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INTERPRETAÇÃO DOS HINOS DA 
FRATERNIDADE ROSACRUZ 

 
HINO ROSACRUZ DE ABERTURA 

Letra: Max Heindel 

 
Cada estrela que na sua órbita caminha,  
Revela a lei firme e eterna. 
As estrelas são expressões de Deus,  
Imutáveis como as marés. 
Os mundos caminham girando em círculos através do 
tempo e do espaço. 
A harmonia das esferas giratórias  
Ressoa no Cosmo através dos tempos. 

 
A ignorância humana das leis cósmicas 
Causou a discórdia e então veio a morte e o sofrimento.  
Agora as dificuldades, a dor e a tristeza devem reinar  
Até que a harmonia prevaleça outra vez. 
Nós nos reunimos para estudar as Leis da Natureza.  
Nós procuramos conhecer a verdade eterna. 
E com a verdade que pudermos encontrar,  
Esperamos ajudar a libertar a humanidade. 
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Procuremos certificar-nos de que fazemos o que eleva,  
Enobrece, que é certo e verdadeiro. 
Com amor para todos e ódio para ninguém, 
Não evitemos nenhum dever que deva ser cumprido,  
Pois sabendo como agir corretamente 
E assim procedendo da manhã até a noite,  
Dia após dia, ano após ano, 
Venceremos o egoísmo, o pecado e o medo. 

 
Com a luz da razão procuramos a verdade 
Para restaurar a harmonia, a vida e a juventude,  
Pois a luz da razão, quando é assim usada 
Na procura da sabedoria, é o guia mais seguro.  
Se persistirmos, embora muitas vezes falhemos,  
Com o tempo, nossos esforços prevalecerão  
Para acabar com a discórdia e dissipar 
Todo o mal com a onda rítmica da harmonia. 
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Original em Inglês por Max Heindel 
 

Each star that in its orbit goes, 
law stead fast and eternal shows, 
Expressions are the stars of  God, 
Unchangeable as ebb and flood. 
 
The marching orbs in circle dance 
Thro' time and space each year advance, 
The harmony of rolling spheres 
Resounds in Cosmos thro' the years. 
 
Man's ignorance of Cosmic Law 
Caused discord, then came death and woe; 
Now trouble, sorrow, grief must reign 
Till harmony prevails again. 
 
We've met to study Nature's Law, 
We seek eternal truth to know, 
And with such truth as we may find 
We hope to serve and free mankind. 
 
Let's strive to know that we may do 
What lifts, enobles, is right and true. 
With love to all and hate to none, 
Let's shun no duty that should be done. 
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For knowing how to act aright 
And doing it from morn till night, 
From day to day and year to year 
We conque self and sin and fear. 
 

With reason's torch we search for truth 
To restore the harmony, life, and youth; 
For reason's torch when thus applied 
In wisdom's questis safest guide. 
 
If we persist, tho' oft we fail, 
In time our efforts shall prevail 
To end the discord and dispel 
All evil with harmony's rhythmic swell. 
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INTERPRETAÇÃO DO HINO DE ABERTURA 
 

O Serviço de Domingo à noite na “The Rosicrucian 
Fellowship” começa sempre com o “Hino Rosacruz de 
Abertura” cantado pelas pessoas presentes. A música 
deste hino está escrita em Ré Maior. Esta tonalidade 
ressoa o poder da onda de vida de Libra, os Senhores da 
Individualidade; consequentemente, ela ajuda o 
indivíduo na aquisição de equilíbrio, justiça, cortesia e 
esperança. Esta onda de vida é regida pelo poder 
vibratório do planeta Vénus que incorpora amor, 
harmonia e unidade, e carrega uma força coesa e 
aglutinadora. O tom de Ré Maior, regido pelo amor de 
Vénus, pode ser comparado a um diapasão. Quando o seu 
som é emitido, todos os outros diapasões dentro do raio 
das suas ondas vibratórias (aquelas  da audiência) 
cantarão em uníssono. 
Note-se que a nota vibratória de Vénus que rege a onda 
de vida de Libra é amor. O amor está relacionado com o 
segundo aspeto de Deus e o do homem. O homem, 
portanto, responde a este poder de amor quando está 
afinado na nota-chave de Libra, provavelmente muito 
ténue a princípio, mas, gradualmente, esta força sonora 
continuada despertará o poder do amor no homem e, a 
seu tempo, desenvolverá a sua expressão total que inclui 
harmonia e unidade. 
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Este tão desejado resultado é responsável pela razão de 
todas as noites de domingo, sem exceção, o Hino 
Rosacruz de Abertura ser cantado. 
As palavras deste hino foram escritas por Max Heindel e 
contêm muita informação iluminada. Vamos examinar os 
seus versos e encontrar o que eles encerram: 

• “Cada estrela que na sua órbita caminha”. Aqui é dito 
que cada estrela (o corpo de um poderoso ser) tem 
um caminho separado e distinto nos céus. 

