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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

           AAAAmados Irmãos. 

1 - Em 22 de Junho os Irmãos Silvio Luiz Fernandes Freitas e Ailton 
Correia da Silva, em Sessão Magna de Elevação, alcançaram o Grau de 
Companheiro Maçom. 

2 - Em 06 de Julho foi realizada a Sessão Magna de Exaltação ao Grau 
3 (Mestre Maçom) dos Irmãos Luciano Peixoto Alves, Leonardo Gonçalves 
Montenegro, Mário Minoru Kuamoto, e Marco Aurélio Delfino Khazrik 

3 – Em 20 de julho os novos Irmãos, Marcos Gouveia de Almeida e 
Marcus Cosendey Perlingeiro foram iniciados Aprendizes Maçons.  

4 - No dia 26 de agosto de 2010, a Loja Maçônica Estrela da Guanabara 
– Nº 1685 transferiu-se para o Palácio Maçônico doTuiuti, situado a Rua 
Tuiuti, Nº 230, São Cristovão, Rio de Janeiro. 

Meus Irmãos estamos as véspera do pleito eleitoral maçônico. A 
posição da Loja Estrela da Guanabara, conforme acordado com a 
administração é de imparcialidade e respeito a todas as plataformas 
registradas. 

O Venerável Mestre desta Loja só alerta para os Mestres que irão 
participar neste pleito que tenham em mente que aquele que a Loja indicar 
para nos dirigir será por 04 anos nosso representante perante a Maçonaria 
do Estado do Rio de Janeiro e Poder Central, assim como, nosso porta voz 
na sociedade em geral. 

Em Maçonaria não usamos da prerrogativa do mundo profano tão em 
voga: “FICHA LIMPA”, pois, subentende-se que todos somos livres, de bons 
costumes e continuamos “limpos e puros”, conforme o escrutínio secreto na 
nossa Iniciação.  

A priori somos todos Irmãos Maçons e independente da proclamação 
do resultado pelo Tribunal Maçônico, devemos ter em mente que os poderes 
constituídos têm de ser respeitados, pois, a Maçonaria, como vanguarda da 
liberdade de expressão e respeito às Leis, se são justas, sempre será o farol 
do homem livre. 
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Sessão Histórica:Sessão Histórica:Sessão Histórica:Sessão Histórica:    
    

OS IRMÃOS QUE APROVARAM POR UNANIMIDADE EM SESSÃO DE 17 DE 
AGOSTO DE 2010 A TRANSFERÊNCIA PARA O CONDOMÍNIO DO TUIUTI. 
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MMMMENSAGEM DO VENERÁVEL MESTREENSAGEM DO VENERÁVEL MESTREENSAGEM DO VENERÁVEL MESTREENSAGEM DO VENERÁVEL MESTRE    
 
 

Loja Estrela da Guanabara 
 Egrégora com Força e Vigor 

José Vicente J. Guimarães – CIM 126365 
                                                                                                                    Venerável Mestre. 

 
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
 

Egrégora, ou egrégoro para outros, (do grego egrêgorein, velar, vigiar), é como 
se denomina a entidade criada a partir do coletivo pertencente a uma assembléia. 

Segundo as doutrinas que aceitam a existência de egrégoros, estes estão 
presentes em todas as coletividades, sejam nas mais simples associações, ou mesmo 
nas assembléias religiosas, gerado pelo somatório de energias físicas, emocionais e 
mentais de duas ou mais pessoas, quando se reúnem com qualquer finalidade. 

 
“Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio 

deles.” Mateus: 18:20 
 
A egrégora pode ser perceptível ou imperceptível, dependendo da sensibilidade 

de cada um. Forma-se pela participação de várias pessoas num determinado 
ambiente. Modo geral é perceptível em cerimônias, quando "sentimos" o ambiente 
psicológico presente, as energias emanadas de cada vibrando em torno de nós ou 
sobre nós. Referem-se a elas religiões, seitas, associações, grupos de filosofia, reuniões 
de trabalho, etc. 

