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O grau de pureza interior reflete-se no grau de elevação
espiritual das realizações.
Indivíduos de baixa moralidade podem obter realizações
de ordem mágica poderosa, porém, espiritualmente inferiores. Infere-se daí que se quiseres, ó leitor, obter realizações de ordem superior, é necessário que acompanhas
teus esforços com a maior pureza interior possível; do contrario faltará a necessária harmonia e, de duas, uma; ou a
realização desce ao nível inferior, ou a desarmonia se torna percebida, sofrida como tortura insuportável até que, por
uma causa qualquer, tudo redunde num processo ou numa
queda, tanto mais que se as forças negras estão sempre
prontas a se aproveitarem de toda ocasião para impedir a
tua elevação espiritual. O guardião do limiar vigia constantemente, afrontando o peregrino que entra na senda da luz,
e vale-se de todas as suas artes para o agarrar e reter
com as garras e, depois uma vez dominado, lança-lo no
oceano da vida, à mercê dos ventos terrenos fecundo e
assegura todos os teus passos, examina-te a todo instante,
corrige-te a todo momento, vigia-te, como faria o vigilante
mais severo e, antes de te entregares ao sono, fazes um
exame de consciência, encaminhando-te para o Bem.
Que emane de ti, continuamente, um pensamento de amor para todos os seres e todas as criaturas e, aos poucos, teu inimigo mortal será vencido; sentirás brotar em ti
uma alegria interior que não pode compreender quem não a
experimenta. É o momento de concentrares todas as tuas
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forças no pensamento da união com a Hierarquia Branca.
Iniciada a rota, seque-se sem parar; verás que, dia a dia,
te aproximarás da meta. O teu anjo, que te vigia de longe,
se aproximará cada vez mais e te dará, sem ser visto, o
seu apoio, acabando por se manifestar sensivelmente. Depois dele, fará outro tanto o teu santo Mestre, que tu não
conheces e que, durante longos anos te tem dirigido e
sustentando; por seu intermédio, conheceras aquilo que nenhum ser humano te poderia dizer. Trabalha, pois. Luta,
fortifica-te e deseja; deseja ardentemente. O teu lema deve
ser; alcançar a Iniciação. Ela consiste de incomparável valor. E é bom que saibas que semelhante conquista é sempre alcançada à custa de grandes esforços.
Um dos grandes Mestres Rosa-Cruz, que encontrei, contara-me um dia, quanto lhe havia custado alcançar a situação em que atualmente se encontra. Mais de 20 anos de
buscas e de esforços, passando de um movimento a outro,
duma organização a outra, sem nunca encontrar senão pretensos Mestres, os quais, na realidade, finalmente , se revelaram iludidos, ignorantes, desequilibrados ou visionários.
Nenhuma realização nesse período. Só esporadicamente
alguma coincidência curiosa, até que, pouca a pouco, foi
se convencendo da necessidade de um auxilio, constatando,
cada vez mais, com maior e dolorosa certeza, que ninguém sabia coisa alguma e estava em condições de lhe
dar o auxilio que invocara do íntimo do seu ser. Naturalmente, a vida humana tinha perdido para ele todo interesse. Ele não lhe dava nem lhe poderia dar mais nada.
E a vida divina parecia complemente fechada. Sem norma e sem esperança, decidiu-se a viver, esperando o fim,
num determinado isolamento. Parecia-lhe mesmo impossível, em tais condições, estabelecer um contato.
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E, ao invés disso, foi, pela pureza de sua vida, pela santidade espontânea e sincera, sem a preocupação de conquistas espirituais, que um dos seres mais elevados espiritualmente, vivendo na terra dos vivos, lhe enviou um mensageiro; daquele momento, não obstante outras peripécias e
dificuldades, ficou estabelecido o contato com este ser e
com outros de igual elevação.
Hoje, Ágartha lhe é familiar e os poderes superiores que
ele julgar dignos. Com ele vivem dois Adeptos: um deles
é tão elevado que somente muito poucos no mundo terrestre suspeitam de sua existência; outro, também, Adepto,
embora se imiscuindo na vida humana e ocupando-se de
coisas e pessoas em relação com o Esoterismo, esconde o
seu valor pondo-se aparentemente em um nível pouco mais
alto que o comum.
Ele subtrai-se, assim, às investigações que curiosos, mesmo dispondo de meios transcendentes, poderiam fazer. Uma vez, por exemplo, houve alguém que, cheio de curiosidade a seu respeito e desejoso de saber quem fosse, Felo seguir astralmente por um seu instrumento; o Adepto,
porem, dando-se conta, tornou-se invisível nos dois planos.
Assim, ao antigo e doloroso isolamento sucedeu a companhia diária, não só dos amigos do mundo sobre-humano,
como também a dos Adeptos com ele em vida na terra.
Os 20 anos de buscas sem um guia ou, pior ainda, com
falsos guias, já vão longe; ele teve a compreensão pela
sua firmeza.
Irmão ! Se fiz este referencia não foi sem uma razão para
isso.
E é para estabelecer um confronto entre as dificul3

Aula Lucis Central

Grande Oriente Rosacruz

dades que outros tiveram de superar pela falta de um guia
e a imensa fortuna que tu tens (e que tem todos os Irmãos da nossa Ordem) de possuíres um guia seguro que
outra coisa não quer senão estender a cada um o auxilio
de que necessita para prosseguir na senda da espiritualidade.
Nós, que temos conhecimento pessoal de todos os que
ocupam posição eminente nas associações e movimentos
de caráter iniciático, podemos afirmar que o Mestre KrummHeller, Soberano Comendador da Ordem Rosa-Cruz, está
efetivamente investido dos poderes inerentes do seu grau,
como guia espiritual para os irmãos da Ordem. E seremos felizes se pudermos tornar participantes desse nosso
conhecimento todos os irmãos que, sobre a face da terra,
tem a sorte de trabalhar na Grande Obra sob sua luminosa orientação.

Mestre Cambareri Publicação do livreto Por que?
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A 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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