempo por essa 
liberdade e, antes do amanhecer, estava na floresta a quilómetros de 

distância, onde tinha a certeza de que nunca seria descoberta. Lá, fez uma 
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morada para si numa velha e abandonada cabana de mineiros, onde o seu 

filho Coiote nasceu. 

Tudo correu bem com o filhote e a sua mãe, até o Coiote completar quatro 
meses. Aí, a Senhora Genny começou a ficar preocupada com o facto de 

Coiote ser muito novinho para enfrentar o rigoroso frio do inverno. 

Então, começou a ensiná-lo como cuidar dele sozinho, para que pudesse 

descer a montanha até à casa dos seus parentes, no deserto, onde ela 
decidiu que ele passaria o inverno. Levou-o até lugares onde a relva era 

mais macia, pois os seus dentes ainda estavam a crescer, e onde havia 

riachos de água mais limpa e fresca para ele beber. 

Entre outras coisas, a Senhora Genny ensinou o Coiote a importância de 
escutar, para ter a capacidade de detetar sons que o advertissem em caso 
de algum perigo. A movimentação contínua de aguçar e virar as suas 

orelhas para cá e para lá para ouvir sons de advertência fizeram com que 
as suas orelhas crescessem mais longas do que o normal nos burros. A 

Senhora Genny não ligou a isso. Ela achou melhor que ele tivesse orelhas 
longas, mesmo que não fossem bonitas, do que curtas e belas, que não 

pudessem captar sons à distância, como o Coiote era capaz de fazer agora. 

Numa fria manhã, quando a Senhora Genny viu Coiote tremendo e 

aconchegando-se ao seu lado, decidiu que já era hora de ele ir para um 

lugar que fosse mais quente. 

Então, recomendou, na sua forma silenciosa de falar: 

- Coiote, está mais agradável e mais quente lá no deserto onde mora a tua 

avó. Decidi que deves ir e fazer-lhe uma longa e agradável visita. 
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- Será ótimo, mãezinha, disse Coiote, em palavras que ainda não 
aprendera como fazê-las audíveis. Teremos dias muito bons lá em baixo 

no calor gostoso do Sol, não é? 

- Mas eu não posso ir contigo, disse a sua mãe. O meu dono estará em 

casa esperando por mim. Depois deste longo período de liberdade, a ideia 

de voltar para uma vida de trabalho duro não me agrada. 

- Mas eu não quero ir sozinho, resmungou Coiote. 

- Sei que será uma longa e difícil viagem para ti, querido, concordou a 

Senhora Genny, mas tu já estás grandinho e eu tenho a certeza de que, 
com tudo o que aprendeste comigo, conseguirás chegar lá com grande 

orgulho para mim e para ti também. 

- Tenho de ir imediatamente? – suplicou Coiote. 

- Seria melhor, querido. Mas agora nós vamos divertir-nos e não nos 

preocuparemos com isso. Amanhã tomaremos uma bela refeição ao 
amanhecer e, quando o Sol quentinho tiver empurrado um pouco o frio 
do ar, tenho a certeza de que acharás uma boa ideia ir embora daqui. As 

noites serão cada vez mais quentes à medida que fores descendo a 
montanha. E, quando passares por onde o Senhor João, o ermita, mora, 

estarás bem seguro. 

Coiote estremeceu e disse: 

- E se o Senhor João me apanhar, vai comer-me? 

- Não, a menos que ele esteja com muita, muita fome, respondeu a sua 
mãe. Mas, deves prestar atenção para que nenhum animal selvagem te 

apanhe no caminho. Serias um alimento gostoso e macio para eles agora 
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mas, quando tiveres um ano, serás tão valente e robusto que nenhum 

animal te tentará comer. 

- Acho que seria melhor eu esperar até ter um ano, afirmou Coiote 

apavorado. 

- Oh, não! Estarias morto e congelado antes da primavera, porque o 
inverno daqui é terrivelmente frio. Deves prestar atenção, como eu te 

ensinei, a cada passo do caminho e, se escutares algum som perturbador, 
deves agachar-te no chão, esconder a cabeça, a cauda e os cascos debaixo 

da barriga, ficar bem quietinho e, com o pelo cinzento que tens, podes ser 

confundido com uma pedra. 

