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ESTÁ A AJUDAR AS SUAS 
“ESTRELAS”? 

 

 
O Uso indevido da Astrologia 

 
Frequentemente ouvimos os estudantes de astrologia 
expressarem o seu incómodo pela forma como as estrelas 
funcionam. Eles reclamam que as más influências sempre 
são pontuais e marcantes nos seus efeitos, enquanto, 
muito frequentemente, as influências boas parecem não 
ter efeito ou muito pouco e questionam-se, qual a razão. 
Já percebeu que é impossível ganhar algo de graça, e 
também que não se consegue criar algo do nada? Isto 
funciona bem quando  quer um pedaço de pão, posição 
social, favores, ou algo parecido, e pretende ganhar 
lucros, a justa Lei da Natureza nunca dá nada por nada. É 
preciso existir uma equivalência de uma forma ou de 
outra. As estrelas podem apontar numa única direção por 
um longo tempo, mas tão certo quanto o pêndulo balança 
para cada lado do ponto central, com a mesma certeza as 
estrelas da justiça irão balançar até encontrar o ponto de 
equilíbrio. 
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As estrelas nunca obrigam 
 
Isto é válido em astrologia. Foi dito que: "Deus ajuda o 
homem que se ajuda a si mesmo". Também podemos 
dizer que as estrelas ajudam o ser humano que se ajuda a 
si mesmo, para aqueles que são ministros de Deus. 
Devemos sempre recordar que as estrelas mostram as 
tendências, elas marcam momentos em que as 
oportunidades estão maduras, mas elas nunca, sob 
nenhuma circunstância obrigam alguém a agir desta, 
daquela ou de qualquer outra forma. Mas, as direções 
também não são eventos acidentais. Elas são lições e 
experiências para nós, através das quais nos devemos 
avaliar ou não, como escolhemos, dentro de certos 
limites. Por exemplo, a Lua está em quadratura com 
Marte, e apresentar-nos-á oportunidades para perder a 
nossa paciência e gerar problemas por causa disto. Então, 
quando o problema passar e nos sentarmos para refletir 
sobre o ocorrido, normalmente dizemos, para nós 
mesmos: “Que estúpido é que eu sou por permitir que 
uma coisa tão pequena como aquela brinque com a 
minha felicidade!”. 
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Equilíbrio 
 
Por outro lado, se o estudante de astrologia usar o seu 
conhecimento da maneira certa, então ele saberá qual 
será o efeito da quadratura da Lua com Marte. Sob essa 
circunstância ele deverá permanecer calmo e dizer: "Aqui 
está uma oportunidade para que eu possa reger as 
minhas estrelas. Manterei a minha paciência não importa 
o que possa acontecer". Então, quando a oportunidade 
surgir para perder a paciência, permanecerá firme. 
  
Embora, possa sentir a raiva surgir dentro de si mesmo, 
permanecerá quieto e de cabeça fria, e quando o perigo 
passar sairá vitorioso e terá aprendido a lição que era para 
ser aprendida. 
 
Outro exemplo: uma quadratura da Lua com Saturno. Isto 
irá impelir as pessoas a se preocuparem e a olharem o 
lado escuro da vida, mas o estudante de astrologia poderá 
dizer para si mesmo, quando uma configuração destas se 
aproxima: "Não me vou preocupar. A preocupação não irá 
resolver o problema. Preocupando-me só irei atrapalhar 
mais, porque irá tirar de mim todas as minhas forças e não 
poderei melhorar as minhas condições. Irei olhar para o 
lado positivo da questão e ver o que posso fazer para a 
resolver". 
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Aliás, a maioria das coisas pelas quais nos preocupamos 
nunca se realiza, e se o estudante puder aprender sob 
este aspeto planetário a manter o equilíbrio e a parar de 
se preocupar, então estará a controlar as suas estrelas e 
a aprender uma lição importante. Portanto, se ele ajudar 
as suas estrelas aprendendo as lições que elas se estão a 
esforçar por ensinar, as configurações maléficas nunca 
terão o mesmo poder se ele simplesmente se sentasse e 
deixasse as coisas acontecerem, dizendo: "Bom, não 
posso ajudar. Estou sob influência negativa e as coisas 
ruins irão acontecer de qualquer forma". 
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Livre Arbítrio 
 
