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Queridos Irmãos!!!
Em razão do isolamento pelo qual estamos passando sempre temos 
tempo para fazermos algumas reflexões sobre a vida.
Estava pensando como a vida é. Nada a ver com a coluna que o escritor 
Nelson Rodrigues, um dos maiores escritores brasileiros do século XX 
que durante os anos de 1950 a 1961 tinha uma coluna diária no Jornal 
“Última Hora” com o nome de “A Vida como Ela é”. 
Vejam como as coisas mudam em nossas vidas. Antes você não 
entraria em um banco de máscara, agora só entra se estiver 
“mascarado”, só dando um exemplo da ocasião.
Meus queridos Irmãos, o gráfico a seguir, representa fidedignamente 
como a vida é:

 

Esse gráfico é o resultado de um exame normal de eletrocardiograma. 
Ele representa a “fotografia” das batidas do coração.
Assim é a vida. Com altos e baixos. Tudo é assim. A economia é assim, 
o futebol é assim, os negócios funcionam assim. O mundo é assim. São 
ciclos. Há hora para tudo. Hora de plantar e hora de colher. 
Existem pessoas que não aceitam a vida como ela é. Queriam uma 
vida estável, sem as linhas acima, sem “altos e baixos”. Queriam 
uma vida assim representada graficamente
Este gráfico representa um coração que parou de bater, que morreu. 
O que você quer? Viver a vida como ela é, como seus “altos e 
baixos”, ou....?

A vida é feita de ondas e, como as ondas, tudo passa. Os momentos 
bons e ruins passam.  Tem um provérbio português que diz: “Não há 
bem que sempre dure, nem mal que nunca de acabe...” 

As ondas possuem: amplitude, comprimento, velocidade, frequência e 
período.
Meus queridos Irmãos, resolvi escrever sobre esse assunto porque 
estou percebendo, cada vez mais, que existem pessoas que não aceitam 
que a vida é assim. Há outras que não sabem que a vida é assim e, 
quando estão “surfando na crista da onda”, esquecem que aquele 
momento vai passar, vai mudar.
Há, ainda, outras que quando estão no vale (ponto mínimo da onda), 
desistem de tudo, reclamam de tudo, culpam todas as pessoas a sua 
volta, não fazem nada para mudar e ajudar a subir para a mediana e ir 
para a crista.
Estamos falando da vida como ela é. Não estamos tratando como ela 
foi (passado) nem tampouco como ela será (futuro). Estamos falando 
do presente. De agora, de hoje.
Trago uma frase marcante de Chico Xavier para reflexão: “Ontem 
passado.  Amanhã futuro. Hoje agora. Ontem foi. Amanhã será. Hoje 
É. Ontem experiência adquirida. Amanhã lutas novas. Hoje, porém, é a 
nossa hora de fazer e de construir”.
Vamos viver na batida no nosso coração. Vamos viver a vida como ela 
é, com seus altos e baixos, saber aproveitar os bons momentos, pois 
eles irão passar, e principalmente, buscar superar os maus momentos, 
que também passarão.
Um grande e fraternal abraço a todos!!!

Saudações Fraternais!!
Valdir Massucatti. 
Grão Mestre Adjunto da Grande Loja Maçônica do Estado do 
Espírito Santo

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/a-vida-como-ela-e.html
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P
or que você está aqui na terra?", pergunta-
ram ao antigo filósofo grego Anaxágoras. 
Sua resposta: "Para contemplar". Mas o 

que é a CONTEMPLAÇÃO? Esta estranha 
expressão mística encontra eco nos ensina-
mentos dos mais renomados sábios e filósofos 
Orientais.

O homem é um ser que procura. Toda a sua 
história o confirma. Também a vida de cada um 
de nós o testemunha. Muitos são os campos em 
que o homem procura, torna a procurar e por 
fim encontra; às vezes, depois de ter encontra-
do, começa de novo a procurar. Em todos estes 
campos em que o homem se revela como ser 
que procura, um há, o mais profundo de todos o 
que penetra mais intimamente na humanidade 
mesma do ser humano. E é o mais unido ao sen-
tido de toda a vida humana. Por que eu caio 
mesmo quando tenho tanta boa vontade?

Essa é uma pergunta que intriga todos os 
irmãos e as pessoas que genuinamente se 
importam com suas vidas espirituais.

Se examinarmos nossos corações, podere-
mos reconhecer verdadeiramente que, muitas 
vezes, desejamos fazer a coisa certa. Quere-
mos controlar nosso temperamento. Resistir às 
tentações da carne. Vencer nossa preguiça e 
complacência a fim de servir aos outros. A isso 
c h a m a m o s  e m  n o s s o  Te l h a m e n t o  : 
“SUBMETER A MINHA VONTADE E 

VENCER AS MINHAS PAIXÕES”.  
Entretanto, se examinarmos nossas ações, 

frequentemente nos rebaixamos ao menor 
denominador comum e caímos em falhas em 
nossa pretensão diante da menor tentação. Espi-
ritualmente, é como se déssemos um passo 
para frente e três ou quatro para trás.

Comprometemos nossa coragem e força de 
vontade, decidimos nunca mais falhar. E então 
caímos de bruços num breve momento depois. 
Isso pode levar ao desânimo, até mesmo ao 
desespero. Pois os homens que se denominam 
justos e perfeitos, odeiam e temem poucas coi-
sas quanto o fracasso.

Por que caímos tantas vezes nas amarras dos 
vícios, das vaidades pessoais e dos erros  maio-
res ou menores em nossa existência ,quando 
queremos tanto ser livres e verdadeiramente de 
bons costumes?

A resposta é simples: Falta de Humildade.
Não há pecado maior que o orgulho. Não há 

pecado mais contrário ao amor fulgurante que 
é Deus. É o pecado mais odioso à natureza Divi-
na. O orgulho corrompe e destrói tudo com o 
que entra em contato. É o primeiro pecado e o 
último. E é sutil. Traiçoeiro, até. Pode corrom-
per facilmente nossos trabalhos mais virtuo-
sos, corroendo-os de dentro para fora. E, dessa 
forma, Deus , o Grande Arquiteto do Universo, 
permite que caiamos. Vendo-nos crescer em 
autoconfiança, ele oculta sua graça e nos per-
mite enfrentar a realidade com nossas próprias 
forças. As quais, é óbvio, são iguais a zero.

Essa foi a verdade o tempo todo, mas nós 
nos recusávamos a vê-la, a CONTEMPLÁ-
LA. Acreditamos estar fazendo coisas boas por 
nós mesmos quando, na verdade, era Deus 
quem estava fazendo tudo. A queda é, muitas 
vezes, o único jeito de nos ensinar a lição , de 
ratificar o aprendizado que escolhemos o cami-
nho errado. 

Assim, reflitamos meus amados irmãos: 
Contemplar é ver o que está latente e intocável 
no contemplado. É ver nele o que percebemos 
e sentirmos que também está em nós,

É aceitar como o visto está envolto e não dei-
xar que o invólucro obscureça minha visão. O 
que contemplo vai além do que apenas meus 
olhos seriam capazes de enxergar.  Portanto, 
não por acaso, e justamente por esse motivo, a 
palavra contemplação – do latim contemplatio, 
que significa ação de olhar atentamente, refle-
xão, meditação. Pitágoras, por exemplo, não 
afastava a dimensão contemplativa do pensa-
mento científico.

Somente o Conhecimento é eterno. Ele não 
tem início nem fim. Não existe nada fora ele. A 
aparente diversidade do mundo é resultante da 
limitação dos sentidos. Quanto esta limitação 
desaparece, apenas o Conhecimento, e somen-
te ele, resplandece .

Para o filósofo, o silêncio é um estado ine-
rente da contemplação. Quando contempla-
mos, o silêncio se apossa do nosso interior. 
Nossa mente se cala. Escuta.  A alma, então, 
atinge a tranquilidade e nada busca por estar 
plenificada, e a contemplação, nesse estado, 
repousa no interior, por confiar possuir é quan-
do os cinco sentidos e a mente estão parados, e 
a própria razão descansa em silêncio, começa o 
caminho supremo aprendizado contemplativo 
diante da  imensidão do Cosmo. Em nossa Ini-
ciação passamos, antes de tudo , pela prova da 
caverna... Da terra... Já  imaginaram porque 
antes de adentrarmos aos páramos da celestial 
obtenção da verdadeira luz, termos começado 
pela CAVERNA que prende em nós todos os 
vícios, todas as opressões, todos os sentimen-
tos baixos e nos mais recônditos extremos de 
nossa imperfeita construção interior?

>>>>

O CONTEMPLAR DO VERDADEIRO INICIADO

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/o-contemplar-do-verdadeiro-iniciado.html


Platão utiliza-se da metáfora do Mito da 
Caverna para mostrar à humanidade como os 
limites do horizonte podem ser mais curtos do 
que se imagina, e de como as pessoas podem 
ficar prisioneiras do conhecimento pelo medo 
de entrar em contato com as novidades.

Platão constrói o Mito da Caverna ao des-
crever um lugar onde os habitantes que ali se 
encontram estão na cegueira dos sentimentos 
espúrios. Propõe que os que se iniciam, bus-
quem a saída do mundo dos sentidos, das 
impressões, para chegar ao mundo das ideias 
por meio do conhecimento contemplativo. 
Somos presos pelas correntes do preconceito, 
da ignorância, das superstições , das opiniões 
sem fundamento. A saída da caverna se dá por 
meio da educação da doutrinação de nossos 
pensamentos, da sublimação que somos seres 
imperfeitos e que nossa construção interior se 
faz paulatina e sequencialmente no dia a dia. E 
que a cada dia sejamos melhores que o dia ante-
rior. Por isso é um processo gradual. Neste pro-
cesso encontramos dificuldades que são as 
resistências àquilo que é novo, que é diferente, 
mas conseguiremos vencer por meio da críti-
ca, para não aceitarmos passivamente as coi-
sas. Por fim, a morte é representada pelo para-
digma da perpétua renovação de um novo ser 
que surge do velho que morre para o vício, a 
destemperança , a ganância, os erros do poder 
consolidado, pela passividade e o conformis-
mo contra a criatividade e a inovação. Neste 
sentido, o morto é o próprio iniciado, que será 
renascido para uma nova vida.

Contemplemos de coração a verdadeira 
Humildade pois não há maior virtude que a 
humildade. É a raiz de todas as virtudes; o tron-
co da árvore da vida. 

E é assim. Humildade é um tipo de morte – 

mas uma morte que não é um fim, senão um 
início. Somente quando descemos até o túmu-
lo da derrota total é que podemos ressuscitar 
para uma nova vida interior.

Quando nós falhamos e caímos, estamos na 
dolorosa, porém vivificante, escola da humil-
dade. Pois a porta do Templo interior é muito 
estreita, e somente os humildes conseguem 
adentrá-la e compartilhar de suas maravilhas . 
Afinal, a beleza que enobrece a  alma do ver-
dadeiro iniciado,  não vive nos disfarce, não se 
alimenta de mentira, é sublime e digna do ser 
renascido. Ao receber a verdadeira luz , prote-
jo-me de toda fraqueza.

encontro na Sabedoria a resposta aos meus 
questionamentos, reconheço na tua beleza a 
sublimidade da nova vida que está na alvorada 
de minha nova caminhada e sinto que a minha 
força e vigor estão restauradas, pois aprendi a 
contemplar o meu verdadeiro ser. Um novo 
ser. 

A fidelidade torna sua alma pura, a lealdade 
torna sua alma nobre.

Cecília Meireles define de maneira ímpar 
tudo isso assim: “ Renova-te.

Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica-se os teus braços para semeares 

tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado, 
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro. Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.”

Um TFA 

Dario Angelo Baggieri
M.'. I.'.  CIM 157465

https://eridercycle.com.br/
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(Autores da Letra e Música: Almir 
Sater e Renato Teixeira)

R
esolvi trazer uma mensagem aos nossos 
Irmãos Aprendizes que fala um pouco de 
terem pressa na Maçonaria, curiosidades, 

felicidades, amor, paz e outros assuntos perti-
nentes à nossa Ordem. Fiz uma analogia com a 
letra da música Tocando em Frente e fiz um 
trocadilho com a Vida e com a Maçonaria. Espe-
ro que sirva para nossos Irmãos Aprendizes, 
bem como para os demais Irmãos que lerem 
essa Mensagem.

ANDO DEVAGAR (aprendendo passo a 
passo na Maçonaria).

PORQUE JÁ TIVE PRESSA (o que adi-
antou ou o que vai adiantar sua pressa na Maço-
naria? Tudo tem seu tempo para ser cumprido 
na nossa Ordem).

