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EDITORIAL 

 

Um Novo Ciclo, um Novo Tempo, um Novo Homem 
 

"Eis que faço novas todas as coisas" (Ap21;5) 
 

Queridos Amigos e Amigas, 
 

O equinócio de março aproxima-se anunciando o começo de mais uma 
primavera. Nesta época em que as Hierarquias Criadoras de Peixes 
(Água) e Áries (Fogo) derramam sobre a terra os seus eflúvios 
Espirituais, todas as ondas de vida e todos os seres sencientes que 
evolucionam no nosso planeta respondem a este jorro de luz e 
energia, preparando-se para renascer para mais uma jornada, para 
mais um ciclo de aprendizagem.  
 
Esta é pois uma época de renovação, de esperança e glória 
proporcionada pelo sacrifício do Cristo Cósmico.  
 
Em cada ano, esse excelso Ser Arcangélico penetra nas camadas mais 
densas da terra, no solstício de inverno, para deixar a atmosfera 
terrestre no equinócio da primavera, depois de ter sussurrado a 
Palavra Criadora, o Verbo, a todas as sementes e seres, despertando-
os para a vida.  
 
Porém, o aspirante à iniciação sabe que a vida por que almeja é a Vida 
Eterna pelo que, esta altura do ano é a mais propícia para realizar o 
trabalho de purificação e regeneração que lhe permitirá morrer, na sua 
natureza inferior, para renascer com uma consciência mais ampliada e 
num estado de Ser ontológica e espiritualmente mais elevado.  
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Relembremos as palavras de Cristo Jesus a Nicodemos: "...aquele que 
não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus" 
(João 3:5), ou o aforismo hermético, dos velhos Rosacruzes: “Ex Deo 
nascimur, in Jesu morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus” 
(Nascemos em Deus, morremos em Jesus, renascemos pelo Espírito 
Santo).  
 
Mas como será então possível efectuar este trabalho de "renovatio 
Integra"?! 
 
Para algumas visões espirituais, a "fuga mundi", o apartar-se do 
mundo físico, considerado como um lugar horrível, palco da ilusão, 
cheio de injustiças, doenças, dor e sofrimento de toda a espécie, é o 
caminho.  
 
Nestas perspectivas que deploram e são avessas ao mundo físico e à 
materialidade, a possibilidade de transmutação desta natureza não 
está contemplada.  
 
A "Queda do homem" é entendida como uma tragédia, um desvio ao 
plano divino, que levou o homem a ficar aprisionado neste mundo 
decaído do qual urge fugir. Deste modo, ocorre a tendência a que o 
aspirante se auto-exclua do mundo e veja, como única 
responsabilidade e objectivo, trabalhar exclusivamente sobre si 
próprio para a sua mais rápida libertação. 
 
O Cristão Místico, ao invés, acredita que a "Queda", mais do que uma 
tragédia, constitui uma oportunidade e o modo por excelência do Ego 
se expressar e efectuar as suas aprendizagens. Ele sabe que é pela 
consagração da sua vida ao trabalho na "vinha do Senhor", que pode 
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contribuir para instituir o Reino de Deus na terra, cumprindo o 
preceito contido na oração: "...assim na terra como no céu".  
 
O verdadeiro Cristão tem consciência que é agindo sobre os seus 
pensamentos, sentimentos e actos que pode transmutar a terra 
transformando-a no Jardim do Éden, na Jerusalém Celeste onde o Pai 
possa vir habitar.  
 
Só quando tudo e todos tiverem evoluído para outro patamar de 
consciência, poderá o Cristo Cósmico libertar-se do seu confinamento 
cíclico na matéria densa desta nossa Terra, para deixar ao homem a 
regência do planeta e assim se assumir verdadeiramente como o "Filho 
do homem", uma Hierarquia Criadora de pleno direito. Para se 
renascer da água e do espírito é pois essencial aprender-se a arte da 
transmutação e trabalhar na matéria densa para a espiritualizar e 
elevar. Deste modo, é nas nossas vidas, ao nosso redor, nas nossas 
relações, enfim, no mundo, que o trabalho se faz. Se as iniciações são 
na montanha, o serviço, esse, é sempre nos vales.  
 
Onde mais escuridão houver, onde mais sofrimento se fizer sentir, 
onde maiores injustiças tiverem lugar, é aí onde o verdadeiro Cristão 
se apressa a trabalhar e servir para fazer brilhar a luz e ajudar na 
consecução do Plano Divino que impele tudo para a evolução e para a 
perfectibilidade.  
 
Como Agostinho da Silva terá dito um dia: "Onde existir um português 
a pensar, o mundo à sua volta muda", e o mesmo se aplica, em maior 
escala, ao sincero aspirante à iniciação aos Mistérios Cristãos, que 
reconhece como única e verdadeira missão do homem na terra 
manifestar a divindade em si próprio contida. 
 



Fiat Lux 
ano 2019  nº 9  mar / abr 

Rua Conde Castro Guimarães, nº 13 – 3º Esq.                                                                                                                   Mail: rosacruzfiatlux@gmail.com 

2720-113 Amadora, Portugal                                                                                                                                                 Página web: http://frcfiatlux.org 5 

"Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial" (Mateus 
5:48). 
Como disse Max Heindel: "O Serviço amoroso e desinteressado ao 
próximo é o caminho mais curto e mais seguro para a expansão da 
consciência espiritual.", e nele temos o melhor método para conseguir 
construir o dourado manto nupcial que nos prepara para a boda 
mística com o Espírito. 
 
Nunca se poderá ser feliz individualmente enquanto os problemas da 
humanidade e do colectivo não se encontrarem resolvidos, pois que 
não existe ideal mais sublime que o do auto-sacrifício, tão presente 
neste periodo pascal, e o único possivel de conduzir à evolução 
espiritual. 
 
Que este novo ciclo de vida que a primavera nos trás, proporcione a 
todos as mais amplas oportunidades de serviço e que o Amor de Cristo 
nos ajude para que possamos verdadeiramente "fazer novas todas as 
coisas". 
 
Votos de uma Santa Páscoa. 
                                                                                                                       TB 
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1. ASTROLOGIA 
As Razões Visíveis e Esotéricas para o Equinócio de Março 

  

Razões Visíveis: No Equinócio de março o Sol "cruza" o equador celeste de 

Sul para Norte – como sabemos a Astrologia funciona em projeção 
geocêntrica e consultando as Efemérides planetárias verificaremos que 
à medida que os dias se vão aproximando de março, a declinação do 
Sol vai diminuindo. 

Essas razões físicas são as partes visíveis que verificamos como 
evidências de que o Equinócio de março é o momento em que mais 
uma vez estamos no tempo da Páscoa. 

Razões Esotéricas: a passagem do Sol por Áries, o Carneiro (regido por 
Marte) simboliza o cordeiro Pascal, marcial, morte na cruz ("cruzar" o 
Equador – Crucificação). 