Existe no horóscopo um fator dominante: o Livre Arbítrio. 
Tenha em mente que o horóscopo apenas mostra as 
tendências, e não tem poder algum de o obrigar. A 
compulsão está dentro de si. Em última análise, nós 
somos o fator dominante no nosso horóscopo, e 
podemos, através do exercício da suficiente força de 
vontade, governar os nossos estelares. Admitimos que 
todos somos fracos, e por isso não somos capazes de 
exercitar a força de vontade necessária em todos os 
momentos, mas este é exatamente o motivo destas 
forças malignas nos serem enviadas para cultivar uma 
força de vontade maior, a fim de optar pela opção certa 
na hora certa. Depende de nós mesmos quando seremos 
compelidos pelas circunstâncias externas ou pela nossa 
própria vontade interna. Certamente esta é a forma 
correta que os estudantes de astrologia, acima de todas 
as outras pessoas, deveriam ser capazes de guiar as suas 
vidas com segurança entre as rochas e desafios da 
existência, porque detêm o aviso adequado. Eles sabem o 
que está por vir e devem preparar-se para tal. 
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Cooperação 
 
Por outro lado, fez-se a pergunta: Porque as boas direções 
não têm uma medida correspondente de benefício? E a 
resposta para esta questão é: pela mesma falta de 
cooperação, é absolutamente necessário ajudar as nossas 
estrelas numa direção quanto impedir em outra direção. 
Se está em dificuldades, talvez, com as finanças familiares 
e sem recursos para se recuperar financeiramente, mas 
com as suas esperanças centradas numa conjunção 
favorável como, talvez, um trígono da Lua progredida com 
o governante da sexta casa ou o Sol. Então, sob estas 
condições sente-se seguro sob o ponto de vista 
astrológico, o que o irá colocar numa boa posição e numa 
via fácil. Muito bem, pode ter a certeza de que a 
oportunidade virá, mas não espere que seja colocado no 
seu colo, sem um único esforço seu. Se uma coisa vale a 
pena possuir, também vale a pena ir atrás dela e vale a 
pena fazer o melhor esforço para a conseguir. Não 
negligencie nenhum detalhe: vista-se bem, mas não 
exageradamente quando for ver a pessoa que tem em seu 
poder a decisão. Lembre-se, a primeira impressão é 
importante. Tenha todas as munições preparadas na 
forma de recomendações e tudo o mais que teria sem 
depender do aspeto astrológico para o ajudar a obter a 
posição. Use todos os meios adequados para 
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impressionar o seu empregador, com a sua habilidade e 
pode crer que o seu esforço será bem sucedido por ter 
ajudado as suas estrelas; agarrou a sua oportunidade. 
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Bom Senso 
 
Ou, está para entrar numa sociedade com outra pessoa, 
sentindo-se muito confiante porque a Lua está em trígono 
com o Sol e Vénus está na sétima casa? 
Tenha cuidado para não colocar de lado a precaução por 
conta disto, pensando que, sob tal aspeto não poderá 
entrar em parceria com alguém que não seja correto. Se 
fizer isto irá negligenciar a sua parte e não terá qualquer 
razão para culpar as estrelas, se mais tarde, for mostrado 
que a pessoa não é tudo o que esperava dela. Nada é tão 
necessário no mundo hoje em dia, quanto o uso do bom 
senso (ou discriminação) e isso aplica-se ao 
departamento da astrologia bem como em todos os 
outros departamentos da vida. A oportunidade pode ser 
comparada a um tobogã entre nós e os nossos desejos: é 
necessário fazermos um esforço inicial adequado, a fim 
de levarmos o nosso trenó sobre esta inclinação. Mas, 
uma vez que façamos a nossa parte, então tudo 
caminhará maravilhosamente em direções favoráveis e, 
depois, as estrelas estarão connosco para impressionar os 
outros ou para reforçar o nosso poder de penetração para 
que possamos saber o que é melhor para nós. 
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A FRATERNIDADE ROSACRUZ 

 
1. A FRATERNIDADE ROSACRUZ E A SUA MISSÃO 
 
A Fraternidade Rosacruz Max Heindel não é uma seita ou 
organização religiosa, mas sim uma grande Escola de 
Pensamento. A sua finalidade principal é divulgar a 
admirável filosofia dos Rosacruzes, tal como ela foi 
transmitida ao mundo por Max Heindel, escolhido   para   
esse   fim   pelos   Irmãos   Maiores   da   Ordem   Espiritual. 
 