E LEVO ESSE SORRISO, PORQUE JÁ 
CHOREI DEMAIS (olha o que a vida fez com 
você? Machucou-te demais. Dentro da nossa 
Ordem, você é acolhido, amparado e amado 
por todos nós seus Irmãos. Se vocês meus 
Irmãos tiverem atitudes iguais, seus resultados 
serão iguais. Elevem seus padrões e assim 
terão resultados diferentes na Maçonaria e na 
Vida. É no grau de Aprendiz que se começa a 
aprender o que é a Maçonaria, deve andar deva-

gar, passo a passo, ir conhecendo pouco a 
pouco para não precisarem chorar. Não tenham 
pressa na Maçonaria, não queiram saber o que 
ainda não chegou para vocês, o seu tempo virá 
no momento certo, se atentem minuciosamente 
para tudo o que se passa nesse grau, sem pressa 
ou terem curiosidades de outros graus. No grau 
de Aprendiz é que o Iniciado se converte num 
verdadeiro Maçom, num pedreiro construtor 
de si próprio e ajuda a transformar a sociedade. 
Nas nossas Sessões, ou nos nossos Trabalhos, 
ou nas nossas Oficinas de Aprendizes, cada 
fala, cada prática ritualística, tem um propósito 
definido, embora oculto, mas deve ser estuda-
do e entendido com muita atenção para que per-
ceba a beleza do primeiro grau. Aí não chores 
mais, Sorria sempre no primeiro grau. 

HOJE ME SINTO MAIS FORTE (certa-
mente ficou mais forte na Maçonaria depois do 
que entendeu o propósito do primeiro grau, 
suas instruções, os estudos, o companheirismo, 
o juramento, isso tudo fez de vocês a ficar mais 
forte). 

MAIS FELIZ, QUEM SABE, SÓ LEVO 
A CERTEZA DE QUE MUITO POUCO 
SEI, OU NADA SEI (de acordo com o princí-
pio de Sócrates, ele se considera ignorante por-
que não tem certeza – só sei que nada sei – Os 
Aprendizes não sabem quase nada, tem tanto 
para aprender ainda, se não aprendessem não  
cresceriam; e na Maçonaria não se sabe tudo... 
se aprende sempre, mas de uma coisa eu sei... 
são mais felizes agora e já sabem um pouco de 
muito). 

CONHECER AS MANHAS E AS 
MANHÃS O SABOR DAS MASSAS E DAS

MAÇÃS (veja Irmãos Aprendizes quanta 
dicotomia na Vida. Quantas

confusões, homônimos: (manhas e manhãs, 
massas e maçãs). Tem que haver

discernimento, esclarecimento na Maçona-

ria. É necessário estudar, ler para
poderem entender o sentido do primeiro 

grau. É preciso saber o que vocês
querem o que vocês vieram fazer na Maço-

naria, senão ficarão na confusão das
interpretações e certamente não entenderão 

nada do que não for pertinente ao
seu grau, e ficarão confusos no jogo dessas 

palavras – Manhas e Manhãs,
Massas e Maçãs).
CONHECER AS MANHAS E AS 

MANHÃS O SABOR DAS MASSAS E DAS 
MAÇÃS (veja Irmãos Aprendizes quanta dico-
tomia na Vida. Quantas confusões, homôni-
mos: (manhas e manhãs, massas e maçãs). Tem 
que haver discernimento, esclarecimento na 
Maçonaria. É necessário estudar, ler para pode-
rem entender o sentido do primeiro grau. É pre-
ciso saber o que vocês querem o que vocês vie-
ram fazer na Maçonaria, senão ficarão na con-
fusão das interpretações e certamente não 
entenderão nada do que não for pertinente ao 
seu grau, e ficarão confusos no jogo dessas 
palavras – Manhas e Manhãs, Massas e 
Maçãs). 

É PRECISO AMOR PRA PODER 
PULSAR É PRECISO PAZ PRA PODER 
SORRIR É PRECISO A CHUVA PARA 
FLORIR (Os vocábulos AMOR, PAZ, 
SORRISO e FLOR exprimem a tranquilidade, 
o sossego, a harmonia, a concórdia, o entendi-
mento que reina no seio da humanidade e den-
tro da Maçonaria também. No caminho para o 
AMOR e a PAZ, é necessário SORRIR, e pri-
meiramente os Irmãos encontram na sua Famí-
lia, e a Maçonaria é uma enorme defensora des-
ses vocábulos, pois reconhece que o Amor e a 
Paz são a base de tudo, e quando tudo está em 
Paz, dou um grande Sorriso ao meu Irmão, e se 
preciso for, ofereço-lhe uma Flor).               >>>>

OS APRENDIZES ENTENDENDO A MAÇONARIA POR 
MEIO DA LETRA DA MÚSICA “TOCANDO EM FRENTE”

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/os-aprendizes-entendendo-maconaria-por.html
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PENSO QUE CUMPRIR A VIDA (é com-
preender, entender, é viver a Maçonaria, aí 
tudo está consumado).

S E J A  S I M P L E S M E N T E 
COMPREENDER A MARCHA (na vida 
meus Irmãos, adequar a marcha é em função da 
estrada da Vida, do torque, da força, é usar a 
marcha mais longas para caminhar, ou seja, 
compreender a dinâmica e a força da Vida. A 
marcha na Maçonaria meus Irmãos, é o modo 
organizado, uniforme e constante dos seus pas-
sos, e normalmente está associado como a 
forma de disciplina e ordem ao ato que se faz 
no momento. Compreender sua Marcha de 
Aprendiz representa a forma e a disciplina na 
ritualística de adentrar no templo Maçônico, 
pelo seu respeito a ordem e pela sua espirituali-
dade. Marche e vá tocando em frente na dire-
ção ao Oriente, constituído com os passos em 
busca da Luz e sempre se aperfeiçoando na 
ordem). 

E IR TOCANDO EM FRENTE (vão 
fazendo sempre a mesma marcha, várias vezes 
quando necessário, até atingirem o momento 
de mudar de grau).

COMO UM VELHO BOIADEIRO QUE 
LEVANDO A BOIADA (olhem uma inversão 
dos verbos);

EU VOU TOCANDO OS DIAS (olhem 
outra inversão dos verbos. Boiada não se leva, 
boiada se toca, e os dias não se tocam, os dias 
se levam. Não invertam seus papéis dentro da 
Maçonaria, não invertam os verbos: Estou 
Aprendiz e não Sou Aprendiz, porque um dia, 
vocês tocando os dias, galgarão novos graus 
dentro da Maçonaria, e deixarão de serem 
Aprendizes. Sejam persistentes, mas tudo no 
seu tempo, mas vão tocando os seus dias). 

PELA LONGA ESTRADA EU VOU, 
ESTRADA EU SOU (Na estrada da vida eu 
Vou quando estou aprendendo, e na estrada eu 
Sou quando estou ensinando). Vejam meus 
Irmãos: Pela longa estrada da Maçonaria Eu 
Vou. Os Irmãos Aprendizes, na estrada eles 
Vão: porque estão aprendendo e os Mestres 
Maçons: estradas SÃO porque estão ensinan-

do. Veja, a estrada é longa, porém prazerosa. 
Nesse momento, Vão pelas estradas na Maço-
naria apoiados nos demais Irmãos, que São 
estradas.

TODO MUNDO AMA UM DIA (que lin-
do! Quem nunca amou um dia na vida? Na 
Maçonaria também nós amamos nossos 
Irmãos. Aprendam a Amar e serão Amados 
sempre). 

TODO MUNDO CHORA (chorar é natu-
ral, é humano. Dentro da Maçonaria encontra-
rás sempre ombros Irmãos que podem minimi-
zar seu choro, a sua dor).

UM DIA A GENTE CHEGA (quando nas-
cemos na Vida e na Maçonaria. A sua mãe deu 
a Luz para a Vida e o Venerável Mestre abriu 
sua visão para a Luz Maçônica). 

E NO OUTRO VAI EMBORA (quando 
morremos e partimos para o Oriente eterno, 
esse é o fim da nossa Vida. Na Maçonaria não é 
diferente, muitos Irmãos partem da Maçonaria 
e voltam para o mundo profano nos deixando, 
nos abandonando e perdendo tudo de belo que 
recebeu, deixando para traz a Luz que um dia 
recebeu dentro da nossa Ordem. Sejam persis-
tentes meus Irmãos. Superem tudo, você são 
testados, mas vitoriosos, por isso, jamais que-
remos que vão embora da Maçonaria). 

Por fim meus amados Irmãos, nós Maçons 

viemos pra ficar aqui, na Loja, no Templo e 
vivermos em Paz e com Amor com os Irmãos. 
Isso é Permanência! Você Ama, você Chora, 
(não somos perfeitos), toda ação tem uma rea-
ção, ou podemos dizer que é Causa e Efeito: 
Um dia chega e o outro vai embora. Cada um 
de nós compõe a sua própria história (compar-
tilhe ela) e cada ser em si carrega o dom de ser 
capaz, de ser feliz (compartilhe sua felicidade 
com os Irmãos). Busquem a sua felicidade den-
tro da Maçonaria (ou pelo menos tente). O 
Reino de Deus está dentro de nós.

Por fim, cada ser em si carrega o dom de ser 
capaz, de ser feliz.

Então, seja feliz na Maçonaria, ou pelo 
menos tente.

Agradeço particularmente aos autores da 
Letra por nos proporcionar e fazer essa analo-
gia da Vida com a Maçonaria.

Um T.F.A a todos os Irmãos que leram e com-
partilharam essa mensagem.

Irmão MM Charleston Sperandio de Souza.
CIM nº 304.753 - ARLS Fraternidade Guan-

duense N° 1.396.
Baixo Guandu/ES.
E - m a i l .  c h a r l e s t o n . s p e r a n-

dio@yahoo.com.br

https://omalhete135.blogspot.com/
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 Poderosos e Amados Irmãos.
Precisamos com urgência repensar e atuali-
z a r  a l g u n s  d o s  n o s s o s  o b j e t i v o s 
MAÇÔNICOS.

Primeiro, ajustando as normas legais para 
enfrentarmos a era do porvir.

Para tal desiderato, é necessária a frieza do 
nosso raciocínio e o calor das nossas ideias, 
propostas e disposições.

Nossa Ordem Maçônica, o GOB, usa um 
modelo “administrativo” que se assemelha 
ao “Republicano/Federativo” nacional, com 
seus acertos e seus defeitos.  

Assim, possuímos uma “Constituição”, 
que delimita equivocadamente as ações da 
“Associação” e dispõe com falhas sobre sua 
Regulamentação em Geral. 

Diante desses fatos temos algumas inter-
rogações: 

É essa nossa “Constituição” uma peça nor-
mativa para toda a Maçonaria? 

Claro que não, pois abrange apenas os seus 
três Graus. 

Foram observados e seguidos os Antigos e 
Aceitos Landmarks ?  

Asseguro que não!
5- Por que os Mestres Obreiros regulares 

são impedidos de votar, no caso em que suas 
Lojas não estejam regular com os metais ?

Quem é o eleitor? É o Mestre Irmão ou é a 
Loja? 

Se um Irmão for eleito para algum Cargos 
e sua Loja posteriormente torna-se inadim-
plente, esse Ir.'. “perde” o seu Cargo? 

Questiono seriamente o fato de o GOB ter 
aproximadamente 4.000 ou mais Lojas fun-
cionando e se todas elegerem seus Deputados 
Federais, a  Assembleia Federal teria condi-
ção de funcionar com o número absurdo de 
quatro mil e tantos Deputados? 

Atualmente com mil e poucos Deputados 
Federais existentes, representando apenas 
um quarto (1/4) das Lojas e de Maçons, está 

correto?
 Conclui-se que esses mil e poucos Depu-

tados Federais e suas Lojas, estão legislando 
para as demais 3.000 Lojas, configurando, 
assim, o não cumprimento da legítima repre-
sentatividade, tal como determinam os Land-
marks no tocante à governabilidade pela mai-
oria, ou seja, do Poder Central como um todo 
ser administrado pela vontade de mais de cin-
quenta por cento (50%) de seus Mestres e 
eleitores.  

A alegação de que as Lojas possuem o dire-
ito de eleger seus representantes não altera tal 
situação. Assim como esse direito não ser 
usado pelas Lojas, sob enumeráveis moti-
vos... 

Isso é correto?  Creio que tem que ser alte-
rado, e com urgência. 

Observe-se ainda, pois esse fato nos leva a 
deduzir que os Irmão “Presidentes” dos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário, não 
possuem o justo e honesto respaldo da repre-
sentatividade, uma vez que foram guindado 
aos seus Cargos por um sufrágio que não 
representa a expressa vontade da maioria dos  
Mestres Eleitores.   

