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EDITORIAL 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

           Amados Irmãos. 

 

 

Em 12 de outubro (dia das crianças) a Loja Estrela da Guanabara, em parceria 

com empresários Amigos da Loja, entregou para as crianças da Comunidade do 

Tuiuti diversos brinquedos. 

Em 28 de outubro houve a Sessão Magna do 43º aniversário da Loja Estrelada 

da Guanabara, com a presença dos Amigos da Loja, autoridades Maçônicas, Os 

Veneráveis Manzonni (Loja União Escosseza), Cláudio Elias (Loja Nova Era), Hebert 

(Loja Lazaro Zamenhof), Otácilio (Loja Lauro Sodré); Eminente Grão Mestre do 

GOB-RJ, Irmão Eduardo Gomes de Souza, Poderoso Grão Mestre Adjunto, Irmão 

Edimo Muniz Pinho e Comitiva. 

Nesta Sessão Magna o Irmão Orador Marco Lucas da Silva recebeu o Título de 

Obreiro Útil e Dedicado, referente ao ano de 2010; o Deputado da Assembléia 

Estadual Maçônica do GOB-RJ, Venerável Irmão Otton Noronha de Freitas Filhos 

recebeu o título de Grande Benemérito da Ordem e o Venerável Mestre Vicente 

recebeu o título de Benemérito da Ordem. 

Agradecemos à ARLS Loja Príncipe da Paz - GOIRJ, ao Oriente de Nilópolis, 

na pessoa do Irmão Deputado Estadual Mauro pela doação de 30 quilos de leite em pó 

para doação ao Instituto Lar Maria de Lurdes de Crianças com Macroencefalia. 

Em 25 de novembro o Irmão Luciano Peixoto Alves, oriundo do Oriente de 

Goiânia, filou-se a esta Loja. 

Em 09 de dezembro foram elevados ao Grau de Companheiro Maçom do 

Irmão Lincoln Honório dos Santos 

Em 16 de dezembro foram Exaltados ao Grau de Mestre Maçom os Irmãos 

Ailton Correia da Silva e Silvio Fernandes de Freitas Filho 
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            DIA DAS CRIANÇAS 

 
Presentes entregues para as crianças da Comunidade do Tuiuti 

 

 

 

 

 

 

43º Aniversário da Loja Estrela da Guanabara 

 
Orador Marco Lucas eleito Obreiro Útil e Dedicado de 2010 
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GM Adjunto Édimo Munis entrega medalha de Grande Benemérito ao Deputado Estadual Otton 

Noronha 

 

 

 
Entrega da medalha de Benemérito ao Venerável Vicente 
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                  Autoridades presentes 

 

 
Grão Mestre Eduardo Gomes/Venerável Vicente/GM Adjunto Édimo Munis 
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Exaltação ao Grau de Mestre Maçom do Irmão Luciano Peixoto Alves 

 

 

 

 
       Elevação ao Grau de Companheiro Maçom do Irmão Lincoln 
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FESTA DE FINAL DE ANO 

 

 
Irmão Maurício é a história da Loja 

 

 
Cunhadas Edna e Alice 
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Os Irmãos recebem os futuros Irmãos 

 

 
Cantinho reservado do bebê (Irmãos Jonas/Paulinho/Mazzaroppi) 
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Irmãos Marreta (Ailton) e Silvio recebem seus aventais de Mestre Maçom 
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Mensagem do Venerável Mestre 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

PAZ PROFUNDA 
 

     Neste ano que se inicia, com ele renova-se à esperança de alcançarmos o utópico estado 

de PAZ PROFUNDA entre nós, membros da confraria desta Loja. 

     E o que é a PAZ PROFUNDA tão cantada por todos os Iniciados? 

     Podemos senti-la, porém, jamais descrevê-la. Escapa ao conhecimento empírico ou a 

tentativa de expressar com palavras aquilo que é imanente ao coração ou atemporal para ao 

mundo fenomênico. É ela a espontaneidade de um sentimento da alma que flui aos centros 

nervosos nos deixando apenas lembranças do Mar da Tranqüilidade, da Voz do Silêncio ou 

o som do Inominável Nome do Criador. 

