INTRODUÇÃO
(A guisa de preâmbulo)

Autor: Ildeu Ferreira (Ydu)
+ # :. . .: X  ::

Reconhecendo, dentro dos parâmetros de minha consciência a
ousadia em acariciar a abertura mental dos amados Irmãos, em
todos os quadrantes deste Orbe Terrestre, no sentido de algum dia
ou num futuro próximo podermos ver brotar esta necessária
Semente no solo maçônico, ás vezes, não muito bem trabalhado,
onde ainda medram as contendas próprias dos seres humanos,
antagonicamente falando.
Um espaço imensurável onde, felizmente, pairam boas e excelentes
idéias de Legítimos Maçons, vibrando em diferentes faixas etárias, e
trabalhando nos diferentes Ritos ora conhecidos.
Vejo, que a Verdadeira Instituição Maçônica é como aquele Agricultor
dedicado, incansável, sábio, mas humilde, que dia após dia vem
adubando o terreno das Relações institucionais e humanitárias,
naquele louvável trabalho de estocar no celeiro da Perfeita Unidade
a Messe/Colheita oriunda do cultivo das Boas Sementes, que
plantamos ontem, ainda hoje, ou que semearemos amanhã... Tudo
isso pelo bem da Humanidade, através da Filantropia e da
Beneficência.
Vejo, também, que não há como educar alguém e nem mesmo
reeducar-me, no tocante à "Arte Real", sem usar a linguagem do
simbolismo esotérico há muito aplicado, ainda que de forma
subliminar. Logo, usei as palavras, imagens e induções
psicoemocionais, dosadas na construção das frases e, também, nas
entrelinhas...
Cada Irmão poderá interpretar as colocações segundo o seu grau de
evolução intelectual ou vivências. Todavia, nenhuma crítica

destrutiva poderia enfraquecer este desejo e/ou vontade de
expressar minhas conclusões, respeitando, antes de tudo, que a
Verdade Absoluta é um atributo cósmico e natural do “G.A.D.U”.
Este simples ensaio é a compilação dos trabalhos apresentados em
LOJA. Uma obra, que talvez possa tocar as consciências daqueles
(as) que detém o poder temporal de formular Leis e Regulamentos,
para então começarem a instituir, na prática, uma Cadeira aqui
batizada como “PEDAGOGIA MAÇÔNICA”.
Num Deserto de areia escaldante, sob um sol impiedoso, o Viajante
sente saudade e valoriza o verdor das Pradarias, que na distância
dos anos... outrora deixou, quem sabe, nos Pampas. Por isso, talvez,
os Antigos Maçons experimentam uma certa nostalgia... quando
contemplam da varanda de suas casas... as transformações do
Movimento Real que se confunde com certas formas de fazer e
perpetuar a Maçonaria; e, também, sempre que enfatizamos a
política ou a intolerância à certas culturas e religiões, considerando
este país, ás vezes incompreendido pelos habitantes de outros
continentes, que já avançaram bastante, até mesmo na prática da
"ARTE REAL".
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