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Fiat Lux - No princípio foi assim... 
	
Caros	Amigos,	
	
Ao	celebrarmos	o	primeiro	aniversário	do	Grupo	de	Estudos	Fraternidade	Rosacruz	
Fiat	 Lux	 com	 o	 lançamento	 da	 nossa	 revista,	 um	 pouco	 de	 história	 será	 talvez	
importante	 contar.	 Tal	 como	 sabemos,	 nada	 se	 cria	 a	 partir	 do	 nada	 e	 antes	 do	
surgimento	 deste	 grupo,	 as	 sementes	 tinham	 já	 sido	 lançadas.	 O	 interesse	 pela	
filosofia	Rosacruz	remonta	há	mais	de	dez	anos.	Nessa	altura,	dois	dos	estudantes	
mais	antigos,	começaram	mais	intensamente	a	sentir	um	anelo.	Uma	voz	que,	vinda	
do	coração,	começava	a	sussurrar,	a	querer	fazer-se	ouvir,	e	impulsionava	para	os	
caminhos	 da	 espiritualidade.	 Por	 circunstâncias	 que	 não	 cabe	 agora	 referir,	
depararam-se	 com	 os	 textos	 e	 livros	 de	 filosofia	 Rosacruz	 e,	 de	 imediato,	
reconheceram	a	imensa	beleza	e	a	elevação	dos	ensinamentos	neles	vertidos.	Uma	
vez	encontrado	o	caminho,	a	viagem	teve	início	com	os	primeiros	estudos,	o	curso	
preliminar	e	foi	prosseguindo,	com	mais	ou	menos	velocidade,	mas	sempre	de	forma	
determinada.	Como	é	comum	acontecer	com	todos	os	aspirantes	nas	fases	iniciais	
da	senda,	o	ensejo	em	mitigar	a	"fome"	de	espiritualidade	e	de	obter	respostas,	leva-
os	a	procurarem	em	múltiplas	direções.	De	igual	modo	também	connosco	se	passou	
o	 mesmo.	 Numa	 primeira	 fase	 os	 ensinamentos	 da	 filosofia	 Rosacruz	 eram	
complementados	 com	 informação	 e	 textos	 de	 outras	 tradições	 esotéricas	 ou	
religiosas.	Ao	 longo	dessa	 caminhada,	outras	almas	anelantes	 se	 foram	 juntando,	
igualmente	 interessadas	 no	 conhecimento	 oculto	 e	 nas	 tradições	 das	 escolas	 de	
mistério	da	antiguidade.	Todos	partilhavam	a	vontade	em	entender,	em	atribuir	um	
sentido	e	um	 rumo	às	 suas	 existências.	 É	 deste	modo	que	 assim	 se	 fundou,	 com	
quatro	 elementos,	 um	 grupo	 informal	 de	 estudos,	 uma	 "tertúlia	 hermética".	Nos	
encontros	periódicos	que	decorriam,	eram	estudados	textos	de	espiritualidade	das	
mais	 variadas	 latitudes	 e	 tradições.	 O	 Hermetismo,	 o	 Hinduísmo,	 a	 Teosofia,	 o	
Gnosticismo,	 bem	 como	 o	 Iluminismo	 Rosacruz	 do	 século	 XVII,	 eram	 objeto	 de	
estudo.	De	referir,	no	entanto,	que	este	primeiro	grupo	foi	marcadamente	inspirado,	
quer	na	estrutura	quer	no	"modus	operandi",	pelo	que	era	conhecido	do	círculo	de	
Tübingen,	do	qual	se	originou	o	Manifesto	Rosacruz	de	1614,	e	seguintes.	
Com	o	crescimento	do	grupo,	em	número	de	elementos	e	em	amadurecimento,	uma	
mudança	 fundamental	 teve	 lugar	 e	 um	enfoque	 exclusivo	 passou	 a	 ser	 dado	 aos	
ensinamentos	da	tradição	ocidental	e	ao	cristianismo	místico.	Deste	modo,	 foram	
abandonados	os	estudos	das	outras	tradições.	Entrou-se	assim	numa	segunda	fase	
da	 evolução	 do	 grupo,	 numa	 altura	 em	 que	 então,	 os	 nove	 elementos	 que	 o	
compunham,	se	tornaram	estudantes	da	FRC,	iniciando	os	seus	cursos	preliminares	
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através	 dos	 centros	 autorizados	 do	 Brasil;	 São	 Paulo,	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 Campinas.	
Estava	assim	pois	constituído	o	Grupo	informal	de	estudos	da	Fraternidade	Rosacruz.	
Os	 dois	 anos	 que	 se	 seguiram	 foram	 a	 consolidação	 dos	 ensinamentos	 e	 o	
crescimento	em	número	de	estudantes,	pois	que	mais	aspirantes	se	foram	juntando,	
movidos	pelo	mesmo	propósito	e	encontrando,	quer	na	filosofia	Rosacruz,	quer	no	
ambiente	 fraterno	 vivido	 no	 grupo,	 o	 meio	 para	 o	 seu	 início	 na	 Senda	 da	
espiritualidade.	 Com	 o	 amadurecimento	 e	 crescimento	 anímico,	 foi	 nascendo	 o	
sentido	de	responsabilidade,	e	a	vontade	de	mais	e	de	melhor	servir.		A	equação	que	
aponta	para	a	 igualdade	entre	espiritualidade	e	serviço	foi	 ficando	clara,	cada	vez	
mais,	na	mente	de	todos.	A	gratidão	pelos	ensinamentos	Rosacruzes	recebidos	e	a	
vontade	de	os	tornar	mais	acessíveis	a	todos	os	buscadores,	foi-se	paulatinamente	
instalando	 em	 todos.	 A	 vontade	 de	 evoluir	 para	 um	 Grupo	 Formal,	 com	 maior	
responsabilidade	e	maior	nível	de	compromisso	para	com	a	FRC,	foi	algo	partilhado	
por	 todos	 os	 estudantes.	 Foram	 pois	 assim,	 duas	 as	 razões	 fundamentais	 que	
estiveram	na	base	desta	decisão.	Por	um	lado,	o	reconhecimento	das	vantagens	de	
se	 estar	 integrado	 e	 poder	 dispor	 de	 um	 grupo	 de	 estudos,	 onde	 fosse	 possível	
refletir	e	viver	de	forma	plena	os	ensinamentos	Rosacruzes.	Mas,	reconhecendo-se	
naturalmente	 que	 o	 caminho	 da	 iniciação	 é	 sempre	 um	 percurso	 individual.	 Por	
outro	lado,	a	constatação	da	dificuldade	que	os	aspirantes	que	procuram	a	escola	
espiritual	da	FRC	têm	em	aceder	ao	contato	direto	com	ela,	no	âmbito	da	realidade	
Nacional.	Contrariamente	à	práxis	de	outras	organizações	que	também	se	afirmam	
de	tradição	Rosacruciana,	e	também	não	seguindo	a	prática	dos	centros	autorizados	
do	 Brasil,	 a	 FRC	 em	 Portugal	 tem	 reconhecidamente	 muito	 pouca	 visibilidade	
externa.	A	inexistência	de	grupos/centros	a	funcionar	de	forma	mais	visível,	levando	
a	 efeito	 conferências	 publicas,	 palestras,	 workshops,	 ou	 encontros,	 dificulta,	 no	
nosso	entender,	e	porque	sentimos	isso	diretamente,	o	acesso	à	escola	espiritual	e	
aos	 ensinamentos	 da	 FRC.	 Porque	 considerámos	 que	 importava	 minimizar	 essa	
necessidade	e	lembrando	a	recomendação	de	Cristo	aos	seus	discípulos	de,	"Ide	e	
pregai	 o	 evangelho...",	 decidimos	pedir	 autorização,	 à	 The	Rosicrucian	 Fellowship	
(TRF),	com	sede	em	Oceanside,	para	a	constituição	de	um	Grupo	Formal	de	estudos.	
Considerando	 que	 reuníamos	 as	 condições	 exigidas,	 a	 resposta	 à	 solicitação	 foi	
célere	e	em	31	de	agosto	de	2016	foi	dada	a	autorização	para	a	fundação	oficial	do	
Grupo	de	Estudos	Fraternidade	Rosacruz	Fiat	Lux,	com	sede	em	Lisboa-	Amadora.	
Foi	escolhido	para	primeira	apresentação	pública	o	dia	17	de	dezembro	de	2016,	
onde	pela	primeira	vez,	e	de	forma	muito	emocionada,	percebida	apenas	por	alguns,	
foi	feita	a	abertura	da	sessão,	dando-se	a	todos	os	presentes	as	boas	vindas	em	nome	
da	FRC	e	do	grupo	de	estudos	Fiat	Lux.	A	viagem	que	aí	teve	início,	com	uma	palestra	
sobre	 o	 Significado	 Esotérico	 do	 Natal,	 prosseguiu	 com	 muitas	 outras	 palestras	
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mensais,	 um	Workshop	 sobre	 Vegetarianismo	 e	 uma	 Ceia	 da	 Páscoa	 na	 5ª	 feira	
Santa.	Momento	especial	neste	primeiro	ano	de	atividade	foi	a	presença	entre	nós	
do	Irmão	Roberto	da	Costa,	presidente	do	Centro	autorizado	do	Rio	de	Janeiro	que,	
em	13	de	maio,	proferiu	entre	nós	uma	palestra.	Foi	uma	honra	e	com	muita	alegria	
que	recebemos	o	nosso	Irmão	juntamente	com	as	suas	digníssimas	esposa	e	irmã.	
Foi	também	com	profunda	alegria	que,	por	ocasião	do	mesmo	evento,	conhecemos	
outros	 irmãos,	que	vindos	de	outros	centros,	enriqueceram	com	a	sua	presença	a	
celebração	 desse	 dia.	 Poder	 ter	 estado	 com	 todos	 os	 irmãos	 e	 amigos	 nesse	
encontro,	em	verdadeiro	Amor,	partilha	e	fraternidade,	foi	indiscutivelmente	um	dos	
momentos	altos	dos	trabalhos	deste	ano.		
Para	 além	 das	 palestras	 mensais	 deu-se	 também	 início	 à	 atividade;	 "Leituras	
Rosacruzes"	 com	 uma	 periodicidade	 mensal,	 destinada	 também	 aos	 amigos	 e	
simpatizantes.	 Ao	 nível	 do	 trabalho	 interno,	 as	 reuniões	 de	 grupo	 ocorrem	
quinzenalmente	e	são	complementadas	com	os	Serviços	Devocionais.	Outro	grande	
esforço	foi	feito	na	criação	de	uma	página	na	internet,	para	divulgação	e	apoio	aos	
estudantes.	Muitas	são	ainda	as	ideias	e	projetos	a	implementar	no	futuro,	sendo	a	
presente	revista	disso	mesmo	um	exemplo.	Uma	série	de	conferências	baseadas	na	
obra:	"O	Conceito	Rosacruz	do	Cosmo	ou	o	Cristianismo	Místico"	de	Max	Heindel,	
está	 prevista,	 bem	 como	 um	 workshop	 e	 a	 publicação	 de	 alguns	 folhetos.	
Confessamos	 a	 nossa	 vontade	 de	 poder	 visitar	 brevemente	 a	 sede	 da	 TRF	 em	
Oceanside.	Mas,	sobretudo	esperamos	poder	continuar	a	prestar	o	nosso	contributo	
na	difusão	dos	ensinamentos	Rosacruzes,	que	tão	elevados	e	ajustados	são	para	o	
homem	ocidental,	na	sua	preparação	para	a	Era	e	Consciência	de	Aquário.	Estamos	
cientes	da	 responsabilidade	que	 recai	 sobre	nós,	 e	 sabendo	que	a	quem	muito	é	
dado	muito	é	exigido,	esperamos	ser	dignos	da	confiança	em	nós	depositada.		
Contamos	com	o	Amor,	a	Fraternidade	e	a	Sabedoria	de	 todos	os	 Irmãos,	unidos	
neste	ideal	de	serviço	para	com	a	humanidade.	
	
