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ORIGEM DO NOME FRANCO-MA§OM

Muito antesde Aschmole, isto ~, antesde 1646, os inicia-
dos nos antigos mist~rios, corn a finalidade de conservarsuas
doutrinas,se haviarnmisturadoaospedreiros(ma~ons)e ajuda-
varn-nos em suas assernbl~ias,por todos os meios que sua
posi~&o civil ou de fortunaihespermitiarn;e, parasuasreuni~es
intimas, dispunham,sern despertara susceptibilidadedas auto-
ridades, do local que pertencia ~ confraria dos oper6rios em
constru~Ao. Aschrnole,o sThio autor de nossosrituais sirnb6li-
cos, tendo sido aceito nessa confraria, agiu da mesma forrna
corn seusintirnos, para seusconcili~bulos secretosrelacionados
tanto corn a sua politica em favor dos Stuartsquantocorn o
estabelecirnentoda nova ordern baseadanos antigosmist~rios,
paracuja propaga~oeles elirninararn, pouco a pouco, de seu
sejo, os oper~riosem constru~o,at~ que chegasseo rnornento
de propagar abertarnente,sern perigo, essanova ordern, que
logo deveriainvadir o globo. Foi o que ocorreu em Londres,
a24 de junho de 1717. Mas, paran~o fazersornbraaosrnagis-
trados,elescontinuarama se reunir sob o nomede free masons,
pedreiros-livres (isentosde taxas), express~oque n~o corres-
pondeexatarnenteao sentidode franco-rna~orn.

Em 1725, rna~ons ingleses, partid6.rios do Pretendente,

fundaramem Paris,por sua livre iniciativa, duaslojas que tive-
ram sucessoe irnitadores. A rna~onaria material n~o teria
conseguidomais ~xito na Frangado que o norne de ma~om-
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-livre; e j~ que houveraurna transforrna~ioda coisa, seriaurna
falta grave n~o modificar-Ihe a denornina~oe adotou-seessa
express~ofeliz: franco-ma~om.

“Esse titulo fez sentir de tal modo a alta importanciada
miss~ocivilizadora impostapela nova institui~o, que as bias
francesasrejeitarama vaidaderidicula das prociss~espiiblicas,
abandonadaspelascorpora~6esde artes~os,e deixararnde soli-
citar suaadrniss~oou participa~ona co1oca~odas prirneiras
pedrasdos monumentospubblicos, cerirn6niasde todo estranhas
a seusrituais e finalidades, a menosque se tratasseda cons-
tru~o de urn edificio ~scustasda ordem,para seuuso ou para
ser consagrado~ suabenefic~ncia.0 francessabiamuito bern
quen~o se tratavade construiruma parede,por menorque ela
fosse, ao adotaro titulo de Franco-ma~orn;mas cornpreendeu
que, iniciado nos mistdrios ocultossob o norne de Franco-ma-
~onaria,nada mais poderiarn ser do que a continua~o ou
a renova~io dos antigos mist~rios, ele se tornavama~om ~
maneira de Apobo, de Anfi~o. Sabernosque os amigos poetas
iniciados, falandoda funda~o de uma cidade, referiam-seao
estabelecimentode urnadoutrina. ]~ assirn que Netuno, deus da
razao, e Apolo, deus das coisasocultas, apresentararn-se,na
qualidade de rna~ons na casa de Laornedon, pal de Priarno,
paraajud~-bo a construir a cidadede Tr6ia, isto ~, paraestabe-
lecera religi~o trolana. ~ assirnqueAnfi~o, usandode alegoria
serneihante,construiuos muros de Tebas, ao som de sua lira,
simbobodas leis (Ortodoxia ma~,6nica).”

A1i~s, devernosnos lembrar de que, originariarnente,nos
rnist&ios de Ekusis, os ne6fitos eram polvilhados corn gesso,
em rnern6riado gessode que se haviarn cobertoos tit~s para
se disfar~aremquandoassassinaramo jovem laco.

0 v~u que cobre o norne de ma~ons, parasignificar que
se trata de construtoressimbdlicosou fundadoresde doutrinas,
n~o ~, portanto,modernoe, se ~ conservado,o ~ sobretudopor
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causadas interpreta~6esengenhosase morais que se acharn
corno que simbolizadaspelos diferentesutensiios consagrados
~ arquitetura.
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VERDADEIRA ORIGEM DOS ANTIGOS
M ISTi~RIOS

e, posteriormente,
DA FRANCO-MA~ONARIA

Quando n~asesabedeandesevejo

on deandesesaiu,
n~asesabeoquese ou paraonde

sevat.

Urn (inico hem nos vejo da India:’ a INICIA~AO, isto 6, a
VERDADE, a protetorados hornens.A Franco-rna~onaria6 a re-
nova~odessa Inicia~io e dessaVerdade; achamosque ela
chegou~ G~t1ia por interm6dio dos druidase dos celtas, funda-
doresde Bibracte (Autun), de Al6sia, de suasrnaravilh~s e de
seuscol6gios inici6ticos, de onde alguns iniciados escaparamao
b6rbaro massacreordenado, 54 anos antesde nossaera, por
Jfilio C6sar,por ocasi~odo saquede Al6sia (V. Ortodoxia ma-
~6nica). Easesiniciadospropagararnsecretarnentesuasdoutrinas
durante dezesseiss6culos at6 Aschmole, renovador,corn eles,
dos antigos rnist6rios.

