OS DESAFIOS QUE SE APROXIMAM NAS PRÒXIMAS DECADAS, COMO ENFRENTÁLOS SEM PERDER NOSSA IDENTIDADE?
Todos sabem que o foco atual da maçonaria é a transformação do homem baseada nos princípios
que prega, esperando que este homem transformado tenha uma ação efetiva na sociedade, tornando o
mundo onde vivemos em um espaço melhor para se viver, com mais fraternidade, justiça, tolerância,
respeito às diversidades de cada um e que também se torne cada dia mais um ambiente sustentável,
para a felicidade do gênero humano e equilíbrio do planeta. Também sabemos que para que o ser se
transforme, é necessário que antes de tudo ele conheça a si mesmo, e a partir daí, inicie o processo de
substituição do que chamamos e reconhecemos como vícios, pelas virtudes correspondentes em um
processo lento que exige trabalho, perseverança, desprendimento, sendo um caminho solitário, único,
baseado no estudo, sabedoria, estágio em que cada um se encontra, enfim seu momento na evolução
que é afinal uma evolução em nível de consciência, ouvindo o Eu interno, permitindo que degrau a
degrau o ser se espiritualize, seguindo os moldes de uma espiritualidade universalista, livre, acima da
barreira do fanatismo, de religiosidade vulgar, aceitando como início de tudo um Princípio Criador
compreendido e definido como o sentimos em nosso íntimo.
Como sabemos também que a experiência apesar de única, deve ser compartilhada, para que haja
construção de uma egrégora que facilite a compreensão das verdades, verdades que nos libertam do
apego material, ampliando em nosso íntimo o Amor fraterno, a caridade, a tolerância, proporcionando
um ambiente de paz e respeito em todo o planeta.
Nem tudo, ou melhor, nada é fácil assim, e temos muitos desafios na caminhada.
O maior deles é velocidade da multiplicação do conhecimento e da tecnologia, principalmente a
ligada à informática, que em poucos anos, trouxe a informação e o conhecimento das tipografias para a
palma da mão, com um volume de informações gigantesco, literalmente de muitos gigas, numa rede
mundial extraordinária por lada e assustadora por outro, numa perspectiva de aumento constante em
progressão geométrica, passando das gigas para nuvens e dos tabletes e leptops, para chips
implantados no cérebro com acesso direto e constante às informações, tornado as gerações do século
passado, século XX como jurássica, com raras exceções. È necessário desprendimento suficiente para
que possamos nos adaptar a novo patamar, para que a convivência seja possível. A geração do século
XXI muito em breve, daqui a 10 anos estará ocupando seu espaço e nós, os jurássicos, devemos estar
atentos para não sermos alijados do processo. Na Maçonaria bem como na maioria das instituições,
com certeza não temos tido a preocupação suficiente com estes acontecimentos, não temos tido o
desprendimento necessário, nem nos esforçado para evitar este distanciamento se aproxima,
precisamos acordar e mãos na obra, ou seja na construção da transição. Estamos preocupados
excessivamente com os descalabros dos acontecimentos recentes que nos atormentam, que do ponto de
vista realista, apodrecerão e sofrerão autodestruição. O equilíbrio do sistema não pode sofrer alterações
inaceitáveis, o que acarretaria destruição e volta ao estado anterior. O universo, a energia cósmica
conspira para a volta à normalidade, sempre foi assim.
Os Mestres devem se unir no planejamento da obra, aproveitando as habilidades e conhecimento
de cada um, para que o edifício social seja construído de maneira segura. A crítica sem que se
ofereçam soluções, não ajuda a transformar e mesmo pode ser destrutiva, levando à insegurança e
mesmo à desordem.

Por tudo o que foi posto, conclamamos a todos os iniciados, que nos unamos, pois unidos
seremos mais fortes e mais produtivos. Não existe exército de um homem só. Não estamos sozinhos no
mundo onde vivemos, fazemos parte de um grande condomínio, onde a participação de todos é
imprescindível para o sucesso da espécie.
Já foi dito por Charles Darwin e sobejamente comprovado por sua teoria da evolução que
compartilhamos, que, os que permanecem, que vencem os desafios, não são os mais fortes nem os
mais abundantes mais sim os que melhor se adaptam às novas situações, que se submetem às
transformações necessárias.
Para que possamos enfrentar tais desafios, sem perder nossa identidade, nossa tradição, nossa
história, não podemos deixar de seguir as invariantes que norteiam nossa identidade, bem como
convencer a todos da importância desta postura, pois se nos afastarmos destas invariantes, estaremos
perdendo também nosso reconhecimento e deixando de fazer parte de nosso grupo (ou de nossa tribo).
São elas:
1. Crença em um Princípio Criador, que chamamos Grande Arquiteto do Universo, cuja
crença se dá de maneira livre, adogmática e, portanto deísta. Sem revelações, sem
santificações, sem milagres e ou graças, sem religiosidade, mas sim como uma espécie de
religião natural, que não nega a existência de Deus, mas que, no entanto, que só pode ser
alcançada por argumentos racionais e científicos, e que deixa para que cada um o defina
de acordo com sua compreensão, seu entendimento. (esta é a principal querela entre
França e Inglaterra que é Teista).
2. Presença do volume de um Livro da Lei sobre o Altar dos Juramentos em todas as suas
sessões, como símbolo de sabedoria, conhecimento, moral, ética, convivência social e
fraterna, sem caráter religioso de qualquer natureza, pela crença adogmática que
cultuamos.
3. Obediência ao caráter adogmático, sem qualquer caráter de religiosidade, livre,
humanista, tolerante, unificante e universalista da Espiritualidade do Rito, com respeito
ao livre arbítrio e plena liberdade de consciência em relação à sua concepção pessoal do “
Grande Arquiteto do Universo”. Independente de uma revelação divina, de uma doutrina
filosófica ou religiosa, de devoção s uma entidade divina, um profeta ou um guru, o
caminho espiritual do Rito Escocês Antigo e Aceito é verdadeiramente universalista
porque ele não impõe nenhum pré-requisito ideológico. Oferece a nós, contemporâneos
em busca de sentidos e de perspectivas existenciais, um caminho de realização pessoal e
coletivo. Assim poderá o ser viver sua Luz Espiritual e assumir plenamente sua
existência com Sabedoria, Força e Beleza.
4. Referencia, conhecimento e compreensão dos Textos Fundamentais sob os quais o
REAA se apoia e aos quais devemos obediência quanto às suas invariantes como parte
importante para a regularidade, reconhecimento e alianças entre os Supremos Conselhos
Escoceses do Mundo, como a participação no ceio da AIME (a partir de 2012), todos
respeitando os mesmos princípios que os tornam reconhecidos entre si.