Que	a	Luz	do	Pai	nos	ilumine	e	auxilie	no	Caminho.	
	
Bem	Hajam.	
EB,	Fiat	Lux	
	

Que	as	rosas	floresçam	na	vossa	cruz.	
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1. ASTROLOGIA 
 

	
	

VIRGEM 
	

O	dia	31	de	dezembro	e	o	mês	solar	de	setembro,	de	agosto	24	a	setembro	23,	são	
dedicados	à	Hierarquia	de	Virgem.	
	
O	Amor	de	Leão	conduz	ao	Serviço	de	Virgem.	
	
Aquele	 maravilhoso	 Ser	 Divino	 que	 conhecemos	 como	 a	 Mãe	 Do	 Mundo	 é	 o	
protótipo	das	Madonas	 de	 todas	 as	 grandes	 religiões.	No	percurso	 da	 Senda	dos	
Mistérios,	Virgem	é	a	Mestra	das	Altas	Iniciadas,	conforme	o	estágio	e	o	progresso	
alcançados.	
	
Enquanto	o	raio	de	Virgem	permeia	a	nossa	esfera	planetária,	a	respetiva	Hierarquia,	
envolve	o	planeta	com	o	padrão	cósmico	de	uma	Terra	purificada	e	rejuvenescida.	
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	Ao	se	atingir	certo	grau	de	desenvolvimento	espiritual,	a	pureza	passa	a	despontar	
como	um	fortíssimo	poder	anímico.	Facto	tão	verdadeiro,	que	nosso	Senhor	Cristo-
Jesus	não	deixou	de	salientar	quando	afirmou:	
	
“Os	puros	de	coração	verão	a	Deus”.	
	
Apóstolo:	O	Discípulo	correlacionado	com	o	signo	de	Virgem	é	Tiago	-	o	Justo,	irmão	
de	Judas	Tadeu	e	de	Simão.	Durante	muitos	anos	ele	foi	reverenciado	como	cabeça	
da	primitiva	 Igreja	de	 Jerusalém.	Tornou-se	 largamente	conhecido	pela	pureza	de	
seu	caráter	e	pela	sua	consagração	ao	serviço	desinteressado	e	inegoísta.	
	
Centro	Corporal:	O	centro	 físico	do	corpo-templo	do	ser	humano,	correlacionado	
com	Virgem,	é	o	trato	 intestinal.	O	aspirante	deve	visualizar	esse	órgão	em	pleno	
funcionamento,	manifestando	a	máxima	perfeição	em	todas	as	suas	funções	vitais.	
	
Pensamento	Semente:	O	pensamento	semente	bíblico	para	meditação	no	dia	31	de	
dezembro	e	durante	o	mês	solar	de	setembro	apresenta-se	a	seguir:	
	
“Que	o	maior	de	entre	vós	seja	o	servo	de	todos”	(Mateus	23:11)	
	
Aqueles	que	sinceramente	aspiram	ao	desenvolvimento	espiritual	deverão	meditar	
no	profundo	significado	desta	magnífica	passagem,	enquanto	os	ritmos	vibratórios	
da	Hierarquia	de	Virgem	estiverem	a	atravessar	e	a	influenciar	o	nosso	planeta.	
	
É	 imperioso	 que	 invoquemos	 o	 parecer	 da	 suprema	 prudência	 e	 perguntemos	
porque	a	saúde,	a	beleza	e	o	génio	hão-de	ser	exceção,	em	lugar	da	regra.	(EMERSON:	
Prudence)	
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ACERCA DO EQUINÓCIO DE SETEMBRO 
	
Hemisfério	Norte	(HN)	
Equinócio	de	Outono	
	
O	 equinócio	 de	 outono	 em	 2017	 verifica-se	 em	 Portugal	 a	 22	 de	 setembro,	
exatamente	às	20h02.	Esta	é	a	hora	oficial	para	o	início	do	outono.	
O	equinócio	de	outono	é	a	designação	que	a	astronomia	atribui	ao	fenómeno	natural	
que	assinala	o	final	do	verão	e	a	chegada	da	nova	estação.	É	o	instante	preciso	em	
que	 o	 sol	 cruza	 o	 plano	 do	 equador	 celeste,	 o	 que	 decorre	 em	 setembro	 no	
hemisfério	norte.	
	
Hemisfério	Sul	(HS)	
Equinócio	da	Primavera	
	
O	Início	da	Primavera	2017	começa	às17h02	(sem	horário	de	verão)	do	dia	22	de	
setembro	de	2017.	
A	primavera	é	a	estação	que	antecede	o	verão	e	sucede	o	inverno.	No	Hemisfério	
Sul,	onde	está	localizado	o	Brasil,	esta	estação	é	caracterizada	pelo	desabrochar	das	
flores	e	pelo	aumento	da	temperatura.	
	
Equinócio	de	Setembro	
	
Aproxima-se	o	Equinócio	de	Setembro,	começa	o	Outono	no	HN	e	a	Primavera	no	
HS.	
O	equinócio	é	o	instante	em	que	o	Sol,	no	seu	movimento	anual	aparente,	passa	no	
equador	celeste.	
A	palavra	de	origem	latina	aequinoctium	agrega	o	nominativo	aequus	(igual)	com	o	
substantivo	noctium,	genitivo	plural	de	nox	(noite).	
Assim	significa	“noite	igual”	(ao	dia),	pois	nestas	datas	dia	e	noite	têm	igual	duração,	
tal	é	a	ideia	que	permeia	a	sociedade.	
A	dinâmica	entre	Dia	e	Noite	tende	para	um	equilíbrio	neste	período.	
	
Apesar	das	diferenças	entre	Hemisférios,	o	facto	de	muitas	regiões	do	Sul	terem	sido	
exploradas	e	habitadas	por	povos	do	Norte,	acabou	por	fazer	com	que	o	Sul	tenha	
absorvido	 os	mitos	 civilizacionais	 do	 Norte,	 tendo	 os	mesmos	 sido	 naturalmente	
implantados	nessas	regiões.	
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Assim,	os	ritos	e	celebrações	associados	não	só	à	religião,	mas	também	aos	mitos	e	
aos	ciclos	astrológicos,	passaram	a	estar	presentes	não	só	no	Norte,	como	no	Sul.	
Entretanto	as	regiões	a	Sul	ganharam,	ao	longo	da	história,	a	sua	independência,	face	
a	uma	anterior	hegemonia	do	Norte,	e	a	mais	perfeita	autonomia	cultural,	criando	
uma	situação	ambivalente	e	algo	estranha,	resultante	do	conflito	entre	os	mesmos	
ritos	estarem	implementados	em	ambos	os	hemisférios,	nas	mesmas	alturas	do	ano,	
e	o	facto	óbvio	de	que	tal	não	faz	grande	sentido,	pois	as	estações	apresentam-se	
invertidas,	 isto	é,	quando	no	Norte	é	Verão,	no	Sul	é	 Inverno,	quando	no	Norte	é	
Primavera,	no	Sul	é	Outono.	
Os	mitos	e	rituais	do	Norte,	incluindo	os	rituais	Rosacruzes,	foram	importados	pelo	
Sul,	mantendo	as	datas,	sim,	mas	com	aspetos	contrários...	Assim,	por	exemplo	o	
Natal,	 é	 igualmente	 festejado	 no	 H.	 Norte	 e	 no	 H.	 Sul,	 na	 mesma	 data,	 mas	 as	
estações	são	diferentes...	
Tal	leva	a	considerar	que	muitos	dos	Ritos	deveriam	simplesmente	seguir	a	verdade	
e	 a	 natureza	 única	 de	 cada	 lugar,	 respeitando	 de	 forma	 inequívoca	 o	 ritmo	 das	
estações	do	ano,	de	cada	país,	em	cada	hemisfério...	
Por	outro	lado,	por	vezes,	é	desejável	conciliar	todos	os	países,	os	povos,	em	torno	
de	um	mesmo	momento,	em	uníssono...	
Enfim,	reflexões	importantes	podem	ser	feitas	acerca	deste	tema.	
	
Apesar	disso,	há	algo	que	se	mantém	igual	no	Norte	e	no	Sul,	independentemente	
da	inversão	das	estações:	é	a	distância,	maior	ou	menor,	a	que	o	Sol	se	encontra	da	
Terra.		
A	 Terra	 percorre	 uma	 elipse	 em	 torno	 do	 Sol,	 ao	 longo	 do	 ano,	 e	 não	 uma	
circunferência	perfeita.	
O	Sol	ocupa	um	dos	focos	dessa	elipse.	
No	Solstício	de	Dezembro,	o	foco	em	que	o	Sol	se	encontra	está	mais	perto	da	Terra,	
donde,	será	mais	fortemente	imluminada	pela	aura	do	Sol	Espiritual.	
Há	assim	um	aumento	do	Fogo	Sagrado	inspirador	de	crescimento	anímico	nos	seres	
humanos.	
Pelo	contrário,	no	Solstício	de	Junho,	a	Terra	está	no	máximo	afastamento	do	Sol.	
Aqui	verificar-se-á	uma	diminuição	de	espiritualidade,	e	a	intensificação	e	potência	
da	vitalidade	física.	
Desta	forma,	é	natural	que,	a	partir	do	Equinócio	de	setembro,	tanto	no	hemisfério	
norte	como	no	hemisfério	sul,	haja	um	certo	afrouxamento	do	ponto	de	vista	físico...	
Por	 outro	 lado,	 também	 nesta	 altura	 haverá	 uma	 maior	 propensão	 para	 o	
recolhimento	interno,	para	a	introvisão,	e	uma	forte	atracão	pelo	estudo	dos	mais	
profundos	mistérios	da	vida.	
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Desta	forma,	apesar	das	diferentes	estações	para	cada	um	dos	hemisférios,	e	os	seus	
significados,	fato	é	que	os	influxos	físicos	e	espirituais,	os	que	decorrem	da	distância	
focal	da	Terra	ao	Sol,	são	idênticos...	
	
O	Equinócio	de	setembro	será	vivenciado	ritualmente	para	a	Fraternidade	Rosacruz,	
isto	nos	diferentes	Centros	no	mundo...	
	
É,	no	entanto,	no	recolhimento	e	no	nosso	interior,	em	inexorável	harmonia	com	a	
Natureza	e	o	Cosmos,	que	o	vivenciamos	de	facto...	
	
“Vai-te	ao	longo	da	costa	discorrendo,	
e	outra	terra	acharás	de	mais	verdade,	
lá	quase	junto	donde	o	Sol	ardendo	
iguala	o	dia	e	noite	em	quantidade.	
Ali	tua	frota	alegre	recebendo,	
Um	Rei,	com	muitas	obras	de	amizade,	
Gasalhado	seguro	te	daria	
E,	pera	a	Índia,	certa	e	sábia	guia.”	
	
Sussurrava	o	deus	Mercúrio	em	sonhos	a	Vasco	da	Gama:	que	fugisse	de	Mombaça	
e	se	acercasse	de	Melinde,	mais	norte	e	próxima	do	equador	onde	o	dia	 iguala	a	
noite,	guiando-o	prá	Índia.	Lusíadas,	canto	II,	estância	63.	
	