Com essas observações, sugerimos e pro-
pomos a todas as Lojas e seus Deputados 
Federais que alterem tal legislação, e que 
todos os Irmãos de Ordem (gobianos) anali-
sem essa constatações e verdades tornando 
assim obrigatória em todas as eleições dire-
tas, que o Mestres Maçons, eleitor regular,  
tenha garantido o seu direito de voto. 

10- Temos ainda uma alteração da maior  
importância: 

a- Todo Mestre maçom regular e com o 
mínimo de sete (7) anos conforme estabeleci-
do na Constituição da Ordem poderá se can-
didatar a qualquer cargo a sua escolha, bas-
tando para tal, se inscrever junto ao Órgão 
competente e ali declinando qual a sua vonta-
de.

b- Nas eleições majoritárias, existindo 
mais de dois candidatos a qualquer cargo e 
nenhum venha a obter mais de cinquenta por 
cento dos votos, haverá no prazo de trinta 
dias um segundo turno, competindo apenas 
os dois candidatos mais sufragados para cada 
cargo.  

c- Fica proibida a formação de “Chapas” 
eleitorais fechadas. 

Essas alterações no texto Constitucional e 
Regulamento Geral formatizaria todas as elei-
ções dentro do GOB, dando cumprimento à 
norma maior do “Governo pela Maioria” esta-
belecido nos Landmarcks e alavancaria a 
Ordem para os enfrentamentos atuais..  

*Fernando Silva de Palma Lima, 
CIM.115552, foi Ministro e Presidente do 
STEM e Deputado Federal da Loja Prof. Her-
mínio Blackmam-1761 do Or,, de Vila velha 
– ES período 1993ª 2019.

�

A ORDEM REPENSADA 

(Algumas Colocações e Sugestões ao G.'.O.'.B,',)

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/a-ordem-repensada.html
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Por Elaine Paulionis Phelen

O
 homem, o mito e a lenda: Theodore Roo-
sevelt era uma figura maior do que a 
vida, cujo impacto benéfico sobre os 

direitos da humanidade continuou muito depo-
is de sua morte terrestre. Poucas figuras da 
história americana podem igualar o status 
arquetípico de Roosevelt como herói, aventu-
reiro, estadista e visionário.

Os primeiros anos: ganhando força com 
a adversidade

Nascido na cidade de Nova York em 1858, 
o menino, chamado Theodore Roosevelt Jr., 
era uma criança frágil e asmática. No entanto, 
compartilhando da crença de seu pai de que 
força de vontade e vida extenuante poderiam 
superar todas as enfermidades, Teddy trans-
formou-se com disciplina e determinação em 
um indivíduo forte e corajoso.

Sua tenacidade e idealismo mais tarde o 
ajudariam a enfrentar tempestades sombrias 
de dificuldade, particularmente no Dia dos 
Namorados de 1884, quando Theodore per-
deu a mãe e a esposa em poucas horas. Sua 

mãe, Mittie Roosevelt, morreu de febre tifóide 
aos 48 anos, na mesma casa que sua primeira 
esposa, Alice Lee Roosevelt, que aos 23 anos 
morreu após o nascimento de sua filha, Alice.

Theodore expressou sua profunda tristeza 
com uma frase única e comovente em seu diá-
rio: "a luz desapareceu da minha vida".

Procurando uma maneira de transcender 
sua tragédia pessoal, Roosevelt avançou tra-
balhando em um rancho de gado em Dakotas. 
Em seguida, ele serviu como Secretário Assis-
tente da Marinha antes de alcançar o status de 
herói de guerra mítico por liderar a acusação 
dos Rough Riders de San Juan Hill na Guerra 
Hispano-Americana. (Imagem: Coronel Roo-
sevelt dos Rough Riders, 1898 ).

Juntando-se ao futuro presidente McKinley 
como seu companheiro de chapa, eles con-
quistaram uma vitória esmagadora em 1900, 
com base em uma plataforma de paz, prosperi-
dade e conservação.

Ascensão ao poder: Maçonaria e Presi-
dência dos EUA

Em 1901, Theodore seguiu os passos de seu 
herói, o irmão George Washington, batendo 
na porta do templo para se tornar um maçom. 

ndEle foi iniciado em 2 de janeiro  em Matine-
cock Lodge Nº  806 em Oyster Bay, Nova Ior-
que.

Depois de assumir o cargo de vice-
presidente dos Estados Unidos em março 
daquele ano, o irmão. Roosevelt foi aprovada 

them 27 de março e aumentado em 24 abril  . 
Apenas cinco meses depois, o irmão Roose-
velt se tornou presidente dos Estados Unidos 
aos 42 anos, após a morte prematura do assas-
sinato de McKinley em setembro de 1901. 
(Imagem: Carta escrita pelo vice-presidente 
dos EUA Roosevelt antes de receber o 3º 
grau).

Como líder progressista e dissidente políti-
co, o irmão Theodore instituiu políticas 
domésticas, que elevaram as pessoas comuns 
e removeram as barreiras à oportunidade e à 
prosperidade. O Presidente Roosevelt intitu-
lou seu programa doméstico, The Square Deal 
- um aceno sutil à sua lealdade e educação 
maçônicas. Como demonstração de ação eco-
ando seus princípios adotados, ele descreveu 
suas intenções:

“Quando digo que sou a favor do quadra-
do, quero dizer não apenas que defendo o fair 
play sob as regras atuais do jogo, mas que 
defendo que essas regras sejam alteradas 
para trabalhar por uma igualdade de oportu-
nidades mais substancial e de recompensa por 
um serviço igualmente bom. ”

>>>>>

COMO A MAÇONARIA MOLDOU O 
PRESIDENTE THEODORE ROOSEVELT?

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/como-maconaria-moldou-o-presidente.html
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Roosevelt era um ambientalista que estabe-
leceu parques nacionais, florestas e monu-
mentos destinados a preservar os recursos 
naturais da nação. Seus esforços diplomáticos 
bem-sucedidos encerraram a Guerra Russo-
Japonesa e lhe renderam o Prêmio Nobel da 
Paz de 1906. Eleito em 1904 para um mandato 
completo, Roosevelt continuou a promover 
políticas progressistas que promoviam a 
igualdade e a justiça para as pessoas comuns.

A extensa lista de realizações de Theodore 
Roosevelt quase desafia a crença: Harvard 
University Honors Graduate, Membro Mais 
Novo Eleito da Assembléia do Estado de 
Nova York, Líder de uma Exploração Científi-
ca do Rio Amazonas , Historiador e Autor 
Famoso,  Herói  da  Guerra  Hispano-
Americana, Comissário de Polícia da Cidade 
de Nova York, Secretário Adjunto da Mari-
nha, Vencedor do Prêmio Nobel da Paz, 
Governador de Nova York, Presidente dos 
Estados Unidos, além do famoso maçom.

Durante sua Presidência, o irmão Roosevelt 
combinou sua afinidade por viajar com sua 
dedicação à Maçonaria, visitando lojas em 
todo o país e no exterior.  Suas palavras, escri-
tas e faladas, refletiam seus ideais maçônicos; 
ele enfatizou moralidade, dever, serviço, 
igualdade, caridade, autoconhecimento, justi-
ça, sabedoria, mérito e habilidade.

Em um discurso na Grande Loja da Pensil-
vânia, o irmão. Theodore explicou suas razões 
para ingressar na Fraternidade:

“Uma das coisas que me atraiu tanto à 
Maçonaria, que eu tive a chance de me tornar 
maçom, foi que ela realmente cumpriu o que 
nós, como governo e povo, temos o compro-
misso de - de tratar cada homem por seus méri-
tos como homem. ”

Igualdade perante a lei: o feminismo de 
Roosevelt

Além de outros elogios, Roosevelt era um 
defensor dos direitos da mulher, historiador e 
escritor, orador talentoso, conservacionista 
dedicado, diplomata qualificado, ávido 
homem ao ar livre, caçador e alpinista. Ele 
também poderia ser considerado feminista? 

Ao contrário de muitos de seus contempo-
râneos, a crença de Roosevelt no princípio da 
igualdade transcendia o gênero, promovendo 

direitos iguais para as 
mulheres no emprego, nas 
oportunidades e nos salári-
os. Em seu ensaio, " Prati-
cidade de dar direitos igua-
is a homens e mulheres ", 
ele argumentou:

“Visto em resumo, acho 
que não há dúvida de que 
as mulheres devem ter dire-
itos iguais aos homens…. 
Eu afirmo que, assim como 
o mundo agora é, não é 
apenas viável, mas acon-
selhável tornar as mulhe-
res iguais aos homens 
perante a lei. ”

O i rmão Roosevel t 
escreveu mais tarde que 
“as mulheres devem ter 
livre acesso a todos os cam-
pos de trabalho em que 
desejam entrar e, quando 
seu trabalho é tão valioso 
quanto o de um homem, 
deve ser remunerado com a 
mesma qualidade”. Além 
disso, em sua campanha 
presidencial de 1912, Roo-
sevelt deu um passo revo-
lucionário pelos direitos 
das mulheres em igualdade 
de remuneração, proteção 
trabalhista e sufrágio uni-
versal.

Essas ações e crenças qualificam Roosevelt 
como feminista? Pela definição e padrão de 
hoje , acho que seria um exagero chamá-lo 
como tal, embora ele advogasse por salário 
igual por trabalho igual.

No entanto, considerando o feminismo 
durante sua época, que agora é descrita como a 
"primeira onda" do movimento maior, eu argu-
mentaria que  as crenças declaradas de Roose-
velt e o avanço das políticas para tratamento 
igual nos termos da lei (ou seja, oportunidade 
igual de emprego, salário igual e direitos igua-
is de voto) o qualificariam como feminista. De 
fato, o irmão. Roosevelt foi o primeiro grande 
candidato do partido na história dos EUA a 
fazer campanha a favor do sufrágio feminino, 
o que levou a questão ao cenário nacional pela 

primeira vez em 1912. 

Sem medo da morte: a vida de serviço do 
irmão Theodore

Feminista ou não, Theodore Roosevelt per-
maneceu um servo fiel da Humanidade até sua 
morte. Em 1919, ele morreu dormindo e pas-
sou, com apenas 60 anos, para a Eterna Gran-
de Loja. No entanto, seu serviço e dedicação à 
humanidade continuam como exemplos de 
princípios maçônicos trazidos à vida por meio 
da ação - imortal e verdadeira.  

“Somente aqueles que estão em condições 
de viver não têm medo de morrer; e ninguém 
está apto a morrer que se encolheu da alegria 
da vida e do dever da vida. Tanto a vida quan-
to a morte fazem parte da mesma grande aven-
tura. ” - Irmão Theodore Roosevelt

Coronel Roosevelt dos Rough Riders, 1898

https://superlight.com.br/
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Kristine Wilson-Slack

T
oda civilização é infundida com a idéia, 
mito ou história da Árvore da Vida. A 
Árvore da Vida é o único folclore multi-

cultural que tem um significado consistente, 
independentemente do ethos ou período de 
tempo. Nessas histórias, a árvore é portadora 
da Sabedoria, e todas as criaturas vivas - divi-
nas e mortais - descansam em seus galhos e 
folhas. Em alguns casos, como na Pérsia Anti-
ga, os seres humanos são a estrutura da Árvo-
re, proporcionando amor e sabedoria para 
toda a humanidade e vida. Em algumas tradi-
ções, a Árvore representa os caminhos para 
Deus ou é a manifestação do amor divino do 
qual todos fazemos parte. A vida se entrelaça 
consigo mesma, independentemente da espé-
cie ou forma, criando uma conexão viva e res-
piratória de toda manifestação física do uni-
verso.

Da Vida Secreta das Árvores , sabemos 
agora que as árvores -

“Da mesma espécie são comunais e fre-
qüentemente formarão alianças com árvores 
de outras espécies. As árvores da floresta 
evoluíram para viver em relacionamentos coo-
perativos e interdependentes, mantidos pela 
comunicação e uma inteligência coletiva, 
como uma colônia de insetos. Essas altas colu-

nas de madeira viva chamam a atenção para 
as coroas abertas, mas a ação real está ocor-
rendo no subsolo, a poucos centímetros abai-
xo de nossos pés. Todas as árvores são conec-
tadas umas às outras através de redes subter-
râneas de fungos. As árvores compartilham 
água e nutrientes através das redes, além da 
comunicação. Eles enviam sinais de angústia 
sobre secas e doenças, por exemplo, ou ata-
ques de insetos, e outras árvores alteram seu 
comportamento quando recebem essas men-
sagens. ” 

Não acho que seja coincidência que as árvo-
res representem fraternidade e solidariedade. 
Parece que estamos familiarizados com a 
idéia de fraternidade, mas não de solidarieda-
de. Solidariedade não era um funcionário pala-

ºvra até o início do 19  século, quando Napo-
leão usou em seu Código Civil. A idéia de soli-
dariedade, no entanto, existe desde que existi-
ram seres humanos. Solidariedade é a unida-
de, ou acordo de sentimento ou ação, entre 
indivíduos com um interesse comum. É um 
apoio mútuo dentro de um grupo, seja ele qual 
for. Deriva da palavra latina solidus que signi-
fica "a soma total". A soma de todas as partes.