     Parece um paradoxo, porém, é a única forma de tentarmos explicar o sentimento da 

PAZ PROFUNDA. Sua manifestação não é um estado de alegria ou tristeza, é a 

perenidade da alma, o grito silencioso que só o coração pode ouvir. 

     Os católicos a expressam pelo AMEM, os Protestantes pela PAZ DO SENHOR, os 

Árabes pelo SALÃ ALEIKUM (a paz do Senhor esteja contigo) e os Judeus pelo 

SHALOM. 

     Como o Criador faz “a vida imitar a arte”, cito um insight de nosso saudoso 

Gonzaguinha, que num momento de inspiração nos ofertou a música “O Que É, o Que 

É?” ao compô-la em homenagem para o seu pai o Rei do Baião Luiz Gonzaga (nosso 

Irmão Maçom): 

E a vida? 

 e a vida o que é diga lá, meu irmão? 

   ela é batida de um coração? 

     ela é uma doce ilusão? 

       mas e a vida? 

        ela é maravilha ou é sofrimento? 

          ela é alegria ou lamento? 

            o que é, o que é, meu irmão? 

 

        Há quem fale que a vida da gente 

          é um nada no mundo 

            é uma gota, é um tempo 

              que nem dá um segundo 

        Há quem fale que é um divino 
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          mistério profundo 

            é o sopro do criador 

              numa atitude repleta de amor 

                você diz que é luta e prazer 

                  ele diz que a vida é viver 

                    ela diz que melhor é morrer 

                      pois amada não é 

                        e o verbo é sofrer 

 

        Eu só sei que confio na moça 

          e na moça ponho a força da fé 

            somos nós que fazemos a vida 

              como der ou puder ou quiser 

                Sempre desejada 

                  por mais que esteja errada 

                    ninguém quer a morte 

                      só saúde e sorte 

 

        E a pergunta roda 

          e a cabeça agita 

            fico com a pureza da resposta das crianças 

 

        é a vida, é bonita e é bonita 

 

Viver, e não ter a vergonha de ser feliz 

cantar (e cantar e cantar) a beleza de ser um eterno aprendiz 

 

eu sei que a vida devia ser bem melhor e será 

mas isso não impede que eu repita 

                                                  é bonita, é bonita e é bonita 

 
José Vicente de Jesus Guimarães- CIM 126365. 

Venerável Mestre. 



 14 

 

OO  qquuee  éé  oo  MMeessttrree  IInnssttaallaaddoo  ee  oo  PPaasstt  MMaasstteerr?? 
 

José Vicente J. Guimarães – CIM 126365 
                                                                                                  Venerável Mestre. 

 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 
 
 
 

 
 

 

      É o Irmão do quadro de uma Loja Regular que após ter sido eleito pela 

Assembléia desta pelo voto direto, passou pelo Cerimonial de Instalação, presidida e 

dirigida por uma Comissão Instaladora devidamente empossada por decreto pelo 

Grão Mestre Geral. 

      A condição de Mestre Instalado, não constitui um grau, mas uma qualidade 

especial, posto que o Mestre Instalado seja portador de segredos que transcendem ao 

Grau de Mestre Maçom. 

      Nas Grandes Lojas, assim como as Lojas Inglesas, também se usa o Título de Past 

Master, para aqueles que passaram por esta condição. Título que acho 

particularmente errado, pois, deveria ser “Venerável do Passado”, em alusão ao 

último Venerável Mestre que ocupou o Trono de Salomão na Loja. Na verdade, é o 

Past Master, sentado ao lado do atual Venerável quem orienta, visto ser ele um 

Venerável Experiente, deixando, portanto, o atual Venerável dirigir os trabalhos. 