Mais uma vez atingimos o ato final do drama cósmico que envolve a 
descida do Raio do Cristo sobre a matéria da nossa Terra: o 
Nascimento Místico, celebrado pelo Natal, a Morte Mística e a 
Libertação. 
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O impulso de vida do Cristo Cósmico que penetrou na Terra da última 
vez, teve o seu Nascimento Místico por ocasião do Natal, cumpriu a 
sua maravilhosa magia de fecundação durante os meses decorridos 
entre o Natal e a atual Páscoa, e está agora libertando-se da Cruz da 
matéria para ascender novamente ao Trono do Pai, deixando a Terra 
revestida de vida para ser usada nas atividades físicas dos próximos 
meses. 

O Raio Espiritual emanado anualmente do Cristo Cósmico para 
revitalizar a vitalidade latente da Terra, está subindo ao Trono do Pai. 

Nesta parte do ano, uma vida nova, uma energia aumentada, circula 
com força irresistível pelas veias e artérias de todas as coisas vivas, 
inspirando-as, dando-lhes nova esperança, nova ambição e nova vida, 
impelindo-as a novas atividades através das quais aprenderão novas 
lições na escola da experiência.  

Com ou sem conhecimento da parte dos beneficiados, esta energia 
superabundante revigora tudo o que tem vida. 

Durante os últimos seis meses temos sido progressivamente 
impregnados com as vibrações espirituais do Cristo Cósmico que 
começaram a penetrar a atmosfera da Terra em setembro.  

Nessa descida do Cristo Cósmico, veio a nós um novo impulso para a 
vida superior; esse impulso culminou na noite Santa do Natal e tem 
produzido a sua magia nas nossas naturezas de acordo com a maneira 
pela qual aproveitamos as nossas oportunidades. 

De acordo com a nossa diligência ou descuido na passada estação, o 
nosso progresso será acelerado ou retardado na próxima, pois não há 
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palavra mais verdadeira do que aquela que nos ensina que somos 
exatamente o resultado das nossas próprias ações. 

Uma nova oportunidade de prestarmos maior serviço proporcionar-
nos-á um impulso adicional em direção ao céu e não será demais 
repetirmos que será inútil esperarmos a libertação da cruz da matéria, 
enquanto não tivermos aproveitado todas as nossas oportunidades 
aqui, só depois disso estaremos preparados para uma esfera de serviço 
mais ampla. 

Os cravos que pregaram o Cristo à Cruz do Calvário terão que vos 
traspassar a vós e a mim, até que o impulso dinâmico do amor flua de 
nós em ondas que vão aumentando ritmicamente, como a maré de 
amor que anualmente penetra na Terra e a envolve com vida 
renovada.  

Durante os três meses que passaram, o Cristo sofreu as agonias da 
tortura, "gemendo e esperando pelo dia da libertação" que chega na 
ocasião da qual a Igreja Ortodoxa fala como sendo a Semana da 
Paixão. 

Nós sabemos, de acordo com os ensinamentos místicos, que essa 
semana é exatamente a culminação ou o ponto máximo do Seu 
sofrimento e que então Ele sairá da Sua prisão; sabemos que quando o 
Sol cruza o equador, Ele pende da Cruz e exclama: "Consummatum 
Est". Está terminado! 

Este não é, porém, um grito de agonia. É um grito de triunfo, um brado 
de alegria porque chegou a hora da libertação, e porque mais uma vez, 
Ele pode elevar-se durante algum tempo livre das agrilhoantes 
condições do nosso planeta. 
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Deveríamos regozijar-nos com Ele nesta hora grande, gloriosa e 
triunfal; na hora da libertação, quando Ele exclama: "Está terminado"! 

Sintonizemos os nossos corações com este grande acontecimento 
cósmico; regozijemo-nos com o Cristo nosso Salvador, porque mais 
uma vez chegou ao fim o Seu Sacrifício anual; e sintamos gratidão, do 
mais profundo do nosso coração, porque Ele está prestes a libertar-Se 
dos grilhões da Terra; porque a Vida que Ele agora espalhou no nosso 
planeta é suficiente para nos conduzir até ao próximo Natal. 

 

http://www.fraternidaderosacruz.com/index.php/astrologia/astrologia-e-os-solsticios-e-
equinocios/776-as-razoes-visiveis-e-esotericas-para-o-equinócio-de-março 

Simbologia e Qualidades de Peixes 
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Peixes é o 12º Signo do Zodíaco e, portanto, nele termina o ano 
astrológico. Signo Comum, a palavra-chave da sua natureza é: 
Flexibilidade. 

Cristo foi o grande e bom Pastor (Áries), mas chamou aos Seus 
discípulos "pescadores de homens", porque o Sol por precessão 
estava, então, abandonando o Signo de Áries, o Cordeiro, e entrava em 
Peixes, o Signo dos peixes. Portanto, estava-se a abrir uma nova fase 
da religião Ária.  

Para mostrar essa transição, de Áries para Peixes, em que surgiu a 
nova fase da religião Ária, a religião Cristã, os bispos da Igreja Católica 
usam um cajado (Pastor Áries) e uma mitra, chapéu em forma de uma 
cabeça de peixe (Peixes). 

No Novo Testamento não se faz menção ao touro ou ao cordeiro, mas, 
em compreensão, alude muitas vezes aos peixes. Encontramos 
também ali a Virgem Celestial (Virgem) mui proeminente e a espiga de 
trigo de Virgem (que rege os grãos). É o pão da vida, conquistado 
através da pureza imaculada. Deste modo, a realização do ideal cristão 
está indicada no Zodíaco pelos dois Signos Comuns Opostos, Peixes e 
Virgem. Aí encontramos a explicação da parábola da multiplicação dos 
pães e dos peixes, isto é, o ideal cristão dado como alimento para uma 
nova época, a multidão. 

Na época de Virgem, a nova religião do Cordeiro, Áries, não teria sido 
possível ainda. Moisés, o primitivo líder, não poderia então levar o 
povo escolhido à "terra prometida".  

Isto ficou para ser feito por Josué, o filho de Nun. Ora, Josué, em 
hebraico, significa "Jesus" e Nun significa "Peixes". Deste modo ficou 
profetizado que a religião do Cordeiro (Áries) alcançaria sua 
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proeminência durante a passagem do Sol em precessão pelo Signo de 
Peixes (os peixes). 

Esta profecia foi totalmente cumprida, pois, durante os 2.000 anos 
quase transcorridos desde o nascimento de Jesus e a religião do 
Ocidente vem sendo ensinada por um sacerdócio celibatário, adorado 
na Virgem Imaculada, simbolizada pelo Signo celestial de Virgem, 
oposto a Peixes. Este mesmo sacerdócio tem-se alimentado de peixes 
e proibido o uso de carne (Áries, Touro) em determinados dias. 

