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EDITORIAL 

 

A Pandemia: Tragédia ou Oportunidade 

 

Caros Amigos, 

Vivemos tempos únicos e desafiantes. Desde há vários meses a 
humanidade, uma vez mais, defronta-se com uma pandemia que tem 
vindo a alterar de forma profunda os nossos hábitos de vida. Ao longo 
deste tempo, temos vindo diariamente a ser avassalados pelos media com 
(des) informações sobre estatísticas de novos casos, números de óbitos, 
formas e taxas de contágio e medidas de prevenção da propagação da 
doença. Todas estas informações têm-se mostrado contraditórias ou até 
mesmo falsas. As medidas tomadas pelos responsáveis de saúde e 
governantes, em todo o mundo, manifestam um carácter errático, com 
avanços e recuos na implementação de medidas bem como na ora 
aprovação, ora proibição de protocolos de tratamento. Tudo isto é 
revelador da ignorância científica face a esta nova ameaça e da falta de 
capacidades decisórias dos governantes bem como da sua ineficácia em 
lidar com o problema. Criou-se assim um clima de medo generalizado 
entre grandes sectores da população facto que condiciona a vida das 
pessoas e as economias do mundo.  

Descartando as inúmeras teorias da conspiração, que existem para todos 
os gostos, e que são resultado de visões dogmáticas e ansiedades 
persucutórias várias, o facto é que o problema existe e deve merecer a 
nossa reflexão de um ponto de vista espiritual e esotérico. Poderíamos 
falar do papel do medo e de como as nossas "pré-ocupações", 
pensamentos de ódio e desânimo enfraquecem o Corpo Vital, deixando- 
-nos mais suscetíveis à doença, conforme refere Max Heindel na sua obra 
"Princípios Ocultos da Saúde - A Cura"(1). Poderíamos falar das formas 
mentais/pensamentos-forma e de como tudo o que existe no mundo 
físico denso, ou mundo dos efeitos, tem a sua contraparte e origem nos 
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Mundos Invisíveis - ou Mundos das Causas; e, assim, tentaríamos refletir 
que tipo de "poluição" tem a humanidade vindo a criar nesses planos ou 
mundos, para sobre ela se precipitar esta pandemia. Mas, preferimos falar 
hoje de algo mais imediato e mais próximo de nós, e que tem a ver com a 
desumanização e o desamor para os quais podemos estar a deslizar sem 
nos apercebermos. 

Se a velha dispensação, sob a égide de Jeová - o Espírito Santo, com os 
seus Arcanjos, Espíritos e religiões de raça e "Anjos Tutelares", levaram ao 
desenvolvimento da consciência individual e da moral nos homens, 
dentro do seu "in-grupo" de pertença, a nova dispensação, com o advento 
do Cristo Jesus veio alargar essa consciência, tomando o indivíduo como 
centro da evolução e abrindo a possibilidade de evolução espiritual a 
todos, independentemente das suas raças, credos ou grupos de pertença.  

O belíssimo sermão da montanha, com a enunciação das bem-
aventuranças, e o convite a todos para pegarem na sua cruz e seguirem o 
Mestre, são excelentes exemplos do Seu desiderato. O Cristianismo, 
recordemos, contrariamente a outras religiosidades mais pretéritas, 
colocou a tónica na acção benfazeja, no Serviço abnegado e no Amor ao 
próximo, alicerçado na noção de indivíduo mas, uno com todos, prelúdio 
da fraternidade universal apanágio da era vindoura de Aquário. Ora, será 
que esta pandemia, estando naturalmente alinhada com a Lei e o plano 
divino, não poderá, ao invés de nos fazer evoluir enquanto humanidade, 
fazer-nos recuar no processo de evolução da consciência, se não tivermos 
cuidado e tomarmos atenção?! Será que esta pandemia, pelo medo que 
nos está a ser incutido, pelas medidas de "distanciamento social", termo 
preferido ao invés de distanciamento físico, cuja escolha teria sido, quiçá, 
mais apropriada e menos danosa do ponto de vista relacional e da saúde 
mental, não nos estará paulatinamente a isolar, a tornar-nos mais 
dependentes das tecnologias, "on line", fazendo perder a dimensão do 
outro, do próximo?! O outro é, como sabemos, o espelho no qual nos 
refletimos, pelo qual nos definimos e ganhamos a nossa identidade, sendo 
sempre através da relação com o outro que crescemos enquanto 
indivíduos e almas. Não será que o uso continuado das máscaras, ao que 
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parece brevemente de uso obrigatório em todas as situações públicas, 
ocultando o rosto, parte do corpo com elevado valor comunicacional e 
identitário por excelência, não irá contribuir, até como símbolo, para uma 
certa desumanização?! Quando ouvimos diariamente que ocorreram 
mais não sei quantas centenas ou milhares de casos e morreram mais 
umas dezenas de pessoas, na sua maioria idosos, em condições 
degradantes, abandonados e sem assistência, e não assistimos a qualquer 
petição pública, contrariamente à mobilização social que outras causas 
menos nobres originam.  Será que estas ocorrências por banais que se 
estão a tornar não começam a gerar indiferença em nós e a deixar-nos 
menos sensíveis, com risco de uma crescente e manifesta ausência de 
Amor e compaixão, sinal de que a vida humana não está a ser 
suficientemente valorizada em detrimento de outros valores?!  

A pandemia, conforme indica a sua raiz etimológica é algo transversal, 
afectando todos os povos e nações e potenciador de pânico, mas, deveria 
constituir uma boa oportunidade para se esbaterem todas as 
divergências, políticas, económicas e religiosas, e todos se unirem e 
cooperarem num esforço para o bem comum da humanidade. Porém, 
infelizmente temos assistido ao contrário, ao erguer unilateralmente 
fronteiras onde previamente as já não havia, à luta pela hegemonia na 
descoberta de uma vacina ou medicamento, procurando-se retirar os 
dividendos económicos daí decorrentes, e a proteccionismos e 
nacionalismos vários, como que num retorno à separatividade típica dos 
tempos da velha dispensação, numa luta desenfreada do "salve-se quem 
puder". 

Mas como sabemos, a evolução é lenta e opera por avanços e recuos, com 
muitas recapitulações pelo meio para atingir a perfeição. Da mesma 
forma que o processo de aquisição da individualidade pelo Ego, pode 
tender, na sua oitava inferior, a degenerar em formas de egoísmo, por via 
da comparação com o outro, da competitividade e da hostilidade, 
também poderá ocorrer algo semelhante num outro patamar da espiral 
evolutiva. O processo de aquisição da consciência da Fraternidade 
Universal, do princípio crístico unificador que tudo abarca, e tudo vivifica, 
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pode resvalar em formas de totalitarismo tendentes a apagar as 
identidades individuais, a desumanizar-nos, reduzindo-nos a números, a 
positivos e negativos, a saudáveis e doentes, a meras estatísticas, 
acabando-se por se perder o SER por detrás da máscara, numa clara 
manifestação do reduzido valor que a vida humana parece começar a ter 

nos dias de hoje. 
Para não aliar a 
isto as políticas 
e leis sobre o 
aborto e a 
eutanásia que 
têm vindo a 
ser aprovadas 
um pouco por 
todo o mundo, 
e que disso 
mesmo podem 

ser indicadoras. 

São inúmeras as obras literárias e cinematográficas, desde George Orwell 
a Blade Runner - "Perigo iminente", com uma sequela recente a qual 
recomendamos, que ilustram modelos de sociedades distópicas e formas 
de totalitarismo vários, suportados em avanços tecnológicos, pelos quais 
a humanidade poderá vir a passar no advento de uma nova ordem. 

Encontramo-nos assim e mais uma vez crucificados e na encruzilhada, 
entre a nossa condição divina e a nossa natureza animal inferior, esta 
mesma que nos tem vindo a acompanhar e a dirigir na nossa peregrinação 
pelos mundos e que teimamos em não abandonar. A humanidade é a 
ponte para a outra margem. Ou mantemos os nossos egoísmos, a 
competitividade para com os nossos pares, e somos "as bestas" de que 
falava Pico della Mirandola no seu "Discurso sobre a dignidade do 
homem", ou descobrimos que a cooperação, a dádiva genuína, o serviço 
ao próximo o Amor oblativo e a compaixão, são o que verdadeiramente 
enobrece e nos fará ascender e atingir a consecução do projecto Humano. 
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Só com a assunção deste princípio de Consciência Universal - Cristo em 
nós - poderemos construir a ponte que cruza o abismo da morte e da 
ilusão, para chegarmos à outra margem, onde reinam as coisas reais, 
perenes, a imortalidade e o Amor Universal.  

Estes tempos de adversidade constituem pois assim uma fantástica 
oportunidade para meditarmos sobre as nossas vidas, os nossos objetivos 
e o quão amorosos verdadeiramente somos no auxílio aos outros. 
Estaremos a aproveitar esta pandemia para servirmos e auxiliarmos 
genuinamente o outro, dentro das nossas possibilidades, ou para nos 
servirmos a nós próprios obtendo, toda a espécie de proventos? 

Que possamos todos, individual e colectivamente estar à altura de 
responder aos desafios que nos aguardam de modo a realizarmo-nos 
como verdadeiros Seres Humanos e não meramente como criaturas 
humanas. 

Bem hajam. 

TB 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Max Heindel- Princípios ocultos da saúde - A cura - Editora Zefiro - Fevereiro 2010, 

pág.69  
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1. ASTROLOGIA 
 

Hierarquias Zodiacais 

ÁRIES: A FORÇA DE VIDA DO UNIVERSO 

Do ponto de vista material, é suficiente observar que 
a atividade começa no nascimento e dura um curto 
ou longo período de anos, até a morte. As bênçãos 
da Terra mostradas a uns e negadas a outros 
despertam uma reação profunda e melancólica ao 
sentirmos o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs no 
Caminho. Precisamos, então, aprender a reconhecer 
as potencialidades divinas em cada vida manifestada 
e estudar a astrologia como um meio de 
compreender esta manifestação do Ser Supremo e 

colocarmo-nos em linha com o progresso evolutivo sob o qual viveremos. 

A vida existia muito antes que os cerca de 60 biliões de Espíritos Virginais 
fossem ainda um pensamento no Espírito do Deus Solar. Grandes 
Inteligências espirituais funcionaram num reino que desafia a 
compreensão da Mente do ser humano. Já é suficiente reconhecer a 
imensidão da lei e da ordem que cerca toda a partícula até o infinito. 
Grandes Dias de Manifestação, sem dúvida, existiram antes da criação do 
nosso Esquema Septenário de Evolução e outros Dias de Manifestação 
existirão no Cosmos, no futuro. 