      Durante a Sessão, no ato da abertura do Livro da Lei, é o Past Máster que se 

posiciona entre os Diáconos e o Mestre de Cerimônias para abrir e ler os versículos 

inerentes ao grau (GG LL e GOIRJ). Sua jóia é um Teorema de Pitágoras, o famoso 

47º Postulado do Livro I de Euclídes, segundo alguns autores maçônicos deriva das 

medidas básicas da Grande Pirâmide. Foi o Teorema anunciado por Pitágoras de 

Samos, o mesmo que pela primeira vez usou o termo “Grande Arquiteto do Universo”:  

 

 

 

“O Quadrado da Hipotenusa é igual a soma do Quadrado dos Catetos”. 
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O Solstício de Inverno 
 

José Vicente J. Guimarães – CIM 126365 
                                                                                                                    Venerável Mestre. 

 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 

 

 

 

“1- No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com D-us, e o Verbo era D-us”, 

“2- Ele estava no princípio com D-us”. 

“3- E todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez”. 

“4- E Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens”. 

 

     Em 24 de junho comemoramos o Solstício de Inverno para o Hemisfério Sul. Nas 

Lojas ao Sul do Equador a Coluna B simboliza o Solstício de Inverno (o Sol em posição 

zero grau de Capricórnio), o que ocorre no dia 21 de junho. 

     No dia 24 de junho (nascimento de S. João Batista) do ano de 1717, as quatro Lojas: 

Cervejaria o Ganso e a Grelha, Cervejaria da Coroa, Taberna da Macieira e Taberna 

do Copázio do Bago e da Uva; antes isoladas, uniram-se para a formação da Grande 

Loja de Londres que adotou o sistema ritualístico dos Antigos Maçons Livres e 

Aceitos, cujos sete graus comportavam duas classes: Maçonaria Azul de S. João – 

simbolismo e Maçonaria do Real Arco com os graus: Past Master, Mark Master, 

Super Excelente Maison e Holy Royal Arch. 

     Diversas versões existem sobre o verdadeiro patrono da Maçonaria, tais quais: S. 

João Evangelista (nascido em 27 de dezembro), o autor do Apocalipse; S. João Smoler 

(santo que andava nos frontes de batalha para socorrer os feridos e vivia da caridade 

como pedinte. S. João Batista (nascido em 24 de junho), filho de Isabel, prima de 

Maria, esposa de José, ambos da Tribo de Judá). 

     Parece-nos que S. João Batista mais se aproxima da verdade de ser o Patrono, pois, 

foi nesta data, em 1717, que surgiu a Grande Loja de Londres e a Maçonaria 

Especulativa. Foi ele “aquele que batizava com as águas”, o Precursor da vinda do Divino 

Mestre e que anunciava que “estava próximo o dia em que viria um que batizaria com o Fogo do 
Espírito Santo”. 

     S. João Batista era membro da Fraternidade dos Essênios, grupo de judeus místico 

terapeutas que acreditavam nas profecias de Isaías e preparavam os crentes para o 

advento do “Verbo feito carne habitar entre nós”. Esta comunidade era também conhecida 

como Nazireus ou Naziritas, praticando os ritos judaicos. Não comiam alimentos que 

não fossem kosher, de onde a passagem de S. João no deserto, ao ficar sem alimento 

convencional prescritos no Livro dos Leviticos, preferia alimentar-se de gafanhoto e 

mel, alimentos kosher. Não passavam lâmina sobre a cabeça e a barba e preservavam 

todo conhecimento gnóstico herdados do Egito, Grécia e do primeiro livro do 

Pentateuco, o Gêneses (1) 

     Os países ocidentais comemoram duas datas importantes por influência da Igreja 

Católica; o nascimento de Jeoshua em 25 de dezembro e o de S. João Batista em 24 de 



 16 

junho, isto é, oposto imediato, sendo um próximo ao Solstício de Verão e o outro ao 

Solstício de Inverno  

     As Lojas Maçônicas herdaram deste costume e colocaram a letra J ao norte do 

Equador, Trópico de Câncer e a letra B (2) ao sul do Equador, Trópico de 

Capricórnio. 