1. Da India yam todos os males, on todos os erros: a feudalisma,
a desigualdadesocial entreos homensdivididos em castas,a maioria dos
mist6rios religiosos, as aberra~6espenitenciais,a abjura~o absolutade
si mesmo, as fustiga~6es,as jejuns, as mortifica~6es, a isolamentonos
claustras,etc. Mas, a mais louco de tados os fan~ticos,na nossaEuropa
que tanto se comprazem imitar, ngo passariade um inocenteao lado de
urn fanAtico hindu.
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ORIGENS. A India prirnitiva, sern diivida bern anterior ao
tempoem quevivia INDRA, n~o pode ser consideradasen~oco-
mo urn foco lurninoso pela concentra~o dos conhecirnentos
adquiridos,dispersosmais tardee refletidos,em parte,sobreas
na~6esquea sucederarn.Essa6 a origernda Teogoniade Indra,
recoihidapor Zoroastro,o (inico a nos transrnitiros ensinarnen-
tos, que se tornararn seus, desseprirneiro dos legisladoresou
fundadoresde doutrinas, os prirneiros benfeitores da hurna-
nidade.

Indra proclarnoua unidadede Deus, de onde decorrea
unidadedo g~nero hurnano; e os hornens, tendo urn s6 pai,
cornurn a todasas ra~as,formarn urnacasta(mica. Dessaforma,
estabeleceu-seno mundoa igualdade civil queproduz a Irater-
nidadeuniversal e a liberdade de pensare de escrever,prirneira
basemoral dos rnist6rios e da Franco-rna~onariaqueencontra
af, corno ponto de partida, sua prirneira coluna hercules,J.~..
A purezadessesprincipios civilizadores alterou-sepela tradi~o.

Muitos s6culos depois, surgiu MANU, corn suas leis apre-
sentadascomo reveladase recoihidas em doze livros. Ele ante-
cedeu de muito o aparecimentodo c6lebre Valmiki, o pai da
poesiasanscrita.

Manu proclarnoutr~s deusesou tr~s s6is: o sol da prima-
vera (primum tempus):nascirnento,forma~o;2 o sol do ver~o:
crescimento,propaga~iio; e o sol de inverno: destrui~o, trans-
forma~&o. Ou urn s6 Deus, urn Sol (nico, representadosob
tres modalidadesde a~o. Essaantiga doutrina dos tr&s princi-
pios ou das tr~s idadesdo homem e do ano, que ent~o tinha
apenastr6s esta~es,6 a fonte de todo o sisternatrinit6rio ma-
nifestado depois; ela tornou-se a base dos rnist6rios e, mais
tarde, a baseda Franco-rna~onaria,cujos tr&s graus estao em
perfeita re1a~ocorn os s6is de Manu. Deve ser evidente,para
todo rna~orn de boa-f6, para o escoc~s, para o misrairnista,

2. Eraa ~pocada aberturados grandesmist~rios no Egita.
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assimcornoparao menfisianoe outros,quea Franco-rna~onaria
n~o pode admitir nenhurngrau racional depois do grau de
Mestre, isto 6, quen~o existe nenhumareve1a~opossivela ser
~eitadepois cia transforma~oquesesegue‘a morte do individuo
ou ‘a sua desr~ersonifica~o.

Oito s6culos depois, os tr~s s6is de Manu forarn personi-
ficados, e tivemos BRAHMA, deus formador,que faz nascer, 1 ~a
idade; VISHNU, deus conservador,que faz crescere propagar,
2.~ idade; e RUDRA ou VIVA, deusdestruidor, que personifica e
transforma, 3.~ e tiltirna idade — todas as tr6s refletidas em
nossosimbolismo. Os sacerdotesdessatrindade rnitol6gica, os
brarnanesque,cornoManu, ignoravarnos principios civilizadores
de Indra, adotararnem grande parteos livros de Manu, que,
diziam eles, erarn revelados,o que n’ao pode ser porque s~o
anti-sociais,isto 6, contr6rios‘a lei divina, ‘a lei natural. Mas a
fama de Indra era tal queos brarnanesdelefizerarn urn deuse
urn dos guardi~esdo mundo, senhordo c6u, governadordo ar
e das esta~6es;eles o representamsentadosobreurn elefante,
corn quatro bravos, que cornandamos quatro pontos cardeais,
e empunhandourna for de I6tus.

O ilustre ZOROASTRO (o astro de ouro), o reformadordos
magosque se tornaramseus discipulos, surgiu 2.160 anosantes
de nossaera.Imbuido dosprincipios sociais e dasleis de Indra,
ele desprezavao brarnanismocorno algo anti-social por sua
legisla~o, pela sanyo que ele dava, em vez de reforrn’a-la, ‘a
divis~o dos povos em castas,ao isolarnento das farnilias, ao
desprezopelo trabaihoe ‘a sujei~o da muiher.

