
Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 

 

 1 

A ORDEM ROSACRUZ * 
 

(Download em formato PDF) 

 

A Ordem Rosacruz, fundada no século XIII, é uma das Escolas dos Mistérios Menores. As 

outras Escolas de Mistérios Menores são diferentemente graduadas para satisfazer as 

necessidades espirituais dos mais precoces de entre as raças primitivas dos povos orientais e 

austrais, com os quais trabalham. Christian Rosenkreuz é o décimo - terceiro membro da 

Ordem Rosacruz e devemos advertir que somente os Irmãos da Ordem têm o direito de se 

chamarem "Rosacruzes". 

 
Sete dos Irmãos da Ordem Rosacruz vão ao mundo quando necessário, aparecendo como 

homens na humanidade ou trabalhando nos seus veículos invisíveis com ou sobre outros 

seres, de acordo com as necessidades. Mas deve ficar bem claro e lembrar sempre que Eles 

nunca influenciam uma pessoa contra sua própria vontade ou seus desejos, mas procuram 

aumentar e fortalecer o bem onde o encontram. Quando algum dos sete Irmãos está 

trabalhando no mundo, ele usa um corpo material como qualquer pessoa. Eles moram, 

geralmente, em casas confortáveis, que podem ser qualificadas como casas de pessoas bem 

situadas na vida, mas nunca exibem ostentação. Possuem escritórios ou posições de destaque 

na comunidade onde vivem, mas tudo isto para justificar suas presenças, poder trabalhar e 

não criar situações embaraçosas sobre sua identidade. No entanto, quer seja por fora, por 

dentro ou através da casa que habitem, podemos sentir sempre "O Templo", que é etérico e 

totalmente diferente das outras construções comuns e que pode ser comparado à atmosfera 

áurica que rodeia o Templo de Cura da Sede Internacional e tem uma extensão muito maior 

que a própria construção material. O maravilhoso Templo descrito pelo personagem Manson, 

no livro “O Servo da Casa" dá-nos uma idéia do que seja uma igreja espiritual, obra de 

extraordinários construtores. A atmosfera áurica rodeia, envolve e atravessa os edifícios e as 

igrejas onde pessoas devotadas a coisas espirituais se encontram e rezam e, em 

conseqüência, a cor difere de acordo com as vibrações lá geradas. O Templo Rosacruz possui 

uma força extraordinária e não pode ser comparado com nenhuma outra construção, a 

atmosfera áurica envolve e interpenetra a casa onde os Irmãos Maiores vivem e está tão 

impregnada de espiritualidade que muitas pessoas não se sentem bem ali. 

 
Cinco dos Irmãos da Rosacruz nunca deixam o Templo e ainda que possuam corpos físicos, 

todo o seu trabalho é feito a partir dos mundos internos. Ainda que os Irmãos Maiores sejam 

seres humanos, eles estão muito mais evoluídos e muito acima da nossa própria e atual 

condição espiritual. 
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Um grande período de vida intensamente activa, devotada e consagrada ao serviço amoroso 

e desinteressado, como Auxiliar Visível, deve ser vivida pelo aspirante antes dele desenvolver 

seu corpo - alma e, pela sua luz, atrair a atenção do Mestre. (Nota: Ao mesmo tempo que o 

estudante está construindo seu corpo - alma, ele está também acumulando um poder 

interno, em semelhante proporção.) A indolência, um estudo fácil, uma contemplação 

estática não atrairão a atenção do Mestre. Ele é, Ele mesmo, um servo no mais alto sentido e 

ninguém que não esteja servindo a seu semelhante, com toda a alma e fervor, deve esperar 

encontrá-Lo. Quando Ele realmente vem, não necessita de credenciais, pois as primeiras 

palavras pronunciadas por Ele estão plenas de convicção, porque está provido da consciência 

que todos nós possuiremos no Período de Júpiter, (uma consciência pictórica, consciente de 

si mesmo) e cada frase do Mestre trará ao aspirante uma série de imagens que ilustrarão 