 

 

 

1- Gênesis: raiz grega gignesthai, nascer. 

2-  A Bíblia em seu original hebraico tem como primeira letra o B, pois, começa 

assim: “Bereshith bara Elohim” (no princípio criou D-us...). 

 

 

Coluna do Mestre Maçom 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
RITO ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO 

 

M∴M ∴ Silvio Luiz Fernandes Freitas  

 
O Rito Escocês Antigo e Aceito ou R.·.E.·.A.·.A.·. é um rito dentro da Maçonaria, 

que deriva do Rito de Heredom e da época da fuga dos Cavaleiros Templários para 

a Escócia. Ligados ao Antigo Testamento e à lenda de Hiram, julga-se que alguns dos ritos 

descritos eram praticados por outras ordens secretas existentes em França, como os 

Martinistas, na Alemanha, como os Illuminati ou os Rosa-Cruz, e na Escócia, como os 

Templários (estes refugiados nesse país depois da sua perseguição nos grêmios ou lojas da 

classe profissional dos pedreiros livres aí existentes). 

O rito é composto de três graus simbólicos e trinta filosóficos. Existe muita 

controvérsia sobre a influência templária no R.·.E.·.A.·.A.·., mas os mais atuais estudos, 

feitos por Nicola Aslan e José Castellani em seus diversos livros, nos dão conta de que o 

templarismo não influenciou o R.·.E.·.A.·.A.·. propriamente dito mas sim ao Rito de 

Perfeição ou de Heredom, sob a pena de Andrew Ramsay, cavaleiro escocês que 

protagonizou a criação deste rito em solo francês, ocasião em que proferiu dois discursos de 

grande repercussão a respeito do assunto. O Rito de Perfeição ou de Heredom foi por esse 

motivo o ponto de partida para o R.·.E.·.A.·.A.·. mas este sofreu vastas modificações até se 

ter tornado no que é hoje. 

Geridos pelas obediências Maçônicas, cada um dos três primeiros graus apresenta 

de forma paulatina ensinamentos básicos simbólicos aos iniciados Maçons no almejado 

aprimoramento moral e espiritual. Quando os Maçons atingem o 3º grau, diz-se que estão 

em pleno gozo de suas prerrogativas maçônicas, uma vez que originalmente a Grande Loja 

Unida da Inglaterra trabalhou sucessivamente com dois (Aprendiz e Mestre) e depois com 

três graus que ensinavam a parte da filosofia base da simbologia maçônica. 
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Os graus referidos como Filosóficos, são graus elevados e em número de trinta, 

onde a filosofia e a moral são estudadas simbolicamente, em cada grau, com lendas ou 

mitos a estes associados. 

Os graus elevados filosóficos são geridos por vários Supremos Conselhos, que têm 

como objetivo manter a uniformidade mundial dos rituais e dos métodos utilizados. 

Existe também o Rito Escocês Retificado, também chamado de Rito de Willermoz 

em alusão ao seu idealizador, Jean Baptiste Willemoz, que tencionava trazer de volta o rito 

às suas origens templárias com fortes ecos no Rito de Perfeição ou de Heredom, do qual 

deriva o Rito Escocês Antigo e Aceito. 

No Brasil o Rito Escocês Antigo e Aceito é o mais popular sendo praticado em 

inúmeras Lojas por todo o território. 

 

GRAUS DO RITO ESCOCÊS ATIGO E ACEITO 

Simbólicos ou Tradicionais 

1) Aprendiz 

2) Companheiro 

3) Mestre 

Lojas da Perfeição ou Filosóficos 

4) Mestre Secreto 

5) Mestre Perfeito 

6) Secretário Íntimo ou Mestre por Curiosidade 

7) Preboste e Juiz ou Mestre Irlandês 

8) Intendente dos Edifícios ou Mestre em Israel 

9) Cavaleiro Eleito dos Nove Mestre Eleito dos Nove 

10) Cavaleiro Eleito dos Quinze ou Ilustre Eleito dos Quinze 

11) Sublime Cavaleiro dos Doze ou Sublime Cavaleiro Eleito 

12) Grão-Mestre Arquiteto 

13) Cavaleiro do Real Arco (de Enoch) 