• “Revela a lei firme e eterna”. Aqui aprendemos que o 
caminho de cada estrela está dirigido e governado 
pela lei cósmica, invariável e firme em si mesma. 

• “As estrelas são expressões de Deus”. Agora 
aprendemos que cada estrela expressa não só um 
poder particular de Deus por Quem ela foi criada, 
como houve um propósito definido para a sua criação. 

• “Imutáveis como as marés”. O caminho destas 
estrelas no céu não muda, nem o poder especial que 
ela possui; mas, pouco a pouco, invariavelmente, ele 
expressa o poder de Deus em Si mesmo, assim 
atingindo os resultados espirituais pelos quais foi 
criada. 

• “Os mundos caminham girando em círculos”. Embora 
aparentemente imóveis no céu, as estrelas estão 
continuamente mudando de posição, e o seu caminho 
toma a forma de um círculo em torno de um ponto 
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central que é o centro da consciência de Deus, o 
Criador. 

• “Através do tempo e do espaço, avançam a cada 
ano”. Estes caminhos das estrelas, embora circulares, 
são também em espiral, pois avançam continuamente 
através do espaço. 

• “A harmonia das esferas giratórias”. A sua verdadeira 
forma é esférica e cada uma delas gira em torno do 
seu eixo. Cada estrela emite um som harmónico que 
está perfeitamente de acordo com os sons produzidos 
por todas as outras estrelas. 

• “Ressoa no Cosmo através dos anos”. A música das 
esferas persiste enquanto a manifestação perdura e 
permeia todo o sistema solar. Além disso, se a 
harmonia falhasse por um simples momento, todo o 
sistema se desintegraria. 

• “A ignorância humana das Leis Cósmicas”. O homem 
não conhece todas as leis do Cosmo, mas ele tem-se 
recusado persistentemente a obedecer aquelas que 
ele chegou a conhecer. Vejam os Dez Mandamentos 
por exemplo. A lei cósmica foi-lhe ensinada à medida 
que ele se tornou capaz de a compreender. 

• “Causou discórdia e então veio a morte e o 
sofrimento”. A recusa do homem em obedecer aos 
Dez Mandamentos é a principal fonte de toda a 
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discórdia e tristeza, e a causa da morte como a 
conhecemos hoje. 

• “Agora as dificuldades, a dor e a tristeza devem 
reinar até que a harmonia prevaleça outra vez”. A 
harmonia não pode prevalecer até que o homem 
tenha incorporado os Dez Mandamentos no seu ser e 
os viva na sua vida diária. Ele também tem que 
aprender a Lei de Causa e Efeito conjuntamente com 
a Lei do Renascimento. 

• “Nós nos reunimos para estudar as Leis da 
Natureza”. Só quando começamos a estudar 
realmente as Leis da Natureza, quando aprendemos e 
compreendemos estas leis e porque é necessário que 
vivamos de acordo com elas é que começamos a 
trilhar o progresso espiritual real. 

• “Procuramos conhecer a verdade eterna”. Isto 
significa conhecer todas as coisas que estão 
exatamente de acordo com os factos atuais, as 
imutáveis e sempre operantes Leis da Natureza, todas 
animadas pela vontade da Divindade e 
incessantemente trabalhando para alcançar a 
perfeição em tudo o que foi criado em forma 
embrionária. 

• “E com a verdade que pudermos encontrar, 
esperamos servir e libertar a humanidade”. Quando 
tivermos adquirido uma compreensão de Deus, as 
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Suas leis, os vários processos da criação, o que somos,  
porque estamos aqui, o processo do desenvolvimento 
espiritual, a eterna Vida do espírito, a unidade de 
todos os seres criados, então, e só então, estaremos 
bem preparados para servir a humanidade. Então nos 
tornaremos professores prontos e desejosos de levar 
a mensagem para todos os que estiverem aptos para 
recebê-la, a fim de se libertarem das falsas ilusões. 