Zoroastroensinoua astronorniaaos hindus, aosbactrianos,
de quern se diz ele foi rei, e aos persas. Sua moral baseava-se
no amor ao pr6xirno; seu dogma, na unidade de Deus; tinha
em granderespeitoo fogo, corno tipo verdadeiroda Divindade
invisivel, e urnaforte antipatiapor Arirna, principlo n~o co-eter-
no a Deus.
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Zoroastroinstrufa seusdiscipulosem reuni6essecretasque
corne~avarnao rneio-diae terminavarn‘a meja-noitenurna refei-
~o modestade amigos. Daf, sern diivida, a origern do hor6rio
que servepara abrir e parafechar nossostrabaihossirnb6licos.
Ajudado por seusdiscipulos, ele civilizou a Ariana, ou Aria,
regi~o central da India, da qual difere por sua temperatura
semprearnena.Na India, os ver6ess~o fortissirnose os invernos
terriveis. Ld Os climas s~o r~o diversificadoscorno as ra~as:
existern 16 05 homensbrancos das montanhas,Os filhos de
Schir; depois os hornensarnarelos,os negros,e muitos rnesti~os
em diferentesgraus. Os civilizados, os iniciados, charnadosas
flihos de Deus, acharnbelasas filhas dos arnarelos,e desposarn-
-nas.Os costumeshindus s~odetest6veis:o orguiho,o egoismo,
o desprezopelo trabaiho e pela muiher, o fanatismo, o 6dio
pela associa~ito,a astiicia, dorninamentreos hindus.

Passernosparao ladooposto: em Ariana,chinatemperado,
hit nina (mica e mesmara~a, fehiz e pr6spera,sob as sitbias leis
de Zoroastro:a muiher nito 6 mais urna serva,mas a dirigente
do las; corno o hornern,ela pode aspirarao sacerd6cio;16, nito
existernclassesprivilegiadas, nito hit mais sudrasou escravos;
em Ariana, o trabaiho 6 consideradourna prece e o trabalho
agricola como a precemais agraditvel a Deus. Entre essepovo
afortunado,entreos quais a mitxirna de Zoroastro:Ama a teu
pr6ximo coma a ti mesmo6 praticada em toda parte, o teto
conjugal 6 respeitado,a moralidade, honrada; as indiistrias e
o trabalho sito encorajados,as re1a~6esde arnizadeentretodos,
mesmocorn os anirnais,muito recomendadas.0 deusde Zoroas-
tro e dos magosera infinitarnentemisericordioso:os pr6prios
dem6niosdeveriarnarrepender-see conseguiro perd~o, isto 6,
tinharnurn purgat6rio,urn paraisoe nadade inferno. Mais tarde,
essesensinarnentos,que fazern de Zoroastroo mais ilustre dos
iniciadose o modelo dos rna~ons,serito recoihidospelos budis-
tas e pelos fil6sofos da Asia (a doutrina de Zoroastroencon-
tra-seno Zendavestae no Bundehish).

14



Enfirn, surgiuGauzama,apelidadode BUDA, quequer dizer

o Sdbio;ele nasceuno ano 1029 antesde nossaera.3

Os brarnaneshaviarnproclarnadooito encarna~6esde Brah-
ma, o que4uer dizer queeleshaviam estabelecidooito grausde
educa~oreligiosa; Buda vein dar ao mundo, n~o urna nova
educa~o,mas a demonstra~ode urna luz mais vivificante,
tirada do antigolar de Indra e transinitidapelos magosde Zo-
roastro. Ele declarou-seo reformador do brarnanismo,cujas
institui~6es anti-sociaisou contritrias ‘a lei natural aboliu. Pro-
clarnouurn Deus (inico, formador do universo e pai de todos
os hornens,os quais,semeihantestanto por dentro quantopor
bra, formam,por certo, umas6 costaquedeveviver nurn estado
de igualdadesociale de fraternidadeuniversal,sob o regime de
umasolidariedadereciproca.Livres de regraspueris, de pritticas
supersticiosase degradantes,de preconceitosbitrbarose ernbru-
tecedores,enfirn, de tudo o que se op~e ‘a raz~o hurnana, os
budistas abrirarn o caminho do progressoe carninhararnpor
ele, resolutarnente;tirararn a muiher de suaindignidade,decla-
rando-aigual ao hornem; moralizararnos lagos de farnilia e as
rela~essociais; permitiram o uso da came de animais, etc.

3. Sua lenda6 maravilhosa,comaa de Krishna,a de Zoroastro,a de
Mois6s,a de Pit4goras,quanasceuquatrovezese ressuscitoudos mortos,
e a de outros fundadoresde doutrinas; todasestaocheiasde milagres:
Budadesceuciasregi6escelestesat6a ~eiode ~ filha do mais nobre
sanguereal, e virgem, embora casadaco~ Saudhadana,e permanecendo
semprevirgem e imaculada. Ele foi con~b~dosem pecado e colocado
no mundo semdor pelo lado ~ireito, aop6 de uma Arvore, scm tocarna
terra. Os reis e as sAbias do pais,prevendoseudestina glorioso, apres-
saram-seeni ir at6 o seuber~oparasaudA-lo. Logo ap6sseu nascimento,
ele foi divinizado. Sua infAncia foi admirAvel: podemosconvencer-nos
disso pelasnarrativassingularmentesemeihantes‘as do evangeihosobre a
inf~ncia de Jesus, que a Igreja Cat6lica consideraap6crifas; ambos dis-
cutemcamos doutoresda lei e confundem-nospelasua sabedoria.Dei-
xandoriquezaspaternas,impressionadaapenascamas mis6riaspfiblicas,
Buda foi meditar no desertoe se prepararpara suadivine missao cam
o jejum ~ a ora~o. Depois ele vpltou ao mundoe pregou suadautrina,
‘a qual se ~ppverteuqu~setq4aa Asia.
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Sentindo a proximidade de seu fin, Buda, nascido 950
anos antesdo nascimentode Jesus,confiou o segredodos mis-
titrios a urn de seusdiscipulos chamadoMahakeya.Na reIigi~o
de Brahina,o Oriente aspiravacaptain, encarnaro seu Deus em
todasas coisas;na religi~o de Buda,ele aspiraa distingui-lo, a
eliminit-lo de tudo. 0 niimero de seusseguidoresvai alitin de
200 milh6es. Mas seusdogmas,impregnandomais tardeo seu
espiritualismoprimitivo, acabarampor ultrapassarosdo Cristia-
nismo. Os sucessoresde Buda, em sua maioria, merguiharam
no vitcuo, paramelhor purificar-sedas impurezasda exist~ncia,
isto 6: tornaram-secenobitasiniiteis ‘a sociedade.