5. Uso dos lemas: “ORDO AB CHAO” (A Ordem vinda do Caos) e “DEUS MEUNQUE
JUS” ( deus e o meu dever ou minha justiça), pelo Supremo Conselho e suas
Corporações dos graus superiores.
6. Obrigação de obediência à Não Mistura, com proibição da iniciação de mulheres ou
participação de sessões de maçonaria feminina ou mista.
7. Respeito aos procedimentos e marcha iniciática, inviolabilidade dos rituais legalmente
adotados, reconhecimento das lendas, simbologia, interpretações esotérico-filosóficas,
moral, e suas interpretações à luz da ciência, do conhecimento, da evolução dos
costumes, das necessidades dos homens.
8. Telhador dos graus, do 4º ao 33º, e ao Manifesto da Convenção de Lausane e
adaptações feitas em Conferencias Internacionais Reconhecidas por todos os seus
membros, guardadas as especificidades, de cada Pais, bem como a independência dos
Supremos Conselhos no âmbito de sua jurisdição.
9. Outras de menor importância para nós serão tratadas durante as instruções nos vários
graus.
Outro cuidado que devemos ter, é o de passar às próximas gerações, o conteúdo dos
Textos Fundamentais reconhecidos como verídicos, para que conheçam os documentos
que nos respaldam quanto à nossa História e à nossa Origem que são:
Carta de Bolonha – Itália, - 1248 (a mais antiga das Old Charge?).
Documento ou Poema Regius ou Manuscritos de Halliwell (ofício de construtor) – 1390.Old
Charge).
Manuscritos de Matthew Cooke – 1425/1430. Enumera as Sete Artes Liberais. Prioriza a
Geometria.
Estatutos Schaw – 1598. (2 regulamentos que organizavam a associação e regulamentavam a
profissão na Escócia, no governo de Jaime VI o nomeou Mestre de Obras das Obras da Coroa).
Exílio da família Stuart – 1648, na Escócia onde fundou Lojas.
Registro ou Manuscrito de Edimburgo, – 1696. (Loja Mãe Kilwinning em Ayrshire, ou será a
de Edimburgo, 1598 relacionada aos Saint-Clair, Barão de Roslin?
Compilação contendo Old Charges – Antigas Obrigações ou Deveres dos Membros.- Muitas !!!.
Rituais de Ashmole – 1717/1721. Aprendiz e Companheiro.
Fundação da Grande Loja de Londres.- 1717.
Constituições de Anderson – 1723. (escrita na realidade por 14 notáveis da época, capitaneados
por Anderson).
Grau de mestre Escocês – criado em 1735.

Discurso do Cavaleiro Ramsay 1737. (André Michél, partidário dos Stuarts, teria estimulado a
fundação do Capítulo de Clemont, levando a criação e prática de sete Graus, decretando a influência
esotérica na Ordem e a publicação dos Regulamentos e Constituição da Maçonaria de Perfeição
(Constituição de Bordeaux em 21.9.1762) .
Criação do Sistema ou Rito de Heredon de 25 Graus – 1758.
Constituição de Bordeaux, Estatutos, Regulamentos Gerais. – 1762.
Convento de Berlim, Novos Institutos Secretos e Fundamentais, Grandes Constituições – 1786.
Constituições, Estatutos, Regimentos para o Governo do Supremo Conselho dos Inspetores Gerais
revisadas em Lausane em 1875, quando pela primeira vez se tentou um tratado entre os
Supremos Conselhos do Mundo, tentativa não deu frutos
Fundação Supremo Conselho Mãe do REAA – 31 de maio de 1801, em Charleston – Carolina
do Sul. (Conde Alexandre F. F. Auguste de Grasse Tilly - Jean Baptiste Delahogue - Frederik Dalcho John Mitchel) Criaram mais oito graus e agregaram ao Sistema de Heredon, completando os 33 Graus.
Expedida Circular para todo o mundo, em 04 de dezembro de 1802, de todos os acontecimentos,
iniciando a fundação de Supremos Conselhos pelo mundo afora.
Convento de Lausane, Suíça – 6 a 22 de setembro de 1875, que reformou as Grandes
Constituições e 1786, tratou da unificação das invariantes de regularidade do REAA, telhador dos 33
graus, marcha iniciática, e tratou das querelas quanto ao GADU, e Frederico II da Prúcia. A diferença
ou querela sobre o GADU, continua até hoje, entre Inglaterra Teísta e França Deísta e seguidores.
Houveram pequenas adaptações nas Resoluções de Lausane, nos conclaves que se seguiram
capitaneados pela França e Bélgica, aceitas por todos os Supremos Conselhos quando da fundação da
AIME. (2012) durante Reunião Internacional em Nápoles/Itália.
Um fraterno abraço a todos.
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