• “Vamo-nos esforçar para fazer o que eleva, 
enobrece, é certo e verdadeiro”. Este conhecimento 
não pode ser adquirido sem esforço. Temos que nos 
esforçar diligentemente para consegui-lo e, uma vez 
conseguido, é necessário que o vivamos, se desejamos 
ser realmente verdadeiros na divulgação da Luz. 

• “Pois sabendo como agir corretamente e assim 
procedendo da manhã até a noite, dia após dia, ano 
após ano, venceremos o egoísmo, o pecado e o 
medo”. Não só é necessário que saibamos como agir 
corretamente, como devemos praticar a ação correta 
- não de vez em quando, quando temos vontade, mas 
todos os dias e ano após ano. Quando dermos prova 
de ser diligentes no serviço, amorosamente 
entregues, a justa recompensa será certamente 
nossa, pois, conquistando-nos a nós mesmos e 
vencendo o pecado e o medo, finalmente ganharemos 
a liberdade do nosso corpo físico e nos tornaremos 
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verdadeiramente livres -  o Iniciado que é livre para 
viajar à vontade para onde quiser, livre do peso de um 
corpo físico. No entanto, mesmo Iniciados, não 
estaremos livres de servir amorosamente no Mundo 
Físico; estamos mais bem preparados para servir 
porque: 

• “Com a luz da razão, procuramos a verdade para 
restaurar a harmonia, a vida e a juventude”. 
Equipado com a luz da verdadeira razão (atributo da 
força de vontade), o Iniciado começa a usar os seus 
poderes para restaurar a harmonia, a vida e a 
juventude no mundo, ensinando que o conhecimento 
de Deus e das leis cósmicas que governam o nosso 
sistema solar ajuda cada indivíduo a viver em 
harmonia com o seu semelhante, prolonga a sua vida 
e restaura a sua alegre e jovem perspectiva nas suas 
futuras conquistas. 

• “Pois a luz da razão (vontade), quando é assim usada 
na procura da sabedoria (amor), é o guia mais 
seguro”. O caminho amoroso e desinteressado em 
serviço aos outros é o mais curto, o mais seguro e o 
mais agradável para alcançar a Deus. 

• “Se persistirmos, embora muitas vezes falhemos, 
com o tempo, nossos esforços prevalecerão para 
acabar com a discórdia e dissipar todo o mal com a 
onda rítmica da harmonia”. Abençoada afirmação! Se 
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persistirmos, embora possamos falhar nos nossos 
testes (aprendendo as nossas lições), a seu tempo os 
nossos esforços prevalecerão, e toda a discórdia e 
maldade em nós mesmos e no mundo todo será 
vencida pela aplicação ordenada do poder do amor 
(onda rítmica de harmonia). 

 
As palavras desta canção escritas por Max Heindel, 
quando analisadas, revelam as verdades espirituais 
profundas que devem ser encontradas no Hino de 
Abertura. Elas contêm toda a fórmula da Iniciação. 
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HINO DE ENCERRAMENTO 
 

Deus esteja contigo até nos encontrarmos novamente;  
Que permaneças em Seu amor todos os dias, 
Que a Sua luz de sabedoria possa guiar-te; 
Deus esteja contigo até nos encontrarmos novamente. 

 
Deus esteja contigo nas horas de alegria, Abençoando-te 
com as mais belas dádivas da vida,  
Sem que nenhuma tristeza te oprima, 
Possa então o SERVIÇO dar-te mais alegria ainda. 

 
Deus esteja contigo nas horas de tristeza; Quando as 
tentações surgirem ao teu redor, Com pensamentos de 
ajuda nós te envolveremos 
Até que a escuridão se transforme em luz novamente. 

 
Deus esteja contigo até nos encontrarmos novamente  
Junto à Cruz de Rosas ornada. 
Possam nossas vidas ser puras, imaculadas,  
Até que saudemos a Cruz de Rosas outra vez. 
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REFRÃO: 
Até nos encontrarmos  
Até nos encontrarmos 
Até nos encontrarmos para saudar a Cruz de Rosas. 
 
Até nos encontrarmos  
Até nos encontrarmos. 
Até nos encontrarmos novamente. 