Embora a palavra não exista em nosso idioma, não ser listada em nossos 
dicionários, e o seu aparecimento na Maçonaria tenha acontecido nos anos 80, a 
egrégora existe desde os primórdios da humanidade, desde o aparecimento da 
segunda criatura humana.  

O nosso PhD, Irmão Castellani, discorda do culto à Egrégora Maçônica, por 
julgá-la um termo novo em nossa Ordem e, quem somos nós para contestá-lo? 
Acontece que há duas correntes entre os escritores maçônicos, os ocultistas e os mais 
tradicionalistas, que crêem apenas no palpável. 

Eu sou ledor, admirador e seguidor do "castelanismo", por entender que o 
Irmão Castellani é o "papa" dos escritores maçônicos, mas, creio nas coisas que 
podemos ver desde que vemos os seus efeitos; é apenas uma questão de ponto de vista. 

Outros não seguem esta linha de Castellani por achá-lo muito místico e 
esotérico. 

Nós somos formados por células, e estas por átomos, moléculas e núcleos e, em 
sendo assim, somos um condensador de energia; somos um corpo energizado. 
Sabemos também que a energia pode ser positiva, ou negativa, dependendo, no caso 
do ser humano, do seu estado de saúde física, e ou psíquica (Eric Bern, em Relações 
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Transacionais - psicologia) afirma que a passo pode estar OK, ou não OK. querendo 
dizer, positiva, ou negativa. Quando estamos com a saúde perfeita, bem com a família, 
bem com os Irmãos da Ordem, nós estamos positivos, e em caso contrário, estamos 
negativos, é claro. 

Já existe prova científica da existência da aura humana, vista através da 
fotografia Kirlian, que mostra a nossa aura com as suas cores e segundo os doutos no 
assunto, são as cores que determinam o estado de saúde física e ou psíquica, da pessoa 
no momento. Hoje já se conhece a cromoterapia, ou seja, a cura através das cores, 
mas por ser uma ciência nova, ainda é um pouco desacreditada. 

Por não estarmos hábeis a harmonia universal, o que nos possibilitaria nos 
ouvir com VOZ DO SILÊNCIO, não conseguimos nos colocar em um estado passional 
e harmônico para simplesmente nos tornar por alguns instantes Um com o TODO.  

Reza um adágio esotérico: 
“Assim como a corrente de água pura da montanha brilha mais, na medida em 

que é exposta aos raios gloriosos do Sol, assim também nossa consciência será mais 
iluminada na medida em que a dirigirmos para a luz”. 

Tratando-se do assunto “Loja Estrela da Guanabara”, podemos aprender 
neste momento em que estamos ocupando um Templo não habitual, por 
circunstâncias de termos de nos adaptar a esta particularidade ao ousarmos mudar o 
nosso habitual local. 

As acomodações são diferentes, os utensílios ritualísticos são outros. Porém, 
após a batida do malhete pelo Venerável Mestre, quando diz: “Em Loja meus Irmãos”, 
a egrégora torna-se a mesma que nas sessões anteriores, por nós percebidos durante 
anos. 

Isto se deve ao fato de que o corpo da Loja faz-se presente como uma entidade 
viva e plasmada no nosso subconsciente, desviando a percepção sensorial empírica 
para dentro do egrégora e sentimos o fluxo de nossa casa, a Loja Estrela da 
Guanabara, plasmada por nós durantes os rituais anteriores e possamos neste ínterim 
repetir: “Quão bom e quão suave é que os Irmãos vivam em união”. (Sl. 133:1). 

Há uma forma de brincadeira que me expresso aos Irmãos para comparar a 
egrégora de nossa Loja que é: “A Loja tem de ter o nosso cheiro”. 

Assim me expresso para designar o sentimento do inconsciente coletivo da 
Assembléia de Irmãos numa só célula, a qual nos originou da Mãe Loja e assim, 
comungamos os mesmos ideais e objetivos, respeitando sempre a liberdade de 
pensamento. 

