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Agora e Sempre

Charles Vega Parucker, FRC

Estou iniciando um novo Ciclo de vida após terminar minhas 
funções como Grande Mestre da AMORC-GLP, durante os 
últimos 26 anos. Fomos instalados neste elevado cargo em 
29 de outubro de 1982, durante a IX Convenção Nacional 
Rosacruz “Buscando a Paz Universal”, pelo Frater Arthur 
Piepenbrink, Supremo Secretário, na impossibilidade da 
viagem ao Brasil do nosso então Imperator Ralph M. Lewis, 
tendo a proposta básica de dar continuidade aos elevados 

esforços da Soror Maria A. Moura, pioneira Grande Mestre da nossa Grande Loja na 
construção da Ordem Rosacruz, AMORC, na Língua Portuguesa. 

Mantendo a proposta de muito trabalho, procuramos dedicar nossa vontade e 
entusiasmo ao bem maior da AMORC, fazendo cumprir sua elevada missão, para o 
bem e progresso dos Rosacruzes, que buscam no conhecimento da verdade, a 
sabedoria do místico profundo, o saber mais elevado para maior bem estar e ampla 
felicidade em suas vidas pessoais.
 
Assim, participamos de inúmeras realizações em nossos Organismos Afiliados, 
como comemorações, inaugurações, sagrações de Templos, casamentos e 
aposições de nomes de novos Rosacruzes, mas sobretudo, desfrutamos da ampla 
confraternização com os rosacruzes a quem sempre procuramos nos colocar na 
posição de seus servidores na Ordem Rosacruz, buscando auxiliá-los em seus 
estudos e pesquisas para que desfrutassem da grande sabedoria que nos foi 
revelada através dos ensinamentos, da cultura e da tradição dos autênticos 
Rosacruzes.
 
Tive experiências especiais maravilhosas no convívio diário com os Rosacruzes, tão 
agradáveis que poderia escrever livros e textos relatando-as aos interessados. 
Depois analisei que as histórias vividas seriam apenas minhas, úteis ao meu Eu 
Interior e que os seus resultados me auxiliaram enormemente na condução das 
funções de Grande Mestre. Tudo na vida tem o seu começo, seu meio e seu fim. 
Passei a considerar a necessidade de transmitir o cargo para o meu sucessor sem 
pretender estender-me por mais tempo, pois o momento havia chegado.



O Menino de Luz e o Barquinho de Papel
Estava já muito calor quando na manhã de 19 de Julho de 2007, cheguei às margens do 
Lago da Galiléia, também conhecido por Lago de  Tiberíades ou de Genezareth. Tinha 
estado em primeiro lugar, com os meus companheiros, peregrinos como eu, em mais uma 
viagem na Terra de Israel, no Monte das Bem Aventuranças. Sítio de tradição do milagre 
de Jesus da multiplicação do Pão e dos Peixes, é um Lugar abençoado, jardim sagrado, 
colocado numa colina nas margens do lago (de onde não se tem acesso) e tendo por 
fundo, no horizonte, os Montes Golan, a Síria e a Jordânia. Este lugar nos envolve e nos 
conclama à partilha dos pães e dos peixes da nossa vida terrena.

Mas agora já estava no jardim que dá acesso direto ao mar. De um lado, ruínas de um 
antigo porto de pescadores da Galiléia e do outro, uma igreja – a do Primado - a lembrar  
S.Pedro e os pescadores que seguiram o Mestre. Ao passar por ela pensei: “tu és pedra…” 
e lá segui, radiante, tendo deixado os meus companheiros de viagem no anfiteatro das 
ruínas a ouvir as explicações da Guia.