 
 
 
O nosso Hino de Encerramento está escrito na tonalidade 
de Ré Bemol Maior que põe em vibração o poder da Onda 
de Vida de Áries, que é a mais avançada das doze ondas 
de vida, na qual a nossa está incluída, e esta tonalidade 
eleva a audiência até o Trono de DEUS. Não é de admirar 
que Max Heindel, que conhecia bem estas verdades, 
pedisse que os amigos deixassem a Capela sem conversar, 
para não quebrar a vibração. 
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Original em Inglês por Max Heindel: 
 
 
God be with you till we meet again; 
In His love each day abide you, 
That  His wisdow's Light may guide you, 
God be with you till we meet again. 
 
God be with you in your hour of joy; 
With life's choicest gifts to bless you. 
With no sorrow to oppress you, 
Then may Service give you added joy. 
 
God be with you in your hour of pain; 
When temptations surge around you, 
With helpful thoughts we will surround you, 
Till your darkness turns to light again. 
 
God be with you till we meet again; 
At the Cross with Roses garnished; 
May our lives be pure ,untarnished, 
Till the Rosy Cross we greet again. 
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Refrain 
 
Till we meet, 
Till we meet, 
Till we meet, 
the Rosy cross to greet; 
 
Till we meet, 
Till we meet, 
God be with you till we meet again. 
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MAIS PERTO DE TI, MEU DEUS 
 
Mais perto de Ti, meu DEUS, mais perto de Ti! Embora 
seja uma cruz que me ergue, 
Meu canto ainda será 
Mais perto de Ti, meu DEUS. 
 
Como o viajante depois que o sol se pôs, 
A escuridão me cobrindo, meu descanso, uma pedra Em 
meus sonhos estarei 
Mais perto de Ti, meu DEUS. 
 
Ou se alegre eu voar traspassando os céus Deixando para 
trás o Sol, a Lua e as estrelas, Voando para cima, meu 
canto ainda será  
Mais perto de Ti, meu DEUS. 

 
Esta música, quando tocada no tom de Fá Maior, vibra a 
nota-chave de Sagitário, os Senhores da Mente que 
despertaram o germe da mente na humanidade. 
Qualquer música tocada nesta tonalidade ajudará a 
desenvolver a mente do homem. Quando é tocada no 
tom de Sol Maior, que é a nota de Capricórnio, a angélica 
onda de vida da qual Cristo é o maior Iniciado, a vibração 
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emitida tem um efeito direto sobre o futuro 
desenvolvimento do corpo de desejos, já que os Arcanjos 
são especialistas na construção da natureza de desejo, e 
estão agora trabalhando com o homem desde o plano 
invisível, influenciando-o subconscientemente na 
construção do seu corpo de desejos e em como melhor 
usá-lo. 
Duas vezes por dia, os membros da Sede Mundial têm a 
oportunidade de unir os seus esforços para aproveitarem 
o ímpeto dado ao desenvolvimento da mente quando 
“Perto de Ti, meu Deus” é cantado na Capela e a 
tonalidade usada é a de Fá Maior. 
A Doxologia cantada na Capela no final do serviço matinal 
é feita em Sol Maior, tonalidade dos Capricornianos que 
são os Arcanjos. O serviço matinal encerra-se com louvor 
a Deus, o Criador de nosso sistema solar, de todas as 
criaturas viventes e das hostes dos céus, não esquecendo 
de lembrar que o Pai, o mais alto Iniciado de Sagitário, os 
Senhores da Mente, o filho, Cristo, o mais alto Iniciado da 
onda de vida de Capricórnio, os Arcanjos, e o Espírito 
Santo, Jeová, o mais alto Iniciado da onda de vida 
angélica, os quais estão trabalhando fervorosamente para 
ajudarem o homem no seu desenvolvimento evolutivo. 
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A FRATERNIDADE ROSACRUZ É UM 
MOVIMENTO AQUARIANO 