Os Irmãos do quadro que têm por profissão as viagens ao exterior e o 
intercambio entre diversas etnias sabem o que estou falando, pois, literalmente, os 
povos de outras nações, tais quais, gregos, coreanos e asiáticos em geral, tem sua 
fragrância própria, como se fossem uma única célula e somente outra pessoa de etnia 
diferente podem diferenciá-la. 

Os policiais costumam dizer que o meliante tem cheiro de cadeia. Eles devem 
saber o que estão querendo dizer, assim como, um padre ou judeu não precisam que 
seus pares estejam na praia de hábito sacerdotal ou solidéu. 

Divergimos? Brigamos? Defendemos hipóteses contrárias?  
Sim para ambas as resposta. Porém, esta é a Loja Estrela da Guanabara, com 

seu cheiro próprio, sua egrégora fortalecida e com os Irmãos que se respeitam na 
sagrada Liberdade de Pensamento.  
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Mensagem do Primeiro VigilanteMensagem do Primeiro VigilanteMensagem do Primeiro VigilanteMensagem do Primeiro Vigilante    
 

 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 
NA AUSÊNCIA DO AMOR 

 
Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo 

pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. 
Tudo incomoda àquele que se recolhe à intransigência. 
Os companheiros que fogem às tarefas do Amor são profundamente tristes pelo 

fel de intolerância com que se alimentam. 
Convidados ao esforço de equipe asseveram que os homens respiram em 

bancarrota moral, e que trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer, em toda parte, a 
maldade e a desilusão. 

Chamados à caridade, consideram nos Irmãos de sofrimento inimigos 
prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou àquela manifestação de 
contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas 
menores exteriorizações de beleza festiva. 

Caminham no mundo entre a amargura e desconfiança, não há carinho que 
lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando e 
lamentando até. 

Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. 
É que incapazes do Amor ao próximo jornadeiam pela terra, sob pesado 

nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas 
necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. 

Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. 
Ausentes do Amor ressecam a maquina da Vida, perdendo a visão espiritual. 
Impermeáveis ao bem se fazem representantes do mal. 
Se o pessimismo começa a abeirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede 

ao Senhor te multiplique as forças na resistência, ante o assalto das trevas. 
Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, 

ajudando para que sejamos ajudados, e o Amor nos fará viver, prestimosos e 
otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. 

 
Que assim Deus nos ajude... 
 
 

Colaboração: Primeiro Vigilante - Ir∴∴∴∴ Paulo Rodrigues – CIM 185879 
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MMMMensagem do Segundo Vigilanteensagem do Segundo Vigilanteensagem do Segundo Vigilanteensagem do Segundo Vigilante    
 

 

                            O sacrifício dos bodes 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 
 

 
No dia da consagração do Tabernáculo, Aarão imolou um bode pelos pecados 

do povo, por que essa era uma tradição antiga que dizia que esse animal possuía 
características especiais que o faziam ser capaz de catalisar os influxos espirituais do 
povo. E desde então o bode passou a ser considerado um animal sagrado. (1)   

Em muitas culturas ele é o confessor dos pecados do povo e o seu redentor.  
Para os antigos povos, a figura do bode sempre esteve conectado com questões 
místicas. Os gregos, por exemplo, o utilizavam na representação dos Mistérios 
Dionísicos. Nas cerimônias egípcias de iniciação nos Mistérios de Isis e Osíris, 
costumava-se também lançar ao Nilo um bode, com os seguintes votos: “se algum mal 
paira sobre a cabeça desses que estão sendo iniciados, ou sobre a terra do Egito, que ele 
desapareça com essa oferta.” (2) 

A cerimônia dos hebreus, sacrificando um bode pelo povo, ou levando-o para o 
deserto e abandonando-o lá, tinha o mesmo sentido de sacrifício que levava os gregos e 
os egípcios a essas práticas. Pensava-se que o animal podia ser um catalisador de 
forças malignas e com a sua destruição, o mal seria também destruído. Com base 
nessa tradição, alguns povos desenvolveram o costume de “confessar para o bode” os 
seus pecados, por que, segundo se dizia, ele era um animal confiável, ou seja, não 
divulgava para ninguém os segredos do confessor. 