Ma~onsde todos os ritos, homenseselarecidosde todos
os paises,Indra, Zoroastroe Buda, eis vossosprimeiros ante-
cessores.Se consagramosa Indra nossaprimeira coluna J.~.,
que representaa Lei naturaluniversal, a religiAo do sitbio, pro-
clamadapor esse legislador, devemosconsagrarnossasegunda
colunaB.. a Buda,que a praticoue no-la transmitiu nasdou-
trinas dos magosetfopes~ e dos sacerdotesegipcios que chega-
ram atit n6s. Mais adiante,encontraremosoutraconsagra~ode
nossasduascolunas.

Tinhamos22 anosquando,em 1803, apenasentradosna
Ma~onaria,criamoshaver descobertoas suasorigens, e pensa-
vamosserjovensdemais (7 anos)paranos permitir a snadivul-

4. Perto de quatro sdculasantesde nossaera, a tirano Eriameno,
au Hergameno,que entaogovernavaa Eti6pia (alto Egito), furioso corn
as obstAculosque a sabedoriados gimnosofistas,cuja principal col6gio
levantava-sena ilha de Meroe, opunha ‘as suas tendAncias desp6ticas,
resolveu libertar-se deles e aproveitou-sede uma cerim6nia que as
reunira a todos num mesmo templo para mandA-los massacrar.Esse
covarde atentadomergulhou no luto e na desola~Ao as etiopes, que
disputavamcorn asegipcios a primaziada antigilidadee da superiaridade
de suas luzes, que eleshaviam recebidodoshindus, aos quais se confes-
savaminferiores.

Estanoticia fai publicadano boletim do GA 0.~. de fevereiro de
1860, sob a titulo de ALviss~jtAs MAV6NZcAS.
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ga~o. A necessidadede mais estudo, a fin de sustentara
discuss~oque disso poderia resultar,nos reteve, assim corno a
necessidade,bern sentida, de antes ler muito, para saber se
algurn escritor jit n~o teria falado a respeito e n~o teria feito
urna descobeftamelhor. Mas chegarnosat6 agora (1860) sern
descobrir,entreos autores,nadaque nos satisfizessecompleta-
mente:em uns (ma~onsbiblicos), nossaordern tern por origem
o templodeSalorn~oe as confrariasdos operitriosconstrutores;
em outros (rna~ons tempidrios), nascemosdascruzadasou da
ordem do Templo; entre alguns (rna~onsque est~omais perto
da verdademasquecorne~ararnpelo rneio do carninho),nossa
origernestit nos rnist6rios do Egito on da Gr6cia; outros,enfirn,
parterndo brarnanismo.Grave emro! A Franco-rna~onaria,urn
elo sociale civilizador, n~o tern nenhurnaliga~Ao corn nenhum
sisternadissolventee anti-social.Urn autor modernodisse,nurn
livro impressoem 1848, que a Ma~onarianasceudo 6dio pelo
mal e do amor pelo hem. Essa verdade6 insuficiente; falta-lhe
nina data e a base dos fatos. Julgarnos,portanto, estar certos
ao intitular esteartigo: VERDADEIRA ORIGEM DOS MIsT~RIos B,
POSTERIORMENTE,DA FRANCO-MA~ONARIA.

Desejandofazer corn que nossosleitores participern dos
trabalhosnos qnaisprocurarnosindicar clararnentenossaorigern
rna~6nica,aproveitarno-nosda publica~o deste Novo RITUAL
parasnbmet~-losa seu julgarnento.
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4

SUMARTO

“Omnia suntperallegoriam dicta.”
So Acosrn’~iio

Esteprirneiro granensinaa moral, explicaalgunssfrnbolos,
indica a passagernda barbitrie para a civiliza~o: 6 a prirneira
partehist6ricada inicia~o; ele leva o ne6fito ‘a adrnira~oe ao
reconhecirnentoparacorn o GrandeArqniteto do Universo, ao

tudo de si mesmoe de seusdeverespara corn sensseine-
dit a conheceros principios fundarnentaisda Ma~onaria,

suas leis, sens costumes,e disp6e o ne6fito ‘a filantropia, ‘a
virtude e ao estudo.
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S iS

RITUAL
DO

GRAU DO APRENDIZ

Fazer conhecera Ma~onaria~ faze-la amar.
Os rituaisoficiais fazemas ma~ons;estesfazem
as iniciados.