Uma nova era se avizinha (para daqui a uns 600 
anos) à medida que o Sol, no seu movimento de 
precessão, caminha do signo de Peixes para o de 
Aquário. Os astros são os ponteiros do grande 
relógio cósmico e marcam as fases do destino do 
mundo. O Sol entrou na órbita de influência 
aquariana em meados do século passado, e 
aproxima-se um grau cada 72 anos do signo aéreo 
de Aquário, regido por Úrano. A sua influência, cuja 
chave é originalidade e renovação, começa a 
manifestar-se nas invenções e conquista do ar, 
captação e transmissão da eletricidade, da energia 
solar, da energia atómica, forças que estão 
mudando a história do mundo e impulsionando o 
homem para rumos imprevisíveis. Muitas passagens 
dos Evangelhos, as cartas de Paulo e principalmente 
o Apocalipse, tratam da nova época, dizendo que 
Cristo, quando vier pela segunda vez, virá "no ar", 
isto é, no advento das extraordinárias condições 
desses tempos futuros. 
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Entre os seres humanos ocidentais muitos já estão 
particularmente sintonizados com a tónica de 
Aquário e, como precursores da Era da real 
confraternização mundial, trabalham desde já na 
formação do futuro "povo de Cristo". 
A Fraternidade Rosacruz é uma escola aquariana e o 
Cristianismo Esotérico por ela exposto será a religião 
do futuro. Ao difundir a sua mensagem, lança a voz 
do bom Pastor, conhecida por todos os que se 
acham intimamente afinados. Ela acolhe e seleciona 
espontaneamente, pelo interesse de cada membro, 
os futuros aquarianos. 
Como a semente que lançada em vários campos se 
reproduz abundantemente nos terrenos férteis, 
assim é a Mensagem Rosacruz em relação à 
humanidade. Ela aí está, lançada ao mundo e ao 
futuro. 
Possa ela frutificar no coração e na mente do ser 
humano, para que o Senhor, na Sua volta, possa 
encontrar todos preparados para o casamento da 
Alma, como encontrou as cinco prudentes donzelas 
que "levaram azeite nas suas vasilhas juntamente 
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com as lâmpadas", como nos relata a parábola das 
Virgens. 
 
 

ADVERTÊNCIA 
Não pense o leitor que a Fraternidade resolve todos 
os problemas de cada pessoa. Isso é um trabalho 
pessoal e cada um deverá alcançar as condições para 
os resolver, pois esse é um dos objetivos da Filosofia 
Rosacruz - cada ser deve emancipar-se e adquirir 
condições de ser autosuficiente, ajudando os seus 
familiares e os seus semelhantes nesse caminho 
evolutivo. 
A evolução é lenta, mas é segura, e ela é conseguida 
ao cumprir-se os ensinamentos que se adquirem, 
fazendo os cursos por correspondência e 
frequentando as reuniões, desde que haja um 
núcleo de estudos na sua cidade. Compartilhe com 
os seus amigos o conteúdo deste folheto. 
Creia que a vida é algo muito sublime, muito mais 
valiosa do que geralmente se considera. 
É preciso que cada um saiba de onde veio, porque 
anda no mundo e para onde vai, conhecendo a 
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potencialidade dos seus valores, ainda latentes na 
quase totalidade da nossa presente humanidade. 
A Fraternidade confia no poder de síntese e no 
amadurecimento interno do prezado Ieitor, para 
que este rápido resumo o inspire a procurar um 
elevado ideal e uma completa realização. A 
oportunidade está aí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 

             Rua Conde Castro Guimarães, nº13-3º Esq. 

                      2770-113 Amadora, Portugal 
                       mail: rosacruzfiatlux@gmail.com 
                               Tlm: +351 913 072 400 
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FRATERNIDADE ROSACRUZ 
Sede Central do Brasil 

Rua Asdrúbal do Nascimento, 196 
01316-030 - S.Paulo - SP - Brasil 

Tel./Fax: (011) 3107-4740 
E-mail: rosacruz@fratemidaderosacruz.org.br 

 
O Maior erro é a ignorância, e a única salvação é o 

conhecimento aplicado 
 

O único fracasso, 
É deixar de lutar, 

Max Heindel 
 

Sede Mundial 
THE ROSICRUCIAN FELLOWHIP 

P. O.Box 713 
Oceanside, CA 92049-0713 - USA 

Fundada por Max Heindel em 1909 
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COLEÇÃO OPÚSCULOS 
 

1. Interpretação Rosacruz do Cristianismo 
2. Crescimento Espiritual e Desenvolvimento Psíquico 
3. Coração - Um Órgão Maravilhoso 
4. Efeitos nocivos do álcool, do fumo e de outras drogas 
5. Fraternidade Rosacruz – Um Movimento Aquariano 
6. Vida mais abundante 
7. O renascimento - A chave mestra 
8. Oriente e Ocidente 
9. Hinos 
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