LRS,	Fiat	Lux	

	
Bibliografia	e	fontes	utilizadas:	

Site	do	Observatório	Astronómico	de	Lisboa.	
Site	oficial	da	Fraternidade	Rosacruz	do	Rio	de	Janeiro,	'Solstício	Equinócio',	um	texto	de	António	Macedo.	

In	http://www.christianrosenkreuz.org/solsticios_e_equinocios.htm	
	

Imagem	:	In	Blog,	'DINÂMICOGEO	-	A	GEOGRAFIA	INTERAGINDO	COM	VOCÊ'	
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LIBRA 
 
O	dia	1	de	janeiro	e	o	mês	solar	de	outubro,	que	vai	de	setembro	23	a	outubro	
24,	são	dedicados	à	Hierarquia	de	Libra.	
	
O	padrão	cósmico	irradiado	por	esta	Hierarquia	é	a	beleza	do	mundo.	A	sua	
marca	é	visível	em	toda	e	qualquer	paisagem,	nuvens,	rios	ou	arvoredo,	em	
suma,	em	cada	forma	física	empregada	para	a	necessária	evolução	de	todas	
as	 criaturas	 habitantes	 dos	 quatro	 reinos	 da	 natureza:	 mineral,	 vegetal,	
animal	e	humano.	
	
A	beleza	e	a	harmonia	são	os	distintivos	de	Libra.	
	
Por	conseguinte,	seja	qual	for	o	ser	que	se	manifeste	sob	a	influência	deste	
signo	celestial,	exprimirá	tais	atributos	divinos.	
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Quando	 a	 humanidade	 receber	 essa	 influência	 em	 toda	 a	 sua	 plenitude,	
serão	 completamente	 abolidos	 o	 sofrimento,	 a	 pobreza,	 a	 doença	 e	 as	
desarmonias.	
	
Apóstolo:	 O	 Discípulo	 correlacionado	 com	 as	 qualidades	 de	 Libra	 é	 Judas	
Tadeu.	Este	apóstolo	foi	um	servo	do	belo.	Como	devocional	venerador	da	
inexcedível	Beleza	Divina,	realizou	um	grande	número	de	obras,	todas	elas	
de	resultados	duradouros	e	também	de	vasto	alcance	espiritual.	
	
Centro	Corporal:	O	centro	do	corpo	humano	relacionado	com	Libra	situa-se	
nas	 glândulas	 suprarrenais.	 Estas	 glândulas,	 quando	 em	 bom	 estado	 de	
funcionamento,	 proporcionam	 um	 equilíbrio	 perfeito,	 tanto	 físico	 como	
psicológico,	entre	cada	órgão	do	corpo	e	as	suas	respetivas	funções.	
	
Pensamento	Semente:	O	pensamento	semente	bíblico	para	meditação	no	
dia	1	de	janeiro	e	durante	o	mês	solar	de	outubro	(23	de	setembro	a	24	de	
outubro)	é:	
	
“Conhecereis	a	verdade,	a	verdade	vos	libertará”.	(João	8:32)	
	
Grandiosos	são	os	significados	internos	dessa	passagem.	O	aspirante	deverá	
meditar	neles	durante	o	1º	de	janeiro	e	em	cada	um	dos	dias	do	mês	solar,	
em	que	os	ritmos	vibratórios	de	Libra	estão	focalizados	sobre	a	Terra.	
	
A	beleza	não	 surgirá	por	 imposição	desta	ou	daquela	 lei,	nem	 repetirá	na	
Inglaterra,	ou	na	América,	a	história	que	viveu	na	Grécia.	Virá,	como	sempre,	
sem	se	fazer	anunciar	e	brotará	aos	pés	dos	valorosos	e	sinceros.	(EMERSON:	Art)	
	

	 	



Fiat Lux 
ano 2017  nº 0  set / out		

Rua	Conde	Castro	Guimarães,	nº	13	–	3º	Esq.																																																																																																																Mail:	rosacruzfiatlux@gmail.com	
2720-113	Amadora,	Portugal																																																																																																																																														Página	web:	http://frcfiatlux.org	11	

2. FILOSOFIA ROSACRUZ 
 

2.1 - UM BREVE ENSAIO SOBRE A INDIVIDUALIDADE 
 

Roberto Gomes da Costa 
Fraternidade Rosacruz Max Heindel 

Centro do Rio de Janeiro 
	
1.	Introdução	
Todos	 somos	 testemunhas	 da	 ansiedade	 dos	 jovens	 por	 atingirem	 a	maioridade,	
momento	em	que	se	tornam	indivíduos	livres	e	responsáveis	por	seus	atos.	No	Brasil,	
enquanto	vigia	o	Código	Civil	de	1916,	a	maioridade	era	outorgada	aos	vinte	e	um	
anos.	Em	2002,	com	a	revisão	do	Código,	a	menoridade	civil	cessa	aos	dezoito	anos	
de	 idade.	 Hoje	 em	 dia,	 para	 a	 maioria	 dos	 países	 a	 idade	 estabelecida	 para	 a	
maioridade	é	de	dezoito	anos.	A	idade	de	vinte	e	um	anos	para	a	maioridade	civil	
tem	origem	nos	ensinamentos	ocultos,	pois	é	normalmente	a	idade	em	que	o	Ego	
toma	 posse	 de	 todos	 os	 veículos	 que	 formam	 sua	 personalidade	 em	 sua	 vida	
presente	e	se	torna	verdadeiramente	um	indivíduo,	conforme	será	abaixo	explicado.	
É	curioso	notar	que	na	maioria	dos	estados	americanos	a	 idade	mínima	permitida	
para	um	cidadão	adquirir	bebida	é	de	vinte	e	um	anos.	
Este	breve	ensaio	tem	o	objetivo	de	mostrar	também	que	a	propriedade	de	se	tornar	
um	 indivíduo	 não	 é	 uma	 característica	 exclusiva	 dos	 seres	 humanos	 e	 pode	 ser	
reconhecida	também	em	outras	ondas	de	vida	que	estão	em	evolução,	trabalhando	
para	e	com	a	humanidade	e	também	sendo	por	ela	trabalhadas	em	sua	evolução,	
conforme	nos	relata	o	CONCEITO	ROSACRUZ	DO	COSMO,	de	Max	Heindel.	
	
2.	A	Formação	da	Personalidade,	segundo	a	Filosofia	Rosacruz	
A	Filosofia	Rosacruz	conceitua	como	personalidade	o	conjunto	dos	quatro	veículos	
utilizados	pelo	Ego	em	uma	dada	vida:	o	corpo	físico,	o	corpo	vital,	o	corpo	de	desejos	
e	a	mente.	Esses	veículos	são	renovados	a	cada	nova	vida	que	o	Ego	assume	na	Terra.	
Permanentes	 são	 somente	 os	 átomos	 semente	 de	 cada	 um	 desses	 veículos,	 que	
foram	dados	ao	ser	humano	pelas	Hierarquias	Criadoras,	em	diferentes	períodos	do	
Processo	 Evolutivo,	 processo	 esse	 denominado	 na	 literatura	 oculta	 por	 Dia	 de	
Manifestação.	Assim,	o	corpo	físico,	o	mais	antigo	dos	veículos,	foi	dado	em	gérmen	
ao	ser	humano	no	primeiro	período	evolutivo,	chamado	de	Período	de	Saturno,	pelos	
Senhores	da	Chama	ou	Tronos,	na	terminologia	Cristã,	que	constituem	a	Hierarquia	
Criadora	de	Leão.	O	corpo	vital	foi	dado	por	outra	Hierarquia	Criadora,	os	Senhores	



Fiat Lux 
ano 2017  nº 0  set / out		

Rua	Conde	Castro	Guimarães,	nº	13	–	3º	Esq.																																																																																																																Mail:	rosacruzfiatlux@gmail.com	
2720-113	Amadora,	Portugal																																																																																																																																														Página	web:	http://frcfiatlux.org	12	

da	 Sabedoria,	 a	 Hierarquia	 de	 Virgem,	 no	 Período	 Solar,	 o	 segundo	 período	
evolutivo.	 O	 corpo	 de	 desejos	 foi	 dado	 por	 uma	 terceira	 Hierarquia	 Criadora,	 os	
Senhores	 da	 Individualidade,	 a	 Hierarquia	 de	 Libra,	 no	 Período	 Lunar,	 o	 terceiro	
período	Evolutivo.	Finalmente,	a	mente	foi	dada	no	atual	período	Terrestre,	o	quarto	
período	evolutivo,	pelos	Senhores	da	Mente,	a	Hierarquia	de	Sagitário.	
A	idade	evolutiva	dos	veículos	tem	influência	sobre	a	maneira	pela	qual	esses	corpos	
têm	 seu	 nascimento.	 Cada	 veículo	 é	 de	 fato	 gestado	 em	 uma	 matriz	 durante	 o	
período	necessário	para	a	sua	completa	formação.	O	corpo	físico	é	gestado	em	sua	
mãe	biológica,	que	é	a	matriz	do	veículo	físico.	Analogamente,	cada	outro	veículo,	
além	do	físico,	tem	uma	matriz	macrocósmica,	com	matéria	de	mesma	natureza	da	
do	veículo.	O	nascimento	desses	outros	veículos,	de	suas	matrizes	macrocósmicas,	
se	dá	em	tempos	diferentes,	dependendo	de	sua	 idade	evolutiva.	O	veículo	 físico	
está	em	seu	quarto	período	evolutivo,	o	último	período	em	que	irá	se	manifestar.	No	
período	seguinte	ao	atual,	o	Período	de	Júpiter,	a	alma	consciente,	que	é	o	extrato	
das	 experiências	 obtidas	 com	 o	 corpo	 físico,	 será	 absorvida	 por	 sua	 contraparte	
espiritual,	o	Espírito	Divino,	durante	a	última	revolução	desse	período.	Esse	mesmo	
padrão	prevalece	para	os	demais	corpos,	o	de	serem	necessários	quatro	períodos	
evolutivos	para	o	 veículo	 chegar	à	 sua	maturidade	e	 ter,	 como	produto	 final,	 um	
extrato	 que	 é	 incorporado	 ao	 Espírito	 posteriormente	 ao	 final	 da	 existência	 do	
veículo.	
O	próximo	corpo	a	nascer,	após	o	físico,	é	o	corpo	vital,	aos	sete	anos	de	idade.	É	
interessante	 observar	 que	 o	 padrão	 representado	 pelo	 número	 sete,	 que	 se	
manifesta	 em	 inúmeros	 aspectos	 da	 evolução,	 é	 observado	 também	 para	 o	
nascimento	do	corpo	vital	e	dos	demais	veículos	superiores.	O	corpo	vital	está	em	
seu	 terceiro	período	evolutivo	e	 continuará	 sua	evolução	no	período	 seguinte	 ao	
atual,	o	Período	de	Júpiter.	Recorde-se	que	são	sete	as	revoluções	em	cada	período	
evolutivo.	Então,	analogamente	ao	que	terá	de	experimentar	nesse	período,	o	corpo	
vital	percorre,	antes	de	nascer,	por	sete	vezes,	junto	com	a	Terra,	a	órbita	de	nosso	
planeta	 em	 torno	 do	 Sol	 (um	 ano),	 passando	 por	 todos	 os	 signos	 do	 Zodíaco.	 O	
Período	de	Júpiter	será	o	último	estágio	de	desenvolvimento	do	corpo	vital	e	a	alma	
intelectual,	o	extrato	das	experiências	com	o	corpo	vital,	será	absorvida	pelo	Espírito	
de	Vida,	sua	contraparte	espiritual,	na	sexta	revolução	do	Período	de	Vênus.	
O	corpo	seguinte	a	nascer	é	o	corpo	de	desejos,	que	está	em	seu	segundo	período	
evolutivo	e,	portanto,	necessita	de	dois	períodos	de	sete	anos	a	mais	para	nascer.	A	
liberação	 do	 corpo	 de	 desejos	 de	 sua	 envoltura	 macrocósmica	 se	 dá	 então	 aos	
quatorze	anos.	O	corpo	de	desejos	continuará	se	desenvolvendo	até	o	Período	de	
Vênus	e	a	alma	emocional,	o	extrato	das	experiências	que	o	Ego	teve	com	seu	corpo	
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de	 desejos,	 será	 absorvida	 pelo	 Espírito	 Humano,	 por	 sua	 vez	 já	 absorvido	 pelo	
Espírito	Divino,	durante	a	quinta	revolução	do	Período	de	Vulcano.	
Seguindo	 o	 mesmo	 padrão	 dos	 demais	 veículos,	 o	 nascimento	 da	 mente	 se	 dá	
quando	o	jovem	completa	vinte	e	um	anos,	ou	seja,	os	três	períodos	de	sete	anos.	É	
essa	 a	 origem,	 segundo	 os	 Ensinamentos	Ocultos,	 da	maioridade	 aos	 vinte	 e	 um	
anos,	idade	que	vem	sendo	reduzida	em	função	da	evolução	da	própria	humanidade.	
Isto	 porque,	 depois	 dos	 quatorze	 anos,	 a	 mente	 individual,	 nutrida	 pela	 mente	
macrocósmica,	 começa	a	desenvolver	 suas	possibilidades	 latentes	para	permitir	a	
criação	 de	 pensamentos	 originais,	 demonstrando,	 cada	 vez	 mais	 cedo,	 sua	
maturidade.	 A	mente	 continuará	 seu	 desenvolvimento	 até	 o	 Período	 de	 Vulcano	
quando,	aperfeiçoada,	encerrando	tudo	o	que	foi	adquirido	nos	períodos	evolutivos,	
será	absorvida	pelo	Espírito	Divino	ao	final	daquele	período.	
Com	 o	 nascimento	 de	 seus	 veículos	 em	 períodos	 sucessivos	 de	 sete	 anos,	 o	 ser	
humano	 forma	 sua	 cadeia	 completa	de	 veículos,	 em	número	de	 sete,	 para	 assim	
conquistar	 sua	 individualidade	 e	 estar	 apto	 a	 empreender,	 sob	 sua	 própria	
responsabilidade,	 a	 série	 de	 conquistas	 que	 está	 destinado	 a	 fazer	 neste	 Dia	 de	
Manifestação,	 primeiramente	 no	 atual	 Período	 Terrestre	 e	 depois,	 nos	 demais	
períodos	até	o	último,	quando	será	um	Criador.	
Essa	condição	de	Individualidade,	tão	cara	ao	ser	humano,	não	é	exclusiva	de	nossa	
humanidade.	 Cada	 uma	 das	 sete	 ondas	 de	 vida	 que	 está	 evoluindo	 neste	Dia	 de	
Manifestação	também	adquiriu	ou	adquirirá	esta	prerrogativa,	uma	em	cada	Período	
Evolutivo,	conforme	mostraremos	a	seguir.	
	