PREFACIO

A Franco-rna~onaria6 uma associa~ouniversal, sujeita
‘as leis de cadapais. Em cadaEstado,corno em cada loja, ela
it nina sociedadeintirna de hornens escolhidos,cuja doutrina
tern por baseo arnor de Dens, sob o norne de GRANDE AR-
QUITETO DO UNIvERSO, e o arnor dos hornens;por regra, a
religi~o naturale a moral universal.Ela tern por cansaa verdade,
a lnz, a liberdade;por principio, a ignaldade, a fratemidade,a
beneficitncia;por armAs, a persnas~oe o born exemplo; por
fruto, a virtude, a sociabilidade,o progresso;e por finalidadeo
aperfei~oarnentoe a felicidade da hurnanidadeque ela tende a
reunir sob ninas6 bandeira.Sencentroe senirnpitrio est~oonde
estit o g~nerohurnano;nAo se trata de nina sociedadesecreta,
mas de nina sociedadeque tern urn segredo.

De acordo corn essa defini~o, faz parte da sabedoriae
do interessede todasas lojass6 admitir ‘a participa~ode nossos
mistitrios pessoasdignas d~ compreenderos ensinarnentosda
Ma~onaria e de concorrer para alcan~aros objetivos a que ela
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se prop6e.As lojas devem,portanto,agir corna rnaior prnd6n-
cia na admiss~ode urn profano.5 Quanto, nessa ago, deve
parecergrave a nina oficina sna responsabilidadepara corn a
Ordern toda, se ela considerarque vai dam urn membro ‘a as-
socia~oe urn irrn~o a cadamembro;porque,ninavez admitido,
todosos rna~onsdo universo,sejarneles dequeestado,qualidade
on condi~o forern, devern considerit-lo corno tal. Faz parte,
portanto,da honra das oficinas que os aspirantessejarn dignos
de ser apresentadosonde quer que seja, e 6 dessemodo que
nossainstitni~o poderit estendersegurarnentesua beneficente
influ6ncia junto ‘a sociedadecivil.

Anirnadopelo desejo de alcan~arnina espdcie de unifor-
midadeno modode proceder,corn sucesso,‘a inicia~o, acha-
mos que o melhor rneio para faz6-lo seria dam aos rituais a
ci6nciae o interesseque atit agoraIhes faltararn.Essainstru~o
prelirninar queurn Veneritvel habilidoso desenvolveritfacilmen-

te, deixarit satisfeitosos assistentese sent para o ne6fito corno
quenina chavepara estudarcorn proveito e compreendersern
esfor~onossossirnbolos.As recep~esrecuperarAoa irnport’ancia
que merecem.

0 nornedeFranco-rna~onariaservinde v6n a ninarnnltid~o
dc cargoscujos principios e finalidades n~o t6rn nenhurnarela-
~o corn os sens.Excetuarnostints grans (sobre30): urn capi-
tular, o Rosa-Cruz;o ontro filos6fico, o Kadosch,309gran, e o
Grande Inspetor Geral, 33~o e (iltimo gran, gran honorifico e
administrativo, que pertence, corn o Kadosch, ao rito escocts
charnadoantigo e aceito, e que se cornp6e de vitrios sisternas
scm coertncia, mantidos pela vaidade, embora Os charnados
graus dos punhais tenharnlevantadocontra os rna~ons urna
multidto de cahinias,de interdi~6es,de persegni~6es,que nos-
sas interpreta~5estenderna destmuir.

5. Profano (do latim pro, fora, e lanum, templo, nAo-iniciado).
Essapalavra,quenunca6 tomadano mau sentido,op6e-seaqui a iniciado.
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OS RITUAlS
(colet&neadascerirn6niasdos ritos)

Os rituajs nadamais s~o do que urn rneio de se estarem
casa e entre05 setis.

o ritual de cadagran6 a coletaneadas cerirn6nias,a~6es,
marchas,toquesque devern ser dados,e senhas,palavrascon-
sideradassagradasre quedevernserpronunciadasde acordocorn
as circunstAnciase os lugaresem que se estit.

Al~rn das palavrasdos grans,o suprernopoderregular que
rege a ordern ma~6nica nos Estados, corno o G.’. O.~. na
Fran~a,dit a cadarevolu~io solarnina palavraannal e, a cada
festasolsticial, urna palavraparao sernestre.

O ritual mostraa maneira corno se abrern,se realizarn e
se encerrarnos trabaihosdo grau, e a instrn~Ao nele dada sob
a forma de catecismo.

Nos antigos rnist6rios, era ao p6r-do-sole nas 6pocasde
lna chejaque se abriarne se realizavarnos trabaihos;os traba-
lhos dos tr6s grans sirnb6licos tamb6m s~o realizadospelo firn
do dia; mas snp6e-seque elesse abremao rneio-diae se encer-
ram ‘a meja-noite, de acordocorn o que Zoroastrocosturnava
fazer corn seusdiscipulos.