A identificação do bode com temas luciferinos é uma inspiração da Igreja 
Católica, que assim fez para desacreditar e estigmatizar antigas tradições, 
especialmente oriundas da cultura grega, que conectavam esse animal com o 
Deus Pã, a deidade protetora dos pastores, que era representada por uma figura 
semelhante a um bode.   

Para a Maçonaria o termo “bode” pode assumir vários sentidos. Ao sacrificar, 
na iniciação, os vícios da vida profana e assumir o seu compromisso de Maçom, o 
Irmão assume a condição de “bode” do sacrifício. (3) 

 Por outro lado, o segredo é um dos princípios da boa Maçonaria. Daí o termo 
se referir, principalmente, ao indivíduo que sabe guardar segredo, isto é, àquele que 
mesmo torturado não fala. Essa tradição vem dos tempos da Inquisição, quando a 
Igreja mandava prender e torturar os praticantes das chamadas heresias. Diziam os 
torturadores que tais indivíduos eram como “bodes”. Berravam mas não falavam. (4) 
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__________________________________________________________________ 
 
Notas 
 
1- Levítico: 16: 20 a 28. 

 
2- Cf. E. Wallis Budge, op citado, Vol I. Para os antigos egípcios, o bode também 
representava o signo zodíaco de Capricórnio e era o guardião do portão por onde o 
iniciado entrava para receber os Divinos Mistérios. 
 
3- Os Maçons são chamados de “bodes” por diversas razões. Uma delas é o caráter 
sagrado que esse animal assumia nos antigos rituais iniciáticos. 
 
4- Diz-se que Napoleão Bonaparte fechou várias Lojas maçônicas em seus domínios e 
mandou torturar muitos Irmãos para que eles denunciassem pretensos conspiradores. 
Segundo a tradição, os torturadores, ao reportar ao Imperador o resultado de suas 
torturas, disseram a ele a mesma coisa que os carrascos do Santo Ofício: “Majestade, 
esses Maçons berram como bodes, mas não dizem um único nome”. 

                           Colaboração do Ir ∴∴∴∴ João Anatalino 
 

 

 

Transcrito por Wellington Cassanelli – CIM 221738 
2º Vigilante 
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PercepçPercepçPercepçPercepção do Ritual de Iniciação do Ritual de Iniciação do Ritual de Iniciação do Ritual de Iniciaçãoãoãoão    
    

****Marcos Gouveia de Almeida. 
Advogado - Aprendiz Maçom.  

 
 
 

                       PRIMEIRA VEZ NO TEMPLO 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 
Desde a minha infância ouço estórias de rituais secretos, adoração ao diabo na 

forma de um bode, e tantas outras infâmias que ignorantes já atribuíram e atribuem à 
Maçonaria, confesso que somente me foi despertado o interesse (não foi apenas 
curiosidade) em conhecer a obra dessa fraternidade agora na meia idade, embora há 
alguns anos passados tenha recebido convite para ingressar na Ordem, mas naquela 
época não me interessei, talvez por falta de maturidade, ou como já me disseram, não 
era o momento próprio. 

Tudo começou com o convite do meu hoje padrinho, para participar de um 
evento comemorativo do dia do Amigo Maçom, em agosto de 2009, a princípio achei 
estranho, pois eu não era Maçom, mas concordei em ir à esse evento que em meu 
íntimo sabia que não seria uma comemoração comum e que por tal motivo seria uma 
oportunidade para no mínimo conhecer como é o Palácio Maçônico  por dentro, haja 
visto ter passado várias vezes em frente deste prédio imponente . 

Ocorre que durante esse evento eu e outras pessoas convidadas fomos 
homenageadas, por seus amigos Maçons, além de uma surpresa muito boa, me senti 
honrado por receber esse afago no coração de um grande amigo a quem tenho muita 
consideração e respeito. 