3.	O	Presente	Dia	de	Manifestação	e	as	Hierarquias	em	Evolução	
A	 literatura	 ocultista	 nos	 diz	 que	 estamos	 evoluindo	 em	 um	 chamado	 Dia	 de	
Manifestação,	dia	esse	que	teve	um	princípio	e	terá	um	fim,	retornando	tudo	o	que	
foi	manifesto	ao	Espaço	não	Manifesto.	No	princípio,	como	nos	diz	o	CONCEITO,	em	
seu	 Capítulo	 VI,	 Deus	 isola-se	 a	 Si	Mesmo	 em	 certa	 porção	 do	 Espaço	 e	 cria	 um	
Sistema	Solar	para	Sua	própria	evolução	e	aumento	de	consciência.	Nessa	Criação,	
são	 incluídas	 Hostes	 de	 Gloriosas	 Hierarquias,	 não	 só	 frutos	 de	 outros	 Dias	 de	
Manifestação,	 com	 também	 outras	 Inteligências	 em	 diferentes	 graus	 de	
desenvolvimento.	Os	seres	mais	elevados,	dentro	do	processo	evolutivo,	auxiliam	os	
de	menor	 grau	 de	 consciência.	Quando	 os	 seres	 de	 uma	 onda	 de	 vida	 adquirem	
consciência	 individual,	 continuarão	 sua	 expansão	 de	 consciência,	 por	 seu	 próprio	
esforço.	Para	evoluírem,	os	seres	necessitam	das	ferramentas	adequadas,	que	são	
os	seus	veículos.	Cada	veículo	é	formado	com	o	material	do	mundo	ou	região	onde	
irá	atuar,	sendo	esse	um	requisito	básico	para	permitir	essa	atuação.	
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Durante	o	processo	evolutivo,	há	um	período	de	tempo	dedicado	à	aquisição	dos	
veículos	que	possibilitarão	a	obtenção	de	consciência	individual,	que	é	chamado	de	
“Involução”.	 No	 caso	 de	 nossa	 humanidade,	 esse	 período	 de	 Involução	 foi	
constituído	por	três	períodos	evolutivos	e	meio,	desde	o	Período	de	Saturno	até	a	
metade	do	atual	Período	Terrestre.	Esse	tempo	depende	do	passado	evolutivo	de	
cada	onda	de	vida,	incluindo	dias	de	manifestação	anteriores.	Assim,	a	Hierarquia	de	
Sagitário	(Senhores	da	Mente)	obteve	sua	individualidade	no	Período	de	Saturno,	a	
de	 Capricórnio	 (Arcanjos)	 no	 Período	 Solar	 e	 a	 Hierarquia	 de	 Aquário	 (Anjos)	 no	
Período	Lunar.	
É	 de	 interesse	 analisar	 o	 papel	 que	 desempenharam	 as	 Hierarquias	 Criadoras	
durante	esse	período	de	Involução.	As	doze	Hierarquias	são	os	Seres	Criadores	a	que	
se	 refere	 o	 Gênese	 quando	 diz:	 ”Façamos	 o	 ser	 humano	 à	 nossa	 imagem	 e	
semelhança”.	Coletivamente,	influenciam	o	ser	humano	dos	pés	à	cabeça,	por	meio	
da	regência	de	seus	respectivos	signos.	
As	 participações	 das	Hierarquias	 nesse	 Período	de	 Involução	 foram	de	diferentes	
naturezas	e	em	tempos	diferentes.	Um	sistema	de	hostes	espirituais	hierarquizadas	
já	 tinha	sido	descrita	por	Dionísio,	o	Areopagita.	Segundo	a	 lenda	eclesiástica,	 foi	
Paulo	 que	 instruiu	 Dionísio	 nesses	 Mistérios,	 conforme	 citado	 no	 livro	 Temas	
Rosacruzes,	Volume	 II,	quando	se	 fala	dos	Habitantes	do	Mundo	do	Pensamento.	
Dionísio	 faz	 referência	 a	 nove	 hierarquias	 ou	 Coros	 Angélicos,	 dispostas	 em	 três	
grupos	de	três	Hierarquias.	Não	fazem	parte	desse	Sistema	as	Hierarquias	de	Áries	e	
Touro,	que	prestaram	ajuda	no	início	do	Processo	Evolutivo	e	se	retiraram	antes	da	
existência	 do	 Sistema	 Solar.	 Também	 não	 faz	 parte	 do	 Sistema	 nossa	 própria	
hierarquia,	a	de	Peixes,	por	ser	o	Sistema	de	Dionísio	um	Sistema	Angélico	e	também	
porque	a	humanidade	somente	se	tornará	criadora	no	Período	de	Vulcano.	
É	notável	observar	que	o	Sistema	de	Dionísio	classifica	as	Hierarquias	em	grupos	que	
estão	bastante	de	acordo	com	as	fases	em	que	se	desenvolveu	a	Involução	e	com	a	
natureza	do	trabalho	que	cada	grupo	desenvolveu	e	desenvolverá.	O	primeiro	grupo	
do	 Sistema	 é	 constituído	 pelas	 Hierarquias	 de	 Gêmeos,	 Câncer	 e	 Leão,	 sendo	
chamados	 de	 Serafins,	 Querubins	 e	 Tronos.	 O	 segundo	 grupo	 é	 formado	 pelas	
Hierarquias	de	Virgem,	Libra	e	Escorpião,	sendo	denominadas	Dominações,	Virtudes	
e	Potestades.	O	terceiro	grupo,	de	contato	mais	direto	com	a	humanidade,	tendo	
sido	também	“humanidades”	em	períodos	passados,	são	as	Hierarquias	de	Sagitário,	
Capricórnio	e	Aquário,	sendo	chamadas	de	Principados,	Arcanjos	e	Anjos.	
O	primeiro	grupo	de	Hierarquias	teve,	durante	a	Involução,	um	envolvimento	direto	
com	 a	 nossa	 humanidade	 e	 com	 as	 ondas	 de	 vida	 seguintes	 (animal,	 vegetal	 e	
mineral)	no	despertar	das	respectivas	triplicidades	espirituais.	A	Hierarquia	de	Leão,	
os	Tronos,	despertou	o	princípio	espiritual	mais	elevado	de	nossa	humanidade,	o	
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Espírito	Divino,	na	sétima	revolução	do	Período	de	Saturno.	A	Hierarquia	de	Câncer,	
os	Querubins,	despertou,	na	sexta	revolução	do	Período	Solar,	o	segundo	princípio	
espiritual	 de	 nossa	 humanidade,	 o	 Espírito	 de	 Vida.	 A	 Hierarquia	 de	 Gêmeos,	 os	
Serafins,	 despertou,	 na	 quinta	 revolução	 do	 Período	 Lunar,	 o	 terceiro	 princípio	
espiritual	 de	 nossa	 humanidade,	 o	 Espírito	 Humano.	 Cabe	 acrescentar	 que	 a	
Hierarquia	de	Leão	proporcionou	também	o	gérmen	do	corpo	denso	ao	ser	humano,	
na	primeira	revolução	do	Período	de	Saturno.	As	hierarquias	de	Gêmeos,	Câncer	e	
Leão,	 bem	 como	 as	 de	 Touro	 e	 Áries,	 segundo	 nos	 relata	 o	 CONCEITO,	 são	
hierarquias	 que	 realizaram	 seu	 trabalho	 por	 amor,	 pois	 não	 necessitavam	 dessa	
realização	 para	 sua	 própria	 evolução,	 tal	 como	 ocorreu	 com	 as	 demais	 sete	
hierarquias,	de	Virgem	a	Peixes.	
O	segundo	grupo	de	hierarquias	teve	um	envolvimento	na	constituição	dos	veículos	
que	são	a	contraparte	de	nossa	 triplicidade	espiritual.	A	Hierarquia	de	Virgem,	as	
Dominações,	 foi	 a	 que	 nos	 proporcionou	 o	 gérmen	 do	 corpo	 vital,	 na	 segunda	
revolução	 do	 Período	 Lunar.	 A	 Hierarquia	 de	 Libra,	 as	 Virtudes,	 foi	 a	 que	 nos	
proporcionou	o	gérmen	do	corpo	de	desejos,	na	terceira	revolução	do	Período	Lunar.	
A	Hierarquia	de	Escorpião,	as	Potestades,	trabalhou	com	todos	os	veículos	germinais	
da	 humanidade	 nas	 três	 primeiras	 revoluções	 do	 Período	 Terrestre,	 pois	 estava	
encarregada	do	desenvolvimento	dos	três	átomos	sementes	dos	corpos	denso,	vital	
e	 de	 desejos,	 tendo	 também	 proporcionado	 o	 gérmen	 do	 cérebro	 (ver	 índice	
alfabético	do	CONCEITO	ROSACRUZ	DO	COSMOS,	tópico	“Senhores	da	Forma”,	onde	
é	dito	que	“eles	reconstruíram	o	corpo	denso,	dando	o	gérmen	do	cérebro”).	Essas	
três	Hierarquias,	já	evoluídas	suficientemente,	ficaram	a	cargo,	no	Período	Terrestre,	
de	nossa	triplicidade	espiritual	–	a	Hierarquia	de	Virgem	do	Espírito	Divino,	a	de	Libra	
do	Espírito	de	Vida	e	a	de	Escorpião	do	Espírito	Humano.	É	 interessante	observar	
que,	a	partir	do	Diagrama	14	do	CONCEITO	podemos	deduzir,	por	analogia,	que	as	
Hierarquias	de	Virgem,	de	 Libra	e	de	Escorpião,	devem	possuir	 uma	estrutura	de	
veículos	similar	à	do	Pai,	do	Filho	e	do	Espírito	Santo,	respectivamente.	Essa	dedução	
tem	por	base	o	fato	de	que	cada	hierarquia,	no	diagrama	14,	tem	seu	veículo	inferior	
na	 região	 ou	mundo	 correspondente	 ao	 signo	 que	 representa.	 As	Hierarquias	 de	
Virgem,	de	Libra	e	de	Escorpião	teriam,	com	base	nessa	hipótese,	como	veículos	mais	
inferiores,	o	Espírito	Divino,	o	Espírito	de	Vida	e	a	Mente	Abstrata,	respectivamente,	
sendo	 natural	 assim	 que	 estejam,	 neste	 Período	 Terrestre,	 a	 cargo	 de	 nossos	
correspondentes	veículos.	
O	terceiro	grupo	de	hierarquias	é	o	que	trabalha	mais	próximo	de	nossa	humanidade	
e	que,	durante	o	presente	Dia	de	Manifestação,	passou	por	condição	análoga	à	de	
nossa	própria	humanidade,	adquirindo	a	individualidade	em	períodos	anteriores	ao	
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Período	Terrestre.	A	Hierarquia	de	Sagitário	foi	a	que	nos	proporcionou	o	gérmen	da	
mente,	já	no	presente	Período	Terrestre.	
Considerando	 que	 os	 germens	 dos	 corpos	 denso,	 vital	 e	 de	 desejos	 foram	dados	
pelas	Hierarquias	de	Leão,	Virgem	e	Libra,	seria	uma	expectativa	natural	que	caberia	
à	 Hierarquia	 de	 Escorpião,	 a	 seguinte	 na	 ordem	 das	 Hierarquias,	 a	 função	 de	
proporcionar	o	gérmen	da	mente.	Coube,	no	entanto,	à	Hierarquia	de	Sagitário	a	
função	de	dar	à	humanidade	o	elo	mental,	assunto	que	 iremos	comentar	no	 item	
seguinte.	Uma	missão	diferente	foi	cometida	à	Hierarquia	de	Escorpião,	mais	ampla	
que	 a	 descrita	 resumidamente	 em	 um	 parágrafo	 anterior,	 em	 função	 do	 escopo	
deste	artigo.	Além	de	cuidar	dos	átomos	semente	de	nossos	corpos	denso,	vital	e	de	
desejos	e	de	nos	dar	o	gérmen	do	cérebro,	a	Hierarquia	de	Escorpião	está	fortemente	
ligada	ao	processo	de	 regeneração	e	de	 cura,	 simbolizado	pela	Árvore	da	Vida,	o	
poder	que	confere	às	pessoas	a	capacidade	de	manter	um	corpo	indefinidamente.	E	
aquele	que	tem	sucesso	no	uso	regenerador	das	forças	criadoras	ganha	finalmente	
o	poder	de	curar.	E	um	dos	mandamentos	deixados	por	Cristo	e	de	imenso	valor	para	
o	desenvolvimento	espiritual	foi	o	de	curar	os	doentes.	
	