Quando os filhos de Israel abandonaram as orlas de carne do Egito, 
onde o Touro (touro) foi degolado, fizeram-no pelo sangue do cordeiro 
(Áries), com que se pintaram as portas das casas israelitas que 
deveriam passar ilesas pela peste.(Revista: Serviço Rosacruz – 02/64 – Fraternidade 

Rosacruz) 

http://www.fraternidaderosacruz.com/index.php/astrologia/hierarquias-zodiacais/754-qualidades-
e-simbologia-de-peixes 

Simbologia e Qualidades de Áries 

 

A Idade Ária (N.R: ou época Ária) pode ser dividida em três Eras, mas 
todas servem a religião do Cordeiro. A primeira divisão abarca o tempo 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo-52f-NDhAhWCxYUKHa-pDpYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgnosisbrasil.com%2Fartigos%2Fastrologia-esoterica-aries-johfra%2F&psig=AOvVaw1SHj8UL9JfQBpjIPS6o-3x&ust=1555377874018914
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em que o Sol cruzou o Signo zodiacal de Áries, o cordeiro (Cristo), por 
Precessão. Iniciou-se, portanto, quando o Equinócio de março estava a 
aparecer, aos sete graus de Áries.  
 
Os demais 23 graus de Áries (do 8º aos 30º graus) pelos quais, o Sol, 
em Precessão, havia passado, pertencem ao período do Velho 
Testamento, quando o povo eleito, os Judeus, estavam em cativeiro e 
perdido no deserto do mundo e a nova Religião Cristã não havia ainda 
encontrado o seu lugar. Veio então o Cristo e inaugurou 
definitivamente o novo ensinamento.  
 
Veio, não para destruir as velhas profecias e a antiga Lei, senão para 
dar-nos alguma coisa superior que venha complementar a velha 
dispensação, quando os seres humanos tenham ultrapassado a Lei. O 
Signo oposto a Áries é Libra, a balança da justiça, que nos diz que na 
nova religião virá um dia de juízo (Libra), quando Cristo voltar para 
julgar cada ser humano segundo os atos realizados na vida física.  
 
Como Signo Cardeal, Áries tem como palavra-chave: Atividade. Assim, 
exprime ação e iniciativa, o que está de acordo com o facto de, com a 
entrada do Sol em Áries, iniciar-se a primavera (no Hemisfério Norte), 
fazendo ressurgir a vida sob os mantos de neve. Áries é governado por 
Marte, cuja característica é energia dinâmica.  
 
Tais qualidades, quando fortes num horóscopo, conferem aos nativos 
confiança própria, certa agressividade radical nos seus pensamentos e 
ações, pouco dispostos a seguir opiniões alheias, capacidade para 
ganhar e prodigalidade no gastar o dinheiro, energia para dirigir, mas 
falta de habilidade para fazer coisas originais. Radicais, dependem 
muito da orientação que tenham recebido na infância e juventude dos 
seus pais, porque isso determina o rumo da sua ação para a sua ruína 
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ou elevação. Portanto, Áries marca o início de vida e por isso é o 
primeiro Signo do Zodíaco, o marco inicial do ano astrológico.  
 
Os sábios do antigo Egito diziam que sob os auspícios do marciano 
Signo de Áries, onde o Sol, o dador da vida, fica Exaltado, a vida surge, 
depois de um período de nove meses. Quando o místico Sol da vida 
passa através do húmido e frutífero Signo lunar, Câncer, o átomo-
semente do Corpo Físico do Ego é plantado. Segue-se a gestação 
inconsciente do embrião com o trânsito do Sol pelos Signos de Leão, 
Virgem e Libra.  
 
Ao entrar no segundo Signo aquoso, Escorpião, surge o primeiro sinal 
de vida no feto, o qual morre para a vida espiritual e é preso por 
Marte, então, ao corpo material, através do Cordão Prateado. Depois, 
o Sol da vida prossegue pelos Signos de Sagitário, Capricórnio e 
Aquário e ao entrar no terceiro Signo aquoso, Peixes, abre as 
comportas (as águas da placenta) e o Ego nasce para mais um dia na 
escola do mundo.  
 
Durante o período gestacional, Marte deu ao corpo, especialmente em 
forma de hemoglobina, o ferro, e pela primeira respiração começa a 
oxidação desta substância para produzir o calor, sem o qual não 
poderia o Ego manifestar-se no corpo.  
 
Este mesmo ferro é que permite a ação e desenvolvimento da 
consciência. Esta operação é continuada durante toda a vida e assim, o 
raio marciano exerce a tarefa de suplementar o Sol na manutenção da 
chispa vital, até que a existência termine no Signo de Escorpião, o 
oitavo Signo, da morte. Ali mesmo, onde o Ego teve a sua primeira 
manifestação de vida, ele recebe a mortal picada de Escorpião e Marte 
e o seu Amigo Saturno corta o Cordão Prateado libertando a alma, que 
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volta a sulcar, como a águia, os céus, em busca das esferas celestiais, 
seu verdadeiro lar. Este desfecho do Ego simboliza a morte do 
redentor (o Sol da vida) entre os dois ladrões (Saturno e Marte). 

         (Revista: Serviço Rosacruz – 03/64 – Fraternidade Rosacruz – SP) 

http://www.fraternidaderosacruz.com/index.php/astrologia/hierarquias-        zodiacais/787-simbologia-e-
qualidades-de-aries 
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2. FILOSOFIA ROSACRUZ 
 

 OS DEZ MANDAMENTOS - INTERPRETAÇÃO ESOTÉRICA 
(Conclusão) 

 
                             VIII- O Sétimo Mandamento 

"Não adulterarás" 
 

Adulterar significa "misturar", desvirtuar alguma coisa pela mistura 
com outra que lhe compromete a pureza original. Este é o sentido 
esotérico na Bíblia: o mesmo que prostituir, prejudicar a autenticidade. 
Como já vimos anteriormente, adulteramos a realidade das coisas, ou 
por ignorância ou por maldade. Como disse Sócrates: "O homem 
pratica o mal porque não sabe o que é o Bem". 
 
Todos nós, segundo o nível evolutivo e correspondente abertura de 
consciência, temos restrições compreensíveis e verdades relativas, não 
podendo, por isso abranger a verdade total. Por isso erramos. 
Isso é inevitável. Daí que o 7º mandamento não considere este aspeto. 
Seria exigir demais. 
 
Mas há uma parte viciosa, há uma natureza condicionada, há 
preconceitos arraigados, que podem e devem ser corrigidos, no 
processo de espiritualização do ser. 
 
Em primeiro lugar: aproveitemos as verdades espirituais que nos 
foram reveladas por Aqueles que atingiram os altiplanos da 
espiritualidade e descortinaram realidades imensas a respeito da nossa 
natureza e relação com Deus. Nossa razão e lógica sancionam estas 
verdades porque já temos Algo interno, um "saber interior" que nos 
leva a reconhecer, aceitar e apreciar o que é genuíno. 
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Em segundo lugar: sabemos, por estes mesmos ensinamentos, 
comprovados na experiência da nossa vida diária, que a personalidade 
viciosa é a prostituta, a adúltera, que nos magnetiza com o seu "canto 
da sereia" em seu ciclo de prazeres desvirtuados. Sabemos que ela nos 
empana a razão, tirando-nos a visão da justa proporção das coisas; 
condicionando-nos os pareceres com as crenças erróneas 
preconcebidas. 
 