Ao formar um Sistema Solar, a primeira força de Deus, a Vontade, tem o 
desejo de criar e assim desperta uma segunda força, a Sabedoria – o 
Princípio do Amor. Esta segunda força, através da Imaginação, concebe a 
ideia (arquétipo) de um universo. Então, uma terceira força, a Atividade, 
trabalhando na Substância da Raiz Cósmica, produz o movimento. 
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A força melódica, harmoniosa e rítmica das esferas constrói um arquétipo 
separado para tudo aquilo que toma forma, do torrão de terra até Deus. 
Do mesmo modo, os frutos dos esforços do ser humano irão esclarecendo 
esta divina harmonia (numa escala inferior) até o ponto em que a 
Vontade, a Sabedoria e a Atividade se tornem uma parte da sua 
consciência. 

Desde a aurora da criação, quando Deus diferenciou os Espíritos divinos 
que formam a nossa onda de vida, a humanidade tem sido trabalhada por 
fortes e poderosas Inteligências. É aqui que a força da vida criadora do 
universo se manifesta e chega a nós através da primeira das Grandes 
Hierarquias, Áries. 

ÁRIES: VIDA E FOGO 

Áries representa fogo e vida. É o fogo que corre em todas as criaturas 
vivas, embora em estados e formas diferentes. 

A vida é dada a todos, mas a sua forma é decidida pelo modo de expressão 
gerado individualmente, vidas após vidas, no constante renascimento. 
Através do respeito e do cumprimento às leis naturais, geramos 
harmonia, resultando corpos perfeitos. Tendências que afetam 
erroneamente ou se opõem às leis naturais, criam desarmonia, 
distorções, dor e sofrimento. A força da lei é evidente: a ação individual 
cria consequências. 

Se o deixarmos a seu belo-prazer, Áries queima e destrói tudo; quando 
controlado, leva à purificação. Representa todas as primeiras causas, o 
começo da Criação. Marte, filho de Áries, está presente para executar a 
vontade do Pai (Áries), queimando e destruindo quando necessário, mas 
curando e fortalecendo quando lhe é permitido operar de maneira 
construtiva. Podemos ver claramente que esta força não deve ser 
manipulada cegamente. 
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Áries simboliza a força da vida do universo, estimula tudo na Natureza e 
marca o nascimento da chama divina no ser humano. A vida, o amor e a 
radiação são qualidades complexas desta grande Hierarquia. Áries dá 
exuberância e vida quando há cooperação, mas se há resistência vira-se 
para a guerra, para a disputa, provocando derramamento de sangue. 

A vaidade e o egoísmo obstruem este canal rapidamente, mais do que 
qualquer outra coisa. Os Irmãos Maiores da Terra estão cheios desta força 
de vida alegre e positiva de Áries e com almas puras e Espíritos radiantes 
são encaminhados a lugares nobres e elevados. Quando retirados da vida, 
este ouro puro e radiante é devolvido ao seu verdadeiro lar, o Reino dos 
Céus, o lugar do perpétuo silêncio. Mas, quando os filhos da Terra se 
mostram indignos, restando neles a impureza que não pode ser levada 
para o Reino do Céu, precisam, então, permanecer na Terra para serem 
redimidos pelo próprio ser humano com tristeza, arrependimento, dor e 
sofrimento. As canções alegres cessam quando a força que as fez entoar 
através de Marte e Áries, não as tocam de maneira apropriada. A 
verdadeira felicidade é recuperada somente com o retorno da energia 
construtiva de Áries – o fogo da vida revivido. Áries é a paixão da criação 
– a força da vida criadora do universo. Uma manifestação idêntica desta 
força, sobre o plano físico, é demonstrada quando as estrelas se tornam 
entidades e Sóis nascem. 

O CAMINHO DO ESPÍRITO 

Áries traz vida a todas as coisas, desde que elas sejam capazes de suportar 
a força que emana deste canal abundante. Áries é o primeiro dos Signos 
de Fogo e representa o Espírito, o mais elevado corpo do ser humano. 

Do mesmo modo que Câncer é a Mãe do Universo, a avenida da alma, 
Áries é o caminho do Espírito. Pensamos nestes Signos do Zodíaco como 
forma, mas eles precisam ser reconhecidos como vida. Raramente são 
considerados Seres – grandes Seres Criadores. Precisamos convidá-los a 
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trabalhar para nós como amigos e deixar que nos mostrem o caminho 
para uma união glorificada com Deus e para o cumprimento das leis da 
vida. Áries é o mais violento e vital dos senhores do Céu e esta força, cheia 
de energia, pode ferir e destruir os nossos corpos devido à nossa limitada 
resistência. Porém, quando as nossas formas inferiores são destruídas ou 
regeneradas, ele leva-nos num sopro impetuoso, para o Trono de Luz 
Dourada – para a nossa reunião com a fonte de todo o Poder e Sabedoria, 
o Pai. 

A FORÇA DA VIDA CRIADORA 

O símbolo de Áries é o martelo dos Deuses, um símbolo da criadora força 
de vida do universo. Como Áries representa a Vontade, o primeiro 
atributo do Pai, é natural que esta força de criação seja uma força mental. 
Sendo positiva, masculina e ígnea esta força não é facilmente controlada. 
O domínio desta energia levará os nativos de Áries a saber dominar as 
condições de vida. Antes de serem abrandados em humildade e antes de 
aprenderem a caminhar na Luz, usarão e colocarão as suas forças contra 
todos os obstáculos, contra as limitações da existência humana. 

Força pura e vontade de realização, produzem talentos de uma variedade 
incrível. A maneira construtiva e confiante com que Áries leva ao sucesso, 
atacando problemas com ávido prazer para conseguir vencê-los, é um 
direito de nascimento. Com uma mente sempre livre e aberta para novos 
campos, a lição mais difícil para Áries é levar um projeto até ao fim. Muitos 
filhos de Áries ficaram desacreditados perante os seus empregadores e 
não foram bem-sucedidos porque eram fortes na ação, mas fracos na 
persistência. Os nativos de Áries podem realizar qualquer coisa quando 
dirigem para ela a sua energia, mas devem fazê-lo até ao fim. 

Com uma garra fora do comum, Áries não admite derrota, pois 
experimentou o fogo da vida. Sabe que o progresso é eterno e todos os 
pensamentos cristalizados e morosos que aparecem no caminho da 
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liberdade da ação ou do espírito são refutados. A capacidade de 
compreensão aumenta à medida que a vida avança – o que é de se 
esperar, pois, é o constante amadurecer, no caminho do crescimento. 

EXPERIÊNCIA, OBJETIVO DA EXISTÊNCIA 

O objetivo de toda existência é obter experiência. Isto é verdadeiro tanto 
para as Grandes Inteligências Criadoras como para os filhos destes 
grandes Seres. A força da alma e uma mente criadora são frutos de toda 
uma peregrinação através da matéria. Portanto, é uma vantagem para o 
ser humano viver intensamente e agir com sabedoria, procurando tirar 
proveito de cada passo dado e, em consequência, assegurar um 
crescimento através da ação. Tendo uma vida plena assegurada, Áries tem 
a tarefa de assimilar esta riqueza de experiências, revendo tudo o que 
acontece e absorvendo para si as lições aprendidas. Áries precisa adquirir 
estabilidade e equilíbrio. Não é bom passar pela vida sem absorver 
ativamente tudo o que a própria vida ensina. Quando aparecem 
oportunidades especiais, devemos, com um zelo muito especial, 
esforçarmo-nos para alcançar a elevação espiritual. O sucesso nisto será 
meritório à medida que esses valores forem, conscientemente, trazidos 
para cima, alargados e engrandecidos. 

O fogo da vida queima fortemente e Áries é apenas o primeiro passo, o 
impulso inicial para a vida eterna, a eternidade, Deus. 

 

 

(de Thomas G. Hansen – com prefácio da Fraternidade Rosacruz de Campinas – SP) 
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TOURO: A FORÇA COESIVA DO UNIVERSO 

Todas as forças do Universo estão potencialmente 
contidas no ser humano e o seu Corpo Denso 
representa as forças da natureza. “Tanto em cima, 
como em baixo”, mas primeiro em cima e depois em 
baixo. Não devemos somente comparar o 
microcosmos e o macrocosmos porque eles são 
essencialmente um em suas forças; na verdade é o 
mesmo na constituição dos seus elementos. A 
Astrologia é incompreensível para aqueles que não 

podem perceber o verdadeiro caráter dos Astros. 

As nossas vidas são construídas sobre princípios superiores, elaborados 
em detalhes sob leis definidas. Existem grandes Seres que incorporam 
estes princípios e cujas atividades são as leis da criação. Do mesmo modo 
encontramos hostes de seres inferiores que agem como veículos para 
estas atividades. 

Ao meditarmos sobre a amplitude da ação das órbitas celestes, 
percebemos que o corpo humano é apenas uma reprodução das mesmas 
forças que formaram as estrelas no céu. O sucesso do ser humano em 
absorver, por completo, as forças destas Hierarquias Criadoras depende 
exclusivamente dele próprio. Embora a vida e as forças coesivas do 
universo, exemplificadas nas duas primeiras forças de vida, Áries e Touro, 
se associem para produzir um campo de ação de força intensa e grande 
potencialidade, a essência espiritual do ser humano vem da mais elevada 
emanação de Deus, o Pai. As estrelas não nos compelem a nada que não 
queiramos aceitar, a nada que não desejemos. 

A Individualidade do ser humano é respeitada. Deus respeita a 
individualidade do ser humano e não penetrará na sua consciência até 
que esta se abra para lhe dar as boas-vindas. O estudante aspirante anseia 
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tirar a tristeza dos ombros da humanidade atormentada, porém, uma das 
lições mais difíceis de se aprender é que a atitude de cada inteligência 
espiritual em relação ao espírito evolutivo é aquela de esperar pelo 
convite que dissipará a escuridão. Não é falta de compreensão, é uma 
sabedoria profunda. O ser humano não deve ser compelido; ele precisa 
ser livre. A vida evolui e o ser humano não é um escravo, mas um Deus 
em formação e seu crescimento não pode ser forçado, mas sim desejado, 
de dentro. A liberdade de ação é a força inerente do Espírito. 

O corpo, através do qual a vida opera, seja Astro ou ser humano, vem dos 
elementos e é uma partícula cristalizada formada com o propósito de 
adquirir experiências. A alma vem das estrelas e o Espírito de Deus. Tudo 
o que o inteleto pode conceber vem das estrelas e por estrelas não 
estamos referindo-nos aos corpos físicos dos Planetas, mas a estados de 
consciência que existem no cosmos e que são representados pelas 
estrelas. Estas nobres e sublimes Hierarquias Divinas, as suas vidas, leis e 
princípios, são incorporados sob formas que permitem, a esta grande 
consciência, criar meios de vida e atividades futuras numa escala muito 
maior do que a anterior. 

Para realizar este imenso projeto, as Hierarquias Criadoras – Áries e 
Touro, em especial – trabalharam por livre vontade, para estabelecer uma 
base sobre a qual manifestações futuras da vontade do Pai possam tornar-
se evidentes. 

Sendo uma força unificadora importante – um símbolo do princípio 
feminino na natureza – Touro surge para unir e combinar as suas suaves 
e doces influências místicas com o poder arrebatador e a força enfatizada 
na atividade dinâmica da primeira das grandes Hierarquias Criadoras, 
Áries. 