4.	As	Hierarquias	e	Ondas	de	Vida	que	foram,	são	e	serão	“Humanidades”	
Conforme	já	mencionamos	na	introdução	a	este	trabalho,	as	Hierarquias	de	Sagitário	
a	Peixes,	bem	como	as	ondas	de	vida	dos	animais,	vegetais	e	minerais,	em	um	total	
de	sete,	têm	uma	característica	em	comum,	a	aquisição	da	individualidade	durante	
os	 Períodos	 Evolutivos	 do	 atual	 Dia	 de	 Manifestação.	 O	 período	 em	 que	 uma	
Hierarquia	ou	uma	onda	de	vida	adquire	sua	individualidade	é	um	ponto	marcante	
em	sua	evolução	e,	nesse	período	em	que	se	torna	uma	“humanidade”,	 inicia	um	
relacionamento	com	a	onda	de	vida	que	está	começando	seu	processo	evolutivo,	
relacionamento	esse	que	prossegue	em	períodos	seguintes	até	que,	por	sua	vez,	essa	
onda	de	vida	torna-se	também	uma	“humanidade”.	
Vejamos	dois	exemplos	conhecidos	e	citados	no	CONCEITO	ROSACRUZ.	A	Hierarquia	
de	 Sagitário	 tornou-	 se	 “humanidade”	 no	 Período	 de	 Saturno,	 período	 em	que	 a	
nossa	humanidade	 iniciava	 seu	processo	evolutivo.	No	Período	de	Saturno,	nosso	
corpo	físico	ainda	era	uma	forma	de	pensamento	e	os	Senhores	da	Mente	puderam	
trabalhar	sobre	essa	matéria	analogamente	ao	que	hoje	fazemos	com	a	onda	de	vida	
dos	minerais.	No	Período	Terrestre,	foram	os	Senhores	da	Mente	que	nos	deram	o	
elo	mental,	culminando	esse	relacionamento	iniciado	quatro	períodos	antes.	A	nossa	
humanidade,	neste	Período	Terrestre,	 iniciou	 seu	 relacionamento	 com	a	onda	de	
vida	dos	atuais	minerais	e	sobre	essa	onda	de	vida	trabalha	na	construção	de	objetos	
de	 toda	 a	 natureza	 e	 de	 complexidade	 cada	 vez	 maior.	 No	 Período	 de	 Júpiter,	
segundo	o	CONCEITO	ROSACRUZ,	seremos	capazes	de	dar	vida	aos	seres	dessa	onda	
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de	 vida,	 que	 estarão	 então	 em	 um	 estágio	 semelhante	 aos	 atuais	 vegetais.	
Finalmente,	no	Período	de	Vulcano,	quando	nós	atingiremos	o	estágio	de	criadores,	
seremos	capazes	de	criar	seres	com	vida,	emoções	e	que	pensem.	Podemos	deduzir	
daí	que	seremos	nós	que	daremos	o	gérmen	da	mente	aos	atuais	minerais.	
Se	isso	é	verdade	para	os	extremos	(a	Hierarquia	de	Sagitário,	os	Senhores	da	Mente	
e	 a	 Hierarquia	 de	 Peixes,	 nossa	 humanidade),	 não	 há	 razão	 para	 não	 supor	 que	
também	seja	verdadeiro	para	as	duas	outras	Hierarquias	Criadoras,	os	Arcanjos	e	os	
Anjos.	Assim,	sendo	essa	hipótese	verdadeira,	caberia	aos	Arcanjos	dar	o	elo	mental	
para	a	onda	de	vida	dos	atuais	animais,	que	iniciaram	sua	trajetória	evolutiva	quando	
os	Arcanjos	eram	a	“humanidade”	do	Período	Solar.	Cabe	lembrar	que,	no	Período	
Terrestre,	 os	 Arcanjos	 são	 os	 Espíritos-	 Grupo	 das	 espécies	 animais.	 Do	 mesmo	
modo,	caberia	aos	Anjos	dar	o	elo	mental	à	onda	de	vida	dos	atuais	vegetais,	que	
iniciaram	sua	trajetória	evolutiva	quando	os	Anjos	eram	a	“humanidade”	do	Período	
Lunar.	 Também,	 analogamente,	 os	Anjos	 são,	 atualmente,	 os	 Espíritos-Grupo	das	
espécies	vegetais.	
Assim,	as	quatro	últimas	Hierarquias	Criadoras,	a	de	Sagitário,	a	de	Capricórnio,	a	de	
Aquário	e	a	de	Peixes,	estariam	ligadas	por	um	destino	comum,	o	de	proporcionar	
individualidade	 às	 ondas	 de	 vida	 que	 iniciaram	 sua	 trajetória	 evolutiva	 quatro	
períodos	depois	daquele	em	que	se	tornaram	também	indivíduos,	momento	em	que	
estabeleceram	seu	primeiro	contato	com	essas	ondas	de	vida.	
O	Plano	Divino	da	Criação	é	de	imensa	sabedoria	e	de	tocante	beleza.	A	beleza	do	
Plano	é	sentida	intuitivamente	pelo	espírito.	Ela	nos	fala	diretamente	ao	coração	e	
com	 isso	 nossa	 alma	 se	 rejubila	 e	 se	 regozija.	 A	 sabedoria	 do	 Plano	 pode	 ser	
gradativamente	 entendida,	 à	 medida	 que	 nos	 aprofundamos	 no	 Conhecimento	
Rosacruz.	Com	isso,	teremos	mais	forças	e	motivação	para	cumprir	os	mandamentos	
de	Cristo,	que	o	são	também	de	nossa	Fraternidade,	“disseminar	os	Ensinamentos	e	
curar	os	doentes”.	
	
Bibliografia	
O	 Conceito	 Rosacruz	 do	 Cosmos,	 Max	 Heindel,	 The	 Rosicrucian	 Fellowship,	
Oceanside,	CA,	U.S.A.	
	
Temas	 Rosacruzes,	 Tomo	 II,	 Recopilacion	 de	 seis	 libros	 –	 O	Mundo	 dos	 Desejos;	
Habitantes	dos	Planos;	O	Cordão	Prateado	e	os	Átomos	Semente;	O	Som	e	os	Éteres;	
A	Escala	Musical	e	o	Esquema	da	Evolução;	O	Sistema	de	Palavras	Chave;	Caráter	e	
Destino;	Editorial	Kier,	Buenos	Aires,	Argentina.	
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2.2 - EFEITOS DA QUEIMA DE INCENSO 
	
PERGUNTA	Nº.	148	do	Livro	"Filosofia	Rosacruz	em	perguntas	e	respostas	(Vol.	II)"	

[The	Rosicrucian	Philosophy	in	Questions	and	Answers	Vol.	II]	
	
Pergunta:	O	ato	de	queimar		defumadores	ou	incensos		em	certo		local	pode	elevar	
as	vibrações	do	mesmo?	Em	caso	afirmativo,	que	classe	de	incensos	devemos	usar?	
	