14) Grande Eleito da Abóboda Sagrada de Jaime VI ou Grande Escocês da Perfeição ou 

Grande Eleito ou Antigo Mestre Perfeito ou Sublime Maçom
 

 

Capítulos 

15) Cavaleiro do Oriente ou da Espada 

16) Príncipe de Jerusalém (Grande Conselheiro) 

17) Cavaleiro do Oriente e do Ocidente 

18) Cavaleiro ou Soberano Príncipe Rosa-Cruz Areópagos 

19) Grande Pontífice ou Sublime Escocês de Jerusalém Celeste 

20) Soberano Príncipe da Maçonaria ou Mestre "ad Vitam" ou Venerável Grão-Mestre de 

todas as lojas 

21) Cavaleiro Prussiano ou Noaquita 

22) Cavaleiro Real Machado ou Príncipe do Líbano 

23) Chefe do Tabernáculo 

24) Príncipe do Tabernáculo 

25) Cavaleiro da Serpente De Bronze 

26) Príncipe da Mercê ou Escocês Trinitário 

27) Grande Comendador do Templo ou Soberano Comendador do Templo de Salomão 

28) Cavaleiro do Sol ou Príncipe Adepto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Preboste
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29) Grande Cavaleiro Escocês de Santo André da Escócia ou Patriarca dos Cruzados ou 

Grão-Mestre da Luz 

30) Grande Inquisidor, Grande Eleito Cavaleiro Kadosh ou Cavaleiro da Águia Branca e 

Negra 

 

Administrativos 

31) Grande Juiz Comendador ou Grande Inspetor Inquisidor Comendador 

32) Sublime Cavaleiro do Real Segredo ou Soberano Príncipe da Maçonaria 

33) Soberano Grande Inspetor-Geral. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CAMINO, Rizzardo da, Rito Escocês Antigo e Aceito Loja de Perfeição (Graus 1.º ao 

33.º), Madras Editora Ltda, 2.ª Edição, 1999, ISBN 85-85505-65-6 

ARNAUT, António, Introdução à Maçonaria. 5.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 

2006. ISBN 978-972-32-1416-4 

 

Mensagem do Segundo Vigilante 

 
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
Diógenes de Sínope (413 - 323 a.C.) 

 

          Diógenes foi aluno de Antístenes, fundador da escola cínica. Em sua época 

Diógenes foi destaque e símbolo do cinismo, pois tornou sua filosofia uma forma de 

viver radical. Diógenes expressava seu pensamento através da frase "procuro um 

homem justo". Conforme relatos históricos ele andava durante o dia em meio às 

pessoas com uma lanterna acessa pronunciando ironicamente a frase. Buscava um 

homem que vivesse segundo a sua essência. Procurava um homem que vivesse sua 

vida superando as exterioridades exigidas pelas convenções sociais como 

comportamento, dinheiro, luxo ou conforto. Ele buscava um homem que tivesse 

encontrado a sua verdadeira natureza, que vivesse conforme ela e que fosse feliz.  

            Para ele os deuses deram aos homens formas para viverem de modo fácil e 

feliz, mas esses mesmos deuses esconderam essas formas dos homens. Diógenes 

buscava descobrir esses modos de viver tentando demonstrar que as pessoas têm a seu 

dispor tudo aquilo que realmente precisam para ser feliz. Mas para isso é preciso 

conhecer a sua natureza e as verdadeiras exigências que essa lhe faz. Pensando nisso, 

ele afirma que a música, a física, a matemática, a astronomia e a metafísica são 

inúteis, pois são formuladoras de conceitos, muito além dos conceitos o que importa é 

a ação, o comportamento e o exemplo. Para ele, nossas reais necessidades são aquelas 

que nos impõe a nossa condição animal, como nos alimentar por exemplo. O animal 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/8585505656
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Arnaut
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9789723214164
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também não tem objetivos para viver, ele não tem que responder pelos seus atos para 

a sociedade, ele não precisa de casa ou conforto. É nas necessidades básicas dos 

animais que o homem deve se espelhar para conduzir sua vida.  