Através do poder da palavra, Deus criou tudo que existe no Universo, mas 
a manifestação completa desta criação ainda não foi alcançada. As 
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faculdades potenciais latentes estão sempre presentes, mas até que uma 
consciência se desenvolva e seja capaz de dirigir a força de maneira 
inteligente, não haverá um canal apropriado para a ação completa. O 
nosso próprio Esquema Setenário de Evolução foi fundamentado no 
princípio de vida ligado ao princípio do amor e fez-se evidente sob a forma 
de duas grandes Hierarquias Criadoras: Áries e Touro. 

TOURO: MANIFESTAÇÃO FEMININA 

Touro é a manifestação feminina da vida e a sua expressão é suave, 
sedutora, doce, delicada e calma. Touro tem uma força nascida do amor, 
uma força unificadora que desafia a vontade dos elementos quando se 
propõe, com firme propósito, a realizar a sua missão na Terra. 
Touro é a grande mãe da terra, que dá a vida e fertilidade. Todas as coisas 
vivas provêm do seu seio. O seu amor é grande pela natureza e pelos seres 
humanos, criativo e possessivo, pois ela é muito pessoal e materna. O 
amor de Touro é um amor de sacrifícios e o maior sacrifício é dar a vida, 
algumas vezes no Mundo Físico e outras no Mundo Superior. 
Touro une e funde o seu corpo no abraço apaixonado de Áries. Não se 
quebra sob uma força intensa, mas adapta-se à vontade do seu amante. 
É nesta reação calorosa, nesta força unificante que se cria tudo o que há 
de vir. Touro não se entrega sem reservas, abranda e resfria o 
temperamento do seu amante com delicadeza, paciência nascida da 
compreensão, amor, carinho firme e duradouro. Está ciente de que ele 
nada pode fazer por si só e, então, por sua própria vontade, sacrifica o seu 
corpo pela criação de coisas ainda maiores do que as anteriores. 
Isto não é um amor pessoal, mas muitas vezes os nativos de Touro, 
perdem-se em vidas possessivas, obscurecendo assim a própria visão. Não 
é um sacrilégio que esses grandes Seres criadores permaneçam na 
escuridão, quando a luz do Espírito está sempre esperando elevar a 
humanidade acima da escravidão pessoal? É fácil ver que as 
características negativas dos nativos de Touro estão ligadas a fatos 
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materiais da vida humana de hoje e não a potencial força de vida, amor e 
criação. 

A beleza é a criação deste Signo, porque belo é também o nascimento. A 
beleza na arte e na cor, a força da criação noutro plano, representativa de 
uma fase de consciência tocada somente por uma profunda onda de 
sentimento, de grande poder e vida. Vénus, a filha de Touro, surge, 
portanto, com todo o seu doce charme, cor, curvas e maciez agradável de 
se tocar. 

Touro não tem nenhum ardor ou fogo real, mas o seu amor queima 
devagar e sempre. Áries é o seu marido e amante, e todos os outros Signos 
são os seus filhos. Estes Espíritos são velhos, porém, continuam sempre a 
trabalhar e a se desenvolverem, embora os filhos de Áries e Touro 
raramente reconheçam os seus divinos privilégios. 

Emoções vulgares estão muito longe da mente dos nativos de Touro. A 
força moral está construída sobre as mais puras intenções e quando os 
filhos de Touro começam a reconhecer e a desenvolver as suas 
potencialidades criadoras, a mais firme e estável força do bem estará 
presente. Uma grande força supera a fraca e uma emoção mais forte pode 
tornar uma mais fraca, inativa. Se a emoção forte for de caráter elevado 
e nobre, irá, em consequência, elevar a mais baixa. Se a mais baixa for a 
mais forte, o resultado será a degradação. As emoções superiores 
evoluem e desenvolvem-se das mais baixas e, através do autocontrole e 
do esforço próprio, os vícios podem transformar-se em virtudes. 
Emoções, sentimentos e desejos não podem ser exterminados ou 
apagados, mas podem ser modificados para níveis mais altos. Os filhos de 
Touro podem sofrer críticas pelas suas emoções. O amor tem muitas 
formas, mas o verdadeiro amor de Touro é a força que une.  

Os pontos principais do taurino são determinação, autoconfiança 
persistência, obstinação em alcançar o seu objetivo e, geralmente, 
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conseguem alcançá-lo com este poder inato, agindo resolutamente, 
oferecendo uma excelente qualidade de força sobre a qual se pode 
construir e é bem possível, para os nativos de Touro, reencarnarem sob 
circunstâncias e condições que ofereçam oportunidades para que 
desenvolvam inteiramente a verdadeira força deste Signo. 

Touro possui valores venusianos: amor, beleza, arte e harmonia. Os 
nativos de Touro possuem emoções cheias de graça e os instintos cultos 
da humanidade. Têm muito orgulho da dignidade pessoal e muitas vezes 
não perdoam, e esta é uma manifestação da sua pior característica, a 
inflexibilidade. Não se adaptam a certas condições o que favorece a 
cristalização. São constantes e leais com aqueles que amam, mas 
raramente, ou nunca, demonstram estes sentimentos exteriormente. 
Têm um grande potencial para a devoção. Quando têm tendências 
dominadoras tornam-se demasiadamente pessoais e possessivos, não 
expressando a sua força interior e o seu caráter. A sua natureza calma, 
delicada e amorosa pode ter dificuldades em expressar os seus 
verdadeiros sentimentos àqueles que não podem ver a beleza que 
abrigam em seus corações. 

O sacrifício de Touro produzindo vida contínua é uma qualidade 
extraordinária. Sem a sua força coesiva-unificante, o seu poder de unir 
pelo amor, não existiriam muitas das coisas organizadas que existem no 
Reino de Deus. Esta polaridade, a combinação do positivo com o negativo, 
do masculino com o feminino, é que fazem a força dos mais inteligentes 
filhos deste Signo. 

 

(de Thomas G. Hansen – com prefácio da Fraternidade Rosacruz de Campinas – SP – 

Traduzido do original inglês: Zodiacal Hierarchies de Thomas G. Hansen e publicado 

na revista Rays from the Rose Cross da The Rosicrucian Fellowship, no período de 

abril de 1980 a março de 1981 – publicada na Revista Serviço Rosacruz da 

Fraternidade Rosacruz em maio de 1982) 
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GÉMEOS: INTELETO E SABEDORIA 

O ser humano é uma essência espiritual a quem foi dada 
a Sabedoria Divina. A emanação espiritual ofusca o ser 
humano em cada uma das suas encarnações. O ser 
humano é, portanto, não um novo Espírito, mas o 
mesmo que já renasceu muitas vezes antes. O elemento 
espiritual desenvolve-se gradualmente e começa a 
tornar-se ativo já na criança. Não é absorvido de 
imediato, mas desperta gradualmente, à medida que o 

ser humano cresce e chega à razão e à inteligência. 

Muitos vivem, casam-se e morrem sem chegar a possuir, por completo, o 
raio divino da sabedoria que, sozinho, pode transformar o indivíduo num 
ser humano imortal. Há uma grande diferença entre a individualidade 
(vida) e a personalidade (forma), sendo que a personalidade é uma 
máscara mutável que o raio individual produz. 

A única maneira de desenvolver-se uma individualidade mais forte e 
maior é agindo. Cada ato cria um novo impulso que, acrescentando à 
energia já existente, aumenta a sua força. Resolva e ouse obedecer à Lei 
e tornar-se-á o seu próprio senhor e possuirá poder sobre tudo. 
Deus é vida e a expressão das inúmeras forças de vida é encontrada perto 
de nós. Vida no mundo espiritual é chamada consciência. Vida no mundo 
mental é chamada inteligência. Vida no mundo material é chamada força. 

Na filosofia oculta, aprendemos que o universo é criado pela consciência 
(vontade), apoiado pelo inteleto (amor e sabedoria) e finalmente 
desintegrado pela força (atividade). 

Um instrumento musical não inventa o som, ele obedece à mão de um 
mestre. Quanto mais perfeito for o instrumento, mais doce será a música. 
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A luz não se origina nas belas joias, mas é um reflexo, e quanto mais pura 
for a joia maior será sua radiação brilhante. 

Do mesmo modo, o ser humano não deu origem ao pensamento, à 
vontade e à inteligência. Ele é um espelho no qual os poderes de Deus e 
da Natureza são refletidos, um instrumento através do qual o Desejo 
eterno se expressa. Em outras palavras, em uma pequena gota de orvalho, 
temos a réplica em miniatura do oceano universal e isto é compreendido 
pela inteligência. Todas as forças superiores estão contidas no ser 
humano, mas mesmo assim ele é apenas uma imitação do ser humano 
universal, até que desperte para as forças ocultas da criação, que estão 
dentro dele. 

A força da visão não vem do olho, nem o ouvir vem do ouvido, nem o 
sentir vem dos nervos. É o Espírito do ser humano que vê, ouve e sente 
através destes órgãos físicos. Sabedoria, razão e pensamento não estão 
contidos no cérebro, mas estas qualidades pertencem ao Espírito invisível 
que sente através do coração e pensa por meio do cérebro. Todas estas 
forças estão contidas no universo invisível e manifestam-se através das 
suas formas materiais representativas. 

Uma perfeita manifestação de força só pode ocorrer num instrumento 
perfeitamente construído. A sabedoria tem de encontrar a sua resposta 
no coração de seu futuro criador. É bem verdade quando se diz que a 
imaginação é a causa de muitas doenças e a Fé é a cura de todas. Gémeos 
– filho da sabedoria, responde ao seu mais alto chamado. 

Aprendemos que os signos precisam ser reconhecidos como VIDA, não 
como forma, mas como grandes Seres Criadores. Precisamos de os 
convidar a trabalhar conosco, como amigos. Reconhecemos a função 
espiritual das duas Hierarquias Criadoras que apresentamos até agora. 
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Áries e Touro que têm sido mostrados como representando uma mistura 
de forças positivas e negativas (vontade e amor) do Pai e é devido a esta 
união que toda a nossa criação existe como a conhecemos hoje. Estes 
grandes Seres são diretamente responsáveis por todo o desenrolar e 
desenvolvimento que acontece no universo. 

Depois que as forças de Áries e Touro formaram a base para 
manifestações futuras, Gémeos chegou à terra, com as suas mãos 
estendidas, oferecendo o duplo presente: a Inteligência e a Sabedoria. 
Todos os presentes de Gémeos são duplos – ele é a Divina Hermafrodita. 
Para as mulheres, ele vem como homem, para os homens vem como 
mulher. 

