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O RENASCIMENTO 
A chave mestra 

 

 Já parou para pensar porque algumas pessoas são 
pobres e outras ricas, algumas deformadas e outras 
perfeitas, algumas sem sorte e outras afortunadas, 
algumas enfermas e outras saudáveis? Já tentou 
encontrar uma razão para a desigualdade que se 
manifesta em todos os lugares no mundo? Já se 
perguntou porque alguns membros da família 
humana habitam corpos negros, outros morenos e 
outros brancos? E então já parou para pensar 
porque é que nós estamos aqui e qual é o significado 
da vida? Suponhamos que coloca algumas destas 
perguntas aos seus amigos, classifique as respostas 
e compare-as. Seria uma experiência interessante. 
Alguns diriam que os pobres são incapazes e que os 
ricos são económicos. Outros diriam que os pobres 
são pessoas naturalmente sem sorte e os ricos, 
afortunados. 
 
Poderiam dizer-lhe também que não é correto 
questionar as condições encontradas no mundo de 
Deus, que o Criador, na Sua sabedoria, ordenou-as, 
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e assim elas naturalmente devem estar certas. Além 
disso, outra explicação poderia ser dada, a de que 
Deus é responsável por tudo o que é bom e que um 
ser repreensível comummente conhecido como 
Diabo é a causa de todo o mal. Muitos o olhariam 
com olhos cansados e dir-lhe-iam que não sabem de 
nada, que os problemas da vida são muito profundos 
e demasiadamente complicados para que eles os 
resolvam, que a ortodoxia cristã não satisfaz a sua 
razão, que as conclusões dos ateus os horrorizam e, 
consequentemente, eles estão bastante confusos e 
não sabem que caminho seguir. Se Deus é justo, por 
que é que Ele favorece algumas das Suas criações e 
não outras? Se Ele não é justo, então certamente 
não é Deus. Por outro lado, se Deus não existe, então 
como é que  o mundo e tudo o que existe nele veio 
à existência? 
 
Existe uma resposta para esses vários problemas 
que se apresentam às mentes das pessoas hoje em 
dia, uma resposta que seja lógica e que aguente a 
prova da razão? Certamente existe tal resposta. 
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A teoria materialista como é postulada pelos ateus 
nunca poderá ser satisfatória para a humanidade. 
Quando a mente humana esgotou a ciência, o 
laboratório e as retortas químicas na ânsia de buscar 
aquele algo intangível que anima a forma humana e 
falhou em o descobrir, em desespero declara que 
essa coisa ilusória que se procura com tanto zelo 
nada mais é do que o resultado de certas correlações 
da matéria designada como mente e que perece 
quando o corpo se desintegra. O porquê de alguns 
indivíduos possuírem uma melhor qualidade destas 
“certas correlações” (mente) do que outros, esta 
teoria não consegue explicar. 
 
A teoria postulada pelos ortodoxos teólogos é um 
pouco melhor. Ela assegura que todas as coisas vivas 
foram criadas por Deus e que têm uma só vida 
terrestre. Defende que só o homem foi dotado com 
um Espírito que é imortal, que, sem tomar em conta 
a condição em que nasceu, é responsável pelas 
dívidas contraídas durante a vida e que a sua 
felicidade ou infelicidade depois da morte, por toda 
a eternidade, está determinada pelas suas ações 
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durante o curto período de vida que decorre entre o 
nascimento e a morte. Os animais, as plantas, enfim 
tudo o que existe, supõe-se que tenha sido criado 
por Sua expressa conveniência e utilidade. 
 
Não é de estranhar que o homem, aquele que 
realmente pensa, rejeite esta teoria também e 
finalmente  decida entregar-se a todas as coisas 
prazerosas que o ajudam a esquecer que terá que se 
encontrar frente a frente com a morte que é um 
mergulho na escuridão? 
 
Felizmente há outra teoria, uma teoria que está 
fundamentada na verdade. É conhecida pelo nome 
de Renascimento. A doutrina do Renascimento 
postula um processo lento de desenvolvimento 
conseguido com uma firme persistência através de 
repetidas encarnações em corpos de maior 
eficiência. Por meio deste processo, todos os seres 
criados, depois de um tempo, desenvolvem as suas 
potencialidades latentes em poderes como os dos 
deuses. 
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O Deus de nosso sistema solar criou ondas de vida, e 
os seres pertencentes a cada onda de vida particular 
não se cruzam com os das outras. As ondas de vida 
com que estamos mais familiarizados são: mineral, 
vegetal, animal e humana. Cada onda de vida está 
composta por um grande número de espíritos 
virginais dotados com todos os poderes do seu 
divino Criador, e os seres de cada onda de vida, no 
final, alcançarão a divindade. Cada onda de vida 
desenvolve-se de maneira particular e de acordo 
com a sua natureza. Os seres que pertencem à onda 
de vida angélica nunca serão arcanjos. Alcançarão a 
divindade trabalhando numa linha diferente de 
desenvolvimento. A nossa humanidade nunca será 
como os Anjos; o nosso desenvolvimento será 
inteiramente diferente. Os animais nunca serão 
seres humanos como nós, embora tenham que 
passar através de um estado semelhante ao nosso. 
 