Estive examinando a palavra City e a pala-
vra Sidaridity , e em muitos rituais maçônicos, 
as palavras são usadas nas mesmas passagens 
rituais, mas evocam significados muito dife-
rentes. A caridade, em nossa mentalidade 
moderna, tem implicações de piedade e falta; 
implica o desamparado em necessidade, o 
fraco necessitando de força e o silencioso pre-

cisando de uma voz. A caridade é de uma pers-
pectiva de superioridade, de ter versus não. 
Para o bem ou para o mal, nossa cultura trans-
formou caridade em uma palavra quase suja. A 
solidariedade, por outro lado, lembra que ação 
e igualdade são as motivações para ajudarmos 
uns aos outros.

Como as árvores nos informaram, a solida-
riedade é "a irmandade dos atos, não a irman-
dade das palavras". [ii]

Já esquecemos que a raça humana é a única 
"raça" à qual pertencemos. Unidade. Esquece-
mos que o bem de muitos supera o bem de um. 
Serviço. Esquecemos que, através de todos os 
ensinamentos esotéricos, de todas as religiões 
e filosofias do mundo, existe uma verdade: 
somos todos um. Humanidade.

Os seres humanos, sendo humanos, apren-
deram segregar e discriminar. Nós discrimina-
mos quais roupas devem ficar em nosso armá-
rio, quais amigos são bons para nós, quais ali-
mentos entram em nossos corpos. Segrega-
mos nosso armário de roupas por cor ou fun-
ção, segregamos nossas bibliotecas por assun-
to e não podemos deixar de julgar e segregar 
as pessoas ao nosso redor. Um bebê não discri-
mina a não mãe da mãe? O rebanho de vacas 
segregam dos caçadores? Humanos. Animais. 
Julgamos, discriminamos e segregamos todos 
os dias. Essas palavras não são más palavras. 
Como a arma ou a espada, são ferramentas 
para serem usadas com precisão e pondera-
ção.

>>>>

Árvore da Vida (1905) de Gustav Klimt

O SIGNIFICADO DA SOLIDARIEDADE
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O Malhete 13O Malhete Julho de 2020  

Fracassamos em nossa humanidade quando 
falhamos em reconhecer que discriminamos nos-
sos semelhantes com uma mentalidade de medo 
e ódio. Existem inúmeras maneiras de segregar a 
nós mesmos, e fazemos isso sem nos perguntar 
por que ou se é mesmo da nossa natureza. Pode-
mos refletir que éramos primitivos que precisa-
vam nos unir contra os inimigos mais severos da 
natureza para garantir nossa sobrevivência; e se 
unir contra "outro" era necessário. Quando nos 
unimos contra outros humanos, iniciamos uma 
espiral descendente contra a qual lutamos desde 
então. E, no entanto, também percebemos que o 
espírito de cooperação pode viver dentro de nós 
e nos fornecer um modo de vida melhor. Albert 
Schweitzer disse: "O primeiro passo na evolução 
da ética é um senso de solidariedade com outros 
seres humanos".

Nós nos dividimos por idade, sexo, classe, 
religião, cultura, geografia, nação e raça. Dividi-
mos por cor de cabelo, cor dos olhos, roupas, 
escolaridade e hobbies. Alguém é "nós" ou "não 
nós". Fazemos isso por muitas e muitas razões - 
nenhuma das quais me parece válida. Vemos as 
diferenças, mas, em vez de celebrá-las, escolhe-
mos temer. Escolhemos o medo porque não 
vemos que a humanidade seja uma raça, um ser, 
uma egrégora.

Sabemos que "no princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus". 
Logos, o sopro da vida no universo divino, é 
Deus manifestado. A tradução original de Coph 
Sahidic , o ditado aqui é realmente "No princípio 
existia a Palavra, e a Palavra existia com Deus, e 
Deus era a Palavra". Esta Palavra, Logos, é a 
expiração da respiração, que é o espírito do ani-
mus, a vontade divina, o conhecimento supre-
mo.

Segundo Rudolf Steiner, uma vez que o 
homem primitivo evoluiu, ele começou a profe-
rir sons articulados - as palavras do discurso. 
Essa grande transformação, de aprender a respi-
rar e falar, foi de fundamental importância para o 
homem. Em Gênesis (II.7), lemos:

“E o Senhor Deus ... soprou em suas narinas o 
sopro da vida; e o homem se tornou uma alma 
vivente. ”

Esta passagem descreve o período em que as 
brânquias que outrora possuíam o homem se 
transformaram em pulmões e ele começou a res-
pirar o ar exterior. Simultaneamente, com o 
poder de respirar, ele adquiriu uma alma interior 
e, com essa alma, a possibilidade da consciência 
interior, de tornar-se consciente do viver dentro 
da alma.

“Quando o homem começou a respirar ar 
pelos pulmões, seu sangue foi revigorado e foi 
então que uma alma superior à alma grupal dos 
animais, uma alma individualizada pelo princí-
pio do ego, poderia encarnar nele para levar a 
evolução adiante. suas fases totalmente huma-
nas e depois divinas. Antes que o corpo respiras-
se ar, a alma do homem não podia descer à 
encarnação, pois o ar é um elemento envolvido 
[sic] com a alma. Naquele momento, portanto, o 
homem realmente inspirou [sic] a alma divina 
que veio dos céus. As palavras de Gênesis, em 
seu sentido evolutivo, devem ser tomadas lite-
ralmente. Respirar é ser permeado pelo Espírito 
... Quando respiramos, comungamos com a 
alma do mundo. O ar inspirado [sic] é a vesti-
menta corporal dessa alma superior, assim 
como a carne é a vestimenta do ser inferior do 
homem. ” [iii]

Os seres humanos respiram em espírito. 
Todos os humanos nasceram para alcançar o 
mesmo propósito - estar conscientes juntos. Não 
houve diferenciação quando nos envolvemos - 
toda a matéria é uma - tudo o que respira tem 
alma. Quem diria mesmo que as rochas não res-
piram à sua maneira? Eu discordo ... Todas as 
criaturas vivas têm o mesmo propósito, como 
Steiner disse, e isso deve ser permeado pela 
Alma. Nenhuma raça, gênero ou qualquer outra 
característica segregadora foi usada para deter-
minar quem teria uma alma e quem não. Se todos 
são a Palavra, o Logos divino, então todos são 
um.

Para todo maçom, o chamado da unificação é 
forte. É desafiador. É como respirar ar novo. 
Nosso objetivo é apagar as linhas que se dividem 
- em todas as coisas. Há uma humanidade, um 
país, uma terra, um tudo. Se tudo é feito de um 
Logos, é um. Solteiro. A soma de todas as partes. 
Solidariedade.

De uma edição de 1888 da revista "The Esote-
ric", encontramos o parágrafo a seguir de outro 
livro intitulado "Mysteries of Magic", de Eliphas 
Levi.

“Segundo os cabalistas, Deus cria eterna-
mente o grande Adão, o homem universal e per-
feito que contém em um único espírito. Todos os 
espíritos e todas as almas, portanto, as inteli-
gências vivem duas vidas ao mesmo tempo; um 
geral que é comum a todos e outro especial e indi-
vidual. A solidariedade e a reversibilidade entre 
os espíritos dependem, portanto, do fato de vive-
rem realmente um no outro - todas iluminadas 
pelo esplendor daquele, todas afligidas pelas 
trevas daquele. O grande Adão foi representado 
pela árvore da vida que se estende acima e abai-
xo da terra, por raízes e galhos. O tronco é a 
humanidade em geral, as várias raças são os 
galhos e os inúmeros indivíduos são as folhas. 
Cada folha tem sua própria forma,

Os ímpios são as folhas secas e a casca morta 
da árvore. Caem, decaem e são transformados 
em estrume, que retorna à árvore através das 
raízes. Os cabalistas também comparam os ímpi-
os ou réprobos com os excrementos do grande 
corpo da humanidade. Essas excreções servem 
como adubo para a terra, que produz frutos para 
nutrir o corpo; assim, a morte sempre retorna à 
vida e o próprio mal serve para a renovação e 
nutrição do bem.

A morte, portanto, não tem existência e o 
homem nunca se afasta da vida universal. Aque-
les a quem chamamos de morto ainda sobrevi-
vem em nós e nós subsistimos neles; eles estão 
na terra porque estamos aqui e estamos no céu 
porque estão localizados lá. Quanto mais vive-
mos nos outros, menos precisamos ter medo de 

morrer. ”
Um maçom encontrará essas palavras intima-

mente familiares. Viver em serviço, para a huma-
nidade, não em subjugação, é o nosso propósito. 
Quanto mais vivemos nos outros, mais vivemos 
na solidariedade, o aperfeiçoamento da humani-
dade continua. O que pode ser mais perfeito do 
que tornar-se Aquele que deveríamos ser? Essa 
citação acima implica que o Solidariedade se 
estende não apenas aos vivos na Terra, mas àque-
les que passaram para outro reino, seja o céu, 
Nirvana ou até o Inferno. Estamos todos conec-
tados e a vida nunca acaba. Nós tiramos nossa 
influência, em alguma medida, deles - por lega-
do ou intuição - e continuamos a manifestá-los 
neste reino.

“Somos todos membros de um corpo e o 
homem que se esforça para suplantar e destruir 
outro é como a mão direita que procura cortar a 
esquerda por ciúmes. Quem mata outro, mata a 
si mesmo, quem rouba a si próprio, engana a si 
mesmo, quem fere outro, mutila-se; pois outros 
existem em nós e nós neles. ” [iv]

Como espécie, devemos aprender a nos colo-
car na vida de outras pessoas que deixamos de 
crescer. Este trabalho não é para qualquer forma 
de ganho pessoal, nem glória, nem esplendor.

É verdadeiramente a serviço de todos os seres 
humanos - o que éramos, somos e seremos. Se 
todo mundo não é bonito, ninguém é ... A beleza 
é uma maneira de ver o mundo, não de julgá-lo. 
[v]

Finalmente, de Joni Mitchell:
“Em uma estação de serviço de rodovia

D u r a n t e  o  m ê s  d e  j u n h o ,
f o i  t i r a d a  u m a  f o t o g r a fi a  d a  Te r r a
V o l t a n d o  d a  L u a
E  v o c ê  n ã o  p o d i a  v e r  u m a  c i d a d e
Naquela bola de boliche marmorizada
Ou em uma floresta ou em uma rodovia

[ vi]  Ou em mim aqui, menos que tudo …  "
[i] Vida oculta das árvores, Wohlleben, Peter, 

março de 2018
[ii] Solidariedade transnacional: conceito, 

desafios e oportunidade, Helle Krunke, Hanne 
Petersen, Ian Manners - 2020, de um artigo de 
2012, referenciado em 6 de junho de 2020

[iii] Rudolf Steiner, The Logos and The Word, 
de The Essential Rudolf Steiner, Google Books, 
acessado em 1 de junho de 2020

[iv] Solidariedade, The Esoteric, “Mistérios 
da Magia de Eliphas Levi”, setembro de 1888.

[v] Andy Warhol, Citação
[vi] Joni Mitchell da música "Refuge of the 

Roads.

https://bloguniversalfreemasonry
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O
 simbolismo é algo importante dentro da 
maçonaria, o Rito de York não fica de 
fora desta questão, mas como este é rela-

tivamente novo no Brasil, ainda temos algu-
mas dúvidas e perguntas por fazer, normal-
mente agimos conforme os manuais internaci-
onais que recebemos, mas nem sempre esta-
mos por dentro das reais informações sobre os 
motivos daquilo que é praticado e sua explica-
ção do uso em loja.

Por isto geralmente buscamos o aperfeiçoa-
mento com o estudo e a busca do conhecimen-
to, neste ponto entra a pesquisa, a leitura, a 
relação de análise sobre os motivos e as apli-
cações de tais situações, relações, questões 
dentro de um rito, ato ou movimento.

A maçonaria funciona desde sempre com 
uma filosofia e com alegorias, todas tendo um 
motivo, um princípio, desde os pedreiros anti-
gos até hoje sabemos que o desenvolvimento 
simbólico e filosófico é fundamental para o 
nosso aperfeiçoamento, dentro desta premissa 
então construimos diferentes saberes para a 
evolução da mentalidade maçônica.