Quando entramos em contato com Gémeos, somos recebidos nas portas 
de uma espaçosa mansão por Mercúrio, seu servo e amigo. Quando nos 
viramos para examinar o lar desta importante personagem, notamos 
muitas coisas curiosas. Para alguns são mostrados terríveis e violentos 
pecados secretos, para outros botões perfumados e pensamentos de pura 
beleza e para outros ainda são mostradas joias ofuscantes. Alguns dos 
nativos de Gémeos habilidosamente pegarão estas joias e as esconderão 
sob seus casacos, mas Mercúrio vira-se para esconder um sorriso, pois 
sabe que as joias perderão a sua luz e seu brilho quando longe de seu 
verdadeiro lar. Estes filhos necessitam disciplina, mas Mercúrio ainda não 
os punirá, pois ele é simplesmente um guia para aqueles que viajam no 
caminho da vida. Ele é o instrumento através do qual muitas experiências 
necessárias são focalizadas. Mercúrio sabe que quando os nativos de 
Gémeos aprendem a sua lição, não mais serão perturbados e confundidos 
por tentações. 

A casa de Gémeos está construída num local alto e tem duas grandes 
torres. Numa há muitos trabalhos inteligentes produzidos pelos cérebros 
dos seres humanos, na outra estão escondidos sinais e símbolos secretos. 
Na segunda está guardado o báculo (vara, cajado) de Mercúrio, o boné 
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alado e as sandálias que são dadas ao seu mensageiro quando há trabalho 
a ser feito. Da primeira torre vem a indicação do lugar para onde Mercúrio 
será enviado e o trabalho que deve tomar forma pela realização e 
consumação do ser humano. Da segunda torre, Gémeos traz para fora um 
símbolo que abre o coração do ser humano para o qual a mensagem é 
levada. 

Os nativos de Gémeos precisam perceber que esta Hierarquia Criadora 
traz em si uma grande força divina, para o uso do ser humano. Gémeos 
desperta o ser humano – em formação – e dá-lhe um campo de operação 
no qual o Ego possa continuar a agir. O plano de Deus é lei e ordem e todas 
as coisas no universo têm um lugar importante no esquema da evolução 
e em cada partícula que nos cerca. É por isso que este grande Ser manda 
o seu mensageiro, Mercúrio, com uma indicação de trabalho que deve 
tomar forma porque pelo seu duplo talento: Inteligência e Sabedoria, ele 
possui o símbolo que abrirá o coração daquele para quem a mensagem é 
dirigida. As qualidades mentais e espirituais deste signo dão aos nativos 
de Gémeos as suas mais fortes características e proporcionam uma 
bênção interior maravilhosa e que pode ser observada pelo seu esplendor 
radiante. 

As formas externas pouco significam para Gémeos, só o conteúdo tem 
valor para ele. Gémeos não está interessado no que ouve ou no que lhe é 
mostrado.  Mercúrio pode ser considerado o mediador das forças que 
lutam pelo controle da alma humana. Mercúrio é o Deus da Inteligência e 
como o mercúrio químico, ele age como um solvente (de acordo com os 
alquimistas) ao procurar harmonizar os diversos opostos celestiais. 

Gémeos não pode ser confinado – não enquanto a verdade puder iluminar 
o caminho do ser humano. Mercúrio carregará a tocha da razão até que 
ela encontre uma resposta nos corações da humanidade e também até 
que a sabedoria se torne suprema. Os seus símbolos são Inteligência e 
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Sabedoria e com as mãos entrelaçadas de amor e amizade levará estas 
dádivas para todos os nativos de Gémeos.  

Não tente esconder coisas do geminiano porque como Mercúrio, eles são 
observadores – nada lhes escapa! Naturalmente propensos a sonhos e 
visões, fantasias e imaginações, os reflexos mentais e emocionais são 
estimulados ao extremo. Com estas reações, o geminiano precisa de 
muito carinho e atenção. 

Os nativos de Gémeos precisam estudar seriamente e, acima de tudo, 
precisam aprender a começar e terminar o que começam. Coisas soltas, 
deixadas de lado, representam oportunidades perdidas que fazem a 
diferença entre os dois tipos deste signo: o positivo e o negativo. 
Coordenação física e o uso construtivo da energia – mesmo em grau 
mínimo – é uma indicação de harmonia interior e de controle para os 
geminianos. 

Gémeos recebe uma grande força de vida do universo invisível e das 
Hierarquias Criadoras. A sabedoria está à disposição do refinado filho de 
Gémeos, que deve deixar Mercúrio levá-lo pelo seu caminho. 

 

“Nenhuma lição é de valor real como princípio ativo de vida se a sua 
verdade for assimilada superficialmente” (Max Heindel). 

 

(de Thomas G. Hansen – com prefácio da Fraternidade Rosacruz de Campinas – SP – 

Traduzido do original inglês: Zodiacal Hierarchies de Thomas G. Hansen e publicado 

na revista Rays from the Rose Cross da The Rosicrucian Fellowship, no período de 

abril de 1980 a março de 1981 – publicada na Revista Serviço Rosacruz da 

Fraternidade Rosacruz em junho de 1982) 
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Razões Visíveis e Esotéricas para o Solstício de Junho 
 

 

 

Os Solstícios marcam o momento em que a vibração terrestre é mais 
elevada e em que os Raios Cósmicos da Vida Crística entram 
profundamente (Solstício de dezembro) ou saem definitivamente 
(Solstício de junho). Juntamente com os Equinócios de março e setembro, 
constituem os pontos decisivos na vida do Grande Espírito da Terra, 
Cristo. 

Razões Visíveis: No Solstício de junho a Terra está-se aproximando do 
máximo afastamento do Sol (afélio). Como sabemos, a Astrologia 
funciona em projeção geocêntrica, e a declinação dá-nos a maior ou 
menor angulação que o astro considerado faz com o Equador, tal como 
visto da Terra. 
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Assim, à medida que os dias se vão aproximando de junho, a declinação 
do Sol vai aumentando: passa de 0o em 21-22 de março até atingir um 
máximo de 23o 26ʹ em 20-21 de junho: então parece que fica “parado”, 
cerca de três dias nos 23o 26ʹ (daí o verbo sistere, que compõe “Solstício”), 
uma vez que estamos vendo em projeção geocêntrica contra o fundo da 
Esfera Celeste, e a partir do dia 24-25 volta “para trás” e os dias começam 
a diminuir. Essas razões físicas são as partes visíveis que verificamos como 
evidências de que o Solstício de junho é o momento em que a Terra está 
a chegar ao seu ponto mais longe do Sol. 

Razões Esotéricas: Estejamos no hemisfério Norte ou no Sul, 
independentemente da inversão das estações, uma coisa não muda: 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, e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. 
Como dissemos acima, no Solstício de junho, a Terra está na máxima 
posição afastada do Sol, o que provoca uma diminuição da espiritualidade 
com a correlativa intensificação e pujança de vitalidade física. 

 

O Planeta Terra fica, então, consciente de um certo vazio, um vazio 
espiritual, enquanto a Glória Cósmica se afasta. A liturgia cristã associa 
este tempo ao festejo de São João Batista, o Precursor (24 de junho), que 
antecede e anuncia o Solstício seguinte, o de dezembro. Daí as palavras 
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de São João Batista: “Fui enviado adiante d’Ele” (Jo 3:28) e “Ele deve 
crescer e eu diminuir” (Jo 3:30). 

Esta é a época em que o Cristo, tendo alcançado o trono do Pai (o Mundo 
do Espírito Divino) depois de ter completado o Seu trabalho terrestre por 
mais um ano, é saudado pela hoste celestial, os Senhores da Sabedoria, 
que também habitam lá. Em honra a este grande Ser, que deu a Sua vida 
até à exaustão, é apropriado juntarmo-nos àquele coro celeste cantando: 

 

“Aclamem todos o poder do nome de (Cristo) Jesus! 
Deixem os anjos prostrados caírem; 

Tragam o diadema real, 
E como o Senhor de todos, O coroem.” 

 

 

 

https://fraternidaderosacruz.com/category/astrologia/astrologia-e-os-solsticios-e-

equinocios/ 
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2. FILOSOFIA ROSACRUZ 

 

 
Max Heindel (23.07.1865 – 06.01.1919) 

 

A Pandemia como Catalisador da Mudança de Paradigmas 
 

Max Heindel comentou, durante a Primeira Guerra Mundial, que havia 
uma outra grande guerra que estava começando a ser travada dentro de 
cada ser humano entre o Eu Superior e a personalidade. Apesar dos 
horrores de toda a guerra, Max Heindel também comentou, seguindo a 
máxima de que sempre é possível extrair o bem do mal por maior que ele 
seja, que o período que durou a conflagração foi um período de 
oportunidades sem paralelo para a realização de serviço de ajuda às almas 
atingidas pelo sofrimento. 

Acreditamos que podemos ter a mesma atitude em relação à atual 
pandemia que está tirando a vida de muitos e trazendo grandes 
problemas às populações da Terra, tudo tendo por causa primordial o 
crescimento exacerbado do egoísmo e do materialismo. Mas, sempre 
procurando buscar o bem em tudo que ocorre, por mais dolorosas que 
sejam as consequências, podemos ver imensas oportunidades de 
transformação para um mundo melhor nesse transtorno produzido pela 
pandemia, que pode ser vista como uma forma de quitar nossa dívida 
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coletiva perante a lei de Causa e Efeito, através de condições que 
permitam que o sentimento de solidariedade e o desejo de ajuda ao 
próximo sejam amplamente despertados e a proteção à vida e à natureza 
tenha prioridade em relação aos bens materiais. A pandemia, graças a 
essas oportunidades de ações de solidariedade e de ajuda, pode também 
concorrer para reduzir a intensa polaridade atualmente existente entre 
correntes ideológicas antagônicas e proporcionar um conveniente tempo 
de reflexão sobre os atuais valores da sociedade, além de permitir uma 
percepção muito oportuna das consequências desiguais que ela vem 
provocando entre os setores privilegiados da sociedade e os mais carentes 
de recursos.  

Mas de onde surge essa pandemia? Quais as origens de natureza mais 
espiritual que podemos encontrar a partir de um entendimento apoiado 
na Filosofia Rosacruz? O Probacionista Richard Koepsel, de Madison, 
Wisconsin, fez um trabalho bastante esclarecedor sobre o COVID-19 do 
qual extraímos alguns trechos. 

“COVID-19 é provocado por um vírus. Os vírus são regidos por Saturno 
assim como as bactérias o são por Marte. As doenças provocadas por 
bactérias são regidas por Marte. As doenças por bactérias são 
inflamações, uma palavra chave para Marte. Saturno é o planeta do frio. 
As condições virais são, por assim dizer, condições de frio. Na língua 
inglesa, assim como em português e em várias outras línguas, a doença 
respiratória viral comum é chamada de “resfriado”, o mesmo ocorrendo 
com a família do coronavírus. O vírus gosta de cavidades em torno do nariz 
e dos olhos porque sua temperatura é ligeiramente menor nessas 
cavidades e o sangue se move mais lentamente, condições ideais para os 
vírus”. Mais adiante, ele complementa: “Um vírus não vive por ele mesmo 
pois depende de um hospedeiro, outro organismo. Pode se reproduzir, 
mas não pode se manter vivo como uma planta. São células simples e 
algumas têm projeções de suas próprias formas. Exceto pelo tamanho, um 
vírus é como uma forma humana na Época Polar, quando recapitulamos 
o Período de Saturno e o estágio semelhante ao mineral da evolução 
humana. Os minerais também são regidos por Saturno. Infelizmente, a 
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humanidade chegou à criatividade enquanto estava ainda sob a nuvem do 
pecado. Estamos colhendo as consequências desse egoísmo original que 
está por trás desse mergulho tão profundo que demos na matéria. Os 
vírus são o produto da concentração em uma atitude egoísta”. 