Resposta:	 	 Quando	 os	 espíritos	 desencarnados	 desejam	 influenciar	 àqueles	 que	
todavia	estão	enredados	à	carne,	precisam	ter	um	veículo	de	suficiente	densidade	
para	 terem	 acesso	 aos	 centros	 cerebrais,	 ou	 sob	 certas	 circunstâncias	 com	 o	
mecanismo	coordenador	do	cerebelo.	Uma	vez	dotados	deste	veículo,	estes	espíritos	
podem,	e	assim	o	fazem,	influenciar	suas	vítimas	física,	moral	ou	mentalmente,	de	
acordo	com	suas	índoles.	
É	 uma	 verdade,	 por	 si	 só	 evidente,	 que	 ninguém	 pode	 colher	 uvas	 dos	 espinhos.	
Nenhum	 espírito	 se	 torna	 um	 filantropo,	 somente	 por	 estar	 desencarnado	 e	 não	
funcionar	num	corpo	denso.	Há	umais	cinzas	do	que	flores	no	mundo	físico	e	há	mais	
entidades	 malignas	 (por	 não	 estarem	 desenvolvidas)	 no	 mundo	 invisível,	 que	
entidades	bons	e	nobres.	
Quando	 alguém	 queima	 incenso	 num	 aposento,	 a	 fumaça	 e	 o	 odor	 que	 vemos	 e	
sentimos	 é	 um	material	 cuja	 densidade	 é	muito	 apropriada	 à	 instrumentação	 por	
certas	entidades;	 tais	entidades	estão	entoadas	com	a	vibração	do	 incenso	que	se	
está	queimando.	
Somente	um	ocultista	de	reputação,	dotado	de	visão	e	perceção	espiritual,	que	esteja	
capacitado	 a	 perceber	 e	 distinguir	 as	 várias	 entidades	 do	 mundo	 invisível,	 pode	
compor	 um	 incenso	 que	 ofereça	 um	 veículo	 que	 somente	 possa	 ser	 utilizado	 por	
espíritos	 de	 natureza	 benevolente,	 inclinados	 a	 elevar	 a	 consciência	 dos	 devotos	
favorecendo	a	sua	união	com	o	Divino.	
Ao	contrário,	quando	o	incenso	é	composto	por	alguém	que	ignore	a	natureza	dos	
habitantes	dos	planos	 invisíveis,	ou	que	vise	um	motivo	egoísta,	então,	tal	 incenso	
constitui	 um	 veículo	 apropriado	 para	 que	 espíritos	 de	 natureza	 semelhante,		
investidos	 	 do	 vapor	 do	mesmo,	 influenciem	os	 presentes	 	 	 a	 cometerem	atos	 de	
intemperança	 e	 obscenidade.	 Os	 palitos	 de	 incenso	 chinês,	 popularmente	
comercializados,		são	totalmente	contraindicados	pelos	motivos	supracitados.	
Pessoas	 	 habitualmente	 	 vinculadas	 a	 tal	 prática,	 podem	 	 tornar-se	 vulneráveis	 a	
espíritos	 obsessores,	 que	 podem	 exercer	 certo	 controle	 sobre	 as	 suas	 vítimas,	
incitando-as	ao	frenesi	e	levando-as	a	apresentarem	sintomas	de	natureza	epilética,	
como	convulsões,	espumação	bucal,	etc.	Também	podem	interferir	nos	movimentos	
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corporais	 de	 maneira	 semelhante	 à	 exibida	 nos	 chamados	 "baile	 de	 São	 Victor".	
Portanto,	 regra	 geral,	 a	 prática	 de	 queimar	 incenso	 é	 muito	 perigosa	 e	 deve	 ser	
vigorosamente	evitada.	
	
-	Max	Heindel	
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2.3 - AURA PROTETORA 
	

	
Auxiliar	Invisível	

Pintura	de	Mary	Hascom,	feita	em	1937.	
	
Esta	pintura		encontra-se	no	Departamento	de	Cura	da	The	Rosicrucian	Fellowship,	
	em	Mount	Ecclesia.,	Oceanside,	California,	USA.	
	
	Na	Ordem	Rosacruz	ensina-se	os	seus	discípulos	a	formarem	uma	aura	protetora	
perfeitamente	invulnerável	contra	qualquer	influência	maléfica	que	lhes	seja	
consciente	ou	inconscientemente	dirigida.	Ela	constitui	um	verdadeiro	escudo	do	
corpo,	da	alma	e	do	Espírito,	pois	baseia-se	na	criação	de	uma	luz	harmoniosa,	da	
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radiação	branca	do	Espírito,	que	afirma	assim	o	seu	poder	absoluto	sobre	todas	as	
coisas.	Nada	pode	atacar	a	luz!	
Quando	se	sentir	deprimido	ou	afetado	negativamente	feche	os	olhos	e	imagine	uma	
esfera	 de	 luz	 clara	 e	 brilhante	 a	 envolvê-lo,	 cheia	 de	 intensidade,	 e	 a	 rodeá-lo	 de	
proteção.	Ao	sentir-se	forte	e	seguro,	perfeitamente	consciente	da	sua	força	interior,	
não	deixe	de	recordar	as	palavras	de	um	Mestre:	
"Dos	Ensinamentos	Esotéricos,	o	mais	elevado	e	profundo	é	aquele	que	sublinha	que	
a	luz	branca	nunca	deve	ser	utilizada	para	atacar,	ou	para	fins	pessoais,	mas	que	pode,	
no	entanto,	ser	usada	por	todos	os	que,	em	qualquer	momento,	necessitam	de	se	
proteger	contra	influências	psíquicas	adversas,	independentemente	daquelas	que	as	
exercem.	É	a	armadura	do	espírito	e	pode	perfeitamente	ser	utilizada	dessa	forma	
sempre	que	seja	necessário."	
Também	 o	 fogo	 da	 presença	 de	 Cristo	 tem	 infinito	 poder.	 Invoque	 esse	 auxílio,	
quando	 sentir	presenças	 indesejáveis,	pedindo	ao	Cristo	vivo	que	o	 rodeie	do	Seu	
Fogo.	
	
Notas	do	editor:	

	
O	 texto	 "RESULTADOS	 DE	 QUEIMAR	 INCENSO"	 	 reporta-se	 à	 pergunta	 	 Nº.	 148	 do	 Livro	
"Filosofía	 Rosacruz	 en	 preguntas	 y	 respuestas	 (Vol.	 II)"	 [The	 Rosicrucian	 Philosophy	 in	
Questions	and	Answers	Vol.	II]	
	
O	 texto	 "AURA	 PROTETORA"	 é	 uma	 instrução	 da	 Fraternidade	 Rosacruz	 dirigida	 a	 seus	
estudantes.	
Fonte	
In	:http://www.christianrosenkreuz.org/mh_mben.htm	
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3. COLUNA DA BELEZA 
Humanidade	
	

'Fecho	os	olhos...	
Atordoada	pela	evidência	da	realidade...	
Fuga	para	o	centro	de	mim,	
O	centro	onde	já	não	me	encontro...	
Cansaço,	pelas	efémeras	palavras	nas	ruas...	
Vãs	naquilo	que	são	ou	significam...	
Louca...insana...por	momentos...	
Alienada	por	opção...	
É	a	única	forma,	aliás,	onde	existe	regresso...	
Escuro	à	minha	volta...	
Ruídos	estupidificantes	que	enchem	de	
olheiras	o	entediante	quotidiano...	
Tenho	de	me	esconder...	
Fugir,	sair,	tanto	faz...	
Olhar	para	dentro,	em	busca	da	paz...	
Olhar	o	Sol	e	absorver	o	dourado	que	banha	cada	final	de	dia...	
Na	esperança	de	que	esse	brilho	me	
ilumine	a	Alma...	
Sentir,	ouvir,	voar...	
Um	salto	no	imenso	silêncio...	
Um	silêncio	feito	do	som	das	ondas	que	chovem	na	areia	molhada...	
Das	conchas	que,	cantando	suaves	melodias,	de	um	branco	imaculado	se	fazem	
ouvir...	
Fecho	os	olhos	e	os	ouvidos	ao	que	me	rodeia...	
Depois,	
escuto	o	Silêncio...	
Ouço	o	som	da	vibração	do	Mundo...	
num	rasgo	de	renovação	de	fé	e	vigor...	
num	sentimento	em	uníssono	com	o	Todo...	
Retornar...	
E	nesse	retorno,	renovado	o	Amor	por	esta	Humanidade...'	
	
LRS	
2017	
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4. HISTÓRIAS DO CAMINHO DA ROSA 
	

