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1. Escolhei sempre um Centro ou Sociedade onde se pratique
a Oração, seja de qualquer culto;
2. Recordai-vos de que os Verdadeiros Mestres não fazem publicações pelos jornais, oferecendo ensinamentos. Que sua
simplicidade e humildade estão sempre acima de toda sabedoria e toda ciência;
3. Desconfiai dos pontífices e demais homens que se julgam
ou dizem perfeitos.
4. Não alieneis a vontade por juramentos que não compreendais. Não vos comprometais com juramentos a falsas sociedades místicas, que ameaçam com penalidades vagamente descritas por símbolos em idiomas incompreensíveis. Recordaivos de que só Deus tem o direito de receber juramentos de obediência passiva;
5. Tende presente que Toda Potencia invisível vem do Cristo
através de todos os planos. NÃO penetreis, pois, jamais, no
invisível nem vos ponhais em relação com seres ou entidades
astrais ou espirituais que não confessem o Cristo nesse sentido.
6. Não procureis obtenção de poderes. Deixai que o invisível
vos outorgue tais poderes, se fordes dignos deles.
7. Não julgueis os atos dos demais, se não desejais ser julgados. Não condeneis jamais os vossos semelhantes, porque todo ser espiritualizado pelas provas e pelos sofrimentos e por
uma vida abnegada pode fazer sua própria felicidade e salvação, seja qual for sua Igreja ou filosofia. Cristãos, Israelitas,
Muçulmanos, Budistas ou Livres-pensadores, todos possuem
as faculdades necessárias para evolver o plano celeste. O juízo
pertence ao céu e não aos homens.
8. Vivei na certeza de que o homem jamais e abandonado pelos Planos Superiores, nem mesmo nos momentos mais obscuros de negação ou duvida, e de que estamos no plano físico para os demais e não para nos mesmos.
9. Tornai-vos conscientes de que a só purificação física por
qualquer regime alimentar é uma ninharia se não for robustecida pela pureza astral, pela caridade, pelo silencio e pela purificação espiritual resultante do esforço continuo de agir bem e de
não pensar, nem falar mal do próximo. No desenvolvimento in2
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terno, o regime é secundário: as forcas divinas que nascem no
ser e constituem o matrimonio místico do cordeiro, ou seja a
união astral do iluminado com o espírito iluminador, são, por si,
bastante intensas para queimar todas as impurezas corporais.
10. Evitai acusar de “Magos Negros” os adeptos de outras escolas com as quais não simpatizeis. Se o fazeis, acusai-vos a vós
mesmos de superstição, falso juízo, falta de caridade e, o que é
pior, de pouca limpeza mental, pois que tal ou qual atua, diz e
pensa o homem assim é ele internamente.
E, finalmente, orai sem cessar, porque a oração tem o poder de
dissolver, pouco a pouco, a sombra terrestre...
O caminho do desenvolvimento espiritual é fácil e seguro:
“Viver para os demais e não para vos mesmos. Fazer para os
outros aquilo que desejamos que nos façam. Não julgar. Não
pensar mal de ninguém. Fazer o que é preciso antes do que o
que nos agrade. Orar por todos sem exceção: inimigos, amigos e desconhecidos.
“AMAR AO PROXIMO COMO A SI MESMO”
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Fraternitas Rosicruciana Antiqua é uma instituição que tem
por objetivo a felicidade dos seres humanos, sem distinção, investigando todos os problemas que se relacionam
com a sua origem, evolução e destino.
Para atingir essa finalidade, utiliza-se dos
métodos preconizados pelo Rosicrucianismo antigo e medieval a atualiza os seus conhecimentos de caráter filosófico,
científico e espiritual , utilizando-se das experiências adquiridas através das Escolas Iniciáticas ou Herméticas.
As suas portas estão sempre abertas para
todos os investigadores sinceros e bem intencionados que
queiram assumir seriamente, para tal fim, os imprescindíveis compromissos de honra e que estejam dispostos a
trabalhar pelo próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento
material e espiritual.
Gnose fevereiro de 1944
(J. Soares de Oliveira - 1º Comendador da FRA no Brasil)
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