Isto não nos prejudica apenas espiritualmente, senão também 
materialmente, porque nos impede de ter uma visão real das coisas e 
dos factos que nos cercam. 
 
Num computador electrónico é fácil substituir dados falsos por 
verdadeiros, mas na complexa natureza humana essa é uma tarefa 
difícil, porque nos envolvemos nas vivências viciosas e, considerando-
as como a nossa própria e real natureza. Defendemo-las, por instinto 
de conservação, que é o mais forte em nós. O trabalho de 
transformação e depuramento do ser exige, pois, um cuidadoso 
preparo. 
 
Como vimos, adulteramos, não só a realidade divina de Deus e do 
homem, como a visão real das coisas que nos cercam. O que vemos vai 
sempre mesclado das nossas próprias impressões, que falseiam a 
imagem da coisa, tal como ela é. 
 

Vejamos como isto se dá internamente. 
 
A idéia pura do espírito, a respeito de qualquer assunto, vem-nos da 
mente abstrata à mente concreta (intelecto). Aí, essa ideia, mercê da 
vontade espiritual que a anima, procura revestir-se de matéria mental 
concreta e converter-se num pensamento-forma ou imagem mental. 
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Mas nesse revestimento, o espírito já sofre a primeira trição: o 
intelecto condicionado e preconcebido, acrescenta, por sua conta, 
numa associação indevida, coisas que o seu passado lhe dita, às vezes 
gratuitas, como, por exemplo: ver uma pessoa cujos traços lembram 
outra que nos prejudicou e imediatamente adulterar a imagem com 
esta correlação negativa. 
 
Da mente concreta, a idéia transformada em pensamento-forma vai ao 
corpo de desejos (emocional) e aí a vontade espiritual que anima o 
pensamento busca envolver-se de matéria emocional que lhe dê 
impulsos para chegar à acção. Então sofre a segunda adulteração, 
juntando a matéria emocional de atração ou repulsão, segundo as 
correlações preconcebidas. E, quando chega à ação, está longe de ser a 
pura impressão que o espírito ditou ao inteleto. 
 
A mensagem esotérica deste mandamento é: tornemos a nossa 
personalidade passiva e fiel ao Eu real, para que não lhe trais os 
desígnios; não preterir o Cristo interno às conveniências e solicitações 
da natureza inferior; não conferirmos às coisas e realidades mundanas 
os méritos e virtudes que pertecem ao Divino. 
 
"O único pecado é a ignorância e a única salvação, o conhecimento 
aplicado". Enquanto não temos possibilidades internas para limpar os 
canais de expressão do Divino, estaremos prostituindo a verdade. Na 
ignorância não há pecado, mas há dor, gerada pela consequência que 
nos procura acordar. Nós, porém, que estamos alargando a consciência 
da verdade, assumimos uma responsabilidade maior porque "a quem 
mais é dado, mais lhe será exigido". Não devemos fugir à transformação 
que a consciência nos exige. O método Rosacruz objetiva precisamente 
isto, de modo inteligente e gradual, através da espiritualização do corpo 
etérico, que pressupõe re-educação nos vários aspectos. 
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IX- O Oitavo Mandamento 
"Não furtarás" 

 
Sigamos a mesma linha de pensamento esotérico: Deus é omnipresente. 
O ser humano, feito à Sua imagem e semelhança, é um cosmos dentro 
do Macrocosmos. Assim como a gota do oceano tem as mesmas 
propriedades do oceano inteiro; assim como algumas gotas de sangue 
revelam as condições do organismo todo; assim devemos compreender 
que o Criador se acha sintetizado potencialmente nas suas criaturas. A 
semente é da mesma natureza da árvore e converte-se numa árvore 
igual. Isso explica o convite evangélico: "Sede vós perfeitos como o 
vosso Pai celestial é perfeito". 
 
Isso leva-nos a compreender que Deus, como Consciência infinita, é 
único e perfeito suprimento e não falha em dar a cada criatura ou 
agrupamento, aquilo que corresponde ligitimamente às suas 
necessidades internas de evolução. 
 
Deus é como uma central elétrica que fornece energias às "casas" 
(indivíduos). Há energia à vontade, mas só nos vem aquela que 
podemos suportar. Se entra mais energia do que a que os fios podem 
suportar, queima-se a instalação. Ora, na medida da evolução, os cabos 
tornam-se mais potentes para receberem mais luz.  
 
Se nos parece faltar luz, revisemos o nosso íntimo; só ali pode haver 
falha: um fusivel queimado, interrupção de cabos ou outra qualquer 
irregularidade. É preciso corrigir a falha.  
 
Ela está sempre dentro de nós. Não há injustiça no plano perfeito de 
Deus. Logo, nada temos a roubar nem a quem roubar. Tudo pertence a 
Deus e Ele não esconde nem nega coisa alguma aos seus filhos.  
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Ao contrário, Ele está ansioso para se expressar cada vez mais 
amplamente por nós. Ele disse: "Filho, tudo o que é meu é teu". Existe 
em nós um bem infinito e potencial, à espera do despertar, para tomar a 
forma da nossa necessidade.  
 
Cada vez que nos abrimos em consciência, formamos um vácuo que 
absorve do suprimento infinito de Deus, o bem de que está 
necessitando. Esta lei não falha: como uma vasilha, só podemos conter a 
água viva correspondente à nossa interna capacidade: o que ultrapassa, 
transborda e vai-se. 
 
Há os que se apropriam indevidamente das coisas e parecem manter os 
bens ao serviço das suas satisfações impunes. Engano. Ninguém pode 
segurar o que não corresponda ao seu nível de consciência. Cedo ou 
tarde a Lei agirá com o efeito correspondente ao caso. Não nos cabe 
julgar nem calar, mas compreender e confiar no mecanismo da 
consequência. 
 
A solução não está, pois, em puxar, às escondidas, um fio da instalação 
vizinha, que parece ter mais luz do que necessita. Na evolução, cada 
qual tem de resolver o seu problema. a seiva da "Grande Árvore" está à 
disposição de todos os galhos e ramos, na medida dos canais internos 
deles. Todos vivemos e nos movemos em Deus e n´Ele temos o nosso 
Ser.  
 
Portanto, o divino suprimento é comum. Roubar desse suprimento é o 
mesmo que roubar a nós mesmos. O ambicioso e inescrupuloso ladrão é 
como o guloso que tem os olhos maiores que o estomâgo: pode dilatar 
o seu estomâgo com grandes quantidades de comidas, mas o organismo 
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reterá apenas aquilo que pode assimilar. O demais será perdido, 
comprometendo-lhe a saúde. 
 
