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DEVOCIONÁRIO 
Preces e Orações 

 
 

EXORTAÇÃO 
 

Caro leitor, antes de utilizar estas preces e orações 
diariamente, leia-as todas uma por uma com atenção, 
examinando cada uma delas e procurando perceber se de 
fato expressam alguma coisa de vantagem que atenda ao 
seu interesse próprio. Uma vez convencido de que estes 
piedosos exercícios, feitos com amor e contrição podem 
ser-lhe úteis, empregue, quando os fizer, os melhores 
impulsos do seu coração, e, em pouco tempo, colherá 
excelentes frutos e novos horizontes surgirão, como por 
encanto, na sua própria vida. Confie na Divindade quando 
orar, sem o que jamais poderá ser atendido nas suas 
petições. 
 
Levemos em conta que para se obter resultado positivo 
na prática espiritual de preces e orações, é preciso 
considerar alguns fatores que estão dentro da Lei que 
regula os dois principais elementos que encerram a Vida, 
que é Deus em Si mesmo.  
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Esses fatores são: 
1º) Ter um lugar apropriado para as estas práticas. 
2º) Ter um quadro com a estampa de Cristo Jesus ou com 
o Símbolo Rosacruz, em frente a um dos quais devem ter 
lugar as nossas petições. 
 
Nos lugares destinados às práticas espirituais, somente se 
deve pensar ou falar de assuntos de ordem superior, tais 
como desejos altruístas e anseios de ajuda ao nosso 
próximo, invocados a Cristo-Jesus ou aos Irmãos Maiores 
da Ordem Rosacruz, solicitando força e coragem, domínio 
próprio e meios para poder ajudar da melhor maneira 
possível aos demais. 
 
As nossas orações e pedidos de ajuda aos que necessitam 
do nosso amparo, devem ser seguidos de uma vida de 
amor ao próximo, evitando-se as críticas desairosas, os 
maus pensamentos e tudo aquilo que venha a provocar 
desarmonia entre os demais. 
 
É preciso fazer sacrifício, ser tolerante e leal, e estar 
sempre pronto a perdoar a todos o que nos façam de mal.  
 
Os principais elementos onde está encerrada a Vida de 
Deus, Cristo-Jesus enumerou-os quando, ensinando aos 
seus Discípulos disse que o maior dos Mandamentos será 
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sempre: AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO 
PRÓXIMO COMO A NÓS MESMOS. Este é o Grande 
Mandamento ao qual se segue, como consequência 
lógica: CURAI OS ENFERMOS. 
 
Entendido tudo isto, leia o leitor amigo, algumas 
passagens de um dos Evangelhos diariamente e escolha- 
-as de entre aquelas que mais tocam de perto o seu 
coração, das que mais lhe sejam agradáveis. Assim 
procedendo, em pouco tempo sentirá uma verdadeira 
transformação em si mesmo, tão mais completa quanto 
for a sinceridade e a persistência com que atue no 
exercício destas piedosas práticas e orações. 
 

DDS. 
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O EVANGELHO 
(Segundo SÃO JOÃO) 

 
 “No princípio era o VERBO, e o VERBO estava com DEUS, 
e o VERBO era DEUS. ELE estava no princípio com DEUS. 
Tudo foi feito por ELE; e nada do que tem sido feito, foi 
feito sem ELE. NELE estava a Vida, e a Vida era a Luz dos 
homens. A Luz resplandece nas trevas, e contra Ela as 
trevas não prevaleceram. ...O VERBO se fez carne e 
habitou em nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a 
Sua glória, glória como no Unigénito do PAI.” 

 
Recitar a Prece Pai Nosso... 
 
 
 

SENHOR MEU DEUS: 
 

Mais um dia tenho para viver na grande escola da vida. 
 
Diante de mais esta oportunidade que me é concedida, 
peço-Te, Senhor, de todo o meu coração, que eu possa 
compreender melhor, cada dia que passa, os meus 
deveres, para poder realizá-los com verdadeira calma, 
paciência, tolerância e completo perdão de todas as 
coisas que possam agir contra mim. 
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Movido por sentimentos de amor sincero e fraternal e, 
em comunhão espiritual com todos os meus irmãos que 
tem por ideal servir à Humanidade, procuro em Ti, meu 
Espírito, todos os meios possíveis de melhor SERVIR e 
AJUDAR. 
 
De olhos levantados para os Céus, peço, SENHOR DEUS 
meu, que me dês luz e entendimento espiritual para que 
eu possa corrigir os meus erros e defeitos e transformar-
me num vivente servidor da humanidade. 
 
Sempre munido de um desejo ardente e fervoroso de que 
me assistas, Senhor Deus meu, em tudo o que penso, 
digo e faço dentro da Tua luz e amor, peço Senhor, de 
todo o meu coração, que me dês forças e meios para 
poder servir melhor cada dia aos meus queridos irmãos. 
 