            Diógenes colocou em pratica seus pensamentos e passou a viver perambulando 

pelas ruas na mais completa miséria, tomando por moradia um barril o que se tornou 

um ícone do quão pouco os homens precisam para viver. Alimentava-se do que 

conseguia recolher em sua cuia. Tinha por proteção um manto que usava para dormir 

e usava os espaços públicos para fazer tudo mais que precisava.  Segundo ele esse 

modo de viver o deixava livre para ser ele mesmo, porque eliminava a necessidade de 

coisas supérfluas. Ele acreditava atingir essa liberdade cansando o corpo para se 

habituar a dominar os prazeres até desprezá-los por completo, pois para os cínicos os 

prazeres enfraquecem o corpo e a alma, pondo em perigo a liberdade do homem  o 

tornando escravo dos mesmos. 

            Os cínicos contestavam ainda o matrimônio e a convivência em sociedade. Eles 

se declaravam cidadãos do mundo. Acreditavam que o homem deve ser autônomo e 

auto-suficiente tratando o mundo com indiferença, que resultaria em felicidade, esta, 

devendo vir de dentro do homem e não do seu exterior. 

            Outro fato conhecido de Diógenes é seu encontro com Alexandre, o Grande, 

então o homem mais poderoso conhecido. Alexandre solicitou que Diógenes pedisse o 

que quisesse e este pediu que Alexandre saísse de sua frente, pois estava tapando o Sol. 

Diógenes estava com esse ato demonstrando o quão pouco ele necessitava para viver 

bem conforme sua natureza. 

             

Sentenças: 

- Busco um homem justo. 

- Elogiar a si mesmo desagrada a todos. 

- O amor é uma ocupação de quem não tem o que fazer. 

- O insulto ofende a quem o faz e não a quem o recebe. 

- A sabedoria serve para reprimir os jovens, para consolar os velhos, para enriquecer 

os pobres e para enfeitar os ricos. 

- A liberdade para falar é a coisa mais bela para um homem. 

- Um filósofo só serve para machucar os sentimentos de alguém. 

- O tempo é o espelho da eternidade. 

- Sou uma criatura do mundo. 
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Diógenes de Sínope em seu barril. 

 

 

 

 

 
 

Transcrito por Wellington Cassanelli – CIM 221738 

2º Vigilante 

 

 

Percepção do Ritual de Iniciação 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A INICIAÇÃO 
 

Luis Calos H. Monteiro (Aprendiz iniciado recentemente) 

 

Sou uma pessoa que admira rituais, seja qual for, desde um casamento, um 

batizado, Natal, etc, ou celebração de qualquer espécie. 

Analisando de uma forma bem ampla, a mensagem a ser transmita é relevante e 

a forma de transmissão dessa mensagem no ritual de iniciação alcança seus objetivos. 

Ela nos faz rever alguns (pré) conceitos. Nos mostra, como deve ser, que não somos 

absolutamente nada quando pensamos somente no material, que precisamos de algo 

mais para complementar nossa experiência de vida. Precisamos ter fé. Precisamos do 

carinho e aconchego da família, dos amigos, dos vizinhos e de qualquer forma de 
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comunidade que nos traga o bem. É necessário, em nossas vidas, que procuremos 

melhorar, crescer material e espiritualmente, aumentar nosso conhecimento. Ao nos 

colocarmos nas mãos de irmãos, que na verdade não conhecemos profundamente, mas 

que confiamos (a começar pelo nosso padrinho), para sermos conduzidos e orientados, 

estamos apostando que, em nossa caminhada, vamos ter o auxílio e colaboração de 

todos. Nos entregamos, literalmente, nas mãos deles e de Deus. 