O desejo de furtar ou de cobiçar e desejar qualquer coisa é uma ilusão. 
Tudo está à nossa disposição, aqui e agora mesmo, desde que 
preenchamos as condições de interna receptividade. Nisto há uma 
divina sabedoria: o que não está de acordo com as nossas reais 
necessidades é inútil e prejudicial, porque não temos consciência 
suficiente para aproveitá-lo e convertê-lo em efeitos evolutivos.  
 
Superemos a crença de separação: não há Deus de um lado e o homem 
do outro; há sim homens em Deus e há Deus expressando-se como 
consciências individuais: eu e tu.  
 
A crença de separatividade é que nos leva, muitas vezes, à tentação de 
roubar, partindo do princípio materialista de que a posse de qualquer 
coisa depende da nossa iniciativa pessoal e humana; da nossa esperteza 
ou da nossa "sorte".  
 
Com isto vem a ideia de uma pessoa roubada e outra que rouba, 
quando na verdade, há Deus nessas duas pessoas, à disposição delas, 
para supri-las. Não há nada que Deus possa fazer e que não esteja 
fazendo agora mesmo. Quanto mais roubamos, quanto mais cobiçamos 
e desejamos, tanto mais nos fechamos e menos recebemos da nossa 
fonte interior.  
 
Quanto mais aumenta o nosso materialismo, tanto mais reduzimos o 
nosso canal de ligação com a única Fonte: em última análise, estamos 
roubando a nós mesmos. 
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Este mandamento revela-nos a verdadeira Fonte de Suprimento, que 
traz em si, em potencial, tudo o de que necessitamos. Nada há a 
cobiçar, nada a desejar nem a roubar. O que não é nosso hoje, pode vir 
a ser amanhã, quando nos colocarmos em condições de o receber. Não 
fora assim, não se teria afirmado: "Somos filhos e, portanto, herdeiros 
de Deus e co-herdeiros com Cristo". Não apenas nas coisas espirituais, 
pois, "se buscamos o Reino interno e o nosso ajustamento a Ele, tudo o 
mais nos virá de acréscimo". 
 

                               X- O Nono Mandamento 
“Não dirás falso testemunho.” 

 
O que é o verdadeiro? O que é o falso? Verdadeiro é Deus e a Sua 
obra. Verdadeira é a centelha divina que constitui a nossa autêntica 
identidade. 
 
Falso é o desvirtuamento do natural, por causa da nossa ignorância ou 
vício. Já vimos que a personalidade falsa, pela sua ignorância e 
condicionamentos, é a prostituta, a testemunha falsa. 
 
Quando a lei nos pede um testemunho, ele deve estar baseado na 
verdade. E juramos afirmá-la com a mão sobre a Bíblia – como prevê 
este mandamento. 
 
Ora, testemunhar é ver sem interpretar, sem mesclar no fato a nossa 
opinião. A opinião, o julgamento, é uma interferência da falsa 
personalidade e, por conseguinte, é uma prostituição do fato. Aí 
tomamos partido contra alguém e a favor de outrem. Não estamos a 
ser imparciais; não estamos a dizer o fato em si, tal como observamos, 
despido de opiniões. 
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Transpondo o que dissemos ao campo espiritual e tomando por base o 
testemunho dos Seres iluminados, sabemos que o ser humano é 
imanentemente divino. Se conseguimos desligar qualquer opinião 
pessoal ou sentimento de simpatia ou antipatia, encarando 
simplesmente o Ser propriamente dito, na convicção de que ele é um 
filho de Deus e, portanto, nosso irmão, algo acontece de maravilhoso: 
tocamos o seu íntimo, atingimos a sua Essência, derrubamos os muros 
que tenham existido entre nós e realizamos a prova da Fraternidade 
Universal. 
 
Mas se o vemos como algo à parte de Deus e de nós mesmos, com 
todos os seus defeitos, sem compreendê-lo no estágio atual de 
consciência, estamos a dar um falso testemunho.  
 
                                    XI-O Décimo  Mandamento 

                                    “Não cobiçarás” 
 
Notem as subtis diferenças e correlações; observem a ligação deste 
com o 8º Mandamento: “Não furtarás”. Desejar, cobiçar, já é um 
roubo, porque há movimento interno, emocional e mental, que nos 
põe numa injusta relação com a pessoa ou coisa. É uma 
incompreensão da nossa relação com o único suprimento, da única 
Fonte e da nossa inevitável ligação com o Todo. Cristo esclarece: “Se 
alguém olhar uma mulher e em pensamento a cobiçar, já cometeu 
adultério”. Notem bem: adulterou uma verdade e roubou. E quem faz 
isto? A personalidade viciosa.  
 

                                   XII – Conclusão  
 
Estes dez mandamentos constituem a lei de Moisés, “a letra da 
verdade”. No seu sentido literal, adequado ao povo daquela época, era 
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o primeiro estágio da verdade, a “pedra”. Tal como apresentado aqui, 
no seu aspeto mais profundo, é o segundo estágio, a “água viva” - que 
cada um há-de transformar em vinho – o terceiro estágio – pela 
vivência e assimilação conscientizada. Tal é o convite e desafio que 
apresentamos ao leitor. 
 
Em essência, estes dez mandamentos devem ser amalgamados pela 
consciência e sintetizados, como nos ensinou o Mestre: 

 
“Ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu 
entendimento e com toda a tua alma” (coração e mente fundidos na 
Sabedoria que se expressa com Alma).  E como isto se cumpre? 

 
 “Amai o próximo como a vós mesmos”! 

 
Para chegar à sintese consciente, é preciso vivenciar a análise. 
Desejamos que estes pontos suscitem outros, conducentes a uma 
profunda compreensão deste magno assunto. 
 
                                                              *  *  * 
 

A flor produz o néctar; 
A abelha recolhe-o e transforma-o em mel; 

Mas é Deus o fio conector de todas as fases da Obra. 
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3. COLUNA DA BELEZA 
 

"A PRIMAVERA” 
Sandro Botticelli 

 

 
 

Classicamente “A Primavera” é interpretada como uma alegoria 
mitológica da fertilidade florescente no mundo. A versão mais aceite 
admite que a inspiração da pintura tenha sido o conto de Ovídio sobre 
a Primavera. 

A obra “A Primavera” ou “Alegoria da Primavera” é um quadro pintado 
a óleo e têmpera sobre madeira, com 314 cm de comprimento e 203 
cm de largura. Esta obra considerada um dos pináculos pictóricos do 
Neoplatonismo Renascentista, julga-se ter sido pintada em 1477 ou 
princípios de 1478, tendo sido adquirida por Lorenzo de Pier Francesco 
de Médicis, primo de Lorenzo o Magnífico. Documentos encontrados e 
estudados a partir de 1945 mostram “A Primavera” como um quadro-
síntese de todo o Movimento Platónico ou Neoplatónico que sacudiu o 
Renascimento Italiano. 