Na manhã seguinte, logo depois do nascer do Sol, a Senhora Genny 
acordou Coiote, deu-lhe uma boa refeição da manhã, levou-o até um 
atalho bem marcado na encosta da montanha, esfregou o seu nariz no 

dele e apressou-se em voltar, emocionada. 

Coiote viajou e viajou durante o dia todo e, quando a noite veio, deitou-  
-se perto de uma árvore onde ficou tremendo de medo de que algum 
animal selvagem descobrisse que ele não era uma pedra, apesar de fazer 

como a mãe o mandou, tentando imitar uma. 

Por volta do entardecer do dia seguinte, ele estava próximo da casa do 
Senhor João, que ficava perto do atalho, numa estreita clareira da 
montanha, exatamente como a sua mãe lhe tinha dito, e Coiote pode ver 

claramente um homem perto da casa. Usava um velho chapéu de palha e 
tinha uma longa barba grisalha. Naquele momento estava curvado, 

serrando madeira. 

Coiote sentiu o seu coração quase parar de bater, de medo, quando viu o 

velho porque a Senhora Genny tinha-lhe dito que o Senhor João seria, 
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com certeza, o seu dono e o faria trabalhar duro se ele não conseguisse 

passar pela sua casa sem ser capturado. 

Tentando dominar o medo, o Coiote pensou: “Talvez se eu me deitar e 
descansar um pouco, dará tempo de o Senhor João acabar de serrar e 

entrar em casa. Então, poderei facilmente escapar sem ser visto”. 

Mas Coiote estava cansado, o dia estava quente e, assim que se 

acomodou, adormeceu profundamente. 

Já estava a dormir há algum tempo quando o Senhor João, andando de 

mansinho com os seus pés calçados em mocassins, o descobriu. 

— Ha, ha!, exclamou satisfeito. Aqui está um belo burro de carga para o 

trabalho do ano que vem! Levante-se e venha para casa comigo! 

Acordado de surpresa, Coiote não conseguia abrir os olhos para ver que 

aquela voz estrondosa era a do Senhor João. 

- Farei com que te levantes, disse ele, aproximando-se da cabeça do 
Coiote e, em seguida, agarrou as suas orelhas e puxou-as com força, até 

que elas esticaram mais de quinze centímetros na sua direção. Ele ficou 

tão surpreso com o que viu, que largou as orelhas, perplexo. 

Imediatamente Coiote ficou em pé e desceu correndo a montanha, o mais 
rápido que as suas pernas conseguiram. Quando já tinha alcançado o que 

considerou uma distância razoável para se encontrar seguro, deu uma 
olhadela para trás e viu o Senhor João parado no mesmo lugar. O seu 
velho chapéu de palha estava caído para um lado e ele parecia tão 

espantado por ver as enormes orelhas daquele animal tão pequeno que 

ainda não tinha conseguido mover-se. 
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Coiote estava tão contente agora por estar salvo, longe do Senhor João, 
que o seu coração não pôde suportar toda a emoção. Ele abriu bem a boca 
para deixar escapar um pouco da sua alegria. E, para sua surpresa, um 

“He-he-hee-e!” – saiu da sua garganta. 

Alarmado com aquele som, Coiote respirou fundo e um “Haw-aw-aw!”, 

veio de onde o “Hee-heee” tinha vindo. 

Por um momento, Coiote ficou assustado demais para poder mexer-se. E, 
ao continuar descendo a montanha para se afastar ainda mais do Senhor 

João, decidiu: 

- Não há motivo para ficar alarmado. Esses sons estavam dentro de mim! 

A força que os produz deve estar dentro de todos os da minha espécie. 
Agora, cabe a mim aperfeiçoá-los para que, quando eu chegar à casa da 
minha avó, possa ensinar-lhe a ela e a toda a família como fazer isso. 

Assim, nós seremos capazes de comunicarmo-nos uns com os outros, sem 

importar qual a distância que nos separa. 