Nesse evento acabei por conhecer outras pessoas ilustres e distintas com as 
quais desde então passei a ter contato, estreitando laços de amizade, e que somente 
hoje percebo que desde esse dia, discretamente laboraram para que me fosse 
despertado o interesse conhecer a Ordem e sua verdadeira obra, para no momento 
certo ser iniciado nessa fraternidade e fazer parte desse grupo restrito de homens 
honrados, livres e de bons costumes, certamente já me observavam e me preparavam 
para receber a luz.   

Passado algum tempo do evento do Dia do Amigo Maçom, meu padrinho 
perguntou-me o que eu achara do evento, eu por minha vez respondi que achara 
fascinante e que não vira nada que lembrasse adorações malévolas ou sacrifícios 
sangrentos, ao contrário os membros se portavam de maneira fraternal tratando 
todos com muita reverência transmitindo segurança e tranqüilidade, ele então me fez 
mais uma pergunta, se eu não gostaria de ser iniciado e conhecer os sagrados 
mistérios da Ordem, naquele momento senti grande alegria e dessa vez eu deveria 
fazer a escolha certa e dizer sim, mesmo sabendo que meu ingresso na Ordem 
dependia de outros fatores alheios a minha vontade, aceitei então o convite e solicitei a 
minha admissão na Ordem, submetendo-me ao rigor do procedimento de admissão. 
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Vários meses vieram e findaram desde o dia em que preenchi e entreguei o 

requerimento de admissão, sem qualquer notícia ou definição de sim ou não, recebi 
em minha casa juntamente com minha esposa a visita de Maçons que se apresentavam 
como sindicantes, que me observaram e confirmaram as informações que prestei 
inicialmente, destacaram a seriedade, responsabilidade e obrigações que teria para 
com a Ordem e para com os Irmãos caso fosse admitido, lembrando a todo instante 
que não se tratava da admissão em um grupo recreativo ou religioso, ou mesmo de 
clube, mas de uma Ordem secular que prega a fraternidade entre seus membros e 
todos os homens, independentemente de raça, credo, posição social ou profissional, 
meu propósito já se tornara firme e forte com a ajuda de meu padrinho e dos amigos 
que hoje posso chamar de Irmãos, que me conduziram até o momento em que 
verdadeiramente renasci. 

  
DA DESIGNAÇÃO DA  DATA PARA A INICIAÇÃO 

 
O mês de julho do ano de 2010, já se encaminhava para o fim de sua primeira 

metade, quando recebi um e-mail do Venerável Mestre dessa Augusta Loja, me dando 
ciência de que eu preenchera todas as exigências para a admissão e que minha 
iniciação estava marcada para dali a dez dias, pronto, senti as pernas tremerem, pois 
até esse momento eu não tinha certeza de que seria admitido na Ordem, portanto não 
havia criado qualquer expectativa, embora o desejo de me tornar Maçom se 
mantivesse firme e forte. 

A expectativa daí em diante foi grande, os dias se arrastaram e comecei a sentir 
um pouco de medo e insegurança, afinal o desconhecido sempre desperta esse 
sentimento, e passei algumas noites em claro pensando se conseguiria ter êxito, o medo 
de fracassar no momento decisivo e assim desonrar aqueles que me amparavam, foi 
crescendo. 

Os sentimentos eram variados e contraditórios, cheguei até a pensar em 
desistir e dessa forma ter uma saída honrosa, entretanto me veio à mente que uma vez 
aceito o combate, não há saída honrosa senão a de enfrentar e passar pela luta, se o 
meu propósito vinha do meu coração e continuava firme e forte, não haveria como 
fracassar, assim sendo me tranqüilizei e apenas confiei. 