exactamente e com precisão, o seu significado. Por exemplo, se ele resolver explicar o 

processo da morte, o discípulo verá internamente a passagem do Espírito deixando o corpo; 

ele poderá notar o rompimento do cordão prateado; ele verá a ruptura do átomo-semente 

no coração, e como suas forças abandonam o corpo e unem-se ao Espírito. O Irmão Maior é 

capaz de preceder com seu discípulo da seguinte maneira: primeiro, o Irmão Maior fixa sua 

atenção sobre certos factos que deseja transferir à mente de seu discípulo; e este, que 

tornou-se apto para a Iniciação pelo seu próprio desenvolvimento interno e tendo 

desenvolvido certos poderes que estejam latentes, é como um diapasão harmonizado com 

um tom idêntico ao das ideias enviadas pelo Irmão Maior e, desta forma, o discípulo não só 

vê as imagens, como é capaz de responder às suas vibrações. Assim, vibrando com o ideal 

apresentado pelo Mestre, o poder latente que está dentro do discípulo é convertido em 

energia dinâmica e sua consciência é elevada até ao nível requerido para a Iniciação que lhe 

está sendo dada. 

 

Esta é a razão porque os segredos da verdadeira Iniciação não podem ser revelados e porque 

não é uma cerimónia externa, mas uma experiência interna. 

 

Esta descrição é a mais aproximada do que realmente seja a Iniciação, e é também a única 

maneira de explicá-la para quem nunca passou por isso. Não há mistério algum no que diz 

respeito a esta informação; mas, realmente, ela é secreta porque não existem palavras 

humanas que possam explicar, adequadamente, o que seja uma semelhante experiência 

espiritual. A Iniciação tem lugar no Templo, particularmente apropriado às necessidades do 

grupo de indivíduos que vibram dentro da mesma oitava. A verdadeira Iniciação é uma 

experiência interna, pela qual os poderes latentes que foram amadurecidos pelo aspirante 

são transformados em energia dinâmica, que depois aprende a usar. 
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 A FRATERNIDADE ROSACRUZ E SUA RELAÇÃO COM OUTRAS SOCIEDADES ROSACRUZES 
 
A Fraternidade Rosacruz, fundada por Max Heindel, sob a orientação directa dos Irmãos 

Maiores da Ordem, é representante autorizada para o presente período da antiga Ordem 

Rosacruz, da qual Christian Rosenkreuz ou Cristão Rosacruz é o Cabeça. Esta não é uma 

organização terrena, mas tem seu Templo e seu Quartel General, no plano etérico. 

 

Ele autorizou Max Heindel a formar a Fraternidade com o propósito de levar os Ensinamentos 

da Sabedoria Ocidental ao Mundo Ocidental. Em épocas anteriores, a Ordem levou seus 

ensinamentos a várias sociedades secretas da Europa e de outras partes do mundo, mas o 

crescimento e o adiantamento do povo dos Estados Unidos nestes últimos anos foi tão grande 

que a Ordem resolveu estabelecer o centro esotérico nesse país. A Fraternidade Rosacruz é a 

sua última manifestação em forma física, dando ao mundo a mais recente interpretação dos 

Ensinamentos Rosacruzes, usando os termos científicos deste Século XX, mas ao mesmo 

tempo procurando ser simples e clara, sem abstrações ou tecnicismos que poderiam parecer 

confusos. 

 

O principal trabalho da Fraternidade é disseminar a doutrina esotérica da Religião Cristã, 

porque a Filosofia Rosacruz é considerada cristã-esotérica. Está destinada a tornar-se a 

Religião Universal no mundo, porque o Cristo tem a seu cargo a evolução humana, durante o 

presente Grande Ano Sideral, de aproximadamente 26.000 anos. 

 

Outras sociedades Rosacruzes reivindicam ser descendentes directas dos primitivos ramos da 

antiga Ordem Rosacruz. A Fraternidade Rosacruz não tem ligação com essas organizações, 

mas simplesmente representa o renascimento da Ordem no Mundo Ocidental. 

 

 * Augusta Foss Heindel 