Os seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico 
e o aspeto espiritual dos problemas relacionados   com a 
origem e evolução   do homem   e do   Universo.  Tais 
ensinamentos, contudo, não constituem um fim em si 
mesmo, mas um meio para o ser humano se tornar 
melhor em todos os sentidos, desenvolvendo assim o 
sentimento de altruísmo e do dever, para o 
estabelecimento da Fraternidade Universal. 
 
O fim a que se destina a Filosofia Rosacruz é o de 
despertar a humanidade para o conhecimento das Leis 
Divinas, que conduzem toda a evolução do homem, e, 
ainda: 
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(I) Explicar as fontes ocultas da vida. O homem, 
conhecendo as forças que trabalham dentro de si 
mesmo, pode fazer melhor uso das suas qualidades; 
(II) Ensinar o objetivo da evolução, habilitando o 
homem para trabalhar em harmonia com o Plano 
Divino e desenvolver as suas próprias capacidades, 
ainda desconhecidas para a grande parte da 
humanidade; 
(III) Mostrar as razões pelas quais o Serviço amoroso e 
desinteressado ao próximo é o caminho mais curto e 
mais seguro para a expansão da consciência espiritual. 

 
O Movimento Rosacruz, mundialmente iniciado  pelo  
engenheiro  Max Heindel, é fundamentalmente uma 
Escola de reforma interna para a humanidade, uma Escola  
de  desenvolvimento  e  expansão  da  consciência,  
tratando  da  nossa  origem espiritual  e  da  finalidade  da  
nossa  evolução. Foram publicados livros e organizados 
cursos por correspondência para os aspirantes que 
desejam estudar as verdades espirituais, mas como 
auxílio e não como fim em si mesmo, pois o estudo, em si 
só, não basta.  A teoria precisa da experiência, obtida 
mediante a prática, para ser desenvolvida em sabedoria e 
poder.  E, precisamente, a   Fraternidade Rosacruz 
destina-se a prestar a orientação necessária aos 
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aspirantes, para se chegar à aplicação da Lei Espiritual na 
solução dos problemas individuais e coletivos. 
 
"O que uma geração considera como o máximo de saber, 
é frequentemente considerado   como   absurdo   em   
gerações   seguintes; e o que, num século, é considerado 
como superstição ou ilusão, pode formar a base da ciência 
nos séculos vindouros."  

(Paracelso) 

 
“Ao discípulo da antiga sabedoria é ensinado a perceber 
que  o  homem  não  é essencialmente uma 
personalidade, mas um espírito.”  

(Manly P.Hall) 

 
 
2. OS NOSSOS PRINCÍPIOS 
 
Os princípios que nos inspiram são os que Max Heindel, 
fundador de The Rosicrucian Fellowship, definiu em 
consonância com as instruções recebidas dos Irmãos 
Maiores, e que, basicamente, se resumem em divulgar os 
Ensinamentos da Sabedoria Ocidental, e em auxiliar todos 
os que sofrem. 
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3. A NOSSA ATIVIDADE 
O Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 
(Amadora) desenvolve atividades e serviços  nas 
vertentes devocional, formative e de divulgação. 
 
Devocional 
Aos Domingos, quinzenalmente celebra-se o Serviço 
Devocional (Templo) pelas 10:30 horas, seguida de uma 
sessão de Grupo de Estudos para alunos da Filosofia 
Rosacruz. 
 
Quando o Sol entra em um signo cardinal celebram-se os 
Serviços equinociais e solsticiais, que marcam a entrada 
das estações do ano. 
 
A Páscoa Cristã e o Natal, também são celebrados 
segundo a tradição rosacruz. 
 