Essaid6ia engenhosaforneceaosadeptosmodernosocasi’ao
para exarninara forte infln6ncia que a lnz e as trevas, isto 6, a
filosofia e a ignor~ncia,exercernsobre a felicidade e a infelici-

dadedos povos.
~ evidenteque a finalidade dos ritnais 6 dar aos membros

da grandefarnilia os mejos infaliveis de se reconbecerern,ao
inesmo tempo em que essesrneios constitnernurn obstitcnlo
poderosocontraos ardis da imposturae as tentativasda curio-
sidade.

Paraurn grandenubmero de irrn~os, adornadoscorn insig-
nias da Orderne revestidosdasmais altas dignidades,os sinais,
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as palavras,os toquesconstituernos (inicos segredosda Franco-
-rna~onaria:provarernosque existern ontros.

PRELIMINARES

“Ningu6rn pode tornar-sema~orne gozar dos direitos liga-
dos a esse tftnlo se n~o tiver 21 anos completos;se n~o tiver
nina repnta~oe costumesimrepreensiveis;se n’ao tiver urna
profissAo livre e honrosa; se n~o tiver rneios suficientes para
viver e se nAo tiver instru~o bastantepara compreendere
apreciaras verdadesrna~6nicas(EstatutosGerais, art. 9).”

“Sito dispensadosdas condi~6esde idadeos filhos de ma-
~ons,que podernser recebidosaos 18 anos, se apresentarem0
consentirnentodo pai on tutor (Id., art. 10).”

“Nas renni6es rna~6nicas,todos os irrn~os se encontram
nurn nivel da mais perfeita ignaldade;nAo existern entre eles
ontrasdistin~6esal6m das da virtude, do sabere da hierarquia
dos cargos (Id., art. 11).”

“A loja 6 a oficina fundamental;6 ela que inicia ‘a vida
rna~6nica;6 sobre ela que se inserernas charnadasoficinasde
perfei~do (id., art. 20).”

APRESENTA~AO
PARA A INICIA~AO, A AFILIACAO

OU A REGULARIZA~AO

“Todo profanoque rennir as condi~6esexigidas pela cons-
titni~o e os estatutosgerais pode ser proposto‘a inicia~’ao por
urn on v6rios membrosda loja de que ele desejafazer parte.”

“Aquele on aquelesque se apresentarerndevern fazer sen
pedidomedianteurn boletirn assinadoindividualmente e cob-
cadono sacode proposi~es.Esseboletirn deveconter o norne,
o prenorne,o endere~o,o lugar, o dia, o rn~s e o ano de nasci-
mento, assirn corno as qualidadescivis do candidato.” — “0
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presidentefaz a leitura desseboletim sern dat a conhecer0

nome dos apresentadorese, sem revelarsensnornes, encarrega
tr~s comissitriosespeciaispara tornar in[orrna~es a respeitoda
inoralidadee das outrasqualidadesdo candidato.— Os cornis-
sitrios devem fazer urn relat6rio a respeitona reunhilo seguinte
(id., art. 252).”

“Em casode urg~ncia,o pcdido de iniciag~io e seti envio a
urn.a corniss~io pode set feito no intervalo entre uma sess~oe
outra; nessecaso, as prancliasde convoca~iio deveni designar
os profanospropostos.”

“A adrniss~ode urn profanos6 pode set feita no escrutinjo
e de acordocorn as conclus6esdo orador (Id.. art. 253).”

“Em casode urg~ncia, nina lola, a pedido de outra loja
c dc dois membrosdessaoficina, pode dat, cm nome dessa
~nesrnaloja, a inicia~o ao Pro.~. que ela apresentar.0 pedido
esorito,assinadoc timbrado pelascinco prirneiras luzes da L.~.
quesolicita 6 guardadonos arquivosdaloja quefaz a recep~o.”
— “A presen~ado Veneritvel e de dois outros membros6 cons-
tatadano quadrodos trabaihosdo dia (id., art. 254).”

“Os pedidosde afilia~iio ou dc regulariza~ioestaosujeitos
‘as rnesrnasforinalidadesque as prescritaspara as inicia~6es,e
set’s cornissitriosse subrnetem,a esserespeito,aosart. 204 e seg.,
p~.ra as regulariza~6es,e aos art. 222 e seg., paraas afiIia~6es.
— Nenhum rna~orn pode ser afiliado a nina loja superior se
.iiio justificar que 6 membro ativo de nina loja da correspon-
d~ncia do G.’. O.~. (id., art. 255).”

INTERVALOS A OBSERVAR
NA COLA~AO DOS GRAUS

“A s6rie dos gratis quc~oinp6eiucacia urn dos titos adini-
tidos pelo G.~. O.~. tarnb6rn estit dividida em classesc cada
classe 6 determinadapelo mais iinportantedessesgraus.Estes
s6 podeinserconferidoscoin a pompae as ceriin6nias proprias
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dessesgratis. S6 os graus intermediitriospodern ser dadosme-
diante cornunica~io(id., art. 256).”

“0 granrnais elevadoconferidopot urnaoficina s6 poderit
set dado pela pr6pria oficina (id., art. 257).”

“S~o consideradoscorno n~o podendo ser conferidospor
cornnnica~aoos rr~s gr.~. sirnb6licos,os de Cav.~. Rosa-Crnz,de
Cav.~. Kadosch,do Real Segredoe de Grande InspetorGeral,
gran 33•O (id., art. 258).”

