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Saudações e tratamentos.
Venerável Mestre!
Irmãos 1º e 2º Vigilantes!
Mestres Instalados!
Autoridades e Dignidades Maçônicas!
Obreiros do Quadro e Visitantes!
Boa Noite!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mensagem
Amados e Valorosos Semelhantes, 3 x Irmãos!
Tocando suavemente os refolhos desse coração que pulsa em sintonia
fina com essa assembleia de Grandes Maçons, mercê de D’US, desde o mais
interno do ser, quero e posso agradecer-vos pelo voto de confiança então
creditado. Tal voto é um expectante e inestimável tesouro, que muito me alegra.
Força humana e latente, recíproca e responsável que redundou neste ato de
Regularização/Filiação.
Os meandros da mente são deveras insondáveis. Todavia, enquanto seres
de bem, Livres e de Bons Costumes, podemos tocar a mente, a alma e o coração
de cada Irmão de fé, dentro dos parâmetros da lealdade recíproca.
Durante seis breves meses (...) eu viajei nas ondas da crença profícua e
singrei as águas (nem sempre serenas) de um considerável oceano. Persistente,
como um bom marinheiro que julgo ser, eu nadei braça por braça, dispensando o
veleiro das comodidades... E avançando em um bom ritmo, logrei cruzar o “Cabo
da Boa Esperança”; enquanto sereno, determinado e consciente, deixei que
pairasse na tela mental algumas imagens e boas lembranças. E eis que surge em
minha mente duas Grandes Ordens hermeticamente fechadas: “A Ordem da
Jarreteira e a Ordem do Tosão de Ouro” – uma vez que o primeiro Avental de
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Aprendiz (e) Maçom Especulativo, conduzido pela Águia Romana, continua
muito nítido em minhas lembranças...
No interior deste TEMPLO reconstruído (Reerguido) em honra e/ou à
Glória do Grande Arquiteto do Universo, em comunhão com Obreiros visíveis e
invisíveis, eu percebo que tudo isso (...) naturalmente se converte em uma dádiva
supra especial e gratificante, que somente o exercício da “Sublime Arte Real”
poderia conceber à este Irmão que ora vos fala.
Entre boas Apresentações, Discursos e Arengas (...) eu muito aprendi. Ao
longo deste período, cresci bastante. Não só interiormente como também
socialmente.
Mas eis que de repente, logo ali no Altar dos Juramentos, soa uma Sineta.
Ela nos dá conta de que é hora de destacar alguns valores... aqui existentes. E em
defesa da evolução humana pautada na necessária Ética Maçônica, vou citar
algumas importantes particularidades:
1. Enquanto caminheiros de diferentes Sendas eu admiro a sinceridade e a
espontaneidade deste alegre Caboclo capixaba, nosso Digno Mestre de
Cerimônias, tão esforçado, super espontâneo, porém de grande coração;
um Irmão observador, cujo nome civil (abreviado) é D’ Castro.
2. Ali no flanco norte, já ao Oriente, podemos ver o Nobre Representante do
Ministério Público, o Guarda da Lei, que com sua magistral perícia e
conhecimento das leis nos conduz e regula os atos pertinentes à nossa lida
templária – dentro e fora deste Templo. Compenetrado e a um só tempo
atento, prossegue intermediando as relações diárias entre a Loja e a
Obediência/Potência. Estou me referindo ao Respeitável Irmão
Rosemberg.
3. Ocupado com as duas penas cruzadas e seus tantos pergaminhos, vejo
agora o Grande e Estudioso Escriba, o Irmão Alexandre, sábio Operário,
que labora nessa Augusta Oficina.
4. Reconhecendo a grave responsabilidade bem como o peso cósmico e sutil
do Santo Ofício; usando temporariamente o Malhete, em um mandato
eletivo, no centro do Altar e sob o Dossel, encontra-se o Venerável
Mestre Athos (...) – cujo primeiro nome é grego –, embora seja ele
brasileiro. Ele foi instalado, aclamado e proclamado, treinado nos
mistérios da Arte Real; sempre dedicado e pronto para presidir nossas
reuniões, cerimônias e eventos festivos – públicos ou reservados, ele
avança. Com todo respeito, trata-se de um jovem espírito, que transita
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5.