HISTÓRIAS DA ERA AQUARIANA PARA ADOLESCENTES	
Virgem: Serviço 

 
Bárbara	conduziu	a	paciente	a	uma	cadeira	no	solário,	delicadamente	aconchegou	o	
travesseiro	atrás	da	sua	cabeça	e	sorriu.	
-	Bem,	Sra.	Simons,	se	precisar	de	mais	alguma	coisa	e	só	tocar	à	campainha.	
-	Deus	a	abençoe,	querida	-	disse	a	Sra.	Simons,	apertando	a	mão	de	Bárbara	-	Vocês,	
as	Voluntárias	novas,	 são	meninas	 tão	encantadoras!	Não	 sei	o	que	este	hospital	
faria	sem	vocês.	
Bárbara	olhou	de	relance	à	volta	do	quarto,	apanhou	algumas	revistas	do	chão,	virou	
a	cadeira	de	rodas	de	outro	paciente	para	que	o	sol	não	incidisse	diretamente	nos	
seus	olhos	e	dirigiu-se	para	o	vestíbulo	com	um	vaso	de	 flores	murchas.	Estava	a	
trocar	as	flores	do	vaso,	quando	chegou	a	enfermeira	chefe.	
-	 Importa-se	 de	 ler	 um	 pouco	 para	 o	 Sr.	 Wilkins?	 –	 perguntou	 -	 Ele	 está	 muito	
inquieto	hoje.	
-	Claro	-	disse	Bárbara	e	foi	para	o	quarto	onde	estava	deitado	o	velho	Sr.	Wilkins,	
que	ia	ficar	com	os	olhos	vendados	por	mais	uma	semana.	
-	Que	tal	mais	um	pouco	de	Oliver	Twist?	–	perguntou.	Não	aguento	esperar	para	
saber	o	que	vai	acontecer.	
-	 É	 a	minha	 garota	 preferida?	 -	 sorriu	 o	 Sr.	Wilkins	 pela	 primeira	 vez	 nesse	 dia	 -	
Quando	 me	 tirarem	 estas	 vendas,	 a	 primeira	 pessoa	 que	 quero	 ver	 é	 você,	
principalmente	se	você	for	tão	bonita	como	a	sua	voz.	
Bárbara	deu	uma	risadinha	e	ficou	contente	porque	o	Sr.	Wilkins	não	conseguia	vê-
la	 chorar.	 Sentou-se	 e	 começou	 a	 ler,	 levantando	 os	 olhos	 de	 vez	 em	 quando	 e	
sorrindo	ao	ver	a	expressão	de	contentamento	no	rosto	do	idoso.	Depois	de	vinte	
minutos,	e	depois	de	ele	adormecer,	largou	o	livro	e	saiu	em	bico	de	pés.	
Uma	 estudante	 de	 enfermagem,	 com	 aspeto	 cansado,	 passou	 apressada	 pelo	
corredor,	empurrando	um	carrinho	cheio	de	instrumentos.	
-	Oh,	Bárbara,	está	livre?	Pode-me	guardar	isso?		Vou	perder	a	aula	se	eu	não	for	já,	
e	não	posso	deixar	este	carrinho.	
-	Está	bem	-	riu	Bárbara	-	e	relaxe!	
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A	estudante	de	enfermagem	entregou-lhe	o	 carrinho,	agradecida,	e	 foi	 embora	a	
correr.	 Bárbara	 continuou	 pelo	 corredor,	 parando	 para	 ajeitar	 a	 cama	 de	 um	
paciente,	encher	a	 jarra	de	água	de	outro,	e	encaminhar	alguns	visitantes	para	o	
quarto	 certo,	 antes	 de	 chegar	 ao	 depósito.	 Tinha	 acabado	 de	 guardar	 os	
instrumentos	quando	chegou	um	médico	e	disse:	
-	Oh!	Você	está	aí,	Srta.	Peters?	
Bárbara	que	ainda	não	estava	habituada	a	ser	chamada	de	"senhorita"	tentou	não	
mostrar	a	sua	surpresa	e	disse:		
-	Posso	fazer	algo	pelo	senhor	doutor?	
-	Sim	-	respondeu	ele	-	Eu	tenho	uma	nova	paciente	no	quarto	115,	a	Sra.	Gabriel.	
Ela	vai	ser	operada	amanhã	e	está	muita	nervosa	e	preocupada	com	os	seus	filhos,	
e,	além	disso,	ela	não	fala	muito	bem	inglês.	Se	você	puder	fazer-lhe	um	pouco	de	
companhia	e	tentar	acalmá-la,	seria	um	grande	favor.	
Quando	Bárbara	entrou	no	quarto	115,	viu	a	Sra.	Gabriel	com	as	mãos	fortemente	
apertadas	e	quase	chorando,	sentada	na	beira	da	cama.	
-	Oh,	Sra.	Gabriel,	a	senhora	não	parece	estar	muito	à	vontade	–	disse	ela	-	Vamos	
melhorar	isso.	Deixe	que	eu	arrume	a	cama	e	a	senhora	poderá	então	acomodar-se	
melhor.	
Antes	que	a	Sra.	Gabriel	pudesse	dizer	alguma	coisa,	ela	viu-se	acomodada	na	cama,	
a	 fotografia	 da	 sua	 família	 na	 mesinha	 de	 cabeceira,	 virada	 de	 forma	 a	 que	 ela	
pudesse	vê-la,	e	um	copo	de	água	na	sua	mão.	
-	Que	crianças	lindas!	-	exclamou	Bárbara,	admirando	a	fotografia	-	Que	idade	elas	
têm?	
Pouco	depois	a	Sra.	Gabriel,	num	inglês	atrapalhado,	falava	entusiasticamente	sobre	
os	seus	filhos,	e	quando	um	residente	chegou	quinze	minutos	mais	tarde,	encontrou	
a	paciente	e	Bárbara	rindo	com	gosto	por	causa	de	uma	partida	que	o	filho	mais	novo	
tinha	pregado	ao	irmão.	
Depois	disso,	Bárbara	ajudou	a	distribuir	as	bandejas	do	jantar,	pôs	em	ordem	a	sala	
dos	visitantes	e	guardou	as	bandejas	quando	os	pacientes	acabaram	de	comer.	
Ficou	espantada	quando	ouviu	a	enfermeira	chefe	dizer:	
-	Bárbara,	não	está	na	hora	de	você	ir	para	casa?	
Olhou	para	o	relógio	e	viu	que	já	eram	mais	de	6	horas.	
-	Meu	Deus,	é	mesmo	-	disse	–	a	minha	mãe	já	deve	estar	à	minha	espera.	
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Apanhou	o	casaco,	disse	boa	noite	à	enfermeira	e	saiu	ao	encontro	da	sua	mãe	que	
se	encontrava	já	no	carro.	"Meu	Deus"	-	repetiu,	afundando-se	no	banco	e	sorrindo	
para	a	mãe.	
-	O	dia	foi	muito	cheio,	querida?	-	perguntou	a	mãe,	dirigindo-se	para	casa.	
-	Nem	me	diga!	Não	parei	um	minuto.	Desculpe	o	atraso,	mas	eu	não	olhei	para	o	
relógio.	Nem	sei	como	o	tempo	passou.	
-	Isso	significa	que	você	trabalhou	muito	-	riu	a	mãe	-	O	que	é	que	você	fez	hoje?	
Bárbara	começou	a	contar	o	que	 tinha	 feito	e	quanto	mais	pensava	no	que	 tinha	
feito,	 mais	 entusiasmada	 ela	 ficava	 e	 mais	 detalhes	 contava.	 Estavam	 quase	
chegando	a	casa,	quando	ela	parou	e	ficou	pensando	um	momento.	
-	Mãezinha	-	disse	-	você	lembra-se	daquela	vez	na	igreja	em	que	o	ministro	falou	
que	servir	era	gratificante?	Eu	não	entendi	o	que	ele	quis	dizer,	mas,	agora	acho	que	
eu	sei.	Realmente,	adorei	esta	tarde,	e	acho	que	foi	porque	eu	estava	a	ajudar	as	
pessoas.	Era	trabalho	gostoso	e	agradável;	não	trabalho	de	verdade.	
A	mãe	riu.		
-	Oh,	Bárbara,	o	que	você	fez	foi	trabalho	de	verdade,	e	trabalho	de	verdade	e	servir	
de	 verdade,	 podem	 ser	 tarefas	 agradáveis.	 Se	 você	 se	 lembrar	 sempre	 do	 que	
aprendeu	hoje,	querida,	você	terá	uma	vida	muito	gratificante	e	útil.	
	
	

	
(Do	Livro	Histórias	da	Era	Aquariana	para	Adolescentes	–	Vol.	VI	–	Compilado	por	um	Estudante	–	

Fraternidade	Rosacruz).	
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5. ÉTICA PARA A ERA DE AQUÁRIO 
 

É	mais	do	que	evidente	a	crescente	procura	das	pessoas	por	algo	que	vai	mais	além	
da	ciência	exata,	mais	além	das	novas	tecnologias,	e	para	além	da	matéria	palpável	
e	que	nos	enganam	os	sentidos.	
Começa	a	surgir	uma	“consciência	coletiva”	por	todo	o	mundo,	mais	presente,	talvez,	
no	mundo	ocidental	do	que	no	oriental.	A	procura	de	espaços	 livres,	do	contacto	
com	a	natureza,	a	defesa	cada	vez	mais	acentuada	da	vida	animal,	a	preocupação	
com	 a	 ética	 ecológica	 e	 a	 manutenção	 do	 equilíbrio	 do	 planeta,	 o	 interesse	
igualmente	 crescente	 pela	 astrologia	 e	 pelo	 autoconhecimento,	 aliados	 ao	
alargamento	cada	vez	mais	profundo	do	interesse	por	uma	dieta	livre	de	produtos	
animais,	é	um	facto	assente.	
Estamos	a	sair	da	era	de	Peixes	e	“entrando”	(em	transição)	na	nova	era	de	Aquário.	
As	datas	do	início	exato	de	cada	Era	variam	de	acordo	com	as	diferentes	linhas	de	
pensamento,	pois	assim	como	a	passagem	do	dia	para	a	noite	não	acontece	de	uma	
hora	para	a	outra,	existe	uma	transição,	com	sobreposição	de	luzes	e	sombras,	entre	
as	Eras.	É	exatamente	este	momento	que	estamos	vivendo	agora.	
Observa-se	que	as	pessoas	vivem	e	se	posicionam	com	sentimentos	muito	diversos.	
Umas	vão	“mais	à	frente”	enquanto	que	outras	vão	“mais	atrás”,	o	que	faz	com	que	
muitas	delas	já	tenham	uma	“consciência”	da	nova	Era	de	Aquário	e	outras	ainda	se	
vão	 regendo	 pelos	 valores	 e	 princípios	 da	 “velha”	 Era	 de	 Peixes.	 Estamos,	 pois,	
passando	do	FAZER	para	o	SER	onde	todas	as	transformações	se	dão	de	dentro	para	
fora.	
Nesta	coluna	pretendemos	chamar	a	atenção	do	leitor	para	a	necessidade	de	cada	
vez	mais	nos	abrirmos	aos	impactos	cósmicos	que	a	nova	Era	de	Aquário	nos	trás.		
	Propomo-nos	publicar	informações	e	artigos	que	reflitam	essa	nova	consciência	nas	
várias	áreas,	desde	a	científica,	a	ecológica,	social	e	alimentar.	
Neste	primeiro	número	da	nossa	revista,	iremos	focar-nos	na	mudança	dos	hábitos	
alimentares	 dos	 habitantes	 deste	 planeta.	 As	 pessoas	 preocupam-se	mais	 e	mais	
com	aquilo	que	comem	e	tentam	manter-se	informadas	acerca	do	que	lhes	faz	bem	
e	do	que	lhes	faz	mal.	
A	tendência	para	a	cozinha	vegetariana	é	já	uma	realidade,	e	é	curioso	ver	que	é	na	
população	mais	 jovem,	que	se	verifica	este	maior	acelerar	de	mudança	de	rotinas	
alimentares.	
O	 vegetarianismo	 e	 o	 veganismo	 não	 são	 modas,	 mas	 sim	 formas	 de	 estar	 na	
sociedade,	daqueles	que	se	preocupam	com	todos	os	seres	vivos	e	respeitam	o	dom	
da	vida.	
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Apresentamos	neste	número,	a	receita	de	um	bolo	onde	quer	os	habituais	ovos	ou	
mesmo	o	leite	de	vaca	foi	substituído,	resultando	num	delicioso	bolo	vegan	muito	
mais	saudável	que	os	tradicionais.	
	

Beleza Nevada 
Ingredientes	para	a	massa:	

• 2	chávenas	de	farinha	de	trigo	com	fermento	
• 2	chávenas	de	açúcar	mascavado	claro	
• 1/2	chávena	de	farinha	de	coco	
• 1/2	chávena	de	farinha	de	amêndoa	
• 2	chávenas	de	água	
• 2	colheres	de	chá	de	baunilha	
• 2	colheres	de	chá	de	vinagre	de	maçã	
• 1/2	chávena	de	óleo	de	coco	extra	virgem	derretido	

	

Ingredientes	para	a	cobertura:	
• 3	colheres	de	sopa	de	açúcar	mascavado	claro	
• 1/3	de	chávena	de	leite	vegetal	à	temperatura	ambiente	
• 1	colher	de	sopa	de	amido	de	milho	ou	farinha	de	araruta		
• sumo	de	1	limão	pequeno	
• 3	colheres	de	sopa	de	óleo	de	coco	extra	virgem	

	

Preparação:	
• Misturam-se	os	ingredientes	secos	e	depois	os	húmidos,	até	se	obter	uma	

massa	homogénea.	
• Unta-se	 uma	 forma	 com	óleo	 de	 coco	 e	 enfarinha-se.	 Leva-se	 o	 bolo	 ao	

forno	 a	 cerca	 de	 180oC.	 A	 meio	 da	 cozedura	 protege-se	 com	 papel	 de	
alumínio,	se	necessário.	

• Para	a	cobertura,	num	tacho,	colocam-se	todos	os	 ingredientes,	exceto	o	
sumo	de	limão.	

• Leva-se	 ao	 lume	médio,	mexendo	 sempre	 com	uma	 vara	 de	 arames	 até	
espessar.	

• Retira-se	do	lume,	deixa-se	arrefecer	um	pouco	com	o	tacho	tapado.	Junta-
se	o	sumo	de	limão	e	mexe-se	bem	com	a	vara	de	arames	até	se	obter	um	
creme	homogéneo.		

• Cobre-se	de	seguida	o	bolo	com	este	creme	e	polvilha-se	com	coco	ralado	
ou	frutos	secos.		
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E	já	está	...	