Deixei na margem do lago a minha carteira e o meu lenço da Síria e munida de um 
caderno de desenho e um lápis (eu tinha prometido a mim mesma tentar escrever ou 
desenhar alguma coisa neste santuário natural que eu tanto amo) e descalça entrei 
dentro da água do mar…não estava mais ninguém neste lugar… Fiz como sempre: lavei 
meu rosto, minhas mãos, braços e pés nessa água bendita que é morna, límpida e cheia 
de pedras carregadas de uma grande energia curativa. Minhas mãos correram pelas 
águas… Um profundo sentimento de Paz e Amor me assolou… mais uma vez, graças a 
Deus, eu estava de novo neste mar…

De repente senti-me muito cansada pois o dia anterior tinha sido esgotante, todo passado 
entre Paris e Tel-Aviv, para chegar à Terra Santa. Assim, sentei-me, com os pés dentro da 
água, fechei os olhos e suavemente deixei que meu pensamento se unisse ao mar e à 
névoa azul que pairava sobre ele. ”O Espírito de Deus repousa sobre as águas”… Paz e 
Tranquilidade… nem sei quanto tempo passou…

“A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de 
vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o “portão estreito que conduz à 
vida”. Ele é chamado de Agora. Restrinja a sua vida a este exato momento. Sua 
situação de vida pode estar cheia de problemas – a maioria das situações de vida 
está - mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não 
amanhã ou dentro de dez minutos, mas já. Você tem algum problema agora?  
Quando estamos cheios de problemas não há espaço para nada novo entrar, 
nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum 
espaço de modo a encontrar a vida sob a sua situação de vida”
(extraído do Livro “O poder do Agora, Echart Tolle, páginas 65 e 66)

Registro neste momento o agradecimento que todos nós devemos expressar 
sempre, pelas bênçãos e alegrias recebidas a todos os Rosacruzes, pois neles 
encontro muita emoção e sentimento que valorizam nossa vida.

Expresso-me com toda minha satisfação AGORA, desejando que todos os 
Rosacruzes sejam a expressão profunda da Luz, da Vida e do AMOR que a AMORC 
nos ensina sempre em cada lição de monografia recebida. Que cada um, em seu 
nível de consciência, compreenda a verdade do AGORA e para SEMPRE estejamos 
envolvidos na Paz duradoura do AMOR fraternal!

Que Assim Seja!

Curitiba, 26 de setembro de 2008                                                                 (publicado no site da AMORC - GLP)



“Maria, Maria” – alguém chamava pelo meu nome. Sobressaltei-me. Afinal tinha 
adormecido… Olhei em volta e vi aproximar-se um Homem de cerca de 50 anos, cabelos 
compridos sobre os ombros, cor de prata. Estava vestido com uma calça cinza clara e uma 
camisa branca, apoiado numa bengala. Ao seu lado, estava uma criança de cerca de 6 
anos, menino, vestido com um calção branco e Tshirt também branca. Foi ele que me 
chamou? Que estranho… não, foi só impressão minha… O Homem saudou-me com um 
aceno de cabeça e o menino correu para dentro da água rindo de contentamento e com 
as mãozinhas em concha começou a espargi-la à sua volta. O seu riso cristalino soou 
dentro de mim e lembrei-me do meu netinho de 4 anos… uma saudade imensa me 
assolou… 

“Olá” disse interiormente a este menino, que entretanto se tinha aproximado de mim. 
Nessa altura, fiz o que sempre faço a todas as crianças: peguei nas suas mãozinhas 
pequeninas e apercebi-me, naquele momento, que era extraordinariamente bonito. Tinha 
olhos cor de mel, uma aureola de cabelos em caracóis à volta da sua cabeça e um sorriso 
doce, radiante… mais uma vez o sentimento de amor e alegria pairou sobre nós nessa 
manhã de luz. “Que vou dar a esta criança” pensei. Peguei no meu caderno de desenho, 
retirei uma folha e com ela fiz um pequeno barco de papel que entreguei ao menino. A 
sua alegria foi tão grande que seu riso de felicidade se espalhou pelo ar. Correu para o 
lago onde colocou o barquinho que rapidamente se fez ao mar tocado suavemente por 
pequenas ondas… Fiquei a observar a cena. O Homem de olhar sereno e bondoso, o 
Menino alegre e feliz.  Tudo era vivo, esplendoroso… senti mais uma vez a  suprema  
beleza deste lugar … e mais uma vez deixei que meu ser se unisse à natureza…

Mas logo fui arrancada a esta contemplação. A mãozinha pequena do menino, de novo 
ao pé de mim, tocou a minha mão esquerda e nela depositou uma pequena pedra. 
Lágrimas rolaram por minhas faces. Nunca em toda a minha vida recebi uma dádiva com 
tanta alegria e reverência… Entretanto, o Homem também se aproximou e apercebeu-se 
da minha emoção.  