  
PREPARAÇÃO PARA O RITUAL 

 
No dia e hora marcados, compareci ao Palácio Maçônico, onde fui recebido por 

Irmãos que já conhecia e muitos outros a quem somente conheci após o ritual 
iniciático, eu estava muito ansioso e demasiadamente repleto de medo e insegurança, 
mas mesmo assim senti algo de muito sublime no ambiente, que emanava de todos os 
Irmãos que me receberam e me prepararam para o ritual, e mesmo agora passadas 
algumas semanas não consigo e não sei se conseguirei expressar em palavras, pois 
entendo que ser iniciado em mistérios sagrados é algo que supera o mundo físico.   

 
(........................................Trecho omitido do Ritual de Iniciação.......................................) 

 
Todas as reflexões e os sentimentos aflorados por elas (as viagens) apontavam 

um novo norte a seguir, de agora por diante eu devo estudar e melhorar, aperfeiçoar 
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meu caráter e trabalhar incessantemente em benefício do próximo, penso que o 
objetivo não ser bom ou mau, mas ser justo, me tornando melhor e mais útil ao outro, 
me despir do orgulho, vaidade e arrogância tão comuns à natureza humana, que são 
traves em nossos olhos, bloqueiam nossas percepções, nos levando ao desperdício.  
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V.i.t.r.i.o.lV.i.t.r.i.o.lV.i.t.r.i.o.lV.i.t.r.i.o.l....    
*Ir∴∴∴∴ Silvio Luiz Fernandes Freitas 

Professor de matemática - 
Companheiro Maçom 

 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 

VITRIOL ou V.I.T.R.I.O.L. é a sigla da expressão latina "Visita Interiorem 
Terrae, Rectificandoque, Invenies Occultum Lapidem", que quer dizer: Visite o 
Interior da Terra, Retificando-te, encontrarás a Pedra Oculta. Filosoficamente ela 
quer dizer: Visite o Teu Interior, Purificando-te, Encontras o Teu Eu Oculto, ou, "a 
essência da tua alma humana". É o símbolo universal da constante busca do homem 
para melhorar a si mesmo e a sociedade em geral. A Pedra Oculta ou Filosofal é uma 
expressão que vem da Idade Média e era usada pelos alquimistas. Os alquimistas 
acreditavam que a pedra filosofal era uma matéria que teria o poder de transformar 
todos os metais em ouro ou prata, era a panacéia universal e o elixir de longa vida que 
garantiria a longevidade prolongada do homem. Para os místicos, a palavra 
VITRIOL, que se escreve com 7 letras, é a frase mais misteriosa e secreta que se 
conhece, a verdadeira Palavra de Passe ou o "Abre-te Sésamo" para o Mundo Oculto 
dos Deuses ou dos Homens Semi-Deuses, e cujo sentido real e profundo até hoje não 
foi decifrado senão por aqueles que têm o direito de adentrar o mais sublime de todos 
os Tabernáculos localizado no interior da Terra. Essa visita interior, no mais 
profundo que podemos pensar nos leva a duas vertentes: 

1) O EU interior (Consciência Subjetiva) 
2) E o interior da Terra (Literalmente) 
A busca do EU interior já podia ser observa desde a época da Grécia antiga, 

mais especificamente na cidade de Delfos no século IVa.C., onde o oráculo de Delfos, 
que ficava dentro de um Templo dedicado ao deus Apolo já apresentava a seguinte 
inscrição. 

“Advirto-te, quem quer que sejas, oh tu! Que desejas sondar os mistérios da 
natureza.  
Como esperas encontrar outras excelências se ignoras as excelências de tua própria 
casa? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Oh homem! Conhece-te a ti mesmo… e 
conhecerás o Universo e os deuses”. 

Para nós, eternos Aprendizes, é uma das melhores relações que podemos 
estabelecer com o desbastamento da pedra bruta, no que consiste o trabalho do Ap∴∴∴∴ 
M∴∴∴∴, alertando-nos para a importância do autoconhecimento como forma segura para 
se entender e dominar as forças da natureza que existe em nós. Nela temos a menção 
de que a tua própria casa (entende-se teu corpo / personalidade alma) é a morada dos 
tesouros, ou seja, para nós a pedra filosofal. As respostas, para as diversas perguntas 
do nosso cotidiano, que procuramos estão em nós mesmos. Devemos confiar na voz de 
nosso mestre interior, o elo com a grande força Geratriz disso tudo.  