Na maçonaria a cor também representa uma 
gama de significados, os diferentes usos nos 
aventais, os ritos acabaram elegendo e desig-
nando cores para seus graus, mas de forma 
geral o azul é a porta de entrada na simbologia, 
por este motivo vamos entender um pouco 
sobre esta prática e como é entendido o uso 
desta cor no Rito de York.

Vamos caminhar um pouco pela perspecti-
va histórica, mas também pela analogia filosó-
fica, ainda dentro do rito vamos buscar enten-
der o simbolismo alegórico e destacar a rela-
ção de força do azul para o delimiar maçônico 
no apanhado geral da arte real.

2. O AZUL NA HISTÓRIA.
Nos Estados Unidos da América o sistema 

Blue Lodges são aplicados para as lojas sim-
bólicas, ou seja, aquelas que trabalham nos 
três primeiros graus da maçonaria, Aprendiz, 
Companheiro e Mestre, como indica 
YAMAMOTO (2016). 

Para nós no Brasil isto parece mais uma 
complicação do que uma explicação, mas se 
torna simples se pensar da seguinte forma, os 
três primeiros graus são chamados “lojas azu-
is” e são conhecidos como monitor de Webb, 
seguem o ritual de Webb (monitor é o nome do 
livro publicado pelo irmão Webb), sendo 
assim normalmente lá nos EUA o azul designa 
a loja nos três primeiros graus e o rito é o moni-
tor. 

A loja “Azul” é composta pelos três primei-
ros graus de Maçonaria, Aprendiz, Compa-

nheiro de Ofício e Mestre Maçom.
O azul é emblemático da amizade e benevo-

lência universal, instruindo-nos que, na mente 
de um maçom, essas virtudes devem ser tão 
extensas quanto o próprio arco azul do céu.

Sendo o azul a cor dos graus do antigo ofí-
cio nos ensina que é o símbolo para a amizade 
e benevolência universal, como é a cor da abó-
bada celestial colocada no templo maçônico, 
que abraça o mundo, por isso cada Irmão 
Maçom deve ser igualmente extensivo nas 
suas virtudes de companheirismo e amor fra-
terno.

Dentro do estudo da bíblia podemos notar 
que nos relatos os antigos sacerdotes judeus 
empregavam o uso de uma fita azul por sobre 
as vestes, esta era chamada de “tekelet” e que 
simbolicamente significa perfeição, por este 
fato podemos entender que o neófito ao ser 
iniciado na ordem logo na loja simbólica ou 
azul ele está buscando sua melhoria, tentando 
chegar em sua perfeição interior com seus estu-
dos e transformações. 

Na Idade Média as cores foram empregadas 
com grande significado, o azul era representa-
do como o símbolo da imortalidade e o verme-
lho como sendo o amor divino de Deus, por 
este fato as ordens religiosas e os militares ape-
lavam para o uso de tais cores em suas fardas 
ou vestes, também colocaram tais cores nas 
alegorias religiosas, a virgem Maria com o 
azul e o vermelho com o nosso senhor Jesus 
Cristo.

>>>>

BLUE LODGE
SIMBOLISMO DO AZUL NO RITO DE YORK

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/blue-lodge-simbolismo-do-azul-no-rito.html
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Observando o estudo teológico podemos 
destacar de forma rápida que várias socieda-
des sempre deram enfase para o azul como 
uma cor de grande simbolismo, na Egito era a 
cor da verdade e usada entre os nobres, os babi-
lônios pintavam seus ídolos com Lápis-lazúli 
que era a cor da perfeição e o povo Hindu ves-
tia Deus Vishnu com azul já que esta era a cor 
da sabedoria.

O termo azul vem do persa lazward, “azul, 
lápis-lazuli” o que é uma clara referência à cor 
da pedra lápis-lazuli. É a cor do espírito e do 
pensamento. Simboliza a lealdade, a fidelida-
de, a personalidade e sutileza. Simboliza tam-
bém o ideal e o sonho representado por uma 
cor fria.

O azul claro provoca a sensação de higiene 
e frescor, mas também estimula a produtivida-
de e transmite sucesso, Já o azul escuro é cor-
porativo, mostrando poder e confiança, sendo 
uma cor espirituosa que proporciona calma e 
segurança às pessoas. 

Assim como outras superstições, a cor azul 
tem uma grande influência e faz parte de um 
simbolismo enorme na espiritualidade, por 
isto a cor azul é a cor da comunicação e da 
conexão, abrindo grandes caminhos e cone-
xões inabaláveis pra quem optar pela tonalida-
de.]

Para a psicologia a cor azul é ligada a confi-
ança, verdade, intelectualidade e serenidade, 
sendo uma cor fria que provoca o relaxamento 
e calma, dentro do preceito do cristianismo 
reflete o desejo da purificação. O manto da 
Virgem Maria leva a cor azul, simbolizando 
nesse caso todo o desapego do mundo para 
uma vida de pureza e de paz.

A cor azul ajuda a baixar a pressão arterial, 
acalma e traz clareza mental, produz tranqüili-
dade, ternura, afetuosidade, paz de espírito e 
segurança, também reduz o stress e a ansieda-
de, promovendo a saúde emocional, ajuda nas 
atividades intelectuais e na meditação, confi-
ança e tranqüilidade.

O azul transmite e favorece a compreensão 
sendo sim a cor do bem estar e do raciocínio 
lógico, segundo os psicólogos é a única que 
tem poder de desintegrar energias negativas, 
favorecendo a paciência, a amabilidade e a 
serenidade, sendo normalmente preferida por 
adultos, demonstra uma certa maturidade.

Segundo ASLAN (2012) o azul é simboli-
camente, na Maçonaria, a cor do céu no seu 
infinito, como infinita deve ser a tolerância 
condicionada nas atitudes dos Maçons nos 
três primeiros graus – Aprendiz, Companhei-
ro e Mestre maçom.

Nicolas Flamel o grande alquimista e pre-
cursor dos estudos da química e da física no 

seu Rosário dos Filósofos destacou que o azul 
na pedra filosofal é a representação do avanço 
espiritual e da operação da renovação daquilo 
que é possível de ser mudado. 

Fulcanelli outro importante estudioso da 
alquimia antiga destaca que as cores são 
representações fidedignas das ações, o azul é o 
saber e o poder do conhecimento, o branco a 
pureza, por este fato o iniciado veste branco 
em sua entrada na loja durante seu ritual de 
iniciação, ademais ainda segundo Fulcanelli o 
preto é o simbolismo da morte ou da perda, 
por isto o deus egípcio da morte era pintado de 
negro.

Ainda históricamente observando o azul foi 
empregado como o símbolo da realeza na 
Europa, principalmente na França, o sangue 
real era dito sangue azul, a designação desta 
cor era diretamente para o uso dos nobres 
sendo entendida como uma cor de alta capaci-
dade de poder e de grande honra em sua graça, 
despertando sabedoria nos homens.

O azul do dia e o azul profundo da noite (cla-
ro e escuro) são dualidades de uma mesma 
condição, indicam psicológicamente duas 
faces de uma mesma moeda, onde o ser huma-
no pode se refletir, como se ao ver sua face no 
espelho sabe que existe um outro eu, não físi-
co, mas mental, interior, ligado ao exterior que 
são distintos, mas ao mesmo tempo igual.

3 CONCLUSÃO
A maçonaria emprega cores que são desig-

nações para seus ritos, indicações de atuações 
dos irmãos em loja, são entendidas como uma 
divisão de corpos para funções específicas em 
vários ritos, mas tudo dentro de uma lógica 
filosófica e única que devemos ter uma noção.

No Rito de York podemos considerar que a 
primeira das informações é justamente sobre o 
nome elencado para as lojas dos primeiros três 
graus, onde nos EUA são chamadas de loja 
azul (Blue Lodges) que se trata de uma desig-
nação normal em referência a cor inicial do 
corpo maçônico que se forma na América do 

Norte.
No Brasil chamamos de loja simbólica, mas 

devemos entender que o azul é empregado 
como uma relação íntima de contemplação e 
propagação de conhecimento, tendo em vista 
que o azul pode e deve ser entendido simbóli-
camente como uma cor que deve despertar 
mudança, estamos falando aquela mudança 
no neófito, aquele iniciado que vai manter os 
primeiros contatos com a ordem. 

Devemos notar que por relação básica 
sendo o azul dentro da simbologia religiosa de 
vários grupos em sí guarda uma sacralidade o 
agora iniciado deve compreender que deve 
buscar reconhecer suas limitações e se revigo-
rar como maçom, combatendo seus defeitos e 
edificando suas virtudes para seu bem.

Não só no Rito de York sendo empregado o 
azul mas em outros ritos, podemos compreen-
der que é a busca pela mística de uma revolu-
ção intelectual, onde cada elemento acaba por 
reconhecer a abóboda celeste como o local de 
contato com o cósmos, pedindo e emanando 
energias, e psicológicamente o azul faz com 
que cada irmão se mantenha firme em seus 
propósitos, inclusive contribuíndo para uma 
egrégora em loja.

Estando em loja no Rito de York, junto da 
harmonia, podemos observar e sentir que o 
tom azul é edificante, contribui para o bom 
andamento das reuniões, acalma e permite a 
boa atividade, tanto para os trabalhos quanto 
para as instruções.

Por fim, metafóricamente, o azul é a cor da 
ordem, sim já que entendemos que esta cor 
nos leva para a busca do conhecimento, para a 
reflexão e também para a harmonia entre nos-
sos irmão, assim, ao final de uma reunião a 
tonalidade azul nos mantem relaxados, e em 
paz com nossos deveres de maçom. 

1 .  A S L A N .  N i c o l a ,  G R A N D E  D I C I O N Á R I O 
ENCICLOPÉDICO DE

MAÇONARIA E SIMBOLOGIA. Rio de Janeiro: Ed. Maçô-
nica A Trolha,

2012.
2. Bíblia Sagrada.
3. CASTRO. Boanerges Barbosa de, O Templo Maçônico e 

seu
Simbolismo. Rio de Janeiro: Ed. Aurora, 1980.
4. Loja Frank Marshall no 170. Rito de York: o rito americano 

das
blues Lodjes – volume 1: grau de aprendiz admitido. / Loja 

Frank
Marshall no 170. – Londrina: Ed. Maçônica “A TROLHA”, 

2016.
5. O Prumo 1970 – 2010: Coletânia de artigos: Grau 1 – 

aprendiz /
[pesquisa : Wilmar Silveira]. Florianópolis: GOSC, 2010. 2v.
6. Proença. Graça, História da Arte. Editora Ática, 2010.
7. Ribeiro, J. G. da C. Ritual de Aprendiz – Rito de YORK / 

Grande
Oriente de Santa Catarina, 2010.
8. Webb, Thomas Smith. O Monitor dos Franco-Maçons. 1a 

Edição.
2017 – Salvador – BA: Curtipiu Publicações.

https://omalhete.blogspot.com/p/doacoes.html


02 O Malhete0202 O MalheteNovembro de 2019  O Malhete16 O MalheteJulho de 2020  

S
haquille O'Neal nasceu em Nova Jersey 
em 6 de março de 1972. Seu padrasto era 
sargento do Exército dos EUA e perma-

neceu em Wildflecken, na Baixa Francônia, 
por alguns anos, motivo pelo qual Shaq cres-
ceu na Alemanha e estudou em Fulda. Em uma 
entrevista ao jornal semanal “Die Zeit”, ele 
descreveu seu tempo na Alemanha como “for-
mativo”. De volta aos EUA, O'Neal se tornou 
um jogador importante na Cole High School, 
em San Antonio, e durante seus estudos, ele 
rapidamente se tornou um jogador de desta-
que na liga universitária.

Do esporte à música e drama
Com um tamanho de corpo de 2,16 metros e 

um tamanho 60 de acordo com os padrões 
europeus, ele era predestinado ao basquete e 
iniciou uma impressionante carreira profissio-
nal em 1992, durante a qual mudou de time 
várias vezes. Apesar de seu peso corporal de 
150 kg, ele não era apenas caracterizado por 
força excepcional, mas também por alta mobi-
lidade. Como um dos melhores jogadores da 
National Basketball Association (NBA) e um 
dos melhores jogadores do mundo, ele fez 
parte da seleção All Star Games por 15 anos. 

Em 1996, ele foi eleito um dos 50 melhores 
jogadores da NBA de todos os tempos. Em 
2011, Shaquille O'Neal renunciou ao esporte 
profissional. Apenas no ano passado, ele foi 
incluído no Hall of Fame da organização mun-
dial de basquete FIBA, e sua antiga camisa 
número 32 não será mais premiada no Miami 
Heat.

O'Neal permaneceu fiel ao basquete de 
outras maneiras. Desde 2011, ele é responsá-
vel pelo formato de TV "Shaqin a Fool", parte 
integrante do programa "Inside the NBA". Ele 
também é um homem superlativo em outras 
áreas. Ele trabalhou como rapper na principal 
liga desse gênero e vendeu seu primeiro 
álbum "Shaq Diesel" mais de um milhão de 
vezes. O'Neal também apareceu em 15 lon-
gas-metragens.