- “Minha irmã – disse ele – Sei dos teus medos, sei dos teus anseios e das tuas 
esperanças…” Mas como, ele conhecia-me? Eu nunca o tinha visto… mas falava 
comigo e eu percebia-o… E continuou: - “Mas não temas. Só tens que pedir como 
saber amar e quando isso acontecer tudo em ti cantará, tudo vibrará em harmonia. 
Mesmo que não fales dele, esse amor exprimir-se-á através de todo o teu ser e 
influenciará beneficamente tudo o que te rodeia, antes de voltar a ti. Mesmo uma 
pedra que tocas com amor, começa a vibrar de um modo diferente … só o amor que 
ordena, que acalma, que dulcifica, harmoniza e ilumina é verdadeiro…”

Depois destas palavras, traçou com a ponta da sua bengala na areia, um  pequeno 
símbolo, colocou a sua mão direita à altura do coração, olhou nos meus olhos… o 
tempo parou… A seguir, pegou na mão do menino e lá foram pela rampa que os iria 
levar até à saída… fiquei a vê-los até desaparecem, mas com a certeza de que 
ficavam, para sempre, na memória do meu coração.

“Acorde, acorde”! Uma mão amiga pousou no meu ombro. Abri os olhos! Ao meu 
lado, uma companheira de viagem a avisar-me que o grupo já estava a caminho do 
autocarro, para seguirmos para Kfar Naum. Afinal tudo não passara mesmo de um 
sonho… mas esse homem e essa criança ali comigo no meu coração, falavam de um 
encontro tão lindo… Levantei-me, recolhi as minhas coisas e em silêncio, juntei-me 
aos meus companheiros de viagem… Na curva do caminho, voltei o meu olhar, mais 
uma vez, para o lugar abençoado onde o Mestre falava com os pescadores … O sol, 
já muito alto, plasmava milhares de pequenos pontos de luz sobre o lago e ao longe, 
muito longe, pareceu-me ver o pequenino barco que seguia a sua rota…

Gratidão e Bênção, Amado Deus do meu coração…

Nessa noite, já no hotel, em Nazareth,  quando procurava um lenço no bolso das 
calças, junto com ele estava uma pequena pedra em forma de peixe…

Maria José Queiroga, SRC
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A t i v i d a d e

PROGRAMAÇÃO:     Novembro - 2008

Dia Hora

01 - Sábado

02 - Domingo

04 - Terça

08 - Sábado

09 - Domingo

11 - Terça

15 - Sábado

16 - Domingo

18 - Terça

22 - Sábado

25 - Terça

29 - Sábado
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Rituais de Pronaos e ORCJ

Laboratório R+C

Ritual de Harmonização
Ensaio Equipe Iniciática

Reunião Administrativa
Ritualística de Templo - Mestre Auxiliar
Rituais de Pronaos e ORCJ

Ritual da Classe dos Artesãos

Ritual de Harmonização
Ensaio Equipe Iniciática

Ritualística de Templo - Mestre Convidado
Rituais de Pronaos e ORCJ

Ritual de Luz, Vida e Amor
Evento Místico Cultural
Almoço em benefício à Loja

Ritual de Harmonização
Ensaio Equipe Iniciática

Ritualística de Templo
Rituais de Pronaos e ORCJ

Ritual de Harmonização
Ensaio Equipe Iniciática

Templo - Iniciação ao 9º Grau
Rituais de Pronaos e ORCJ

Ritualística de Templo

Que Deus lhes guarde
nas palmas de suas mãos.

Feliz Aniversário !!!

ANIVERSARIANTES

05 - Joviano Gonçalves Netto
15 - Arthur de Paula Pinto
20 - Andreia da C. Baptista
       Arariba
21 - Claudia da C. Baptista

Você é a nossa razão de ser!

Estamos em campanha para arrecadação de fundos,
visando a necessária regularização do terreno da nossa Loja

Faça seu donativo na Secretaria, ou através de
depósito na conta da Loja Rosacruz Petrópolis,

Banco Itaú  -  AG-6181  Conta 11997-2 
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