Amparado e protegido por tão altos sentimentos de 
amor, que me transformam e elevam, espero, Senhor 
meu Deus, que as minhas preces e orações, mensagens 
da minha alma, que sempre estão a caminho do bem, 
possam ajudar a todos os que necessitam de paz, saúde 
e de conforto espiritual. 
 
Que a Tua Divina Presença esteja sempre comigo, Senhor, 
em todos os momentos da minha vida. 
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Que os Teus mensageiros de luz venham dirigir e guiar a 
minha mão, quando com ela estiver a dar o meu coração. 
 
 
 

ORAÇÃO DO ESTUDANTE ROSACRUZ 
 

Aumenta o meu amor por Ti, Senhor, para que eu possa 
servir-Te melhor cada dia que passa. Faz com que as 
minhas palavras e os ditames do meu coração sejam 
sempre agradáveis à Tua Presença. Oh! Senhor! Minha 
Força e meu Redentor! 
 
Jesus Cristo, Senhor e Mestre, Sublime Espírito do Bem, 
desejando ser mais útil e servir melhor cada dia aos 
meus queridos irmãos, venho espontaneamente, 
sempre que posso, oferecer aos Grandes Obreiros, Guias 
e Auxiliares Invisíveis a essência dos bons atos que 
procuro realizar em benefício dos demais. 
 
Tenho como princípio o Sacrifício, como prova de Amor 
ao próximo, desejo e quero, Senhor, trabalhar e 
cooperar na Obra benfeitora que vem sendo realizada 
pelos Irmãos Maiores da Ordem Rosacruz, em favor da 
Humanidade. 
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Que as minhas Preces e Orações, dirigidas aos meus 
irmãos, dia após dia, possam unir-nos, mais e mais, na 
melhor compreensão espiritual, para que todos vivamos 
neste mundo com Amor, Tolerância e Perdão. 
 
É desta forma, Senhor Cristo-Jesus, que desejo e quero 
viver no meio dos Homens, meus queridos irmãos, para 
sentir-me mais perto de Ti, Senhor, e mais perto de Ti, 
sentir o Amor e o Bem, que de mim são dirigidos a todos 
sem distinção. 
 

Recitar a Prece Pai Nosso... 
 
 
 Meigo e Divino Guia da Humanidade, Excelso Espírito de 
Cristo, que Te dignaste vir ao mundo dirigir e guiar o 
género humano no caminho da evolução, o meu 
coração, jubiloso e contrito, vem tributar-Te louvor e 
gratidão. 
 
Como Filho da Luz e seguidor da Doutrina Unificadora, 
desejo ardentemente tornar-me cada vez mais digno de 
receber o Teu Amor e Sabedoria e assim contribuir com 
o meu esforço e exemplo para a regeneração de todos 
os Homens. 
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ORAÇÃO DE S. FRANCISCO DE ASSIS 
 

SENHOR, faz de mim  
Um instrumento da Tua Paz! 
Onde houver ódio eu leve o amor; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;  
Onde houver discórdia, que eu leve a união;  
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.  
Onde houver erro, que eu leve a verdade; 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;  
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a luz.  
Oh, Mestre, faz que eu procure mais 
Consolar do que ser consolado;  
Compreender do que ser compreendido;  
Amar do que ser amado.  
Pois é dando que se recebe; 
É perdoando que se é perdoado;  
E é morrendo que se vive para a Vida eterna.  
 
 
 

SENHOR DEUS PAI OMNIPOTENTE, que me livras dos 
sofrimentos e perdoas com a Tua infinita misericórdia 
todos os erros; Tu que curas as enfermidades; que 
dissipas as dores; que enxugas os prantos e provês as 
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necessidades, faz que por meio da minha fé e do Teu 
amor, eu possa contemplar as Tuas obras; compreender 
o que esculpiste com o Verbo nas páginas do Grande 
Mistério e ouvir as harmonias da Tua Majestade, no 
Templo da Tua Luz que brilha e resplandece em todos 
nós, Teus filhos. 
 
Clareia, Senhor, a minha alma com o fulgor da grande 
Alma que és! Faz que agora e sempre Cristo viva dentro 
de mim, como absoluto Senhor e me liberte, 
encaminhando-me para a Luz e para a Verdade, para 
que melhor eu possa servir como instrumento do Bem, 
a Ti, Pai, Senhor dos Céus e dos Mundos; a Ti, Cristo 
Jesus, Senhor e Mestre que Te dignaste vir ao mundo 
como Salvador da Humanidade; e a vocês, Irmãos 
Maiores, que, imbuídos pelo amor de nosso Senhor 
Jesus Cristo, trabalham e vivem pela libertação 
espiritual de todos os homens. 
 
Para que mais eficientes se tornem as minhas Preces e 
Orações e mais alto possa subir a minha alma, dirijo-     
-me em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aos 
meus irmãos e irmãs que me tenham prejudicado ou 
criticado, aos meus irmãos nos hospitais, aos 
recolhidos em prisões, a todos os que sofrem no 
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mundo e a toda a humanidade, desejando-lhes, 
ardente e fervorosamente, paz, saúde e felicidade. 
 