Por outro lado podemos associar o interior da terra, literalmente, como a força 
impulsionadora deste globo terrestre, pois é lá que se encontra o magma que mantém 
as placas tectônicas, unidas ou não, e está sempre em movimento, promovendo uma 
mudança constante no planeta forçando assim as transformações e adaptações 
necessárias à evolução das raças. O interior da terra é tido por diversas culturas como 
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o local de peregrinação dos mortos (REINO DE HADES) que não tiveram a 
oportunidade de adentrar ao paraíso (SHAMBHALA / TERRA DE SÃO JOÃO / 
AGHARTA), pois seria neste local que as personalidades alma se regenerariam, junto 
aos planos superiores, para um possível retorno para uma nova etapa e nós Maçons 
podemos associar este fato com a nossa visita à Câmara das Reflexões, 1º viagem, a 
prova da terra, onde nos deixamos levar pelas sensações e refletimos sobre os nossos 
deveres como pessoa e como cidadão. É neste momento da nossa iniciação que nos 
deparamos com a expressão V.I.T.R.I.O.L. e então passamos uma jornada inteira a 
desbastar a pedra bruta que há em nós e como tradição, sem falar nada em loja salvo, 
em casos específicos e entre Colunas (PELA PROTEÇÃO DOS VIGILANTES) para 
que possamos conhecer a nós mesmos. 
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PensamentosPensamentosPensamentosPensamentos    
 

“Para que o mal triunfe, é apenas necessário que os bons não façam nada”. 
(Irmão Edmund Burke) 

 
 

“É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. 
Sobretudo tenho medo de dizer por que no momento em que tento falar não só não 

exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo”. 
(Clarice Lispector) 

 
“Nos dias de hoje existem professores de filosofia, mas não filósofos”. 

(Henry David Thoreau) 
 

“Se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades teria ouvido verdades 
que teimo em dizer brincando, falei muitas vezes como um palhaço mas jamais 

duvidei da sinceridade da platéia que sorria”. 
(Ir∴∴∴∴ Charles Chaplin) 

 
“Este é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a 

humanidade” 
 

(astronauta-comandante Irmão Neil Armstrong — o primeiro ser humano a pisar no 
solo lunar. A frase dita por ele, ao pisar na Lua em 20 de julho de 1969, tornou-se uma 

das frases épicas do século XX) 
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Momento de Reflexão:Momento de Reflexão:Momento de Reflexão:Momento de Reflexão: 

 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 

Somos uma Instituição fundada nos princípios da Razão. 
Isto, porém, não me exime de ser sensível às verdades do coração, a qual, 

independente de vossa opinião empírica, “faz-me amar muito mais que ser amado, 
compreender que ser compreendido...”, levando-me a crer que um pensamento de 
harmonia e paz profunda pode fortalecer os laços que unem os Irmãos, cunhadas, 
sobrinhos (as) e amigos (as) desta Loja mais que um presente material adquirido por 
dinheiro. 

Assim, no dia 28 de outubro estaremos comungando em uníssonos com a 
egrégora da Loja Estrela da Guanabara em sua Sessão Magna Pública, quando 
estaremos confraternizando-nos com os 43 anos de fundação desta Augusta e 
Respeitável Loja. 

Obrigado Irmãos Fundadores da Loja Estrela da Guanabara, que no dia 30 de 
outubro de 1967 idealizaram um projeto para que hoje pudéssemos dizer: 

“SPES MESSIS IN SEMINE”. 
(A esperança da colheita reside na semente). 

 
    

    

    

    

    

    

Fundada em 30 de outubro 1967Fundada em 30 de outubro 1967Fundada em 30 de outubro 1967Fundada em 30 de outubro 1967    
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