Muçulmano e Maçom
Mas o homem de peso tem um lado intelec-

tual e espiritual. Em 2012, ele obteve seu dou-
torado em ciências da educação pela Barry 
University, na Flórida. Ele também é um 
muçulmano devoto e foi admitido na Liga 
Maçônica em 2011. Desde então, pertence à 
empresa de construção de Boston “Widow's 
Son Lodge No. 28 "em diante. Também em 
2011, ele se tornou o Prince Hall Mason e, por-
tanto, um membro da maior e mais antiga loja 
com irmãos predominantemente de origem 

afro-americana. O'Neal fez várias doações 
para instituições de caridade e filantrópicas, 
por exemplo, para os clubes de meninos e 
meninas da América. Ele também trabalha 
como policial de reserva em Los Angeles, 
Miami e Phoenix. Ele também fundou uma 
organização em Orlando que protege os pro-
prietários da execução. 

Uma boa história, que foi divulgada pela 
mídia em todo o mundo, aconteceu em 2016. 
O policial Bobby White recebeu um telefone-
ma de um morador local em Gainesville, Fló-
rida, que reclamou que as crianças estavam 
jogando basquete muito alto na rua dele. O 
policial então dirigiu para a "cena do crime", 
mas não para proibir o jogo, mas para jogar 
junto. Shaq, como O'Neal é conhecido por 
seus fãs, tomou conhecimento do incidente e 
voou para Gainesville para se tornar o famoso 
"policial de basquete". Ele levou a estrela à 
quadra de basquete, caminhou até as crianças 
e disse com uma piscadela: "Eu disse que pedi-
ria reforços." Houve uma grande alegria quan-
do o ex-gigante da NBA saiu do carro da polí-
cia e se envolveu em um jogo com as crianças.

O artigo apareceu pela primeira vez na 
revista suíça "Alpina", edição de abril / 2016 e 
foi complementado e atualizado para O 
Malhete.

UM GIGANTE DE BASQUETE COM 
UM CORAÇÃO PARA OS PEQUENOS
Shaquille O'Neal é versátil. Ele fez seu nome como atleta, músico, apresentador de TV e ator. 
Ele também possui um doutorado em ciências da educação. E ele é um maçom confesso.

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/um-gigante-de-basquete-com-um-coracao.html
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E
m minha Coluna no jornal Sem Censura, 
edição de maio deste ano, fiz referência à X 
Carta a Damão, escrita por Frei Caneca sob 

o pseudônimo de Pítia. Um leitor me telefona, 
solicitando informações a respeito desses perso-
nagens eleitos pelo Frei do Amor Divino, para 
postar suas mensagens e ensinamentos a seus 
contemporâneos

Disse-lhe eu: uma lenda que remonta aos tem-
pos de Dionísio I, então rei de Siracusa. Damão e 
Pítia, alunos de Pitágoras, teriam ido a Siracusa 
ensinar e difundir os princípios da filosofia 
pitagórica. 

Em vez de agradecimentos, Pítia recebeu a 
difamação de que se valia de suas aulas para des-
dizer do rei e sugerir desobediência à sua autori-

dade.
Em julgamento, foi-lhe aplicada a pena de 

morte. Então ele pediu à Sua Majestade que lhe 
concedesse alguns dias, para voltar à sua terra e 
se despedir de seus familiares. Permissão nega-
da, pois o rei entendia que o condenado não cum-
priria sua promessa.

Sabedor dessa situação, Damão se apresentou 
para responder com a pena de morte caso Pítia 
não retornasse. Deferida a proposta. E não retor-
nando o amigo na data acertada, seguia Damão 
para cumprir o combinado, quando aparece 
Pítia, informando que o atraso se deveu ao fato 
de a embarcação em que vinha, fora alvo de pira-
tas e ele teve que chegar a nado e por isso com 
aquele atraso.

Dionísio I teria ficado surpreso com a confi-
ança de Damão em seu amigo, e mais surpreso 
ainda com a fidelidade de Pítia, honrando seu 
compromisso mesmo com o sacrifício da vida. 
Ganhou o perdão. E ambos receberam o prêmio 
de conselheiros de Sua Majestade.

Não sei se os irmãos maçons têm percebido a 
grande  preocupação dos dirigentes da Ordem 
com a “evasão maçônica”. Não só aqui no Bra-
sil, mas no mundo inteiro. Consta que entre os 
anos de 2008 e 2016 a maçonaria teria sofrido  

queda em seus quantitativos, a saber: Estados 
Unidos 19%, Inglaterra 22%, Canadá 25% e 
França 30%.  Deseja-se diagnosticar as causas, 
pois sem isto não se terá a produção do antídoto 
com que surpreender o mal. 

A Associação de Médicos Maçons se apresen-
ta para debater o assunto aqui no Brasil e já se 
programou para isso, anunciando um Encontro 
Virtual para as 14 horas do dia 25 de julho deste 
ano, onde e quando teremos a Conferência do Ir 
João José Xavier, Sereníssimo Grão-Mestre da 
GLESP, e Moderadores os IIr Alfredo Roberto e 
Roberto Muzzi, Presidente e Secretário da 
AMEM respectivamente.

Mas enquanto não se produz a vacina ... seria 
de boa geometria sensibilizar o candidato à Ini-
ciação, para o caráter de Pítia, pois o maçom, 
como aquele personagem, até chega a receber  
prêmio, porém nunca senão pelo merecimento 
de ter honrado os compromissos. Ou como asse-
gura o Apocalipse: “o prêmio se recebe, mas é 
preciso ser fiel até o fim”. 

Antônio do Carmo Ferreira.
Presidente da ABIM – Associação Brasilei-

ra da Imprensa Maçônica. Recife/PE.
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E
m um mundo digital e virtualizado no 
qual a maioria de nossos relaciona-
mentos pessoais é feita por meio de 

uma tela em que você não precisa mais se 
encontrar para dizer algo a si mesmo, basta 
enviar uma mensagem do WhatsApp com 
o conteúdo que deseja comunicar, chegar, 
ler e ler e ele responde sem perder a visão 
de si mesmo, porque que melhor metáfora 
do que dar um nome a um sentimento ou 
ação com um objeto como o chip.

O chip maçônico é o pepito de críquete 
que você carrega para dentro que informa 
se uma ação é, como eu digo, maçônica ou 
não, ou seja, se é boa ou ruim. Bom e ruim 

para você e para outras pessoas, porque cos-
tuma dizer que ser bom é bom para os 
outros, mas acho que também é bom para 
você, pois se você não coleciona ou sabe 
como arrumar sua própria casa, não pode 
arrumar sua casa. Os demais.

Poderíamos dizer que o chip precisa de 
um software para funcionar e, é claro, esse 
software seria um software maçônico, 
como o de um computador, por exemplo, 
que é atualizado de tempos em tempos com 
melhorias e correção de erros, assim como 
fazemos a cada Algum tempo devemos 
olhar para dentro, ver como somos e saber 
que temos ou devemos mudar para algo 
melhor e resolver nossos erros.

Mas não se trata de remover o mal com a 
primeira atualização, porque isso é impos-
sível.

Com o tempo e o uso de seu próprio soft-
ware, aquele que você mesmo projeta e 
reprojeta, sempre haverá novas funcionali-
dades que você aprende ao longo do cami-
nho e que você não conhecia e falhas que 
você não sabia que existiam. Trata-se de 
equilibrar e não eliminar, uma vez que é 
impossível ser perfeito e impossível ser 
bom em tudo, fazendo com que a parte da 
balança pese mais do que seja boa e ruim.

Portanto, se todos tivéssemos um chip 
maçônico com um software que atuali-
zássemos de vez em quando, seria um 
pouco melhor, porque o mais importan-
te não é tê-lo, mas atualizá-lo e resolvê-
lo.

Fonte: Maçonaria Mista�

O CHIP MAÇÔNICO
Uma Maçonaria Digital

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/o-chip-maconico-uma-maconaria-digital.html
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Por  Erik Marks

N
esta edição, eu queria oferecer uma 
prática baseada na linha de prumo que 
conecta o céu e a terra. A frase que ouvi-

mos de Amós de Deus: "Estabelecerei uma 
linha de prumo no meio do meu povo Isra-
el". CH Spurgeon, que foi publicado na 
Sword and Trowel em 1800, oferece três 
interpretações dessa afirmação:

I) Medir a verticalidade de uma parede 
ou, no nosso caso, a de uma pedra individu-
al.

2) Na construção do templo de pedra indi-
vidual ou do templo maior entre e para os 
homens.

3) No nivelamento ou destruição das refe-
ridas paredes, pedras ou templos, quando 
não verticalidade moral ou ética.

Embora não houvesse evidência de que 
Spurgeon fosse um maçom, as pessoas 
podem suspeitar disso e continuar a especu-
lar até hoje. Nosso uso regular do prumo é 
oferecido nessas interpretações, mas tam-
bém o uso do prumo ou da linha de prumo 
para determinar quando a correção ou 
mesmo a demolição são necessárias para 
construir novamente.

Lemos no discurso de despedida do Presi-
dente George Washington à nação: "... que, 
depois de quarenta e cinco anos de minha 
vida dedicados ao serviço [de nossa nação] 
com zelo sincero ..." Nesta declaração, 
observamos duas idéias maçônicas, a de ser 
retos, retos ou de retidão moral ou ética; e a 

ideia de zelo. A palavra zelo entra em uso no 
século 14 ou em torno dela e que hoje 
conhecemos como uma ânsia ou um ardente 
interesse em buscar algo.

Levado ao extremo, e sem retidão ou com-
passo moral, o zelo transforma alguém em 
fanático: um partidário fanático; algo que 
nosso primeiro presidente não foi e advertiu 
contra em seu discurso de despedida. Para o 
resultado negativo e zeloso, a alvenaria tem 
salvaguardas. O prumo ou linha de prumo 
nos leva a medir nossa verdade e sua dispen-
sação contra a moral e a ética de nossa reli-
gião escolhida e os ideais de alvenaria em 
harmonia um com o outro. Quando o zelo na 
posição vertical se afasta do bem comum, a 
linha de prumo certamente indicará a neces-
sidade de correção.

Portanto, nossa contemplação em relação 
à posição vertical poderia testar de maneira 
semelhante e regular, de maneira prática ou 
viva, nossa integridade usando a metáfora. 
Primeiro, estou vivendo alinhado com meus 
ideais professos? Segundo, estou construin-
do uma vida em harmonia com e para meus 
vizinhos e para mim - estamos nos alinhan-
do, correta e harmoniosamente, ou inter-
rompidos pela discórdia? Terceiro, estou 
disposto a derrubar minhas paredes internas 
a serviço de corrigir os erros que impus a si 
próprio, a um outro ou à sociedade?

Para esta prática, fique de pé. Tomando 
três respirações longas, lentas e profundas, 
concentre-se no aqui e agora. Balance sua-
vemente da frente para trás até encontrar o 
ponto central certo de equilíbrio. Faça o 
mesmo balanço de um lado para o outro até 
encontrar o ponto central certo de equilí-
brio. Continuando a focar na respiração, reti-
re todos os outros pensamentos do seu diálo-
go interno. Ao expirar pela terceira vez, ima-

gine uma linha de luz que se estende desde 
as partes mais altas do céu até o centro da 
terra, diretamente através do seu tronco. Sua 
coluna está alinhada? Sua mente está ali-
nhada com a respiração, corpo, espírito? 
Seus pensamentos estão alinhados com os 
ideais que você mantém para ser uma força 
do bem no mundo como pedreiro? Suas pala-
vras e ações estão alinhadas com os votos, 
obrigações e sacramentos?

Nesse estado, você pode recitar em sua 
mente a obrigação de um diploma ou se con-
centrar em uma parte de uma obrigação de 
diploma. Pode ser uma parte que pertence a 
algo que aconteceu no dia anterior, se a sua 
prática for pela manhã. Ou, se você estiver 
praticando à noite, a partir desse dia. A ativi-
dade do dia está alinhada com as palavras às 
quais você se obrigou? Esta prática pode ser 
empregada a qualquer momento. Quanto 
mais praticarmos a ancoragem e a centrali-
zação, mais rapidamente nossa mente se 
estabelecerá em um estado de diálogo con-
templativo com a seção escolhida de ritual 
ou obrigação.

Fonte: www.midnightfreemasons.org

Pedra Contemplativa:
 Um Zelo Vertical

https://omalhete135.blogspot.com/2020/06/pedra-contemplativa-um-zelo-vertical.html
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DISCRIÇÃO, SIGILO E MISTÉRIO

«E a vida é mistério, a luz cega
  e a verdade inacessível 

surpreendem
  e o segredo ideal dorme na sombra."