6.

7.

8.

9.

entre o lúdico e a seriedade, reconhecendo que a vida, valiosa e sábia,
diuturnamente, impõe-lhe diferentes deveres.
Para cobrir o Templo e nos proteger, junto às Colunas, está o Irmão que
exerce um ofício assaz delicado do ponto de vista esotérico, metafísico e
cabalístico. Achei por bem citar o Companheiro Silvio (Silvino) para
configurar tal atividade. Este é o valoroso Irmão que, enquanto Oficial,
ostenta o título de Guardião/Sentinela/Guarda do Templo, ou Cobridor
Interno, segundo o nosso Ritual (REAA). O Irmão Silvio (Silvino) é
uma Alma que lapida a própria Pedra Bruta. Sua rica e positiva Humildade
certamente transmite Valores ainda ocultos no seio da Grande Senda –
nessa Venerável e Sublime Ordem.
No Ocidente, ao Setentrião (Norte) está o Altar do 1º Vigilante. Sempre
ocupado pelo Irmão André. Este dedicado Oficial Corregedor e sempre
tranquilo, que busca (re) estabelecer a Ordem... coordenando e filtrando
as Energias Sutis durante cada sessão... apaziguando os ânimos, sempre
que se faz necessário.
O Altar do 2º Vigilante, já no meridiano, hoje está ocupado pelo valoroso
e eficiente Irmão Wellington. Nobre Semelhante que merece grande
respeito e apreço espiritual. Uma peça fundamental, que conscientemente
busca o equilíbrio das forças – antagônicas ou não. Modelando e
aprumando as paredes do Templo, após o devido nivelamento, além de
instruir os Irmãos Companheiros, ele segue em sua evolutiva jornada.
De pronto atinei para um notável detalhe na reconstrução do Templo físico
(Desta Loja): Trata-se do Clone do Imortal Mestre Hiram Abiff. Estou
me referindo ao Irmão Pedro Aires. Este, que a duras penas, mesmo
enfrentando alguma situação clínica adversa, além do assalto de antigas
Forças Ocultas, prossegue resoluto em sua árdua missão e nos mostra
mediante seu exemplo de persistência e dedicação o quanto ama a
humanidade, enquanto Maçom, e Construtor da Paz e/ou do Progresso
Universal. Conheço o Irmão Pedro desde a década de 50. Começamos o
nosso aprendizado escolar no Grupo (Escolar) Dr Lund. E este é um dos
motivos que me levou a aceitar o essencial convite para me apresentar à
essa Assembleia de Maçons Escoceses (REAA). E desde o decurso dos
expedientes legais até essa cerimônia marcada com indeléveis letras
(cosmicamente) gravadas pelo Fogo Sagrado do Gênio, continuei
trabalhando.
Há um outro Oficial, já exaltado, a quem eu tenho chamado de Grande
Tribuno: Trata-se do Irmão Arthur. Este Jovem que certamente fará
uma promissora carreira/trajetória no campo do Direito – em suas
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diferentes vertentes. Será reconhecido como um Notável Jurisconsulto
(Um Grande Jurista). Como? Desde que queira ardentemente.
Prosseguindo sempre no Caminho do Meio (...).
10. Quase finalizando, não poderia deixar de citar, e mais uma vez agradecer
os demais Irmãos; os que nesta peça não foram colocados, devido ao
tempo mecânico e o andamento de nosso trabalho ainda em curso. Alguns
aqui presentes, outros fisicamente ausentes, bem como aqueles que ora se
encontram no seio do Oriente Eterno.
Fechamento
Amados Irmãos! Neste progressista Oriente de Lagoa Santa MG - Brasil,
eternamente agradecido, resta-me então rogar ao GADU que derrame sobre
todos nós e sobre os nossos familiares (Etc.) as bênçãos necessárias, segundo
nossos méritos e esforços contínuos...

: : Enxofre + Sal + Mercúrio : :
“Éter”
>Universo, Vida, Natureza, Evolução<
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