Agora analisando de uma forma mais restrita, no processo de iniciação 

realizado, observei que o fato de estarmos vendados, nos tirando um dos sentidos, ao 

mesmo tempo em que nos priva da visão, aguça nosso tato, nossa audição e nosso 

paladar, permitindo observarmos sons, texturas e gostos que passariam meio que 

despercebidos naturalmente. 

! Ao ficar semidespido e com um dos pés com sandálias simples, percebi que 

apesar de nossa aparência, de termos o que temos, somos iguais a todos. A virtude da 

humildade vem à tona, nos faz refletir sabre como estamos agindo, como estamos nos 

colocando na sociedade, e isso, é muito importante, pois se um dia estivermos por 

cima, no outro poderemos estar por baixo e, nesse momento, o que vai contar é a 

nossa essência. 

Ao ser colocado no ''buraco'' senti uma impotência muito grande. Senti que 

naquele momento nada poderia ser feito, que precisaria sentir efetivamente o que 

aquilo representaria. 

Percebi que havia uma mensagem a ser transmitida e que deviria tirar o 

máximo de proveito dela. A renovação da vida, a partir daquele momento, que era o 

que estava sendo transmitido, ficou claro na sua intenção. A mensagem foi 

devidamente captada e corroborada com o que veio a seguir. 

Todos os momentos de afirmação com o ''SIM'', não foram abstratos, sem que 

houvesse uma reflexão, foram todos com consciência. Minha audição, nesse momento, 

ficou em estado de alerta para não perder nada do que estava sendo dito e 

perguntado, mas em alguns instantes não consegui ouvir direito e, graças a Deus, 

contei com a colaboração de quem estava do meu dado. 

Outro momento de impotência foi ao tomar os líquidos, doce e amargo, sem que 

pudesse evitar, mostrando os contrastes da vida, que pode ser doce e amarga em 

momentos diferentes, ficando o ser humano à mercê da sua caminhada e tendo que 

enfrentar seus medos e seus obstáculos da melhor forma possível, sempre acreditando 

que existe alguém velando por você, seja sua comunidade, família, amigos, etc seja o 

Ser Supremo. . 

O juramento, momento importantíssimo, na minha concepção, me causou forte 

emoção. 

Percebi que teria que levar aquilo como uma verdade absoluta. Que estava 

assumindo compromissos que não poderia mais deixar de ter, que fariam parte da 

minha vida. 

Todo o deslocamento, da forma como se sucedeu, simulando obstáculos a serem 

ultrapassados, um sobe e desce sem parar, e nos obrigando a nos deixar conduzir, 

confiando cegamente, literalmente falando, em quem estava do nosso lado, foi 

importante. Fiquei com a nítida sensação que posso confiar nestas pessoas, estando no 

momento do ritual ou não, que todos estão e vão estar ali para sempre. 

Outro momento relevante foi a ''rejeição''. A forma como fomos conduzidos 

abruptamente para fora. Ouvir palavras ásperas. Houve de minha parte uma reflexão 

sobre tudo isso. É preciso que falemos a verdade, que mostremos nossa verdadeira 
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intenção quanto às coisas que nos cercam, pois só assim, teremos crédito, seremos 

considerados verdadeiros. 

Concluindo quero dizer que tudo foi importante. O ritual é lindo, fantástico. A 

mensagem transmitida é forte e consistente. Senti que, ao mesmo tempo em que foi 

traumático, foi, também, revelador. Cresci muito com a reflexão. Finalmente, quero 

dizer que gostaria de estar do outro lado quando acontecer nova iniciação, se for 

possível, pois assim terei a oportunidade de sentir a expressão, a reação e a sensação, 

de quem está sendo iniciado, apenas observando. Além do que, me permitirá reviver 

todo o ritual e suas mensagens. 
 

 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 

                   "COMO ME ARREPENDO" 
 

 

Um belo dia de sol, Sr. Mário, um velho caminhoneiro, chega em casa todo 

orgulhoso e chama sua esposa para ver o lindo caminhão que comprara depois de 

longos e árduos 20 anos de trabalho. Era o primeiro que conseguira comprar depois 

de tantos anos de sufoco e estrada. 