Podemos, ao fazer a análise desta magnífica obra, dividir o quadro em 
três partes, onde o centro é presidido pela Vénus-Mãe ou Deusa do 
Amor.  

http://arsmedica.com.br/wp-content/uploads/2016/02/1024px-Botticelli-primavera.jpg
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À direita o vento cortante de março, Zéfiro, tenta agarrar a Ninfa 
Clóris, a qual, depois de sequestrada é possuída e posteriormente 
casa-se com ela. Esta, lança flores, sinónimo da força do amor que a 
persegue, e sob esta nova energia transforma-se numa divindade, 
Flora: A Beleza.  

Poderemos aqui representar Zéfiro como o destino maduro que 
empurra a Alma para o mundo manifestado, representado pelo 
bosque-jardim? E será a Ninfa Clóris, cujo nome é o da cor branca, o 
símbolo da Alma pura? Assim como do frio do Inverno? Então a 
semente Clóris estaria presa na terra invernal como a Alma no corpo 
material, e lançada ao bosque ela brotaria e daria flores, cobrindo a 
terra dum verde manto, Flora. 

A Primavera é, portanto, Flora. É a mesma Alma (o quadro deve ser 
olhado da direita para a esquerda e é a sequência de uma mesma 
coisa) mas já florescida e que, por superabundância dá as suas flores 
que enchem as suas mãos. É a Alma humana que desperta para o 
Mundo Espiritual.  

À esquerda do quadro vemos as Três Graças, abençoadas por Vénus e 
usando joias com as cores da família Médici. Vénus, esta Deidade do 
Amor é a central, domina o passado, o presente e o futuro, é o eixo de 
tudo. É o amor platónico que domina tudo o que é manifestado e 
plasma-se segundo a necessidade e o grau de consciência de cada um. 
Neste «Paraíso» Vénus ocupa o lugar em que na Bíblia figura a árvore 
do bem e do mal. 

A Graça da direita é Pulchritudo ou a Beleza; a do centro é Castitas ou 
a Castidade e a da esquerda é Voluptas ou o Prazer, a Voluptuosidade. 
Voluptuosidade e Castidade estão unidas à Beleza, pois cada uma 
delas contém Beleza no seu plano de ação, no sentido platónico da 
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Estética como uma forma da Felicidade, da qual outra forma é a Ética. 
Na pintura, Voluptas olha só para Pulchritudo, pois em tudo o que é 
belo há uma forma de prazer e é uma das possibilidades que Vénus dá 
à Alma-Primavera. É a Alma humana que desperta para o Mundo 
Espiritual. 

A castidade, Castitas, é igualmente bela, mas do céu, no centro, um 
Eros cego aponta-lhe uma flecha incendiária. Eros ocupa esta posição 
pois, como diz Hesíodo, é o mais antigo dos Deuses.  

Portanto, se Vénus, a Deusa do Amor, reina no universo tal como 
reina neste bosque que simboliza o mundo, é Eros quem assume uma 
posição mais elevada, representando o impulso primordial, a 
Vontade, a Grande Força que fez com que tudo se iniciasse.  

E a flecha com que Eros aponta para Castitas, é uma flecha 
incendiária de um elevado amor, fazendo com que esta Graça volte 
as costas ao mundo e dirija o seu olhar ao Deus Hermes-Mercúrio, 
mestre de toda a Sabedoria e conhecedor de todas as coisas 
misteriosas, o qual, com o seu caduceu mágico composto pela vara 
central do Poder dos Magos e as duas serpentes das Forças 
Complementares que movem o mundo e representam o branco e o 
negro, o feminino e o masculino, etc, dissipa as nuvens nebulosas da 
ignorância.  

Ele, com o seu caduceu mantém o jardim seguro de nuvens 
ameaçadoras, qual guardião do bosque. Bosque este que representa 
a câmara oculta do coração onde vivem todos os Deuses e onde a 
alma se encontra consigo mesma e onde floresce o sagrado. A dupla 
Vénus-Eros representaria o eixo do Universo, o Eu Superior, o Fogo 
de tudo quanto existe. 
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E Hermes transforma-se no guardião dos recintos sagrados e, 
protegendo o umbral, protege todo o recinto. 

E a Alma Florida ou Primavera despreza a voluptuosidade e escolhe a 
castidade que a conduzirá à morte da manifestação, à Grande 
Sabedoria. 

Também estão representados pinheiros, árvores consagradas a 
Cibeles, a deusa protetora das cavernas, dando força ao significado 
de que este bosque representa a gruta mágica do Amor, não fosse a 
Primavera a estação deste mesmo Amor.  

As laranjeiras floridas com o seu perfume embriagador, onde as 
laranjas ao representar um fruto solar, fazem referência aos frutos 
áureos do amor, da juventude eterna de quem ama.  

Nesta maravilhosa obra pictórica tudo é beleza, luz e amor. Tudo é 
cíclico, tudo se renova… tal como na Primavera. 

                                                                                                                    MB 

https://www.nova-acropole.pt/interpretacao-esoterica-de-a-primavera/ 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Primavera_(Botticelli) 
 
https://josecarlosfernandezromero.com/tag/botticelli/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.nova-acropole.pt/interpretacao-esoterica-de-a-primavera/
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Primavera_(Botticelli)
https://josecarlosfernandezromero.com/tag/botticelli/
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4. HISTÓRIAS DO CAMINHO DA ROSA 

Peixes: Sensibilidade 

Kim desligou o rádio com um estalo. 

- Realmente, eu não consigo gostar “dessa coisa” - queixou-se à sua 
mãe. A rapaziada acha que sou esquisita, mas essa música deixa-me 
nervosa e irritada. Quanto mais alto for o som, mais eles se acendem e 
mais me apago! Eu devo ser louca. 

- Não, Kim – confortou-a a sua mãe. Tu não és louca. És sensível e 
alguns dos barulhos que passam por música hoje em dia, naturalmente 
incomodam uma pessoa realmente sensível. Fico contente por sentires 
isso, o suficiente para não gostar dessa música. 

- Mas, algumas das melodias são bonitas – quando há alguma melodia 
- e às vezes gosto do ritmo também, protestou Kim. O que eu não 
aguento é quando eles tocam tão alto e a dissonância que acontece é 
pior, assim como a forma como alguns cantam... Parecem berros; não 
música. Não sei como é que os miúdos conseguem estudar a ouvir isso. 
Eu também gosto de música quando estou a estudar, mas não essa! 

- E… ficas realmente aborrecida por não gostar de música rock? - 
perguntou a mãe de Kim. 

- Bem, sim; fico aborrecida por não ter prazer com ela como os outros 
miúdos - ou talvez porque eu não seja como os outros miúdos, disse 
Kim pensativamente, mas talvez não me incomode tanto a ponto de 
não a conseguir ouvir, quando não tenho o que fazer. Mas, às vezes, 
não se consegue fugir dela. 
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- Eu sei, disse a mãe. A coisa importante é sentir-se contrariada com 
essa música, mesmo que não se consiga entender inteiramente os seus 
efeitos. 

- Tu explicaste-me isso, mãe, mas acho que ainda não entendi bem, 
disse Kim. Podes tentar explicar novamente? 