Formativa 
• Disponibilizam-se cursos de Filosofia Rosacruz 

(Preliminar e Suplementar), Interpretação da Bíblia à 
Luz da Filosofia Rosacruz e Astrologia (Elementar, 
Superior e Suplementar) por correspondência postal ou 
e-mail. 
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• Efetuam-se nas primeiras segundas-feiras de cada mês 
as leituras rosacruzes pelas 09:15 horas, atividade 
aberta a alunos e simpatizantes. 

• Mensalmente em data anunciada é efetuada uma 
atividade de serviço público (workshop, conferência). 

 
Divulgação 
• Bimestralmente é publicada a revista Fiat Lux do Grupo 

de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux versando 
temas da filosofia Rosacruz, de Astrologia, Veganismo e 
poesia entre outros. 

  
• Mantém um site na Internet para divulgação das 

principais obras da Fraternidade Rosacruz Max Heindel, 
e para apoio ao estudante, numa área reservada. Os 
temas do misticismo e ocultismo cristão, são tratados 
dentro da Tradição Espiritual do Ocidente. 

  
 
4. CONDIÇÕES DE ACESSO 
A filiação está aberta para todas as pessoas que aspiram 
percorrer este caminho cristão espiritualista, que é a 
Associação Internacional Rosacruz de Cristãos Místicos. 
Desejando-a, poderá solicitá-la por carta ou e-mail, 
expressando as razões pelas quais se inclina pela Filosofia 
Rosacruz, e enviando-nos nome completo, endereço, 
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data de nascimento, estado civil e ocupação. Os pedidos 
de filiação deverão ser dirigidos ao Grupo de Estudos 
Fraternidade Rosacruz Fiat Lux; Rua Conde Castro 
Guimarães nº13, 3º Esq; 2720-113 Amadora; Portugal; 
mail:  rosacruzfiatlux@gmail.com; Telem: +351 913 072 
400 
 
Os conhecimentos e as faculdades espirituais apenas 
serão utilizados legitimamente quando postas ao serviço 
amoroso e desinteressado do próximo. 
 
A Fraternidade Rosacruz desaprova qualquer 
comercialização de forças ou conhecimentos espirituais, 
bem como o seu desenvolvimento negativo, tão 
prejudicial a quem é alvo de sua prática como a quem lhe 
serve de veículo. Desta forma, astrólogos e quiromantes 
profissionais, e ainda médiuns e hipnotizadores 
praticantes terão seu pedido de inscrição negado até 
abandonarem, de imediato, tais práticas. 
 
 
5. OS RECURSOS 
Por vontade do seu fundador, o ingresso na Fraternidade 
Rosacruz, em nenhum caso, está condicionado a 
obrigações monetárias, não havendo taxas ou 
mensalidades obrigatórias. Todos os gastos da 
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Fraternidade são cobertos por contribuições e donativos, 
voluntários, de estudantes e simpatizantes que desejem 
colaborar com o reembolso de despesas feitas com a 
produção do material de divulgação e envio, via postal 
dos cursos por correspondência e solidarizar-se com a 
Obra Rosacruz. 
 
 
 
 
 
 
       Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 

             Rua Conde Castro Guimarães, nº13-3º Esq. 

                      2770-113 Amadora, Portugal 
                       mail: rosacruzfiatlux@gmail.com 

                               Tlm: +351 913 072 400 
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FRATERNIDADE ROSACRUZ 
Sede Central do Brasil 

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

Tel./Fax: (011) 3107-4740 
E-mail: 

rosacruz@fratemidaderosacruz.org.br 
 

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

 
O único fracasso, 
É deixar de lutar, 

Max Heindel 
 

Sede Mundial 
THE ROSICRUCIAN FELLOWHIP 

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

Fundada por Max Heindel em 1909 

 



 
 

COLEÇÃO OPÚSCULOS 
 

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

10. As últimas horas de um espião 
11. Está a ajudar as suas “estrelas”? 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 

Rua Conde Castro Guimarães nº13, 3º Esq 

2720-113 Amadora, Portugal 

mail:  rosacruzfiatlux@gmail.com 

tlm: +351 913 072 400 
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