Durante o resto do caminho para descer a montanha, Coiote foi 
praticando várias vezes a sua nova descoberta, até chegar ao curral onde 

a sua avó e alguns dos seus parentes estavam; pareceu-lhe a coisa mais 
fácil do mundo expressar a sua alegria ao vê-los. Ele o fez com um “Hee-

ha! ”. 

A vovó mula trotou rapidamente para esfregar o seu focinho no dele. 

- Coiote, querido, estou tão feliz em ver-te! – expressou sem emitir sons 

– Mas as tuas orelhas! A tua voz! Uma coisa maravilhosa aconteceu com 
um burro! Tu deves ter feito algo maravilhoso para merecer ganhar coisas 

tão espantosas! 
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- Não fiz nada de maravilhoso, avózinha – respondeu Coiote – Só deixei 
sair o que havia dentro de mim. E não há nada de extraordinário sobre 
essas coisas, avó, pois o que existe em mim, existe em todos nós. Só 

precisa ser trazido para fora. A avó já ouviu dizer que “o que não usamos, 

perdemos”? 

- Muitas vezes, querido! 

- Bem, eu decidi que há outro ditado, tão verdadeiro quanto esse: “O que 
nós não desenvolvermos dentro de nós mesmos, nunca poderemos 

usar!”. Então, amanhã, depois que eu descansar, vou contar a todos os 
que queiram saber, como é que eu consegui as minhas longas orelhas e a 

minha voz! 

Coiote cumpriu a sua palavra. No dia seguinte, juntou todos os seus 
parentes ao seu redor e começou a contar como desenvolveu as suas 

orelhas e a sua voz. Os seus parentes contaram aos seus filhos e amigos. 

Rapidamente, os burros de todos os lugares começaram a seguir o 
conselho de Coiote e a praticar o autodesenvolvimento. E eles certamente 
continuam praticando porque hoje todos os burros têm voz ruidosa e 

orelhas compridas. 

 

(Do Livro “Histórias da Era Aquariana para Crianças – Vol. IV” – 

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

Juntos, na Era de Aquário 
 
Desde que começamos a interessarmo-nos pelo caminho espiritual, 

começamos a considerar todos os acontecimentos como oportunidades 
de aprendizagem. Parece que começamos a ver o mundo com outros 

olhos, com uns óculos de ver muito longe. As coisas já não acontecem só 
“porque sim” mas cada uma delas começa a merecer-nos uma reflexão 
sobre o seu significado mais profundo, intemporal. O “por acaso” passa a 

ser uma estratégia do Universo (aliás, bastante eficaz!) para nos ajudar a 
mudar de direção. 

Também sobre a pandemia que vivemos nos últimos meses devemos ter 
este tipo de olhar e tentar perceber para além do “por acaso”. 
Sabemos que tudo começou no mercado de Wuhan, na China. Não vamos 

rever toda a história da disseminação do novo coronavírus. Os meios de 
comunicação social já têm falado sobejamente sobre o assunto.  Porém, 

é importante perceber que este mercado é diferente dos nossos 
mercados europeus. É um mercado de animais vivos em que os 
comerciantes os trazem em gaiolas empilhadas e os matam à frente do 

cliente que os escolheu para comprar. E todos os fluidos libertados 
escorrem para o chão, a céu aberto. São igualmente mercados onde são 

vendidos animais domésticos (galinhas, borregos, patos, ...) mas também 
animais selvagens (iguanas, cobras, morcegos, lagartos, ...), cuja 
comercialização e consumo o governo chinês permite. Não existem 

inspeções veterinárias ou controlo sanitário. Se um animal estiver doente, 
é muito provável que contagie os seus vizinhos, pelo confinamento de 

todos em espaços exíguos e banhados pelo sangue e fluidos corporais dos 
que são mortos no momento. E serão os compradores que, no final, irão 
ingerir esses animais. 

Conseguimos perceber que a probabilidade de transmissão de doenças 
infeciosas entre espécies esteja favorecida, bem como favorecida estará 

a transmissão destas aos humanos. E foi isso que aconteceu. Coronavírus, 
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já conhecemos há muito tempo. São vírus, fraquinhos, que provocam 
sintomas tipo constipação. Sem mais. Porém, este é diferente. É 
proveniente de outras espécies (cobra, morcego) e, num número 

demasiado grande de casos, provoca pneumonias graves. Por vezes, 
muito graves. E dizemos que “ultrapassou a barreira das espécies”, ou 

seja, deixou de estar limitado às cobras e aos morcegos e passou para os 
humanos. Como os humanos nunca tinham sido infetados por ele, não 
havia imunidade. E as consequências são as que já conhecemos. 

