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Mister se faz que os IRMÃOS (estudiosos) Operativos e
Especulativos, de diferentes graus, dos Ritos hoje praticados,
indiferente às Estruturas / Obediências ou Potências (onde possam
medrar as divergências) se unam verdadeiramente. Precisamos nos
unir fraternal e sinceramente, no razoável sentido moral e social,
estabelecidos dentro de parâmetros Éticos, trabalhando numa união
sadia, bem como naquela cumplicidade ou interatividade, para, em
tempo hábil, então, redescobrir e decifrar os Arquétipos Sublimes do
GADU. E assim procedendo, cada vez um pouco mais sábios,
envolvidos e imbuídos na prática de uma perene e urgente Reforma
conceitual e prática, que se bem conduzida e/ou respeitando as
Tradições milenares, que há três séculos atrás foram codificadas
num Famoso Landmark (s), caminhemos, pois, ombro a ombro, em
crescente fileira, sem contudo abandonar o Projeto maior da

Evolução vertical e horizontal, cuja Mensagem subliminar mas
determinante é a transformação do ser humano enquanto Iniciado /
Maçom. E neste inadiável sentido - cada vez mais amplo - que
abranja as novas ciências em franca evolução e, consequentemente,
possam favorecer a real Integração do Povo Maçônico - em todos os
quadrantes deste Orbe Terrestre, avancemos sempre.
Dia após dia, noite após noite, nós devemos nos armar daquela
salutar coragem de conduzir as basilares mudanças. Porém,
pautando o Respeito às tantas convicções de milhões de Irmãos,
vibrando universo afora, rumo ao Supremo Ideal Maçônico, bem
descrito na antiga tríade: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”.
Muitos IRMÃOS... certamente comungam comigo na necessidade
(perene) de empreendermos uma nova viagem pelas planícies ou
oceanos de nosso Reino Interior - onde habita e opera o GADU - para
então podermos fazer aquela essencial RELEITURA de tudo o
quanto conhecemos e praticamos... quer ali nos Templos Maçônicos
e, também, na Vida extra Loja Maçônica, ou seja, socialmente. Em
perfeita sintonia com IRMÃOS do Quadro, ou, até mesmo,
semelhantes vários, em todos os planos (...) ou áreas ativas, nessa
nossa atual existência terrena, caminhemos. Tal RELEITURA
certamente nos facultará um maravilhoso Poder Interior e Exterior.
Podendo (até mesmo) fortalecer a nossa “força de vontade” – qual a
“Alavanca de Arquimedes” que é capaz de movimentar o Universo.
Desta feita, então, nós alçaremos também o cobiçado degrau da
Sabedoria ainda oculta e/a necessária vitória ou o merecido sucesso,
senão a virtude sempre capaz de sublimar a nossa compreensão de
“Homens Livres e de Bons Costumes”. E assim, enquanto “Eternos
buscadores”, haveremos de vivenciar melhor a Egrégora da milenar
e universal Instituição, bem como a Filosofia e o Esoterismo mais
puro. E numa notável expansão intelectual, natural e
tranquilamente, avançaremos e prosperaremos sempre unidos,
realmente felizes. Trabalhando incansavelmente nesta infinita
construção milenar que é “A Obra Maior do GADU”. Melhor
colocando: Esta nossa Sublime, Augusta e Venerável Ordem
Maçônica”.
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