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Veneráveis Grandes Mestres e Administradores,
Sob os auspícios da Rosacruz,
Salutem Punctis Trianguli!
Como sabem, o mundo inteiro está enfrentando a emergência de uma epidemia
causada por um vírus novo e pouco conhecido. É uma situação grave, sobretudo porque
um eventual número elevado de pessoas passíveis de apresentar complicações colocaria
os hospitais em condições de não poderem curá-las.
Do ponto de vista rosacruz, esta emergência evidencia o fato que o conjunto do
gênero humano constitui uma única realidade e que as fronteiras que nos separam são
uma convenção pela qual a natureza não é influenciada.
Consideramos a humanidade como uma única família – uma única comunidade de
seres viventes que expressam a Alma Universal em um nível de consciência mais elevado
que o de outras espécies viventes. Todavia, hoje sabemos da íntima interconexão entre
todas as espécies do planeta e delas com os vários processos que caracterizam o próprio
planeta. Isto se aplica desde as bactérias até o ser humano; das florestas até o sol. Essa
interconexão se tornou cada vez mais evidente com a atual crise climática, mas podemos
expandi-la e nela incluir a crise econômica, as crises sociais e as guerras.
Como rosacruzes, portanto, devemos nos perguntar de onde nascem essas crises, e
podemos dar a resposta sem medo de sermos desmentidos: elas nascem no coração do
ser humano, do seu progressivo distanciamento de sua natureza interior, daquilo que ele
é em substância e do objetivo de sua presença na Terra. Por isso, o trabalho que fazemos
na Ordem se tornou essencial e historicamente indispensável. Trabalhamos com os
nossos ensinamentos no nível do coração humano porque sem dúvida a nossa
racionalidade fez um percurso que deixou para trás toda a nossa capacidade de sentir e
de perceber qual é o bem do nosso próximo e, afinal, o bem de toda a humanidade. Ainda
hoje, diante dessa pandemia, há países que pensam poder agir por conta própria,
independentemente daquilo que acontece com os seus vizinhos, como se o vírus temesse
as palavras de audácia e as atitudes prepotentes de alguns líderes políticos.
A Itália, depois da China, está enfrentando uma fase difícil e, como sempre acontece,
está encontrando nessas dificuldades os melhores valores de uma comunidade. Há
alguns dias tive de solicitar a suspensão de todas as atividades dos Organismos Afiliados
porque agora já não há dúvidas de que reduzindo-se o contato entre as pessoas é possível
desacelerar drasticamente o contágio. Não considerar essa verdade científica seria um ato
de irresponsabilidade, e nós, rosacruzes, devemos ser exemplares nesse sentido.
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Por essa razão, convido-os a considerar atentamente a situação dos seus respectivos
países e não demorar, caso as evidências assim o indiquem, a suspender todas as
atividades ritualísticas da sua jurisdição. Convidem os membros a se reunirem no plano
psíquico no Organismo Afiliado, na hora prevista para a convocação, a visualizarem o
Imperator e os Grandes Mestres no Leste do Templo e a visualizarem uma luz violeta
expandindo-se a partir da Shekinah (do altar, no caso dos Pronaoi) sobre toda a cidade,
o país e, por fim, abraçando todo o planeta. Convidem os membros que não frequentam
os Organismos Afiliados a unirem-se numa visualização similar, mas feita a partir do
próprio sanctum.
Sejamos confiantes. Somos portadores de uma herança espiritual; somos expressão
da Alma Universal e estamos aqui para tomar consciência do sentido e do significado de
toda a vida e do fato que, no fundo, constituímos uma única Realidade.
Que o Cósmico purifique e ilumine a aura do nosso planeta e a consciência de cada
membro da comunidade humana.
Que assim seja!

Claudio MAZZUCCO
Imperator