No entanto, e infelizmente, esta não é a primeira vez que isto acontece. 
Talvez em menor escala e com menor gravidade, como uma pequena 

campainha que tem alertado para um perigo. Todos estamos recordados 
da gripe das aves que assustou o mundo em 2005 ou da gripe suína (a 
gripe A) de 2009 ou ainda, mais recentemente e já no capítulo das 

infeções transmitidas por animais selvagens, a doença por vírus Ébola em 
2013.  

A campainha vai soando, de várias maneiras, cada vez com maior 
intensidade e parece trazer-nos uma mensagem: é preciso adotar um 

outro modo de relacionamento com os animais. Não um relacionamento 
predatório desenfreado que, além de tudo, tantas consequências 
nefastas está a ter para o planeta, mas talvez de respeito e ajuda, 

considerando os animais como seres em evolução, tal como nós, mas em 
estadios diferentes. Nós somos os irmãos mais velhos, no liceu, e os 

animais, os irmãos mais novos que entraram agora para a escola primária.  
Numa perspetiva espiritual, sempre que o Eu Superior é esquecido ou 
“abafado”, o homem corta-se da raiz do Bem e fica entregue a si próprio. 

Desliga-se dos valores superiores de respeito, humildade, altruísmo, bem-
querer... E, como no Universo não existem vazios, serão os pensamentos 

inferiores que vão predominar: o medo, o domínio, o egoísmo. Esses 
pensamentos, revestidos de desejos e emoções equivalentes, vão 
manifestar-se no mundo físico, nas atitudes concretas da existência 

quotidiana. Como afirmava Hermes, o Trimegisto, “Tal como é em cima, 

assim é em baixo” e, se o pensamento que anima alguém é de domínio, 

os seus desejos serão de domínio e as suas ações serão, inevitavelmente, 
dominadoras. Esta “poluição mental” vai “poluir” também as nossas 
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atitudes. E quem são aqueles que é mais fácil dominar se não os mais 
pequenos, os irmãos da escola primária? Em vez do verdadeiro apreço 
pelos animais, assistimos à sua apreciação... no prato.  

Parecia, até há pouco, que este era um assunto da esfera privada, 
relegado para a consciência individual de cada um. No entanto, a 

pandemia ensina-nos uma lógica universal e recíproca, na qual eu sou 
responsável pelo meu irmão e a minha própria saúde, bem-estar e 
existência depende também dele. Este parece deixar de ser um assunto 

pessoal para passar a implicar uma consciência coletiva e 
responsabilidade para com o próximo. Parece ser um assunto da Era de 

Aquário... É verdade que só juntos podemos avançar! Só juntos “vamos 
todos ficar bem”! J 

SGG 
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6. ESPAÇO DE REFLEXÃO 

 
A Mente e a Cura 

 
A verdadeira causa do contágio 

 

Há muitas pessoas de natureza desdenhosa que estão sempre dispostas 

a gracejar à custa dos que praticam os sistemas de cura divina, sistemas 
estes que ensinam a manter um estado de ânimo livre de temores em 

todas as circunstâncias. Mas a realidade é que alta percentagem das 
nossas doenças é devida ao medo por parte do paciente.  
Os viajantes que visitam ilhas desabitadas informam que as aves e os 

quadrúpedes que lá se encontram não sentem, a princípio, o menor medo 
deles, embora logo aprendam a natureza destrutiva do homem e, em 

seguida, fujam ao vê-lo. Foi assim que a natureza impiedosa do homem 
semeou, no passado, o terror em toda a terra. Conquistamos, domamos 
e exploramos as feras e as aves e, o que não podíamos conquistar, 

destruíamos até que todos os seres que respiram aprenderam a fugir de 
nós, aterrorizados.  