Nós nunca fomos animais e, no entanto, passamos 
por um estágio semelhante ao deles. Da mesma 
maneira, as plantas passarão através de um estágio 
animal num período posterior, e os minerais 
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alcançarão o estágio das plantas. Em nenhum caso, 
no entanto, serão do mesmo tipo que os nossos 
animais e plantas de hoje. Cada onda de vida tem o 
seu método separado e diferente de 
desenvolvimento, mas, no final, os Espíritos Virginais 
que compõem esta onda de vida conseguirão a 
perfeição, já que isto é o objetivo final da evolução. 
 
Agora, vejamos como a teoria do Renascimento 
responde aos problemas da vida: 
 
Por que alguns são ricos e outros pobres? Cada vida 
é um dia na grande escola de Deus. Alguns estão 
aprendendo um tipo de lição e outros estão 
aprendendo outros tipos. Aqueles que são pobres 
numa vida, estão aprendendo lições referentes ao 
valor real de certas comodidades, lições que 
ensinam a melhor maneira de conseguir maior 
quantidade de benefício em troca da menor 
quantidade de bens. Estão aprendendo como 
planear e apreciar cada coisa que possuem. 
Aqueles que têm riquezas estão aprendendo qual é 
o valor real delas. Eles estão aprendendo qual o seu 



 

 7 

real poder de aquisição: se isto pode exaltar ou 
degradar, se é uma bênção ou uma maldição. Estão 
aprendendo que podem às vezes comprar a honra 
de um homem e a virtude de uma mulher, que 
podem resultar na sua própria queda, mas nunca 
podem comprar as coisas que são na realidade de 
valor para o Espírito. Finalmente, todas as pessoas 
envolvidas com o valor do dinheiro devem aprender 
a lição de que são somente administradoras das suas 
posses e que devem saber usar sabiamente o bem 
que lhes foi confiado. 
 
Por que alguns têm deformações no corpo físico? 
Geralmente falando, nenhum Espírito pode habitar 
um corpo melhor do que aprendeu a construir 
durante as suas vidas anteriores, porém, o seguinte 
é a exceção à regra: com relação às anormalidades 
físicas e deformidades, a regra parece ser que a 
indulgência nas paixões durante uma vida se reflete 
no estado mental numa existência posterior, e o 
abuso dos poderes mentais durante uma vida leva a 
deficiências em existências posteriores. Por outro 
lado, uma forma bela denota que o seu dono fez um 
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bom trabalho na construção do corpo durante as 
vidas anteriores, algumas vezes em detrimento dos 
processos mentais. 
 
Pessoas desafortunadas são aquelas que 
voluntariamente negligenciaram as suas 
oportunidades em vidas anteriores. Agora, vêm-se 
privadas de todas as coisas que obtiveram 
facilmente no passado, e isso é para as ensinar a 
apreciar as oportunidades quando estas se 
apresentarem de novo. O homem e a mulher 
afortunados numa vida mereceram o que parece vir 
a ele ou a ela tão facilmente nesta vida. É, na 
realidade, um prémio de mérito. 
 
O indivíduo cujo corpo físico é doente quebrou as 
leis da Natureza tanto nesta vida como em qualquer 
outra passada e está sofrendo o castigo. O homem 
saudável ou a mulher saudável prestou muita 
atenção na formação perfeita dos seus órgãos no 
passado. 
 



 

 9 

Por que nascemos numa determinada raça? Todos 
nós temos algumas lições a aprender e os Egos 
habitando corpos de várias cores fazem-no para 
adquirirem experiência de crescimento anímico, que 
só pode ser conseguido sob condições especiais 
supridas por essas diferentes raças. Por isso, 
devemos fazer o máximo para aproveitar as 
condições do nosso nascimento e olhar para cada 
situação como um privilégio de acordo com o nosso 
avanço espiritual. 
 
O renascimento responde inteligentemente a todas 
as desigualdades na vida. As condições, nas quais 
encontramos muitos, são o resultado composto dos 
nossos esforços passados ou falta destes. Cada 
homem ou mulher é uma soma exata de todas as 
suas atividades passadas e não a vítima de um Deus 
caprichoso ou de um planeador de maldades. Não 
temos que culpar ninguém de nada, senão a nós 
mesmos, se fizemos coisas erradas. Se não estamos 
satisfeitos com a vida que encontramos agora, é 
tempo de começar a preparar um meio ambiente 
melhor para as futuras vidas, e, se realmente 
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estamos bem despertos e desejosos de conseguir, 
será possível melhorar o nosso meio ambiente na 
presente encarnação. 
 
A pessoa inteligente já não está satisfeita com 
trivialidades quando procura a verdade em relação à 
vida. Portanto, pedimos a cada leitor que procura 
uma solução para os muitos problemas que a vida 
nos apresenta, aplicar esta chave mestra, o 
Renascimento, e provar por si mesmo a eficácia da 
sua verdade. 
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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, ao advento das extraordinárias condições 
desses tempos futuros. 
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Entre os seres humanos ocidentais muitos já estão 
particularmente sintonizados com 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 de 
os resolver, pois esse é um dos objetivos da Filosofia 
Rosacruz - cada ser deve emancipar-se e adquirir 
condições de ser autossuficiente, 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. 
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FRATERNIDADE ROSACRUZ 
Sede Central do Brasil 

Rua Asdrúbal do Nascimento, 196 
01316-030 -  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 
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