- Bem, querida - começou a mãe - sabes que o Corpo de Desejos dos 
jovens da tua idade está num processo de desenvolvimento, e que 
suas Mentes ainda não amadureceram ao ponto de conseguirem 
controlar adequadamente as suas emoções. A música rock, com a sua 
dissonância, o seu barulho, os seus ritmos super-enfatizados e 
exagerados, e a vocalização sensual e feia, que quase sempre a 
caracteriza, atrai e fortalece os aspetos inferiores e mais passionais da 
natureza de desejo. Ela excita as emoções básicas de uma pessoa a um 
grau inacreditável, e isto, sem dúvida, é particularmente nocivo para 
vós, jovens, cujas Mentes ainda não estão em condições de controlar 
essas emoções. Sabes e bem, que são maioritariamente os 
adolescentes quem liga à música rock, vão aos concertos e compram 
os discos. Isso é porque a sua natureza de desejo é especialmente 
recetiva a esses sons, e as suas Mentes ainda não controlam as 
emoções básicas. A maioria dos cantores de rock é jovem. Quantos 
cantores de rock com mais de trinta e quarenta anos, conheces? 

Kim riu. 

- Muito poucos, assim de repente. E, se existirem, não posso imaginar 
a malta a ouvir tais pessoas, com tanta frequência. 

- É claro que não. Tu foste àquele concerto de rock no mês passado e 
não gostaste. Lembras-te do que não gostaste para além da música? - 
continuou a mãe. 
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- Foi a forma como o auditório gritava e gemia junto com a música, e a 
forma como os cantores e público se sacudiam. Até fiquei enjoada. 

- Sim, causa indisposição pelo menos para quem desenvolveu - ou 
evoluiu - o suficiente para sentir instintivamente a natureza perniciosa 
dessa música e o efeito negativo que tem sobre a baixa natureza de 
desejo. Todos esses gritos e contorções eram realmente os mais baixos 
desejos dessas pessoas manifestando-se - disse a mãe. Tu não sabes 
como estou contente que sejas bastante sensível para sentir isso, e 
que não deixes a opinião dos seus amigos influenciar-te. Futuramente 
todos desenvolverão essa sensibilidade, mas tenho medo que isso 
ainda demore muito. 

- Acho que tens razão - disse Kim. Eu tentei dizer a algumas miúdas 
como me sinto, mas elas dizem que eu sou quadrada, ou que eu 
pertenço à tua geração - ou mesmo à da avó! Parece que eu não 
consigo comunicar-me com elas. Talvez deva deixar de tentar. 

- Não tem sentido hostilizar os teus amigos - concordou a mãe - se eles 
não estão prontos para entender os teus sentimentos ou os teus 
argumentos. Mas seria tão bom para eles se entendessem os 
resultados desastrosos que a inclinação para essa espécie de música 
pode ter. Não é coincidência que a música rock faz parte da “cultura da 
droga”. A música estimula os instintos baixos, torna-os bastante 
poderosos para dominar a personalidade, e o resultado só pode ser 
ajudar no vício de drogas, no crime, na delinquência, promiscuidade, e 
muito mais coisas que estão prejudicando os jovens - e fazendo-os 
prejudicar outros nos dias de hoje. 

- Bem, vou fazer o que puder, disse Kim, embora provavelmente muito 
poucos miúdos me ouçam. Mas, estou muito feliz por não me sentir 
atraída pela música rock, embora isso me faça “diferente”. 
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- Eu também estou contente, disse a sua mãe. 

Kim ligou o aparelho do som e sorriu quando a melodia de uma música 
de Beethoven encheu a sala. 

- Que maravilhosa sensação diferente, tens ouvindo este tipo de 
música – suspirou contente. Há nela uma força que nos dá uma nova 
perspetiva sobre a vida. Se mais pessoas a ouvissem, tenho certeza de 
que o mundo seria um lugar mais feliz! 

__________________________________________________________________ 

1 Apesar da tendência jovem ao rock, atualmente, várias artistas do Rock que começaram na 

década de 70 e 80 ainda fazem tournés pelo mundo. Assim, mesmo que tenham começado 
jovens, a fama fê-los não amadurecerem e permanecerem na mesma condição. Além disso, 
como a Idade de Aquário se aproxima cada vez mais, muitos respondem a isso de modo 
invertido, e assim, a excentricidade e a heterogeneidade das coisas estão absurdas! Então, 
veem-se pessoas mais velhas fazendo coisas que apenas os jovens fazem e o contrário 
também é verdadeiro. 

(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 
 

Boas escolhas: boa saúde! 

A alimentação vegetariana é uma opção alimentar cada vez mais 
frequente, mesmo em crianças de terna idade. Apresenta-se, sem 
dúvida, como uma escolha não só mais saudável e amiga do ambiente 
mas também como a única aceitável quando, no nosso processo de 
evolução, tomamos consciência do papel do ser humano face aos 
animais, plantas e minerais. 

É, de um modo geral, fácil de adotar, em particular em países como 
Portugal onde existe variados e excelentes vegetais ao longo de todo o 
ano e onde as receitas tradicionais já os incluem na sua base. No 
entanto, nunca é demais fornecer alguns dados científicos para 
colmatar eventuais dúvidas e mitos criados por alguma informação, 
nem sempre de boa qualidade, existente online.  

Para além da questão da escolha das fontes de proteínas, já abordada 
no número anterior e que mencionaremos de novo oportunamente, é 
também importante ter em conta alguns aspetos relativos à ingestão 
de outros macronutrientes como as gorduras (ou lípidos) e, mais 
especificamente, dos seus principais constituintes: os ácidos gordos. 

Os lípidos são constituintes importantes das células e participam em 
vários mecanismos metabólicos essenciais, sendo também 
transportadores de algumas vitaminas. São ainda a maior forma de 
armazenamento de energia no organismo. Assim, os lípidos deverão 
constituir entre 30% a 35% do valor energético total da alimentação. 
Quando ingeridos em excesso são os principais responsáveis por 
aumento de peso e doenças como a obesidade. 
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No entanto, no contexto de uma alimentação saudável, os lípidos 
provenientes de diferentes alimentos são essenciais ao bom 
funcionamento do organismo e, quando consumidos nas proporções 
recomendadas, são bem tolerados e têm efeitos benéficos. As suas 
principais fontes alimentares são os óleos e cremes vegetais, os frutos 
gordos e as sementes, ricos em ácidos gordos polinsaturados.  

Os principais constituintes dos lípidos são os ácidos gordos e é de 
realçar que é mais importante o tipo de ácidos gordos consumidos do 
que a quantidade de lípidos ingerida. Uma das grandes vantagens da 
alimentação vegetariana é que, dada a restrição de produtos de 
origem animal, o consumo de ácidos gordos saturados está diminuído 
sem que o consumo de monoinsaturados seja diferente, o que faz com 
que, proporcionalmente, inclua uma maior percentagem destes 
últimos. No geral, quanto mais insaturados forem, maiores os 
benefícios para o organismo. Os ácidos gordos polinsaturados incluem 
os ómega-3 e os ómega-6 e são necessários para o bom 
funcionamento fisiológico. Participam no transporte de oxigénio, no 
armazenamento de energia, na constituição da membrana celular, na 
regulação da proliferação celular e na função imunitária.  