Quando voltamos a nossa atenção para as coisas minúsculas, o caso é 
completamente diferente. O homem, que acredita reinar soberanamente 
sobre a terra porque conseguiu aterrorizar todas as criações grandes, por 

sua vez, treme de medo ante os seres diminutos do mundo e quanto 
menores mais os teme. O microscópio ensinou-nos que seres tão 

pequenos como a mosca caseira transportam na penugem das suas patas 
milhares de parasitas; por conseguinte, o medo obriga-nos a gastar 
milhões e milhões de euros em papel apanha-moscas, inseticidas e outros 

artifícios para nos livrarmos delas mas a maior parte dos nossos esforços 
são em vão. Por mais vultuosas que sejam as somas que gastemos para 

exterminar as moscas, estas são tão prolíferas que as suas crias crescem 
mais depressa do que nós podemos destruí-las.  
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Tememos o seu primo, o mosquito, ainda mais. O microscópio ensinou-    
-nos que este pequeno inseto é o primeiro mensageiro do Anjo da Morte. 
Daí lutarmos contra ele, receosos pelas nossas vidas. Mas apesar das 

vastas somas que gastamos anualmente nas tentativas de exterminá-lo, 
continua a multiplicar-se. Vem depois o leite que bebemos. Em condições 

ordinárias, diz-se que contém pelo menos 100.000 germes por centímetro 
cúbico, embora nas melhores condições sanitárias que nos seja possível 
estabelecer, esse exército de destruidores possa descer até 10.000. 

Assim, pois, tremendo de medo, pasteurizamos esse líquido antes de nos 
atrevermos a dá-lo aos nossos filhinhos. Cada gota de água que bebemos 

pulula de germes de todas as espécies, diz o microscópio, e até as moedas 
e as notas com que compramos as coisas de que precisamos, são 
igualmente veículos de morte porque estão infetadas em grau 

inimaginável. Em certa ocasião pensou-se em lavar e desinfetar as notas, 
mas devido a que os banqueiros não poderiam distinguir facilmente as 

legítimas das falsas, abandonou-se esse procedimento. Se tememos mais 
as notas falsas do que os germes, é porque amamos mais o dinheiro do 

que a saúde. Não é ridícula essa atitude e indigna de nosso estado nobre 
de seres humanos e filhos de Deus? Até a ciência oficial sabe que o temor 
destrói o poder de resistência do corpo dando-lhe propensão para 

adquirir doenças que, caso contrário, não o teriam afetado. Do ponto de 
vista oculto, tudo isso é perfeitamente claro e simples. O corpo denso que 

vemos com os olhos é interpenetrado por um veículo composto de éter e 
a energia solar, que ocupa todo o espaço, está continuamente 
penetrando no nosso corpo através do baço, que é o órgão especializado 

para atrair e assimilar este éter universal. No plexo solar, essa energia 
rapidamente se converte num fluido rosado que penetra todo o sistema 

nervoso e que pode ser comparado à eletricidade que circula pelos fios 
de um sistema elétrico ou telegráfico. Por meio deste fluido vital, os 
músculos movem-se e os órgãos realizam as suas funções vitais, de modo 

que o corpo pode manifestar-se em plena saúde. Quanto melhor é a 
saúde, maior é a quantidade deste fluido solar que absorvemos, mas dele 

só utilizamos uma parte porque o excesso é irradiado para fora do corpo 
em linha reta.  
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Já vimos, por certo, tiras de papel que se prendem à grade dos 
ventiladores elétricos nas pastelarias e lugares semelhantes. Quando o 
ventilador está em movimento, essas tiras flutuam a partir do mesmo, 

arrastadas pela corrente de ar. As linhas irradiam-se de toda a periferia 
do corpo humano também segundo linhas retas, quando gozamos de 

perfeita saúde. Portanto, este estado é considerado como de saúde 
radiante. De uma pessoa assim, dizemos que irradia saúde e vigor ou que 
tem vitalidade irradiante. Nessas condições nenhum germe pode 

encontrar guarida no seu corpo. Não pode penetrar vindo de fora porque 
estas correntes de força invisíveis o impedem da mesma forma que uma 

mosca não pode passar através de um ventilador em movimento. E os 
microrganismos que entram no corpo com o alimento, também são 
expelidos rapidamente porque os processos do corpo vital são seletivos, 

como vemos, por exemplo, nos rins que expelem os detritos ao passo que 
retêm as substâncias vitais necessárias para a economia do corpo.  