Koepsel afirma que a conjunção, aspecto astrológico em que dois planetas 
têm a mesma longitude, é um tipo de concentração, pois, na conjunção, 
as qualidades dos planetas são concentradas e fundidas. Portanto, o 
remédio adotado para libertar a humanidade desse seu pecado do 
egoísmo tem uma característica básica idêntica à influência astrológica 
que governa esse processo, que é uma série de conjunções ocorrendo a 
partir do final de 2019 e se estendendo até o final de 2020. 

 

 
 

O Boletim ECHOES publicado pela The Rosicrucian Fellowship para o 
bimestre janeiro-fevereiro de 2020 dizia: “Plutão exaltado em Capricórnio 
tem sido implacável em limpar a corrupção, as iniquidades e os conflitos 
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de interesse de Mammon desde 2008. O poderoso Plutão será visitado 
(em 2020) através de conjunções com vários planetas maiores, conferindo 
autoridade ao seu poder de regeneração e transformação de nós mesmos 
e de nosso mundo”. Resumimos abaixo algumas das implicações das 
conjunções realizadas por Plutão em 2020 apresentadas no ECHOES de 
janeiro-fevereiro de 2020. Em janeiro, é Mercúrio que entra em 
conjunção com Plutão, trazendo o foco para a necessidade de restaurar a 
razão, a sanidade e a informação factual. Ainda em janeiro, é Saturno que 
entra em conjunção com Plutão com foco na importância da disciplina, 
dos limites e da reconstrução interna da Ética. Nesse mesmo janeiro, é o 
Sol que entra em conjunção com Plutão, brilhando com o poder da 
verdade, da beleza e do bem, mostrando a necessidade de construir o 
Cristo Interno. Em março, é a vez de Marte entrar em conjunção com 
Plutão, trazendo o foco para ações decisivas para limpar o egoísmo, a 
cobiça, a sensualidade e o materialismo do mundo e reconstruí-lo para 
que todos sejam beneficiados e não apenas os privilegiados. Em abril, 
Júpiter entra em conjunção com Plutão e traz para o foco a necessidade 
de restaurar nossa conexão com Deus e de aspirar os mais elevados ideais 
de mostrar filantropia e compaixão. Júpiter ainda fará outras conjunções 
com Plutão ao final de junho e em novembro nessa ajuda de levar o 
mundo ao caminho da regeneração e da transformação. 

Koepsel comenta que a sequência de conjunções entre Júpiter e Plutão se 
dará até um pouco antes do Solstício de dezembro, ainda com efeitos 
sobre o nosso planeta. Koepsel diz que Júpiter é o planeta do otimismo. 
Todavia, como está em detrimento em Capricórnio, fica prejudicado em 
sua ação, mas ainda assim trabalha para o bem.  

No Solstício de dezembro de 2020, Júpiter entrará em conjunção com 
Saturno e Koepsel considera esse evento como parte da redenção da 
humanidade em seu sofrimento, primeiro porque Júpiter deixará 
Capricórnio e entrará em conjunção com Saturno, este em seu domicílio, 
Aquário, que é o signo do altruísmo e, segundo porque essa conjunção, 
que se dá a cada vinte anos, manterá seus efeitos benéficos por muitos 
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anos, enquanto essa conjunção ocorrer em um signo do mesmo elemento 
- o ar.  

Entendemos com isso que nossos Guias Espirituais têm confiança na 
reação positiva da humanidade para reverter, através da crise imposta 
pelo isolamento e pela quarentena, os atuais paradigmas que regem a 
vida humana de priorizar os ativos materiais e o dinheiro em relação à 
vida do planeta, tanto a humana quanto a dos outros reinos vivos. 
Surgiram imensas oportunidades de praticar a solidariedade e ajudar os 
semelhantes. Por que não as usar como um ponto de partida para uma 
mudança de valores em que seja revisto o arcabouço moral, cultural e 
espiritual da humanidade e incluir todos igualmente, e transmutando o 
egoísmo em altruísmo. Além disso, surge também a possibilidade de se 
ter alguma evidência mais concreta do efeito pernicioso que as atividades 
da sociedade moderna causam ao meio ambiente, tendo em vista a 
redução significativa das atividades humanas durante esse período.  

Mas qual a importância, nesse contexto, da afirmação de Max Heindel 
sobre a guerra que está sendo travada internamente em cada ser humano 
entre o Eu Superior e a personalidade?  

É do conhecimento dos estudantes da Filosofia que muito poucos seres 
humanos já conseguiram exercer o pleno controle do corpo de desejos e 
que o desenvolvimento espiritual do aspirante deve envolver o corpo 
vital, especialmente os éteres superiores, para que o corpo-alma seja 
construído. Essa possibilidade é uma graça concedida à humanidade 
através do sacrifício do nosso Salvador, Cristo Jesus. O corpo vital está 
adormecido na maioria dos seres humanos e suas atividades estão 
praticamente todas dirigidas para a manutenção e restauração do corpo 
físico. Ele não se relaciona com o mundo exterior até que o Espírito o 
chame quando o ser decide viver a verdadeira vida. Uma vez que o corpo 
vital seja despertado, ele necessita ser alimentado através de leituras, 
estudos e atividades altruístas que se caracterizam pelo serviço aos 
demais. Max Heindel chama a atenção que o corpo-alma, formado pelos 
éteres superiores ao se viver a verdadeira vida, é apenas um canal para 
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que através dele flua a vontade superior do Espírito comprometido com 
os valores espirituais que passam a reger sua vida. Os bons hábitos 
formados por meio de uma vida de serviço, tão preconizada por Max 
Heindel, determinam naturalmente a direção para a qual a energia que 
vem do Espírito deve fluir.  

Por outro lado, é importante observar que o trabalho realizado por Cristo 
Jesus, em Sua Missão na Terra, abriu e continua abrindo os caminhos para 
os seres humanos que querem ajudar cada vez mais os seus irmãos e 
também seus irmãos menores de outros reinos.  

Durante Sua estada na Terra, usando os veículos cedidos por Jesus, Cristo 
pôde compreender, em toda sua extensão, o drama humano e aquilatar 
suas necessidades. O sangue derramado por Jesus serviu como uma chave 
para que Cristo pudesse se tornar o regente da nossa Terra e passar a 
trabalhar dentro dela para nos ajudar no período do ano em que está 
conosco. Esse trabalho é feito especialmente sobre os éteres de nosso 
planeta. Do mesmo modo que Cristo limpou o Corpo de Desejos da Terra, 
para que pudéssemos ter acesso à matéria de desejos mais pura, Ele 
também trabalha para eterificar nosso planeta e assim nos ajudar na 
construção de nosso corpo alma. A cada ano, os impulsos de Amor 
proporcionados por Cristo ao nosso planeta tornam-se mais intensos e um 
maior número de pessoas é sensibilizado por esses impulsos.  
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Uma pandemia como a do coronavírus traz com ela uma grande crise de 
muitas dimensões, mas, por outro lado, oferece imensas oportunidades 
de serviço durante sua ocorrência, principalmente para atender os menos 
favorecidos da sociedade que são os mais atingidos pela profunda 
paralização das atividades humanas em todo o planeta. Oferece 
oportunidades também para repensar os atuais paradigmas que regem a 
vida das sociedades humanas. Os estudantes da Filosofia Rosacruz sabem 
que na próxima Idade de Aquário, muitos seres humanos já terão 
desenvolvido o corpo alma, mas essa conquista não pode prescindir de 
uma mudança bastante profunda nos valores que devem reger nossas 
relações, nossas atividades e nossos objetivos. 

Podemos tentar lançar nosso olhar para uma época ainda distante no 
tempo, a Sexta Época, para vislumbrar qual papel nos está reservado com 
a conquista do corpo alma. Max Heindel nos permite ter esse vislumbre, 
ao dizer, em sua Carta 95 aos Estudantes: “Nós receberemos ao Senhor 
no ar (a Terra eterizada). Verdadeiramente, a carne e o sangue não podem 
herdar o Reino dos Céus, porém, quando tivermos o corpo alma que é 
feito de éter, poderemos receber Cristo no ar. Poderemos também 
manter a Terra em sua órbita, porque isso requer somente um corpo 
etéreo suficientemente elástico, corpo etéreo que está sendo 
disponibilizado agora por Nosso Senhor, que deverá continuar a fazê-lo 
até que possamos substituí-Lo”. 

Que essa pandemia seja, para cada um, uma oportunidade de participar 
da transformação do mundo atual em um mundo melhor, mais justo e 
mais próximo do que se deseja alcançar na Idade de Aquário.  

 

 

Transcrição do boletim ECOS - Fraternidade Rosacruz Max Heindel Centro autorizado 

do Rio de Janeiro - Câncer- Leo- Virgo 2020 
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3. COLUNA DA BELEZA 

 

O Verão 

O Verão é marcado pelo Solstício de Verão, que corresponde ao afélio, 
ponto da elíptica terrestre mais afastado do sol. Porém dada a inclinação 
do eixo da terra, no hemisfério norte entramos no Verão. Nesta estação 
os raios solares ativam mais as partículas atómicas de toda a matéria na 
atmosfera no hemisfério norte do globo terrestre, aumentando assim a 
sua energia cinética com a consequente produção de calor.  

Para a Fraternidade Rosacruz, esta é a altura, após o período Pascal, em 
que o Cristo se eleva da terra e vai ocupar o seu lugar à direita do Pai no 
Mundo do Espírito Divino. O Cristo, após o seu profundo sacrifício em 
servidão total, oferece o caminho da salvação e redenção à nossa 
humanidade. Tendo derramado o seu Sangue, entrega ao nosso planeta a 
energia que a cada Verão se renova e dela dispomos para todas as 
atividades da natureza, sendo a criação e o crescimento as palavras de 
ordem para esta estação do ano que celebram a terra e o céu – Aleluia. 