Consciente e confiante no Divino Amor que vem do 
Alto e certo de que Tu, Cristo Jesus e vocês, Irmãos 
Maiores, estão sempre presentes perante as almas 
que buscam luz e amor, espero e confio que as minhas 
preces e orações sejam levadas a todos a quem me 
tenho dirigido e também aos meus irmãos e irmãs 
estudantes e probacionistas da Ordem Rosacruz, a fim 
de que mais e mais possamos estar unidas, 
trabalhando e vivendo pelo mesmo ideal que é Cristo 
nos nossos corações. 
 
Que jamais as forças negativas deste mundo possam 
impedir as mensagens que vos dirijo, irmãos e irmãs, 
para que somente o Amor Divino viva para sempre no 
nosso íntimo. 
 
Abertos e desimpedidos estejam sempre os caminhos, 
Senhor Deus Pai, para as minhas preces e orações, 
para que possam atingir o objetivo desejado, porém, 
como só Tu sabes, Senhor, o que melhor convém a 
cada um, faça-se em tudo a Tua vontade e não a 
minha. 
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ORAÇÃO ROSACRUZ 
 

Não Te pedimos mais luz, ó Deus, 
Senão olhos para ver a Luz que já existe; 
Não Te pedimos canções mais doces, 
Senão ouvidos para ouvir as presentes melodias;  
Não Te pedimos mais força, 
Senão o modo de usar o poder que já possuímos; 
Não mais Amor, senão habilidade 
Para transformar a cólera em ternura; 
Não mais alegria, senão como sentir 
Mais próxima essa inefável presença,  
Para dar aos outros  
Tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. 
Não Te pedimos mais dons, amado Deus, 
Mas apenas senso para perceber  
E melhor usar os dons preciosos  
Que já recebemos de Ti. 
Faz com que dominemos todos os temores, 
Que conheçamos todas as santas alegrias, 
Para que sejamos os amigos que desejamos ser, 
Para transmitir a verdade que conhecemos; 
Para que amemos a pureza, 
Para que busquemos o Bem, 
E, com todo o nosso poder,  
Possamos elevar todas as almas,  
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A fim de que vivam em harmonia  
E na luz de uma perfeita liberdade. 
 

Assim seja. 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO  
 
Agora que vou encerrar a minha prática espiritual, que 
tem como finalidade levar paz, saúde e luz a todos os 
meus irmãos e irmãs que sofrem no mundo, bem como a 
toda a humanidade, seja ela, também, minha defensora e 
guardiã em todos os passos que eu tenha que dar no 
cumprimento dos meus deveres e obrigações no decorrer 
do dia de hoje. 
 
Que a Oração Rosacruz, sempre lembrada e sentida nos 
corações das grandes almas que a ela entregam 
sentimentos de amor, pureza e sinceridade, seja também 
a condutora e luz das minhas preces e orações, 
mensagens da minha alma que tem como único objetivo 
e direção os Irmãos Maiores da Ordem Rosacruz para que 
as utilizem no seu benéfico serviço em prol da 
humanidade.  
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Terminada a minha prática espiritual, desejo luz, paz e 
amor a todos os meus irmãos e irmãs sem distinção nem 
restrição, para que as Rosas floresçam nas suas Cruzes. 
 

Assim seja. 
 

Recitar a Prece Pai Nosso  
 

Levantar-se e cobrir o Emblema. 
 

  

 

(Publicado na revista ‘Serviço Rosacruz’ – jul/ago/87 - 
adaptado) 
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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 aspirantes, para se 
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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, formativa 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 
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Rosacruz, e enviando-nos nome completo, endereço, 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 
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obrigações monetárias, não havendo taxas ou 
mensalidades obrigatórias. Todos os gastos da 
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. 
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       Grupo de Estudos Fraternidade Rosacruz Fiat Lux 
             Rua Conde Castro Guimarães, nº13-3º Esq. 
                      2770-113 Amadora, Portugal 
                       E-mail: rosacruzfiatlux@gmail.com 
                               Tlm: +351 913 072 400 
  
 
 
 
 
 

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 
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O maior erro é a ignorância,  
e a única salvação  

é o conhecimento aplicado. 
 

O único fracasso, 
É deixar de lutar. 

 
Max Heindel 

 
 
 
 
 

Sede Mundial 
THE ROSICRUCIAN FELLOWHIP 

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

Fundada por Max Heindel em 1909 
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COLEÇÃO OPÚSCULOS 
 

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

10. As últimas horas de um espião 
11. Está a ajudar as suas “estrelas”? 
12. Os Solstícios e os Equinócios 
13. A ciência de morrer 
14. Compreendendo os animais 
15. Clarividência 
16. Como os Rosacruzes curam os doentes 
17. Descanso: o que é e o que não é 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 