Os animais e os seres humanos são incapazes de sintetizar os ácidos 
gordos ómega-3 e ómega-6, sendo estes, por isso, denominados de 
ácidos gordos essenciais. Estes servem de matéria prima para 
sintetizar uma série de outros ácidos gordos com funções importantes 
no organismo. O aporte nutricional inadequado de proteínas, 
vitaminas e minerais e o consumo excessivo de álcool, cafeína e 
determinados tipos de ácidos gordos presentes nos alimentos 
processados (ácidos gordos trans) comprometem esta síntese.  
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Quanto aos ácidos gordos essenciais, que devem obrigatoriamente ser 
fornecidos pela alimentação, o quadro seguinte resume alguma 
informação essencial.  

Quadro-resumo: Ácidos gordos essenciais 

 

Ácidos gordos 
essenciais 

Consumo por 
vegetarianos / não 
vegetarianos 

Fontes 

Ó
m

e
ga

-6
 

Ácido alfa-
linolénico (ALA) 

Vegetarianos = não 
vegetarianos 

sementes e 
óleos de linhaça, 
de chia e de 
cânhamo                                 
soja (e óleo de 
soja)               
nozes                        
beldroegas* 

Ácido linoleico                  
(LA) 

Vegetarianos > não 
vegetarianos 

 

Ó
m

e
ga

-3
 

Ácido 
eicosapentaenóico 
(EPA) 

Vegetarianos << não 
vegetarianos 

algas/microalgas 
Ácido 
docosahexaenóico 
(DHA) 

Vegetarianos << não 
vegetarianos           ( ~ 0 
veganos) 

* contém 40% da dose diária recomendada 
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Apesar de os vegetarianos consumirem habitualmente menores 
quantidades de ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido 
docosahexaenóico (DHA) que os não vegetarianos, apresentando 
também valores sanguíneos menores mas estáveis, não há evidência 
de que os vegetarianos apresentem défices nutricionais destes ácidos 
gordos nem efeitos adversos do seu baixo consumo. No entanto, 
nalguns casos, como durante a gravidez e a amamentação, deve-se 
reforçar a ingestão de alimentos fortificados em DHA e ponderar a sua 
suplementação (nomeadamente com microalgas).  

É ainda importante garantir uma proporção adequada entre ómega-6 e 
ómega-3, que deverá ser de 2:1 a 4:1. No entanto, alguns vegetarianos 
apresentam um consumo diminuído de ómega-3, não se verificando 
esta proporção. Alimentos como as sementes de linhaça e o seu óleo 
contribuem para um balanço mais equilibrado.  

Em conclusão, podemos afirmar que quem segue um padrão alimentar 
vegetariano (e mesmo quem não o faz!) deverá privilegiar o consumo 
de gorduras monoinsaturadas (como o azeite) e polinsaturadas (como 
os frutos oleaginosos e as sementes), principalmente contendo ácidos 
gordos ómega-6 (como nas sementes e óleo de linhaça) e evitar o 
consumo de gorduras hidrogenadas e trans presentes nos alimentos 
processados, devendo evitar também o álcool e a cafeína.  

Boas escolhas! Boa saúde!  

SGG 
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6. ESPAÇO DE REFLEXÃO 
Os Sagrados Mistérios da Páscoa - O Amanhecer da Páscoa 

 
"O Rito da Ressurreição é o Rito da vida impessoal. Durante a 
experiência da Morte Mística, o Discípulo conscientiza-se das ilusões 
da matéria e das limitações da vida finita.  
 
A consciência da Ressurreição produz a comprovação da unidade de 
toda a vida em Deus. A pedra da separação foi removida. Por isso, 
quem passou por essa sublime experiência sabe que nenhum dano 
pode afectar uma parte sem ferir o todo, e que nada bom pode 
suceder a alguém sem que, ao mesmo tempo, beneficie a todos. 
 
Quem chega a conhecer a glória da Ressurreição não pode mais ferir 
nem matar, nem sequer os seus irmãos menores do reino animal, 
posto que eles são expressões viventes da mesma vida que vive e se 
move e tem o seu Ser no ser humano.  
 
Com a consciência da Ressurreição a paixão do Corpo de Desejos não 
regenerado converte-se na compaixão do espírito, que tudo abarca. O 
recém-nascido é banhado na dourada refulgência do Cristo 
Ressuscitado, e faz-se um com Ele, na comprovação de que a morte se 
converteu na vitória da vida eterna. 
 
A meditação sobre a experiência transcendental da Ressurreição 
proporciona uma compreensão e reverência maiores pelo significado 
interno daquela saudação que os Cristãos esotéricos dirigiam entre si, 
durante a radiação do amanhecer da Páscoa, à luz da sua própria 
iluminação interior: "Cristo é a nossa Luz". 
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Durante os anos seguintes, a noite de Sábado Santo e a manhã do dia 
da Páscoa foram os tempos de Iniciação para as almas avançadas, 
cujas vidas e obras vêm mencionadas nos Evangelhos.  
E devem ter ocorrido muitas outras, não mencionadas, conforme 
atestam as palavras do Evangelho de São João: "Muitas outras coisas 
Jesus fez na presença dos Seus Discípulos, que não estão escritas nesse 
livro". Ainda mais tarde, São Gregório escreveu um famoso hino 
descrevendo a santa dedicação de Maria à mística saída do Sol, 
enquanto antigas lendas asseguram que foi ela a quem o recém-
ressuscitado Mestre apareceu primeiro. 
 
Maria, a Virgem, passou pelo Terceiro Grau ou Grau de Mestre aos pés 
da cruz; e Maria Madalena, ao amanhecer do primeiro domingo da 
Páscoa, quando encontrou o Mestre no jardim. 
 
Nesse Grau, a consciência é elevada aos planos espirituais superiores. 
Isso só é possivel sob a supervisão de um mestre. Por isso, antes que 
tal elevação da consciência ocorrresse, Maria não reconheceu o seu 
Mestre no Seu resplandecente corpo espiritual, e só quando Este a 
ajudou a elevar gradualmente a sua consciência aos planos em que Ele 
estava a funcionar, ela O reconheceu na Sua Glória transcendente. Foi, 
então, quando ela se prostou de joelhos, com humildade, e se dirigiu a 
Ele como "Rabôni", que significa "elevadíssimo mestre". 

 
Do livro: "New Age Bilble interpretation"- Corinne Heline, Capítulo XVI 

 

 
 
 
 
 
 

 
                             "Noli me tangere" (1835) - Alexander A. Ivanov 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Noli_me_tangere
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andreyevich_Ivanov
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