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Aula Lucis Central Tópicos Rosa-Cruz 

 
TÓPICOS ROSA-CRUZ 

 
1. Há várias associações que se denominam “Rosa-Cruz”, 
umas, fundadas por homens idealistas, de boa vontade, e, ou-
tras, ideadas com objetivos financeiros.  Com umas e outras na-
da tem que ver nossa Fraternidade, pois é outra a origem:  a 
iniciação tradicional, universal e pura. 
2. A razão do Segredo de nossa Irmandade consiste em se 
ocupar ela, unicamente, da Cultura Superior da Alma, e as coi-
sas da Alma que se prendem à Iniciação tem raízes no intimo 
do ser e são secretas por natureza.  Ao adepto, igualmente, é 
mostrado, tão só, o caminho, e é ele, exclusivamente, que deve 
encontrar-se a si mesmo e descobrir o segredo que guarda a 
Iniciação. 
3. Nossa Ordem não se infiltrou posteriormente na Maçonaria. 
Influiu, sobre esta, decididamente, em épocas passadas, com o 
fim de espiritualizá-la e orientá-la para o terreno iniciático, de 
que se afastara.  No Grau Místico da Maçonaria denominado 
“Grau 18 – Cavaleiro Rosa-Cruz, do Rito Escocês, que geral-
mente é praticado mais a letra que em espírito, vêem-se os si-
nais indeléveis da influencia dos Rosacruzes.  Hoje, nela não 
mais intervém, em direta nem indiretamente, mas em compen-
sação, recebe, individualmente, os maçons espiritualizados que 
busca na Filosofia Rosa-Cruz e no seio de nossa Ordem a ver-
dadeira explicação iniciática de seus Ritos, que a Maçonaria 
Oficial não lhes dá. 
4. Não podemos nem devemos fazer propaganda, porque isso 
está em conflito com os Princípios Rosa-Cruz.  É proibição rigo-
rosa, por tradição, o buscar adeptos ou atraí-los por anúncios 
sugestivos na imprensa.  Nosso trabalho deve ser silencioso, 
como o da Natureza.  Não tememos porem, a indiscrição da im-
prensa, de vez que, em nossa Obra construtiva e moralizadora, 
perseguimos um nobre fim:  formar bons cidadãos, Espiritualiza-
dos, conscientes de seus Deveres e Responsabilidades. 
5. Os ensinamentos Rosa-Cruz podem trazer felicidade, se 
postos em pratica, pois quem os segue com rigor logra obter 
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uma total transformação no seu ser.  Isso porque eles mostram 
como é a LEI e como viver em harmonia com a LEI-DEUS, com 
o ambiente e consigo mesmo, harmonia que se traduz em paz, 
saúde e prosperidade em tudo. 
6. Mentem-lhe, amigo, quando lhe oferecem iniciação astral ou 
de outra índole.  O homem se inicia a si mesmo.  As Fraterni-
dades Iniciáticas verdadeiras, como a nossa, nada mais fazem 
senão colocar o aspirante na senda que conduz a Iniciação;  
para isso lhe entregam os materiais e instrumentos precisos e 
se mantém vigilantes para  que ele não caia ou se extravie.  A 
Iniciação não se da nem por diplomas nem por dinheiro.  Enga-
na-o vilmente quem lhe oferece o contrario. 
7. É muito comum a pergunta:  são pessoas interessadas em 
lucrar com o Mistério as que só falam nos poderes divinos dos 
Rosa-cruzes, apresentando-os entre véus e nuvens de incenso.  
A verdade é outra:  são homens que vivem em todos os lugares 
da terra, como qualquer mortal, mesmo entre os mais humildes.  
Só se distinguem porque, como Homens superados, seja qual 
for sua condição social, exercem sempre uma ação benéfica e 
decisiva, onde quer que estejam.  Sua grande fora é o AMOR. 
8. Meu caro amigo e irmão:  não tem maior alcance à compra 
de objetos supostamente Rosa-cruzes que te ofereçam para um 
culto duvidoso ou estudado.  Deus sabe que ES o teu próprio 
Templo, e que teu Deus está dentro de ti.  Onde quer que facas 
tuas preces, ai estará ELE.  E para isso não precisas de quin-
quilharias ou objetos especiais, pagos a peso de ouro.  Não se-
jas incauto, não percas assim o teu  dinheiro, produto de teus 
nobres esforços.  FÉ – ESPERANÇA – CARIDADE serão as 
melhores luzes de teu Templo. 
Nossa Fraternidade-Mater, a “Fraternitas Rosae Crucis” não 
manteve nem mantém a menor conexão com as sociedades 
que exploram o nome “Rosa-Cruz” em seu próprio proveito.  A 
“Fraternitas Rosae Crucis” está arraigada neste Continente des-
de 1773, ano do Primeiro Conclave Universal celebrado em Fi-
ladélfia, USA, da América do Norte.  E seu poder foi robustecido 
em 1848, com a decisão que tomou o “Supremo Conselho Mun-
dial”, de trasladar para o Novo Mundo sua Sede Universal, que 
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ate então existiu na Europa. 
 
Tal é a realidade que se alicerça nos fatos. 
 
A “Fraternitas Rosae Crucis”, - continua, pois, na mesma linha 
de sua venerável progenitora e defende seus mesmos princí-
pios, que são os da Iniciação Tradicional. 
 
a Reintegração do Homem em sua pureza primitiva; 
a Aproximação do Homem a Deus; 
a espiritualização da Humanidade; 
a Fraternidade Universal,  

 
aos quais acrescenta estes dois outros para o 
nosso Continente: 

 
A regeneração da família americana; 
A superação do individuo como cidadão 
consciente de seus deveres para com seus 
semelhantes 

 
Para a consecução desses objetivos, erige Templos e Capítu-
los, onde seus membros estudam coletivamente as grandes 
Leis, e mantém Cursos de Ensinamentos por correspondência, 
sobre Cultura Superior da Alma. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternitas Rosicruciana Antiqua é  uma  instituição  que  tem  
por  objetivo  a  felicidade  dos  seres  humanos,  sem  distin-
ção,  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  medie-
val  a  atualiza  os  seus  conhecimentos  de  caráter  filosófico,   
científico  e  espiritual ,  utilizando-se  das  experiências  adquiri-
das  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 imprescindí-
veis  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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