 (Ruben Dario)

Por José Luis Najenson

A
 indiscrição não é um dos pecados capitais, mas 
às vezes seus danos se assemelham aos daqueles. 
A discrição, ao contrário, é uma virtude; não ape-

nas da humanidade como um todo, homens e mulhe-
res profanos, mas, e especialmente dos Irmãos.

Do primeiro ponto de vista, o do homem em geral, 
a indiscrição é uma alienação; o ser alienado é aquele 
que está fora de si, muitas vezes porque lhe falta 
conhecimento. E esse defeito, ao tornar-se carne na 
vida cotidiana, afeta profundamente a vida íntima, a 
herança exclusiva e sagrada do indivíduo, cuja viola-
ção é contrária às leis da natureza e da Criação. Se o 
GADU nos quisesse indiscretos, teria dotado toda a 
espécie humana com o poder erradode telepatia. (A 
propósito, eu pensei no enredo de uma história fantás-
tica sobre a linguagem de Babel, a que todos entende-
ram, assumindo que era uma linguagem idiota, mera-
mente conceitual, baseada na adivinhação do pensa-
mento compartilhado e no atributo de uma humanida-
de pecadora e insuportável, não apenas para a Divin-
dade. Em vez disso, seu desaparecimento e substitui-
ção pela multiplicidade de línguas contribuiria para a 
virtude da discrição e sua irmã, a reserva, preservando 
o tesouro da privacidade pessoal.)

Na esfera maçônica, a discrição está associada ao 
silêncio e ao sigilo, e se torna ainda mais importante 
como uma virtude cardinal para a Ordem. A discrição 
é a porta da sabedoria, o único presente que nosso rei 
Salomão pediu por si mesmo e com o qual e para o 
qual os outros presentes lhe foram concedidos. Mas o 
cerne da discrição é não apenas saber calar, quando 
calar, mas também quando não calar. O silêncio em si 
mesmo tem sido freqüentemente associado ao misti-
cismo e ao esoterismo . Basta lembrar o eloqüente 
silêncio dos hassídicos tsadikim, o voto de silêncio de 
algumas ordens monásticas cristãs ou a "entrada para 
o silêncio" do zen- budismo e outros credos orientais. 
Em silêncio, a semente cresce na terra, assim como a 
alma do homem, semente divina, abriga dentro dele a 
centelha do Criador, que faz dele sua "imagem e seme-
lhança".

No Workshop, o silêncio assume formas explícitas 
em sinais e símbolos que não tenho permissão para 
revelar. Mas posso admitir que, em silêncio, você 
aprende, que o silêncio é um dos nossos professores 

secretos, que também nos ensina quando devemos 
deixá-lo. Quem sabe ficar quieto sabe que não deve 
fazê-lo quando necessário, quando se trata de ajudar 
um irmão, um homem próximo ou em questão de vida 
ou morte. Portanto, na Maçonaria, o silêncio não é 
absoluto, mas relativo, e sua natureza está associada à 
do sigilo, que assume dois significados.

A. O imperativo de manter segredo, devido à natu-
reza reservada da Ordem, gestos, toques e palavras de 
identificação ou outros sinais que, além de seu valor 
simbólico intrínseco, impedem a entrada de não- 
maçons no templo e contribuem para a manutenção da 
segurança através de treliças.

B. Os segredos em si, isto é, os mistérios esotéricos 
e profundos da Ordem, que não são indivisos, mas 
patrimônio coletivo individual, após uma árdua busca 
interna.

O primeiro significado também é uma função da 
sociedade em que a Maçonaria está instalada. Foi dito, 
com razão , que em um estado autoritário a Ordem é 
"secreta", e em um democrático é "discreta"; compre-
ender esses atributos dentro de uma ampla gama de 
possibilidades, tão ampla e variada quanto a desses 
estados. Nesse sentido, acho que o número de referên-
cia XIII de Mackey está inscrito : "A Maçonaria é uma 
Sociedade Secreta". Nesse teor, também é jurado ou 
prometido guardar o segredo de tudo o que aconteceu 
nas tenidas, em todas as lojas .

O segundo significado, o do segredo maçônico 
como um mistério, tem uma dimensão esotérica e filo-
sófica de busca da verdade ou, se você quiser, recupe-
ração da sabedoria perdida através do caminho dos 
símbolos, para o qual todo maçom é obrigado. Ou 
seja, para ambos, a investigação da verdade e o resga-
te da sabedoria, porque não sabemos se são a mesma 
coisa ... Mas não é um segredo completo transmitido 
de geração em geração, "de boca em orelha" e de pro-
fessor para discipular; não servido em uma bandeja. O 
que é transmitido são os sinais e rituais herdados, por 
meio dos quais símbolos mais ou menos explícitos, 
interpretados por cada um, são realizados a busca eso-
térica. É um caminho, mas dentro de si, cuja experiên-
cia é restrita à consciência e para a alma de cada 
I r m ã o ,  e ,  p o r t a n t o ,  é  I N D I V I D U A L  E 
INTRANSFERÍVEL. Portanto, no fundo, o segredo 
maçônico NUNCA PODE SER VIOLADO. Guiados 
pela luz oculta, andando pelos véus tentando desco-
brir o que escondem, avançando para desvendar o 
significado dos símbolos e lendas implícitas nos ritos 
e cerimônias - mesmo sendo coletivos e compartilha-
dos em sua forma -, do ponto de vista do salário espiri-

tual dos trabalhadoresdo Workshop, sempre individu-
al. Constitui uma experiência pessoal e intraduzível 
que leva do imanente ao transcendente. É por isso que 
afirmei que o profundo segredo maçônico sempre será 
seguro e que as precauções e discrição se referem ape-
nas à reserva necessária para uma transmissão segura 
e adequada de fontes escritas ou orais e de ferramentas 
e jóias maçônicas, com o para que sejam dignamente 
preservados e não caiam, tanto quanto possível, em 
mãos inadequadas.

Finalmente, vale mencionar algo que Irmão José 
Schlosser chamou com humor de “segredos do quar-
to”. Delegando o óbvio duplo significado dessa 
expressão ao deserto de questões intratáveis   pela ética 
e pela ética , nos referimos apenas a algumas pergun-
tas que não são facilmente respondidas. O que pode 
ser dito e o que deve ser mantido em reserva? Para 
isso, recorrerei a uma alegoria:

Ao começar com a palavra "quanto?", Admito de 
antemão que eles não podem ser mantidos em absolu-
ta ignorância sobre as coisas da Ordem, porque são 
uma parte íntima da família maçônica e nossos "com-
panheiros de estrada", sem cujo entendimento e apoi-
onão poderíamos empreender a interminável odisséia 
maçônica. Eles estão a bordo do navio de Ulisses e 
não em Ithaca, como o Penélope Helênico. São os 
Penélopes itinerantes de cada Ulisses Maçônico, e 
não tecem ou descobrem tapeçarias, mas o tecido da 
vida. No entanto, eles não precisam conhecer os ros-
tos das ninfas e Polifemo, nem dos deuses maus ou 
benignos que assediam Ulisses e seus companheiros; 
nem precisam cobrir os ouvidos com cera para evitar 
ouvir as sirenes. Eles não são afetados por sua música 
porque não são marinheiros, mesmo que estejam na 
área. Eles não foram iniciados nas artes de navegação, 
suas histórias e mitos, nem precisam disso. Mas eles 
estão lá, ouvem as palavras, invocações e blasfêmias 
dos homens, percebem a maré e sofrem tempestades 
junto com eles, e eles contribuem com seus esforços 
para manter o navio à tona. Sem eles, o navio afunda-
ria irremediavelmente.

Nesse caso, talvez a teoria do continuum hermético 
possa ser aplicada, como foi feito com o bem e o mal, a 
feiura e a beleza, entre outras oposições, com discri-
ção e indiscrição sendo manifestações polares do 
mesmo fenômeno. Cada marinheiro maçônico, por-
tanto, deve aprender o que dizer e o que omitir, à noite, 
nos recantos escondidos dos quartos, próximo ao mur-
múrio perene do mar, que é a metáfora da própria vida.

Fonte: Fraternidade 62
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Por Chuck Dunning 
ecentemente, eu estava navegando pelas 

Rmídias sociais e tive a ocasião de lembrar 
que os documentos e rituais essenciais de 

nossa tradição ensinam muitas coisas sobre como 
os maçons devem se comportar. Por sua 
universalidade, o único exemplo que refiro agora 
é na Seção Cinco das Constituições de Anderson, 
de 1723: “Os artesãos devem evitar toda a 
linguagem doentia e chamar um ao outro por 
nenhum nome desobediente, mas irmão ou 
companheiro; e comportar-se com cortesia dentro 
e fora da Loja. ”

Essa reflexão começou quando deparei com o 
perfil de um usuário que incluía uma foto dele 
usando a jóia de um oficial da loja, e muitas de 
suas postagens revelaram que ele estava 
orgulhoso de compartilhar seu envolvimento nas 
atividades maçônicas. A razão pela qual eu estava 
olhando mais fundo no perfil do homem era 
porque eu tinha tropeçado em postagens dele que 
me chocavam, e não me sinto chocado com muita 
facilidade. As postagens foram preenchidas com 
insultos hostis e obscenidades dirigidas a outro 
maçom, bem como ao segundo amigo não 
maçom. Tudo isso foi amplificado ainda mais 
pelo fato do Irmão Ruffian ”havia entrado 
diretamente em um comportamento não-
maçônico, sem que nada desse tipo tivesse 
ocorrido anteriormente na conversa. Em outras 
palavras, não houve escalada envolvendo as 
outras duas partes, e elas realmente tentaram 
manter civilizadas suas divergências. Além disso, 
nenhuma de sua diatribe foi escrita em tom de 
brincadeira, mas era claramente destinada a ser 
desagradável, intimidadora e prejudicial. Mano 
Ruffian usou termos feios que depreciam uma 
etnia, uma religião e a feminilidade dos não-
maçons. Ao examinar algumas de suas outras 
postagens nas mídias sociais, era óbvio que esse 
comportamento era comum para ele.

Infelizmente, irmão Ruffian não é único nesse 
aspecto, e esse comportamento acontece com 
muita frequência. Isso sugere que Maçons como o 

irmão Ruffian não sabe ou não se importa que seu 
comportamento viole os padrões virtuosos 
inculcados por nossa tradição. Além de quaisquer 
que sejam suas circunstâncias pessoais, também 
está claro que uma loja falhou com ele de uma de 
três maneiras, se não alguma combinação delas.

Primeiro, a loja tinha o dever de entrevistá-lo e 
investigá-lo antes de ser aceito para iniciação, 
contemplar cuidadosamente suas descobertas e 
agir de acordo com sua petição. Acho duvidoso 
q u e  s u a s  a t i t u d e s  p r e c o n c e i t u o s a s  e 
comportamento hostil já não estivessem em vigor 
naquele momento. Se eles estivessem no local, a 
loja deveria ter descoberto, esclarecido que ele 
tinha trabalho a fazer antes de se tornar um 
pedreiro e oferecido para ajudá-lo. Se essas 
atitudes e comportamentos já não estavam 
presentes, ele se juntou a uma loja muito 
descuidada e desatenta que ignorava um 
problema em desenvolvimento recente, ou uma 
loja muito tóxica que realmente incentivava esse 
desenvolvimento. De qualquer forma, a loja não 
cumpriu suas obrigações com ele ou com a 
Fraternidade.

Segundo, o alojamento pode não ter educado 
adequadamente o irmão Ruffian sobre os padrões 
maçônicos. Por "educado adequadamente", quero 
dizer que uma loja deveria fazer mais do que colo-
car um homem em cerimônias ensinando sobre 
virtudes sociais e morais e fazer com que ele pro-
metesse defendê-las. Como candidato, ele deve-
ria ter sido informado de que o desenvolvimento 
da virtude está no cerne da filosofia e estilo de 
vida da Maçonaria. Ele deveria ter sido encoraja-
do a contemplar seu próprio comportamento e 
esclarecer por si mesmo como ele poderia apren-
der e crescer dessa maneira. Ele deveria ter sido 
informado de que sua loja esperaria que ele traba-
lhasse nesse aprendizado e crescimento, e que os 
irmãos o apoiariam e o responsabilizariam ao 
fazê-lo. Todas essas etapas deveriam ter sido 
tomadas como parte de sua educação antes que ele 
pudesse entrar e ser iniciado.