A partir daquele dia, finalmente, seria seu próprio patrão. Ao chegar à porta 

de sua casa, encontra seu filhinho de seis anos martelando, alegremente, a lataria do 

reluzente caminhão. 

Irado e aos berros pergunta o que o filho estava fazendo: e sem hesitar 

completamente fora de si e martela, impiedosamente, as mãos da criança que se põe a 

chorar, desesperadamente, sem entender o que estava acontecendo. 

A mulher do caminhoneiro corre em socorro, mas pouco pode fazer. 

Chorando junto ao filho, consegue trazer o marido a realidade e juntos levam o 

garoto ao hospital para cuidar dos ferimentos provocados. 

Passadas várias horas de cirurgia o médico, desconsolado e bastante abatido, 

chama os pais e informa que as dilacerações foram de tão grande extensão, que todos 

os dedos da criança tiveram que ser amputados. 

Porém, o menino era forte e resistira bem ao ato cirúrgico devendo, os pais, 

aguardá-lo no quarto. 

Ao acordar, o menino ainda sonolento esboçou um sorriso e disse ao pai. 

Papai, me desculpe... Eu só queria consertar seu caminhão, como você ensinou-

me outro dia. Não fique bravo comigo! 

O pai, enternecido e profundamente arrependido, deu um forte abraço no filho 

e disse: que aquilo não tinha mais importância. 

Não estava bravo e sim arrependido de ter sido tão duro com ele, e que a 

lataria do caminhão não tinha estragado. 

Então o garoto com os olhos radiantes perguntou: 

Quer dizer que não está mais bravo comigo? 

É claro que não respondeu o pai, ao que o menino pergunta: 
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Se estou perdoado papai, quando meus dedinhos vão nascer de novo? 

Nos momentos de raiva cega, machucamos as pessoas que mais amamos, e 

muitas vezes não podemos "sarar" as feridas que deixamos. 

Nos momentos de raiva, tente parar e pensar em suas atitudes, a fim de evitar 

que os danos sejam irreversíveis. 

Não há nada pior que o arrependimento e a culpa tardia. 

Pense nisso!  

 

Reproduzido do site http://www.meu.cantinho.nom.br em 05/01/2011 

 

 

Pensamentos 
 

“Para que o mal triunfe, é apenas necessário que os bons não façam nada”. 

(Irmão Edmund Burke) 

 

  

"O homem superior censura a si próprio; o inferior censura os outros". 

 "Um cavalheiro envergonha-se de que suas palavras sejam melhores que suas ações". 

 "O rei que deseja governar bem seu povo, deve, primeiro corrigir suas próprias faltas".  

"Seja generoso e afável, agindo com os outros como gostaria que agissem com você". 

(Confúcio) 

 

"O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um 

criador de valores. Deus é inexorável no oferecimento de dons. Deu-me apenas a 

teimosia de uma mula". 

(Albert Einstein) 

 

 "Não desejo morrer pela paralisação progressiva de minhas faculdades, como um 

homem vencido. A bala de meu assassino poderia por fim à minha vida. Acolhê-la-ia 

com alegria. Quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos". 

(Ir∴ Mahatma Gandhi) 
 

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver 

crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem 

chega a desanimar-se da virtude, a rir da honra e a ter vergonha de ser honesto”  

(Ir∴ Rui Barbosa) 

 

"Não consultes os deuses nem os pássaros, não consultes nada e ninguém sobre aquilo 

que puderes saber por ti mesmo. Porque o que não puderes saber por ti mesmo, não te 

será de nenhuma utilidade."  

(Sócrates) 
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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. 

Convidamos aos Amigos, Cunhadas, Sobrinhas (os) e Irmãos a assistirem o 

clip: 

http://www.youtube.com/watch?v=2KcIaYSqJds 

(copie e cole na barra) 

 

 

(A esperança da colheita reside na semente). 

 

 
 
 
 
 
 

Fundada em 30 de outubro 1967 
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