William Shakespeare escreveu a obra "Sonho de uma Noite de Verão" 
aqui resumida: 

Na antiga Grécia Egeu quer obrigar a sua filha Hérmia a casar com 
Demétrio, um homem que ela não ama. Demétrio era o ex-namorado de 
Helena, a sua melhor amiga e esta ainda amava Demétrio, por outro lado, 
Hérmia era apaixonada por Lisandro. Contudo, Hérnia e Lisandro, estavam 
impedidos de casar por seu pai Egeu e ameaçados de morte pela lei 
ateniense, e assim, decidem fugir pela floresta. Confiando em Helena e 
para lhe dar esperança na sua relação com Demétrio, Lisandro e Hérmia 
contam-lhe que se preparam para fugir para a floresta. Mas Helena, 
pensando que poderá recuperar o amor de Demétrio e para lhe provar a 
sua fidelidade, decide contar-lhe sobre a fuga de Lisandro e Hérnia e 
juntos vão procurá-los na floresta. 
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Nessa floresta habitavam seres mitológicos e fantásticos tais como fadas 
e duendes. Ali habitavam também Titânia, rainha das fadas e o seu marido 
Oberon, rei dos elfos. Como Titânia e Oberon estavam em guerra porque 
Titânia não queria entregar a Oberon um órfão indiano para lhe servir de 
pajem, Oberon ordenou ao elfo Puck que fosse colher amores-perfeitos e 
que, quando Titânia estivesse a dormir, pusesse o liquido dessa flor nos 
seus olhos e assim, quando Titânia acordasse se apaixonaria eternamente 
pela primeira pessoa que lhe surgisse. Contudo, Oberon viu Demétrio 
tratar mal Helena e ordenou a Puck que também fizesse o 'feitiço' com 
Demétrio. O problema é que Puck enganou-se e enfeitiçou Lisandro em 
lugar de Demétrio. Quando acordou, Lisandro esqueceu Hérmia e 
apaixonou-se por Helena, a pessoa que primeiro viu. Mais tarde, Puck 
enfeitiçou Demétrio que também se apaixonou por Helena. Quando 
Titânia acordou, a primeira pessoa que viu foi Canelas, o tecelão, que 
estava na floresta com Marmelo o carpinteiro, com Atarrachado o 
marceneiro, com Gaitinhas o reparador de foles, com Biquinho, o 
pucheleiro e, com Lingrinhas o alfaiate, todos a ensaiar uma peça de 
teatro para apresentarem no casamento de Teseu (duque de Atenas) com 
Hipólita, a rainha das Amazonas. 

Para corrigir todo este engano, Oberon ordenou a Puck que quando os 
quatro apaixonados adormecessem, fizesse com que se apaixonassem 
pelas pessoas certas, e este assim fez. 

A peça tem um final feliz, Hérmia casou com o Lisandro e Demétrio com 
Helena. Oberon e Titânia fizeram as pazes, Puck que foi quem mais se 
divertiu com todas estas confusões por ele causadas, afirma, que tudo não 
passou de um “sonho de uma noite de verão”. 

Sugerimos que acompanhem estas leituras ouvindo “Ein 
sommernachtstraum” pela orquestra sinfónica dirigida pelo maestro Paavo 
Jarvi, a composição de Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy - “Felix 
Mendelssohn” (Youtube.com/watch?v=njdTB6HxTj8). 

Este compositor alemão nasceu em Hamburgo a 03 de fevereiro de 1809 e 
desencarnou em Leipzig a 04 de novembro 1847. Além de compositor foi 
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pianista e maestro do início do período pré-romântico. Uma das suas obras 
mais conhecidas é de facto a suite “Sonho de uma noite de verão” (que inclui 
a famosa marcha nupcial). 

DA e PBA 

 
Fontes: 

Fraternidade Rosacruz.com.br (Ritual do solstício de verão 19/06 

Dicionário Priberam.org 

Pt.wickipedia.org 

youtube.com 

 

 
"A reconciliação de Óberon e Titânia"  

by: Joseph Noel Paton in National Galleries of Scotland 
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4. HISTÓRIAS DO CAMINHO DA ROSA 

 

Os Sapatos Dourados 

Era uma vez, uma Princesa com pés doridos, que morava num castelo 
rodeado por altas muralhas de pedra e um fosso guardado por um dragão. 

Os seus pés estavam sempre doridos. Doíam quando ela usava chinelos. 
Doíam quando usava sapatos de baile ou sapatos para caminhar, sapatos 
de escola ou sapatos de domingo. Doíam quando usava sapatos novos, 
doíam quando usava sapatos velhos. Doíam quando usava botas na neve, 
galochas na chuva, sandálias ao sol ou ténis nos intervalos. 

A Princesa não gostava de andar, correr ou saltar, porque sempre que 
fazia essas coisas os seus pés doíam. Não gostava de saltar à corda, fazer 
uma corrida, brincar de boca de forno ou de amarelinha, porque quando 
fazia essas coisas, os seus pés doíam. Não gostava de passear no bosque, 
arrastar os pés nas folhas caídas do outono, andar nas águas dos regatos 
ou correr na areia, porque quando fazia essas coisas, os seus pés doíam. 

A Princesa só gostava de sentar-se e ler, sentar-se e comer, deitar-se e 
dormir, deitar-se e ficar sem fazer nada, porque quando fazia essas coisas, 
os seus pés não doíam. Ela só gostava de ser levada na sua liteira, passear 
na sua carruagem ou ser carregada para cima e para baixo nas escadas 
por um lacaio, porque quando fazia essas coisas, os seus pés não doíam. 

Mas, como a Princesa passava muito tempo sentada e deitada, sendo 
sempre carregada e quase nunca andando, correndo ou subindo escadas, 
ela fazia muito pouco exercício. E, porque fazia muito pouco exercício, 
engordava. 

Embora os cortesãos não lhe dissessem nada, comentavam bastante 
quando ela virava as costas. 
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— Você notou como a Princesa está engordando? – perguntavam uns aos 
outros. A Princesa está a ficar muito gorda, contavam para aos parentes 
em outras partes do país, quando iam visitá-los. 

O Rei e a Rainha estavam muito preocupados com a princesa e os seus pés 
doridos. Estavam muito preocupados porque ela estava engordando 
tanto. Eles não gostavam de vê-la sentada e deitada em todos os lugares 
e ser carregada para todos os lugares. Eles queriam que ela andasse, 
corresse e subisse escadas. Eles queriam que ela emagrecesse. Eles 
queriam que ela se apoiasse nos seus próprios pés. 

 
Até que um dia, o Rei resolveu oferecer uma recompensa a quem pudesse 
ajudar a Princesa. Mandou mensageiros para os quatro cantos da Terra, 
proclamando que daria a mão da sua filha em casamento, a quem 
conseguisse fazer passar a dor dos seus pés. 

Depois que os mensageiros do Rei espalharam a notícia, sapateiros de 
terras distantes começaram a chegar ao castelo. 

Um sapateiro trouxe o couro mais macio que o Rei e a Rainha já tinham 
visto, disse que se a Princesa usasse sapatos feitos com aquele couro, 
poderia subir até a mais alta montanha facilmente, e os seus pés nunca 
mais doeriam. 

Então, o sapateiro tirou cuidadosamente as medidas dos pés da Princesa 
e fez um par de sapatos tão leves, que não pesavam mais que uma folha, 
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e tão macios que podiam ser dobrados de todos os lados e enrolados 
como uma bola. 

Mas, quando a Princesa os calçou, ela gritou: 

— Ai! Chorou. Ai! Ai! Eles magoam-me! Eu não aguento! Tirem! 

O sapateiro ficou aflito. O Rei e a Rainha ficaram aflitos. Os cortesãos 
ficaram aflitos. A Princesa continuava a chorar. 

— Tirem! tirem! Eu não os aguento! 

Então, um velhinho com longos cabelos brancos e uma longa barba branca 
apresentou-se. Era o mais sábio dos conselheiros do Rei. 

— Majestade, disse, é o couro do qual os sapatos foram feitos que está 
magoando a Princesa. O couro vem de animais que foram mortos para se 
poder obtê-lo. Por isso, há muita maldade no couro. A Princesa é sensível 
e não pode suportar a dor dessa maldade. 

O Rei refletiu sobre as palavras do seu conselheiro. 

— Sim, eu entendo, disse por fim. 

Então, ordenou ao sapateiro: 

— Remova os sapatos. 

E o sapateiro não pôde fazer outra coisa senão tirar os sapatos dos pés da 
Princesa e abandonar o castelo, envergonhado. 

No dia seguinte, chegou outro sapateiro. Ele trouxe um rolo da mais linda 
e macia casca de árvore que o Rei e a Rainha já tinham visto. Disse que se 
a Princesa, usasse sapatos feitos com aquela casca de árvore, poderia 
subir até a mais alta montanha facilmente e os seus pés nunca mais 
doeriam. 

Então, o sapateiro tirou cuidadosamente as medidas dos pés da Princesa 
e fez um par de sapatos tão leves que não pesavam mais do que uma 
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folha, e tão macios que poderiam servir de travesseiro para a cama da 
Princesa. 

Contudo, quando a Princesa os calçou, ela gritou: 

— Ai! chorou. Ai! Ai! Eles magoam-me! Eu não aguento! Tirem! 

O sapateiro ficou aflito. O Rei e a Rainha ficaram aflitos. Os cortesãos 
ficaram aflitos. A Princesa continuava a chorar. 

— Tirem! Tirem! Eu não aguento! 

Então, o velhinho de longos cabelos brancos e longa barba branca 
apresentou-se de novo. 

— Majestade, disse, é a casca da árvore da qual os sapatos foram feitos 
que está magoando a Princesa. A casca da árvore é realmente muito 
macia e muito bonita, mas não é muito resistente e os sapatos não iriam 
durar muito. A Princesa é sensível e não pode suportar a dor dessa 
fraqueza. 

O Rei refletiu sobre as palavras do seu conselheiro. 

— Sim, eu entendo, disse por fim. 

Então, ordenou ao sapateiro: 

— Remova os sapatos. 

E o sapateiro não pôde fazer outra coisa senão tirar os sapatos dos pés da 
Princesa e abandonar o castelo, envergonhado. 

No terceiro dia, chegou outro sapateiro. Ele trouxe um pedaço de vidro 
tão claro que brilhava ao sol da manhã. Disse que se a Princesa usasse 
sapatos feitos com aquele vidro, poderia subir até a mais alta montanha 
facilmente e os seus pés nunca mais doeriam. 

Então, o sapateiro tirou cuidadosamente as medidas dos pés da Princesa 
e fez um par de sapatos que eram transparentes como cristal e brilhavam 
ao sol da manhã. 
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Mas, quando a Princesa os calçou, ela gritou: 

— Ai! chorou. Ai! Ai! Eles magoam-me! Eu não aguento! Tirem! 

O sapateiro ficou aflito. O Rei e a Rainha ficaram aflitos. Os cortesãos 
ficaram aflitos. A Princesa continuava a chorar. 

— Tirem! Tirem! Eu não aguento! 

Então, o velhinho de longos cabelos brancos e longa barba branca se 
apresentou mais uma vez. 

— Majestade, disse, é o vidro do qual os sapatos foram feitos que está 
magoando a Princesa. O vidro é realmente transparente como cristal e 
brilha ao sol da manhã, mas é muito duro. Nada pode passar através dele. 
Nada de bom, que está do lado de fora pode vir para dentro, e nada de 
ruim que possa estar por dentro, pode sair. A Princesa é sensível e não 
pode suportar a dor dessa dureza. 

O Rei refletiu sobre as palavras do seu conselheiro. 

— Sim, eu entendo, disse por fim. 