Mas desde o momento em que permitimos que os pensamentos de 
temor, de preocupação, ira, desalento, etc., nos assaltem, o corpo 

procura fechar as portas, por assim dizer, contra todos os inimigos 
exteriores, imaginários ou reais. O baço fecha-se e deixa de especializar o 
fluido vital em quantidade suficiente para as necessidades do corpo, 

produzindo-se então um fenómeno análogo ao que se observa quando se 
diminui a voltagem ou se corta parcialmente a corrente elétrica que faz 

funcionar um ventilador. Neste caso, as tiras de papel começaram a decair 
e já não se mantém estendidas e ondulantes para proteger os doces ou 
frutas, mantendo as moscas afastadas. O mesmo se passa com o corpo 

humano quando o temor provoca o encerramento parcial do baço pois as 
forças solares já não passam pelo corpo com a mesma velocidade de 

antes. Não irradiam para a periferia do corpo em linhas retas mas essas 
linhas dobram-se e decaem, permitindo a passagem dos microrganismos 
deletérios que podem-se desenvolver sem obstáculos nos nossos tecidos 

e provocar doenças.  
Quer conheçam ou não esta lei, os que praticam a ciência mental e a Cura 

Divina, na realidade agem de acordo com seus ditames, ao afirmarem que 
são filhos de Deus e que não há motivo para sentir temor porque Deus é 
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nosso Pai e nos protegerá enquanto não violarmos, deliberadamente, as 
leis da vida.  
A realidade é que o contágio vem de dentro. Enquanto vivermos 

sensatamente, alimentando o nosso corpo com alimentos puros, 
procedentes do Reino Vegetal, fazendo os exercícios físicos necessários e 

nos mantivermos mentalmente ativos, poderemos ter completa certeza 
de que o Senhor é o nosso refúgio e nenhum mal nos atingirá enquanto 
demonstrarmos a nossa fé com obras. Se por outro lado, negarmos a 

nossa fé em Deus, desobedecendo às Suas leis, as nossas esperanças de 
conservar a saúde são vãs. 

 
 

In: "Princípios ocultos da saúde e cura" 

(Max Heindel) 
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7. AGENDA 
 
 

Agenda para o mês de Janeiro 2020 
 

dia 06 – 21h30 
Leituras Rosacruzes: Homenagem evocativa da 

“passagem” de Max Heindel - “O Mistério do Santo 
Graal” – Conferência XVII de Max Heindel 

dia 12 – 10h30 Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 26 – 10h30 Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 27 – 15h30 Conferência: "Conceito Rosacruz do Cosmo: Os Quatro 
Reinos" 

  

DATAS DE CURA 

2 – 10 – 16 - 22 – 30 
MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

10 – 18 - 27 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 9 / Lua Nova - 23 

 
 

Agenda para o mês de Fevereiro 2020 
 

dia 03 – 21h30 Leituras Rosacruzes: "A Oração do Senhor"- 
Conferência XVIII de Max Heindel. 

dia 09 – 10h30 Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 23 – 10h30 Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 23 – 15h30 
Conferência: " Conceito Rosacruz do Cosmo: O Homem e o 

Método de Evolução" 

  

DATAS DE CURA 
6 – 12 – 19 – 26 

MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

6 – 14 - 24 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 7 / Lua Nova - 22 
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Agenda para o mês de Março 2020 
 

dia 02 – 21h30 
Leituras Rosacruzes: “A Força Futura – VRIL! O que 

será?” –   Conferência XIX de Max Heindel. 

dia 08 – 10h30 Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 

Dia 18 – 20h00 Celebração do Equinócio da Primavera 

dia 22 – 10h30 Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 22 – 15h30 Conferência: “O Significado da Páscoa na Tradição 
Iniciática Rosacruz” 

  

DATAS DE CURA 
4 - 11 – 17 - 24 

MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

5 – 13 - 22 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 8 / Lua Nova - 23 
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