“0 intervalo de tempo a ser observadoparaa cola~odos
gr. ., a partir da 6pocada inicia~o, deve ser tal que n~o se
possaserrecebidocorno COMP..sen~o aos 21 anos e 5 meses;
corno MESTRE, aos 21 anose 7 meses;corno R.~. C.~. aos 25
anos;como K.~., aos 27 anos;corno Pr.. de R.~. S.’., aos30
anos,e corno G.•. J~ G.%, aos 33 anos.

“Quanto aos iniciadoscorn mais de 21 anos,eles s6 pode-
r~o set recebidos corno COMP.. cinco mesesdepois de sua
recep~oao gr.~. deApr.~., e corno M.~., dois mesesdepois de
snarecep~oao gr.~. de Comp.~..”

“Contudo, em casode nrg~nciaconstatadapela afirma~o
de dois fl>~ Mernbr.~. da Of.~., e reconhecidapor urna delibe-
ra~o expressada L.., corn a majoria de 2/3 dos sufritgios, os
prazosexigidosparaos gratisde companheiroe de mestrepode-
r~o ser reduzidos,sernque tais gratis jamais possamser confe-
ridos no mesmodia que o de Apr.~.. A afirna~o, os nomes
dos 11.’. que a tiverem fornecido e a delibera~oda Of.~. ser~o
consignadosno livro de ouro.” — “Para a cola~o dos ontros
gin. ., observar-se-it,entrecada urn deles,urn intervabo de tr6s
meses,submetendo-seestritarnente,quanco ‘a idade, ao que 6
prescritono painitgrafo 1.0 deste artigo (id., art. 259).”

DAS DEMISSOES E LICEN~AS

“Todo pedido de derniss~o deve ser feito por escinito e
assinado.~ depositadono sacodas proposi~6esou endere~ado
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V
‘a Of.~. na pessoade sen presidente.”— “Se a of.’. o achar
conveniente,nina deputa~ode tr6s membrossent encarregada
de se transportarat6 o J~ que pediu derniss~oe convidit-lo a
desistirdo in~ento. Caso se recuse,o seupedido de derniss~o6
aceito; do ~contritrio,sent consideradosem efeito.”

“Concede-seo prazo de urn mts a urn J~. para retirain o
pedidode derniss~o;mas ele devefaz6-bopor escrito.Sen pedido
e desist6nciaficat~o consignadosno livro de onto.” — “Todo
I.~. demissionitrio6 obrigadoa liquidar o que deve ‘a Of.’.. Se
se recusara tab, sua derniss’aonAo sent aceitae se procedecorn
ele do modo corno vein descritonos artigos 260 e 269.”

“Pedidos de licen~a devernser feitos por escrito ‘a Of.~.,
quedeverit decidir a respeito.0 qn.~. dos trab.. do dia deve
mencionainessespedidos.”

“N&o podernser concedidaslicen~aspor rnais de urn ano;
elas podern ser renovadascorn as mesmasformalidades.” —

“N~o se concedem1icen~asao ~ que n~o estiverem dia corn
a Of.’.” — “Urna 1icen~an’ao dispensao pagarnentodas coti-
za~es;contudo, essascotiza~6espodern set perdoadasou re-
duzidas,medianteurn despachoespecialda Of.’. (Id., art. 261).”

DAS HONRAS E PRECED~NCIAS
MA(~ONICAS

“Urn rna~orn, por mais alto que sejao sengr.., nAo pode
pretenderhonranias,preced6nciason prerrogativasal6rn das que
s~o enurneradasa seguir.” — ‘¶~fe estaproibido de usarcolares
on j6ias al6rn das que s~o ant6rizadasna ordern civil, on ent’ao
admitidascorno ornarnentosrna~6n.~. nos diversosritos conhe-
cidospeboG.~. O.~. (ver art. 42 a 49 dos estatutose art. 262).”

“0 G.~. M.~. 6 introduzidopot 15 membrosprecedidosde
urn M.~. de C.~., e conduzidodebaixo da ab6badade a~o ao
baterdos malhetesat6 o lugar do presidente,queIhe entregao
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maihete.— Os GG.’. MM.’. Adj.’. s~o introduzidosda inesina
maneirapot 9 ineinbros.

“Quando o G.’. M.’., on sensAdj.’., n’ao conservaino
malbete, eles sempre ocuparn a cadeirada presid&ncia, e o
presidentese conserva‘a sna direita.

“Se o G.’. M.~. 6 acoinpanhadode seusAdj.’., estes se
colocain ‘a sua direita e o presidenteda Of.. ‘a sna esquerda.

“Os ginandesdignititrios e os grandesOf.~. de hon.~. tarn-
berns~o introduzidospot 7 ineinbros.

“Os Meinb.’. do Cons.~. do G.~. M.’. e os Insp.X gerais
encarregadosde nina iniss’ao pelo G.~. M.’. s~o mecebidos da
mesinainaneirapor 7 meinbros.

“Os Meinb.’. do G.~. Cal.’. dos Ritos, os GG.. Ilnsp.’.
geraise os inembrosdo Instituto dogmittico s~o recebidostam-
bernpot 3 inembros.

“Os dignititrios de nina oficina s~o introduzidos pelo M.~.
deC...