Então ordenou ao sapateiro: 

— Remova os sapatos. 

E o sapateiro não pôde fazer outra coisa senão tirar os sapatos dos pés da 
Princesa e abandonar o castelo, envergonhado. 

Então, a Princesa ficou tão infeliz que ordenou ao lacaio que a levasse para 
cima, onde se reclinou na sua cama e comeu uma caixa inteira de doces. 
O Rei e a Rainha estavam tão infelizes que não comeram nada, mas 
passaram o resto do dia na biblioteca consultando manuscritos antigos, 
quase desfeitos, esperando encontrar algo que os orientasse sobre o que 
fazer para pés doridos. Os cortesãos estavam tão infelizes que comeram 
um farto jantar em silêncio, na sala de banquetes, e depois foram para os 
seus quartos, dormir. 
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Somente o velhinho de longos cabelos brancos e longa barba branca não 
estava infeliz. Ele deixou o castelo quando os cortesões estavam jantando 
e ninguém o viu sair. Voltou quando os cortesãos estavam dormindo e 
ninguém o viu voltar. 

Contudo, no dia seguinte, quando a Princesa, o Rei, a Rainha e os 
cortesãos estavam tomando o café da manhã, um jovem estranho entrou 
na sala de banquetes. Ele era alto, garboso, belo, o seu andar era firme, o 
seu olhar, doce. O seu rosto resplandecia como se fosse feito da luz do sol 
e o seu sorriso iluminava toda a sala. Era Jovem, mas havia nele qualquer 
coisa que fazia com que ele parecesse ter mais sabedoria do que a sua 
idade aparentava. 

Ele inclinou-se diante do Rei, da Rainha e da Princesa, saudou 
graciosamente os cortesãos e perguntou se podia acompanhá-los no café 
da manhã, enquanto lhes contava a sua história. Deram-lhe um lugar de 
honra na mesa, entre o Rei e a Princesa, uma taça de ambrosia e uma 
colher de prata foram colocadas diante dele. 

Depois de ter comido, ele disse à Rainha que a ambrosia era a mais 
deliciosa que já tinha saboreado, e começou a sua história:  

— Eu sou um sapateiro da Terra do Sol, e tendo ouvido as palavras dos 
seus mensageiros, eu também gostaria de ter a honra de tentar obter a 
mão da Princesa em casamento. 

— A Terra do Sol! exclamou o Rei, atónito. Mas a Terra do Sol é inacessível 
para nós. Nenhum habitante da Terra pode cruzar as suas fronteiras. Os 
meus mensageiros não poderiam ter entrado nesse reino de luz. 

— É verdade, Majestade, concordou o sapateiro. Nenhum mortal pode 
agora entrar na Terra do Sol, embora algum dia todos os homens irão viver 
lá connosco. Mas nós, da Terra do Sol, sabemos tudo o que acontece na 
Terra, e há muito tempo que sentimos pena da Princesa pela sua aflição. 
Agora que vocês pediram auxílio, estamos ansiosos por ajudar. Recebi 
permissão do Rei da Terra do Sol para confecionar um par de sapatos para 
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a Princesa, com os quais ela poderá subir até a mais alta montanha 
facilmente. Se ela usar estes sapatos, os seus pés nunca mais doerão. 

O Rei olhou para o sapateiro longa e pensativamente. 

Depois disse: 

— A Princesa experimentou muitos sapatos e teve muitas desilusões 
desde que os meus mensageiros saíram. Eu não desejo que ela fique 
novamente dececionada. Mas, como você é da Terra do Sol, talvez os seus 
sapatos lhe deem o alívio que ela espera. Vou deixar que ela decida. 

Voltou-se para a Princesa e disse: 

— Minha filha, ouviu as palavras deste sapateiro e sabe de que lugar ele 
veio. Quer experimentar os seus sapatos? 

— Quero, Papá, disse a Princesa com um leve sorriso. Se um sapateiro da 
Terra do Sol não puder fazer os sapatos que eu preciso, ninguém mais 
poderá. Por favor, deixe-o tentar. 

— Muito bem, disse o Rei, pode fazê-lo. 

Então, o sapateiro tirou cuidadosamente as medidas dos pés da Princesa 
e disse que tinha que ir à floresta que cercava o castelo, para buscar o 
material com o qual faria os sapatos. O Rei, a Rainha, a Princesa e os 
cortesãos, muito intrigados, o seguiram. 

No meio da floresta havia um círculo encantado, onde a Princesa 
frequentemente pedia para ser levada na sua liteira. Aí, o sapateiro parou. 
Andou lentamente ao redor do círculo, tocando delicadamente em cada 
uma das árvores que o circundavam e, quando já tinha dado toda a volta, 
foi até ao centro do círculo e levantou os braços em direção ao Sol. Ao 
fazê-lo, um raio de sol o envolveu e ele desapareceu da Terra. 

O Rei, a Rainha e os cortesãos abafaram um grito, consternados, mas 
antes que pudessem fazer alguma coisa, a não ser olhar uns para os 
outros, o sapateiro reapareceu no centro do círculo. Nas suas mãos havia 
um pedaço de ouro que tinha saído do fundo da Terra. 
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Ele segurou o ouro à luz do sol e brilhou e cintilou. Parecia receber os raios 
da luz do sol e refleti-los. O sapateiro mergulhou o pedaço de ouro no frio 
regato da montanha que corria suavemente por ali, e depois deixou-o 
secar, segurando-o contra a fresca brisa que soprava. 

Começou depois a amassar o pedaço 
de ouro com os dedos e, ante os olhos 
espantados de todos que o estavam 
observando, o pedaço de ouro 
transformou-se em um par de sapatos 
de ouro. 

O sapateiro ajoelhou-se na frente da 
Princesa e delicadamente calçou-lhe os 
sapatos. 

A Princesa deu um passo, cautelosamente, depois outro. Os seus olhos 
arregalaram-se e os cantos da sua boca transformaram-se num pequeno 
sorriso, que não sabia de que tamanho iria ficar. 

— Eles servem, murmurou. 

O Rei e a Rainha olharam-se felizes e alguma coisa parecida com um 
suspiro veio de todos os cortesãos, que tinham estado sustendo a 
respiração. 

— Ande um pouco mais, Alteza, insistiu o sapateiro. Ande em volta do 
círculo. 

Então, a Princesa deu uma volta inteira no círculo encantado, a princípio 
devagar, mas, gradualmente, foi mais depressa, mais depressa, até que 
no fim estava quase correndo. 

— Eles servem mesmo! exclamou. Os meus pés não doem nada! 

Depois, olhou para o sapateiro e o pequeno sorriso no seu rosto tornou-
se radiante. Os cortesãos nunca tinham visto a sua Princesa tão bonita. 

— Eu vou subir a montanha, disse ao sapateiro, que fez um sinal que sim. 
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— Eu vou com você, ele disse. 

— Tem a certeza de que está preparada para isso, minha querida? – 
perguntou o Rei, avançando para a impedir. 

Contudo, antes que ele pudesse agarrar a sua mão, a Princesa virou-se e 
correu pelo bosque em direção à mais alta montanha. O sapateiro, 
correndo também, alcançou-a facilmente, e o Rei e a Rainha, que os 
seguiam, não estavam longe deles. Atrás do Rei e da Rainha vinha uma 
longa fila de cortesãos, alguns correndo, alguns andando, e alguns apenas 
conseguindo avançar um pouco. 

A Princesa e o sapateiro rapidamente chegaram à base da montanha e 
começaram a subir. A encosta era inclinada e rochosa e, em muitos 
lugares, parecia impossível encontrar um lugar para colocar o pé. Mas, 
para os que estavam a observar, parecia que a Princesa e o sapateiro 
tinham asas nos pés, pois eles mal tocavam o chão, saltavam de rocha em 
rocha até que desapareciam de vista. 

O Rei e a Rainha, que podiam tê-los seguido, ficaram na base da 
montanha. Nenhum dos cortesãos teve coragem de tentar a subida 
inclinada. 

Quando a Princesa e o sapateiro chegaram ao topo, a Princesa olhou ao 
redor e ficou extasiada. Lá, abaixo deles, até onde a vista podia alcançar, 
estavam todas as terras, oceanos e rios do mundo. Havia florestas de 
pinho verde-escuro e bosques verde-claro de álamos e choupos. Havia 
picos de montanhas cobertos de neve que refletiam a luz do Sol, torres e 
torreões de castelos distantes. Os oceanos eram azuis escuros e rios 
serpenteavam pelo mundo como fitas de prata. Havia muitas manchas de 
cores vivas onde flores se abriam. Acima da linha do litoral, muito longe, 
havia nuvens escuras de onde caia uma chuva prateada e, ainda mais 
longe, havia um magnífico arco-íris. 

Enquanto a Princesa e o sapateiro estavam contemplando esta paisagem, 
uma águia solitária voando abaixo deles, mas muito acima da Terra onde 
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o Rei, a Rainha e os cortesãos estavam esperando, levantou as asas como 
se os estivesse saudando e continuou seu voo. 

Durante muito tempo, a Princesa ficou observando o mundo sem dizer 
nada. Depois, deu um grande suspiro e voltou-se para o sapateiro. 

— É lindo, murmurou. Gostaria que todos pudessem ver o mundo como 
ele realmente é. 

— Algum dia eles o verão, garantiu o sapateiro. O seu pai e a sua mãe já o 
viram e há outros que logo irão subir na montanha mais alta, com sapatos 
iguais aos seus. Aos poucos, todas as pessoas da Terra o farão. 

Depois, de mãos dadas, a Princesa e o sapateiro desceram a montanha e 
foram calorosamente recebidos pelos que estavam esperando em baixo. 

No dia seguinte, a Princesa e o sapateiro da Terra do Sol casaram-se. 
Construíram um castelo no topo da mais alta montanha, onde não havia 
necessidade de muralhas, nem fosso guardado por um dragão, e moraram 
nesse castelo por muitas mais luas do que o mais brilhante matemático 
da Terra poderia contar. 

Aos poucos, como o sapateiro tinha predito, outras pessoas também 
subiram a montanha com os seus sapatos dourados. Cada um que 
chegava lá em cima, era abraçado pela Princesa e pelo sapateiro e levados 
para morar com eles no castelo, por muitas mais luas do que o mais 
brilhante matemático da Terra poderia contar. 

 

 

 
(Do Livro Histórias da Era Aquariana para Crianças – Vol. I – Compiladas por um 

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

 
Ainda o tofu 

Na sequência da última receita publicada na revista de Outubro-
Novembro-Dezembro de 2019, na qual utilizámos como ingrediente 
principal o tofu, vimos neste número propor uma nova receita utilizando 
este mesmo ingrediente. O tofu, apesar de ser uma excelente fonte de 
proteína vegetal e, portanto, das melhores alternativas vegan à carne ou 
peixe, é frequentemente apontado como “sem sabor” e “difícil de 
cozinhar”. Este é o motivo da nossa persistência neste tema: para que 
todos aqueles dentre nós que experimentem estas receitas possam 
exclamar “Delicioso!” 