Terceiro, a loja pode ter falhado em monitorar, 

contemplar e responder ao seu progresso, ou à 
falta dele, na educação e no comportamento 
maçônico. Se ele realmente ocupava o cargo 
associado à jóia usada em sua foto de perfil, ele já 
havia passado pelos três graus e já pode ter 
avançado em mais de um cargo. Como é que em 
todo o tempo essa jornada deveria ter exigido, 
irmão Ruffian foi autorizado a se comportar como 
ele é e não ser responsabilizado por isso? Nenhum 
membro de nossa Fraternidade, por mais que uma 
loja precise de membros ou oficiais, deve ser 
autorizado a progredir em graus ou títulos que 
mereçam mais dignidade e respeito do que seu 
conhecimento e comportamento pessoal o 
justificam.

Agora, por favor, não me entenda mal. Não 
estou dizendo que os maçons não devem falar o 
que pensam. Também não estou em um discurso 
puritano pedindo que os maçons finjam ser 
modelos pseudo-angelicais de propriedade e 
inofensividade. Não estou defendendo a 
intolerância de os maçons serem humanos e, 
portanto, propenso a me comportar mal às vezes, 
apesar de nossas melhores intenções. Afinal, 
misericórdia e perdão são princípios muito 
importantes na Maçonaria. Mas estou dizendo 
que há um trabalho contemplativo sério que 
precisa ser feito pelos maçons, como indivíduos e 
como lojas; o caráter e a qualidade de nossa 
p r e s e n ç a  a t i v a  n o  m u n d o ,  p e s s o a l  e 
coletivamente, emerge desse trabalho. É um 
trabalho que deve ser feito para que os maçons 
sejam mais do que um clube de "bom e velho 
garoto", exibindo gabar-se usando as palavras e 
títulos nobres de nossa tradição para mascarar ou, 
pior ainda, justificar falsamente a baixeza, o 
fanatismo, e brutal idade.  Devemos ser 
construtores de, de e para todas as virtudes, e a 
maior delas é o amor. Esse deve ser o centro 
sempre presente da contemplação dentro do 
círculo de nossos pensamentos, atitudes e ações.

SOBRE MÁ CONDUTA PÚBLICA POR MAÇONS
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D
evemos entender que, também sob a 
perspectiva maçônica, a educação é um 
direito fundamental. No nosso caso, de 

todos os iniciados. O sentido é desenvolver e 
potencializar a capacidade intelectual do 
Maçom como indivíduo para melhor cum-
prir seu papel social. No ambiente maçônico, 
a aprendizagem se desenvolve na associação 
da transferência formal e informal da Luz.

Sim! Da Luz, pois não há treva maior que 
a ignorância. O combate à tirania, aos erros e 
à ignorância se dá, primeiro, pela educação.

A frase de Nelson Mandela: “A educação é 
a arma mais poderosa que você pode usar 
para mudar o mundo”, vai bem ao encontro 
de nossa missão de tornar feliz a humanida-
de.

A educação não se limita a instrução ou 
transmissão de conhecimento. Ela compre-
ende o desenvolvimento pleno da autono-
mia, do senso crítico, do aprimorando de 
habilidades e competências, desenvolvendo 

no iniciado o principio da CULTURA 
CIDADÃ.

Conhecimento verdadeiro se adquire por 
meio da vivência permanente e da interação 
social. Não há formalidades de local, horário 
ou currículo. O aprendizado ocorre quando o 
Mestre, como tal, é reconhecido.

Além do eterno aprendizado, todo Maçom 
deve estar consciente de que existe uma 
intencionalidade educativa no seio da Maço-
naria, mesmo que não resulte em graus ou 
títulos.

Ampliar a consciência a partir da reflexão 
sobre as alegorias e símbolos e mantermos 
nossos sentidos como sábios conselheiros 
internos, nos fazem senhor de nós mesmos.

A isso chamamos plenitude do domínio do 
espírito sobre a matéria.

O conteúdo da educação maçônica é com-
posto pela teoria transmitida nos rituais, ins-
truções, palestras, intercâmbios e reflexões. 
Mas, sua consolidação no Maçom, como 
Obreiro, se realiza a partir da conduta pesso-
al nos processos quotidianos da vida, junto à 
família, no trabalho, nos grupos sociais que 
ele está inserido, enfim, nas experiências 
materiais do espírito.

A alegoria do cinzel como instrumento 
adequado para dar forma à pedra bruta ou ao 
iniciado, retirando suas arestas e lhe capaci-
tando para ser útil à construção, encontra atu-
almente sua similaridade na caneta.

Sendo a caneta a ferramenta adequada ao 
estudo, com ela vamos lavrando condutas, 
alertas para as imperfeições ou vícios de com-
portamento e grafamos a lisura e o polimento 
das virtudes.

“Educar não é ensinar a dar respostas, edu-
car é ensinar a pensar.” Esta frase de Rubens 
Alves nos facilita a compreender porque tra-
balhamos Maçonaria de forma Especulativa.

Bem-vindos, amados Irmãos, à realidade 
virtual que nos cerca. Traçada a analogia da 
caneta com o cinzel, compreendemos ser a 
tecnologia a nova Prancha de Delinear.

 
A EDUCAÇÃO É A LUZ DO MEIO-

DIA QUE APLACA AS SOMBRAS DA 
BARBÁRIE.

Neste décimo quarto ano de compartilha-
mento de instruções maçônicas, continua-
mos a incentivar os Irmãos ao estudo, refle-
xão e, principalmente, pelo momento em que 
vivemos a fraternidade solidária entre os 
Irmãos.

Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. 
Vamos em Frente!

Fraternalmente

Sérgio Quirino
Grande Primeiro Vigilante GLMMG

EDUCAÇÃO MAÇÔNICA

https://omalhete135.blogspot.com/2020/07/educacao-maconica.html
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T
odo conhecimento comporta o risco do erro e 
da ilusão. O Saber é uma forma de compreen-
der a verdade, é um apanhado de elementos 

limitados pela nossa possibilidade de apreender e 
assimilar. Ele é uma relação de interdependência 
entre o individuo social e seu meio. É construído a 
partir da nossa ação  sobre o objeto de conheci-
mento, interagindo com suas nuances , sendo as 
trocas sociais condições necessárias para o desen-
volvimento do pensamento. 

A educação Maçônica do futuro deve ser ques-
tionadora, indagando sempre as incertezas liga-
das ao conhecimento. A  competitividade no 
mundo atual é o ponto forte, temos que buscar a 
paz entre os irmãos . A educação para a paz deve 
ser basicamente uma meta a ser atingida Intra e 
Extra templo . A paz converte-se num processo 
contínuo e acessível em que a cooperação, o recí-
proco entendimento e a confiança em todos os 
níveis ajustam as bases das relações interpessoais 
e intergrupais dentro da Ordem. Na educação para 
a paz devemos buscar mudar o modo de sentir, 
que muda o modo de pensar, que muda o modo de 
falar, que muda o modo de agir. A cultura da paz 
baseia-se no diálogo, que visa abrir questões, esta-
belece relações, compartilha idéias, questiona e 
aprende, compreende, faz emergir idéias, busca a 
pluralidade de conceitos. a tolerância, a generosi-
dade, ao comprometimento, mas, também à cons-
ciência do inacabamento, ao reconhecimento de 
ser condicionado e da dupla existência da verda-
de. Assim , amados irmãos, tendo consciência do 
processo de inacabamento que estamos sendo 
lapidados cotidianamente,  em nossa eterna cami-
nhada em busca da evolução , constatamos que a 
educação é uma formação continuada, que dura 
toda a existência. 

Promover a paz dentro de nós mesmos começa 
quando já não rimos mais de uma situação que 
possa magoar a outro irmão . É quando paramos  

de reclamar e discutir  por coisas pequenas, que 
sabemos que são pequenas e triviais, mas a falta 
de paz dentro de nós faz com que aquilo vire um 
cavalo de batalha que angustia e nos endurece o 
coração. 

Quando investigamos as nossas relações com o 
Mundo,  com toda certeza seremos surpreendidos 
com tantas toxicidades, pensamentos negativos 
inconscientes, inconsequentes de sentimentos e 
emoções dos mais variados matizes de nossa 
imperfeição individual . Quanto mais trabalha-
mos em nós  mesmos, mais percebemos como 
apoiamos nosso egocentrismo  ligado ao medo, 
ódio e raiva em relação a outras pessoas, parentes 
, irmãos  e colegas de trabalho que antes não 
sabíamos ter.

 Para que possamos encontrar a verdadeira paz 
temos que  saber lidar com os sentimentos e emo-
ções e desenvolver habilidades em criar união e 
saber fazer acordos, no sentido ético e moral de 
sua essência, nas relações humanas , mormente as 
fraternais. Isso é possível se temos inteligência 
emocional e espiritual o suficiente para nos colo-
carmos no lugar do outro; vestir o sapato do outro 
para saber onde o calo aperta. Sentir a dor do 
outro. Só existe  uma maneira de se desenvolver a 
inteligência emocional e espiritual . Se  a luz foi 
feita , foi dada e há luz na alma,haverá beleza no 
interior do irmão. 

Há um provérbio chinês que sintetiza tudo 
isso:” Se há luz na alma,haverá beleza na pessoa.

Se há beleza na pessoa, haverá harmonia na 
casa.

Se houver harmonia na casa, haverá ordem na 
nação.

Se não houver ordem na nação, haverá paz no 
mundo”.

Temos que ter nossa vida como missão e pro-
pósito,  o cultivo da paz em toda nossa existencia, 
que será o verdadeiro fundamento  para um 
encontro conosco e com o mundo.

A Sabedoria nos ensina que a ansiedade é a 
vida presente em suspenso, 

cada um de nós terá a vista da montanha que 
subir.

Como podemos então viver uma vida com pro-
pósito, alegria e paz? Acredito que essa tríade 
anda de mãos dadas.  A paz provém da paciência e 
da aceitação. Tenho de me aceitar e ter paciência 
comigo mesmo e com o outro, para que eu possa 
também aceitá-lo. A paz traz alegria ,  harmonia e 

Concórdia . É a única argamassa que interliga 
qualquer tipo de relação humana benfazeja. O 
propósito dela, advém do encontro interior comi-
go mesmo e de minha aceitação, pois é modo de 
fazer parte do mundo , onde  a minha contribuição 
seja uma gotinha no oceano, mas que irá transfor-
mar para melhor a vida de alguém (começando 
por mim, é claro). Quando eu consigo transformar 
algo ou alguém de modo que essa mudança traga 
bem-aventurança, com certeza,  ela será geradora 
de novas possibilidades de auxílio inimagináveis. 
A paz abre espaço para uma grande corrente do 
bem, ela abre espaço para o diálogo, para pontos 
de vista diferentes que serão respeitados e para 
perspectivas novas, assim como para esperança e 
benefícios infinitos. O MAIOR DE TODOS OS

ERROS É NÃO FAZER
NADA PELA VERDADEIRA PAZ, POR 

ACHAR QUE
SE FAZ POUCO.
FAÇA TUDO QUE PUDER! A PAZ É UMA 

QUESTÃO PESSOAL DE ESCOLHA!!! 
A paz  é para ser vivida e deve ser construída a 

cada momento, nos pequenos atos. Paz é a realiza-
ção de um caminho e não um ideal, não é um pro-
jeto  para o futuro, é para agora! Cultiva-se em 
cada sorriso, cada gesto, gentilezas; por favor, 
sinto muito, me perdoe, sou grato. Paz se constrói 
com inclusão,, respeito pelas diferenças; sejam 
elas políticas, religiosas, étnicas. A  paz é tudo 
que construímos em justiça e amor e isso não é 
fácil não! Temos   sido assediados por uma ava-
lanche de noticias e fatos conflituosos de ódio, 
descaso e desamor, mas quando olhamos  bem de 
perto nos olhos desses conflitos percebemos que 
todo esse furor  está sendo derramado  de indiví-
duos temerosos, tudo começou com uma ideia, 
um pensamento, um individuo, é sempre a partir 
de um que  algo  começa. Sejamos o Um que faz a 
diferença em ideias  e ações transformadoras para 
o mundo que desejamos.

Que a Paz verdadeira norteie os nossos atos e 
que nossas atitudes sejam construtivas e exempla-
res , para que nossa Sublime Ordem, jamais se 
deteriore pela total inobservância do amor frater-
nal, da cultura da Paz, da Harmonia e da Concór-
dia entre os irmãos. 

TFA
Dario Ângelo Baggieri
M.'. I.'.  CIM 157465

A paz é um processo contínuo e permanente: “Não há caminho para a paz, a paz é o caminho.” (Gandhi)

Uma Estrada a ser percorrida pelo Verdadeiro Iniciado

https://bit.ly/2YSf5JL
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https://youtu.be/SjsOc-u7HzE
https://youtu.be/gb6Pdy-RgsI
https://youtu.be/juRQDbPB438
https://youtu.be/cpNF9Ugb33Y
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