	
	
Vejamos	algumas	das	características	de	um	dos	seus	ingredientes:	
	

Farinha	de	Amêndoa	
As	 amêndoas	 são	 extremamente	 nutritivas,	 sendo	 ricas	 em	 fibras,	 proteínas,	
vitamina	E,	magnésio	vitamina	B2	e	fósforo,	entre	outros	nutrientes	importantes	
para	 a	 saúde.	 Além	 de	 ser	 extremamente	 saudável,	 é	 um	 alimento	 fácil	 de	
adicionar	na	dieta,	pois	pode	ser	consumido	de	diversas	maneiras:	inteira,	ralada,	
como	farinha,	óleo,	leite	e	manteiga.	

	

Análise	nutricional	da	amêndoa:	
	

Quantidade:	1	amêndoa	
	por	dose	

Kilojoules		 																											29	kj	
Calorias																																											7	kcal	
Proteínas		 																									0,26	g	
Carboidratos		 																									0,24	g	
Açúcar	 																																									0,06	g	
Lípidos		 																																									0,61	g	
Lípidos	Saturados	 							0,047	g	
Lípidos	Monoinsaturados	 							0,386	g	
Lípidos	Polinsaturados	 							0,147	g	
Colesterol	 																											0	mg	
Fibras	 																																											0,1	g	
Sódio	 																																											0	mg	
Potássio																																												9	mg	
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A	-	Alguns	dos	seus	benefícios:		
	

1)	Reguladora	do	colesterol:	
A	farinha	de	amêndoa	apesar	de	ser	considerada	rica	em	gordura,	é	uma	grande	
aliada	quando	se	trata	de	diminuir	o	“mau”	colesterol	(LDL)	do	organismo	já	que	
ela	faz	aumentar	os	níveis	do	“bom”	colesterol	(HDL)	e	consequentemente,	elimina	
as	moléculas	 de	 gordura	 presentes	 no	 sangue.	 Desta	 forma,	 o	 risco	 de	 ataque	
cardíaco	é	reduzido.		

	
2)	Combate	o	cancro:	

O	consumo	regular	de	farinha	de	amêndoa	ajuda	a	prevenir	o	aparecimento	do	
cancro,	 pois	 ela	 é	 uma	 importante	 fonte	 de	 antioxidantes,	 o	 que	 acaba	
neutralizando	a	formação	dos	radicais	livres,	ajudando	assim	na	recuperação	das	
células	doentes.	
	

3)	Retarda	o	envelhecimento:	
A	 amêndoa	 é	 uma	 importante	 aliada	 da	 pele,	 devido	 ao	 seu	 alto	 poder	
antioxidante.	A	farinha	de	amêndoa	ajuda	a	evitar	o	stress	oxidativo	e	o	resultado	
é	 uma	 pele	 jovem	 por	 mais	 tempo.	 A	 vitamina	 E	 também	 é	 um	 fator	 muito	
importante	para	ajudar	na	saúde	da	pele,	pois	ajuda	a	formação	do	colagénio	e	da	
elastina.	
	

4)	Ajuda	a	emagrecer	e	aumenta	a	sensação	de	saciedade:	
Ajudar	a	emagrecer	é	um	dos	principais	benefícios	da	farinha	de	amêndoa,	e	que	
muitas	 vezes	 é	 desconhecido	 da	 maioria	 das	 pessoas.	 Por	 dar	 a	 sensação	 de	
saciedade,	esta	farinha	ajuda	na	perda	de	peso	pelo	facto	de	ser	rica	em	fibras,	
proteínas	e	gorduras	não	saturadas.	Comendo	uma	pequena	porção	já	é	suficiente	
para	as	pessoas	se	sentirem	satisfeitas	por	mais	tempo,	e	tudo	isso	com	um	nível	
calórico	muito	baixo.	
	

5)	Diminui	o	nível	de	glicose	e	de	insulina	depois	das	refeições:	
As	amêndoas	ajudam	a	diminuir	o	nível	de	glicose	e	insulina	depois	das	refeições	
sendo	uma	boa	maneira	de	evitar	picos	de	açúcar	no	sangue.	Entre	25%	a	38%	das	
pessoas	que	têm	diabetes	tipo	2,	têm	deficiência	de	magnésio	e	a	amêndoa	pode	
fazer	 diminuir	 esta	 carência.	 Apenas	 56	 gramas	 de	 amêndoas	 contribuem	 com	
150mg	de	magnésio	por	dia,	sendo	que	o	indicado	é	consumir	de	310	mg	a	420	mg.	
O	magnésio	auxilia	no	controle	do	açúcar	no	sangue	e	está	envolvido	em	mais	de	
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300	 processos	 sanguíneos.	 Por	 isso,	 consumir	 a	 quantidade	 indicada	 é	 muito	
importante	tanto	para	diabéticos,	como	para	quem	quer	evitar	problemas	futuros.	

	
6)	Regula	a	pressão	sanguínea:	

O	magnésio	oferecido	pelas	amêndoas	também	é	muito	 importante	para	quem	
sofre	de	pressão	alta.	Deficiência	de	magnésio	leva	a	problemas	de	pressão,	que	
pode	levar	a	ataques	cardíacos,	derrames	e	falência	dos	rins.	O	potássio	presente	
nas	amêndoas	também	ajuda	a	regular	a	pressão	sanguínea.	Tudo	isso	com	baixo	
nível	de	sódio,	que	é	nocivo	para	quem	sofre	de	hipertensão.	

	
7)	Ajuda	a	ganhar	músculo	
	

Entre	os	benefícios	da	amêndoa	está	também	o	desenvolvimento	muscular.	Elas	
são	uma	excelente	fonte	de	proteínas,	que	é	essencial	para	ganhar	músculos.	Um	
quarto	de	uma	chávena	de	amêndoas	tem	8	gramas	de	proteína,	2	gramas	a	mais	
do	que	um	ovo.	

	
8)	Ajuda	o	cérebro	a	permanecer	saudável:	

As	 amêndoas	 são	 uma	 rica	 fonte	 de	muitos	 nutrientes	 essenciais	 para	 a	 saúde	
cerebral	e	são	muito	importantes	para	crianças	em	fase	de	crescimento.	Por	conter	
riboflavina	e	L-carnitina,	nutrientes	que	potencializam	a	atividade	cerebral	e	criam	
novas	 conexões	 neurais,	 as	 amêndoas	 reduzem	 o	 risco	 de	 Alzheimer.	 Estudos	
mostram	que	consumir	amêndoas	periodicamente	traz	grandes	benefícios	para	o	
sistema	nervoso.	
Como	 se	 não	 bastasse,	 as	 vitaminas	 B6	 e	 E	 desaceleram	o	 envelhecimento	 das	
células	do	cérebro	que	causam	problemas	de	memória.	Já	os	ácidos	gordos	como	
o	 ômega	 3	 e	 o	 ômega	 6	 presentes	 nas	 amêndoas,	 contribuem	 para	 o	
melhoramento	 dos	 processos	 intelectuais	 e	 o	 magnésio	 fortifica	 os	 nervos	
presentes	no	cérebro.	
	

9)	Ajuda	a	fortificar	os	ossos	e	os	dentes:	
O	ômega	3	presente	na	farinha	de	amêndoa,	também	tem	propriedades	benéficas	
para	os	ossos	porque	aumenta	a	absorção	de	cálcio	e	deixa	os	ossos	mais	fortes	ao	
melhorar	a	síntese	de	colagénio.	
Apenas	 92	 gramas	 de	 amêndoas	 fornecem	 24%	 da	 quantidade	 de	 cálcio	 que	 o	
corpo	precisa	por	dia.	 Como	 se	não	bastasse,	 elas	 ainda	 são	uma	boa	 fonte	de	
magnésio	e	fósforo,	que	também	são	importantes	para	a	saúde	dos	ossos	e	dentes	
e	para	evitar	a	osteoporose.	
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10)	Muito	mais	energia	

Como	 se	 não	 bastassem	 todos	 os	 benefícios	 da	 amêndoa,	 ela	 ainda	 tem	uma	
grande	 quantidade	 de	 calorias	 de	 qualidade,	 com	 nutrientes	 que	 ajudam	 a	
converter	essas	calorias	em	energia	durável.	A	presença	do	manganês,	cobre	e	
riboflavina	aumenta	a	produção	de	energia	e	acelera	o	metabolismo	
	

B	-	Como	usar	a	farinha	de	amêndoa	
	
A	 farinha	de	amêndoa	pode	ser	consumida	sozinha,	ou	com	outros	elementos,	ela	
pode,	por	exemplo,	ser	salpicada	sobre	a	salada	para	um	almoço	ou	jantar	completo.	
Ou	ainda	misturada	com	outras	frutas.	
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6. ESPAÇO DE REFLEXÃO 
	

A	Idade	não	nos	Torna	mais	Sábios	
	
As	pessoas	imaginam	que	precisamos	de	chegar	a	velhos	para	ficarmos	sábios,	mas,	
na	verdade,	à	medida	que	os	anos	avançam,	é	difícil	mantermo-nos	tão	sábios	como	
éramos.	De	facto,	o	homem	torna-se	um	ser	distinto	em	diferentes	etapas	da	vida.	
Mas	ele	não	pode	dizer	que	se	tornou	melhor,	e,	em	alguns	aspetos,	é	 igualmente	
provável	que	ele	esteja	certo	aos	vinte	ou	aos	sessenta.	Vemos	o	mundo	de	um	modo	
a	partir	da	planície,	de	outro	a	partir	do	topo	de	uma	escarpa,	e	de	outro	ainda	dos	
flancos	de	uma	cordilheira.	De	alguns	desses	pontos	podemos	ver	uma	porção	maior	
do	mundo	que	de	outros,	mas	isso	é	tudo.	Não	se	pode	dizer	que	vemos	de	modo	
mais	verdadeiro	de	um	desses	pontos	que	dos	restantes.		
	

Johann	Wolfgang	von	Goethe,	in	"Conversações	com	Johann	Peter	Eckermann"	
	
	

	
Camille	Monet	e	o		seu	filho	
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7. AGENDA 
Agenda para o mês de setembro 2017 

 
 

dia 1 - 19:30 
 - dia 4 

dia 4 - 21:30 
 
 

dia 8 - 20:30 
 
 

dia 10 - 15:30 
 
 

dia 14 - 19:30 
	

dia 21 - 19:30 
 

dia 22 – 20:30 
 

dia 24 - 10:30 
 

dia 28 - 19:30 
 

Serviço de cura 
 

Leituras Rosacruzes – “Sono, Sonhos, Transe, 
Hipnotismo, Mediunidade e Insanidade” 
 

Serviço de Cura/Grupo de Estudos Fiat Lux (1º 
aniversário) 
 

Conferência: "A Análise Astrosófica sobre as 
Glândulas Endócrinas e a Iniciação" 
 

Serviço de cura 
 

Serviço de cura 
 

Equinócio de outono 
 

Grupo de Estudos Fiat Lux 
 

Serviço de cura 
 

Agenda para o mês de outubro 2017 
 

 

dia 2 - 21:30 
 

dia 5 – 19:30 
 

dia 8 - 10:30 
 

dia 11 - 19:30 
 
 

dia 18 - 19:30 
	

dia 22 - 10:30 
               15:30 
 

 
dia 25 - 19:30 
 

Leituras Rosacruzes – “Morte – vida no purgatório” 
 

Serviço de cura 
 

Grupo de Estudos Fiat Lux 
 

Serviço de cura 
 

Serviço de cura 
 

Grupo de Estudos Fiat Lux 
Conferência: “Mundos visíveis e invisíveis: os quatro 
reinos” 
 

Serviço de cura 
 

 
Sujeito a alterações. Consulte o nosso site em: http://frcfiatlux.org 