 

TOFU ESPIRITUAL 

Ingredientes  

Cobertura: 

- 50g de sobras de pão partido em pedaços  

Tofu: 

- 100g de pão da véspera partido em pedaços  

- 100ml de bebida de soja sem açúcar  

- 2 colheres de sopa de azeite  

- 200g de cebola  

- 2 dentes de alho 

- 300g de cenoura cortada em pedaços  

- 400g de tofu 

- 1 pitada de sal 



 Fiat Lux 
Ano 2020| nº 12/13| Abr-Mai-Jun/Jul-Ago-Set 

 

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

 
46 

- 1 pitada de pimenta 

Molho bechamel: 

- 300ml de bebida de soja sem açúcar  

- 60g de farinha integral  

- 30g de margarina vegetal 

- meia colher de chá de sal 

- 1 pitada de pimenta  

- 1 pitada de noz moscada 

- 200g de creme vegetal (natas) de coco 

 

Preparação  

Cobertura: 

Ralar as sobras de pão na picadora 1-2-3 e reservar. 

Tofu: 

Demolhar as sobras de pão na bebida de soja e reservar. 
Picar na picadora 1-2-3 a cebola, o alho e a cenoura e estufar num 

tacho tapado com azeite, mexendo regularmente, até cozinhar a 
cenoura (cerca de 5 minutos). 

Adicionar o tofu, o pão demolhado na bebida de soja, o sal e a 
pimenta e cozinhar cerca de 5 minutos. 

Retirar para um pirex e reservar. 
Pré-aquecer o forno a 200oC. 

Molho bechamel: 

Coloque num tacho a bebida de soja, a farinha, a margarina, o sal, a 
pimenta e a noz moscada e cozinhe em lume brando, mexendo 
sempre com o bastão de varas, até levantar fervura. 
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Sem tirar do lume, adicione o creme vegetal de coco, mexendo 
sempre, até levantar fervura de novo. 

Finalização: 

Cobrir o tofu e envolver bem. 
Polvilhar com o pão ralado reservado. 
Levar ao forno a 200oC cerca de 20 minutos ou até gratinar. 
Servir quente com salada. 
 
 
 

Bom Apetite! 
 

SGG 
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6. ESPAÇO DE REFLEXÃO 

 

O Efeito da Vacinação 

Pergunta nº 42: Qual o efeito da vacinação do ponto de vista do 
ocultismo? 

Os bacteriologistas descobriram que muitas doenças são causadas por 
microorganismos que invadem o nosso corpo, e também que quando este 
exército começa a provocar uma perturbação, o corpo começa a produzir 
germes de uma natureza oposta ou uma substância que destruirá os 
invasores. A questão é definir quais os mais fortes, se os invasores ou os 
defensores. Se os micróbios defensores forem mais numerosos que os 
invasores, ou se o veneno que é prejudicial aos invasores for produzido 
em quantidades suficientes, o paciente recupera-se. Se os defensores 
forem derrotados, ou o corpo for incapaz de produzir uma quantidade 
suficiente de soro necessário para destruir os invasores, o paciente 
sucumbe à doença. Foi também descoberto que quando uma pessoa se 
recupera com êxito de uma doença específica, ela fica imune a novos 
ataques daquele mal, pois passa a ter no seu corpo o soro fatal aos germes 
causadores da enfermidade à qual ela resistiu uma vez. 

Dos fatos acima mencionados, certas conclusões podem ser tiradas: 

1 - Se numa pessoa sadia forem inoculados alguns germes de uma certa 
doença, ela a contrairá de uma forma suave. Então, tornar-se-á capaz de 
desenvolver o soro salvador e, deste modo, ficar imune àquela doença no 
futuro. 

Essa é filosofia da vacinação como meio de prevenção da doença. 

2 - Quando uma pessoa contrai uma doença e é incapaz de produzir uma 
quantidade suficiente do soro que destruirá os microorganismos 
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invasores, a sua vida pode ser salva pela inoculação do soro obtido de 
outro que se tornou imune. 

Como não é fácil obter tais antitoxinas ou culturas de seres humanos, 
essas culturas de germes e venenos foram obtidas de animais. Muito foi 
escrito a favor e contra o uso de tais métodos de combate à doença. Não 
nos compete falar disso agora. A indagação é feita do ponto de vista 
oculto, que vai muito além e de forma mais profunda do que as questões 
vistas somente sob o aspecto material da vida. Há casos, sem dúvida, onde 
a doença foi prevenida pela vacinação e casos onde a morte foi impedida 
pelo uso de antitoxinas. Também há casos em que a vacinação e as 
antitoxinas causaram fatalidades que deveriam ter prevenido, mas isso 
está fora da pergunta. Do ponto de vista oculto, a vacinação e o uso de 
antitoxinas obtidas pelos processos em uso nos institutos 
bacteriológicos é coisa deplorável. Estes métodos prejudicam os animais 
indefesos e envenenam o corpo humano, dificultando ao Ego o uso do seu 
instrumento. 

Se estudarmos a química dos nossos alimentos, descobriremos que a 
natureza se encarregou de prover tudo quanto é necessário em termos 
de remédios. E se nos alimentarmos corretamente, tornar-nos-emos 
imunes às doenças, sem necessidade de vacinação. 

Quando o corpo está saudável, ele absorve uma quantidade maior de 
energia solar do que pode utilizar. O excesso é irradiado de toda a 
superfície com grande intensidade, impedindo o ingresso de 
microorganismos impotentes para lutar contra essa corrente que flui para 
fora. Utiliza o mesmo princípio do ventilador, que espalha as partículas de 
poeira num aposento e as atira para fora. Esse fluido vital limpa o corpo 
da matéria inimiga, incluindo os germes perigosos. Não devemos nos 
surpreender por essa força ser inteligente e capaz de selecionar as 
substâncias a serem eliminadas, deixando as benéficas e úteis. Os 
cientistas reconhecem o fato da osmose seletiva. Sabem que enquanto 
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uma peneira deixa passar qualquer partícula de matéria menor que sua 
malha, os rins, por exemplo, retêm certos fluidos úteis para o corpo, 
enquanto deixarão passar resíduos. De maneira semelhante, o fluido vital 
faz uma distinção: livra o corpo dos tóxicos e impurezas geradas no 
interior, e repele os produtos similares vindos do exterior. 

Esta emanação foi chamada de raios-N, ou fluido Ódico, por cientistas que 
a descobriram por meio de reagentes que a tornaram luminosa. Durante 
o processo da digestão, ela se torna mais fraca, pois uma quantidade extra 
de energia solar é requerida dentro do corpo para ser usada no 
metabolismo da alimentação; é o fator que firma a assimilação. Quanto 
mais comermos, maior será a quantidade de fluido vital no interior do 
corpo e mais fraca será a descarga da corrente eliminativa e protetora 
para fora dele. Conseqüentemente, estaremos correndo o grande perigo 
de uma invasão de um exército de microorganismos inimigos quando 
comemos em demasia. 

Se nos alimentarmos com moderação e escolhermos com critério os 
alimentos que se digerem mais facilmente, a diminuição da corrente vital 
protetora será proporcionalmente minimizada e nossa imunidade às 
doenças será bem maior sem a necessidade de intoxicar o nosso corpo 
com vacinas. 

 

 

 

Do livro "A filosofia Rosacruz em perguntas e respostas" - tomo I - de Max Heindel  
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7. AGENDA 
 
 

Agenda para o mês de Abril 2020 
 

dia 06 – 21h30 Leituras Rosacruzes (Cancelado devido ao COVID-19) 

dia 12 – 10h30 Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux - Cancelado 

dia 26 – 10h30 Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux - Cancelado 

DATAS DE CURA 

1 – 7 – 13 – 21 - 28 
MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

1 – 9 - 18 - 28 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 6 / Lua Nova - 21 

 
 

Agenda para o mês de Maio 2020 
 

dia 04 – 21h30 Leituras Rosacruzes (Cancelado devido ao COVID-19) 

dia 10 – 10h30 Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 24 – 10h30 Serviço Devocional / Grupo de Estudos Fiat Lux 

DATAS DE CURA 

5 – 11 – 18 – 25  
MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

7 – 15 - 25 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 6 / Lua Nova - 21 
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Agenda para o mês de Junho 2020 

 

dia 01 – 21h30 
Leituras Rosacruzes: “A Fraternidade e a raça futura" – 

Conferência XX de Max Heindel 

dia 14 – 10h30 Serviço Devocional/ Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 19 – 15h30 Celebração do Solstício de Verão 

dia 28 – 10h30 Serviço Devocional/Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 28 -- 15h30 
Conferência: "O Caminho Iniciático: A Iniciação antiga e 

moderna" (Cancelado devido ao COVID-19) 
DATAS DE CURA 

1 - 7 – 14 - 21 - 28 
MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

3 – 12 - 22 - 30 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 4 / Lua Nova - 19 
 
 

Agenda para o mês de Julho 2020 
 

dia 06 – 21h30 
Leituras Rosacruzes: “A Filosofia Rosacruz em 

Perguntas e Respostas” 

dia 11 – 10h30 Serviço Devocional/ Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 25 – 10h30 Serviço Devocional/ Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 25 -- 15h30 
Conferência: "O Homem e o Método de Evolução: a Senda 

do Aspirante" (Cancelado devido ao COVID-19) 
DATAS DE CURA 

4 - 11 – 19 - 25 
MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

9 – 19 - 28 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 3 / Lua Nova - 19 
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Agenda para o mês de Agosto 2020 

 

dia 03 – 21h30 
Leituras Rosacruzes: “A Filosofia Rosacruz em 

Perguntas e Respostas” 

dia 08 – 10h30 Serviço Devocional/ Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 22 – 10h30 Serviço Devocional/ Grupo de Estudos Fiat Lux 

DATAS DE CURA 

1 – 8 - 15 – 22 - 28 
MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

5 – 15 - 24 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 2 - 31 / Lua Nova - 17 

 
 

Agenda para o mês de Setembro 2020 
 

dia 07 – 21h30 
Leituras Rosacruzes: “A Filosofia Rosacruz em 

Perguntas e Respostas” 

dia 13 – 10h30 Serviço Devocional/ Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 21 – 21h00 Celebração do Equinócio de Outono 

dia 27 – 10h30 Serviço Devocional/ Grupo de Estudos Fiat Lux 

dia 27 -- 15h30 
Conferência: "O Homem e o Método de Evolução: a Senda 

do Aspirante" (Cancelado devido ao COVID-19) 
DATAS DE CURA 

4 - 12 – 18 - 24 
MEDITAÇÃO PARA A PAZ 

2 - 12 – 20 - 29 
SERVIÇOS DE LUA - Só Para Probacionistas 

Lua Cheia – 16 / Lua Nova - 30 
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Nota do Editor: Em virtude dos tempos anómalos em que vivemos, este número da 

revista Fiat Lux é excecionalmente duplo, correspondendo ao período da Primavera e 

Verão. Continuará, posteriormente, a ter uma periodicidade trimestral. 
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