“Todos os Dign.’. que acabainosde inencionars~o cola-
cadosa 0. .; as mais altos em ~. junta do presidente.

“Os Cav.~. K.’. e as Cav.. R.. C.~. tainbitin s~o coboca-
dos a O.~. (art. 250 dos estat..).

“Urna Of.’., seja qual for o senrito, urn ~ sejaqual
for a sen gran.’., n~o podern exigir que sejarn recebidosno
rito que professarnnurna Of.’. de ontro rito.

“As oficinas s6 podem esquivar-sede prestar as honras
rna~6nicasquandaas ma~onsquedevein setobjeto das inesinas
o pedimeinfarmalmente(id., aint. 263).”

“0 presidenteacoihee cuinpriinentaas comiss~es,as depn-
ta~5es on as visitantes, e faz corn que as aplandain ‘a sna
entrada.

“Ele faz camquese presteinaos Of.~. Digsiit.~. dosGG..
0.’. estrangeirosas honrasdevidas‘as snasdignidades(id., art.
264).”



PREPARA~AO DO RECIPIENDARIO

0 Prof.’., deve set levada pot nina entradaparticular, se
possivel,aa ldcaI,par senprapasitar,quea entregaaascuidadas
do I~ prepamadar;este inanterit nina apaulnciasevera e res-

V panderit brevernente,sern rudeza, ‘as perguntasque lhe sejarn
feitas. Se ainda n~a tiver chegadaa harada aberturados tra-
baihas,a recipienditriasemit levada a qualquerlugar secretade
onde n~a passavet nern recanhecerninguitin. Mas, urn pauca
antes da aberturada Loja e medianteavisa do Veneritvel, ele
sent introduzidana c’arnara on gabinetedas reflex6ese de pre-
pama~’ao.

CAMARA DAS REFLEXOES

urn lugar escuro,irnpenetritvel aas rajas do sal e ilurni-
nadopot nina l~rnpadasepulcral.As paredes,pintadasde negro,
est~ocarregadasde emblernasf(inebtes, a fin de levar ao reca-
Ihirnenta e ‘a rnedita~a a recipienditria que, tenda de passar
pelas quatra elernentosdos antigas, sujeita-se‘a sna prirneira
prova, a da TERRA, no seia da qual, sup6e-se,ele esteja,para
lembrar-ihesna ilitirna inaradasob a forma do esqueletoque
jaz junta dele nurn caix’ao aberta,parasiinbalizar a nadadas
vaidadeshumanas.Se n’ao hanveresqueleta,calacar-se-itnina
caveirasobreamesa.A inabilia dessasalacansistenurnacadei-
ma e nurna mesa,cobertapar nina toalhabranca,sabre a qual
est~o papel, tinta, p6’ pena e nina litinpada. Acirna da mesa
est~orepresentadasurn GALO e nina AMPULHETA; encirnanda-as,
item-se estasduas palavras: VIGIL~NcIA (sabresuas a~6es),
PER5EVERAN~A (no bern, pais as horasest~acontadas).

As inscti~esque casturnarnset calocadasnasparedess~o
as seguintes;

“Se a curiosidadete trouxeate’ aqui, val-te embora.

“Se temesser esciarecido quanto a teus defeitos, ndo te
rentirds bementre nos.
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“Se 6s capazde dissimulagt~o,come~aa tremer, pois sert~s
descoberto.

“Se dds importdncia ~ distin~i’Ao entre as pessoas,sal, pois
aqui a desconhecemos.

“Se tua alma sentiu medo,ndo sigas adiante.

“Se perseverares,serdspurificadopeloselementos,sairdsdo
abismodostrevas,verds a luz.”

Depois de ter dadatempo aapacienteparafazersenexame
e suasreflex~es,lhe it entregueurn papelcantendatrits pergun-
tas que ele deveresponder; elas podern dizer respeita ‘a sna
pmofiss~o, ‘a snapasi~ano munda,etc. Eis as perguntasmais
usadas:

“0 que 6 que o hamemdevea Deus?” — “0 que 6 que
ele devea si mesmo?”— “0 que 6 que ele devea seusseine-
Ihantes?”

Essasperguntaspodernset resurnidasno amor a Dens,no
amor a si mesmoe no amor a senssemeihantes6

0 I.’. pinepamadarentrae lhe diz que, inda passardali a
paucapama nina nova vida, exige-seque ele fa9a e assinesen
testarnento,que a preparadarvirit pegat junta corn snasres-
pastas.

DISPOSIgAOE DECORA~AO DA LOJA

A loj a devesetcabertacorn tecidosde caresazul ebranca,
a n~a set que representealguma otd~ern de ainquiteturaan que
seja decoradade pinturas que tenhamalgumaanalogiacam as
ciitncias, as artes,a agricultuta an mesmaa guetra (ver a ins-
tmu~o). Mas, tanta quantapossfvel, o teta deve set urn c6u
semeadade estrelas.

6. Na titual imptesso em 5801, sob a titulo de Reguladordo Ma-
ccm, as trits perguntass~o estas:

“0 queurn homemhonestodeveasi pr6prio?
“0 quedevea seussemeihantes?
“0 quedevehsuapdtria?
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Na rita escacits,a pintura it vermeiha.

Trits luzes, ninaa oriente,parao sub, duasa ocidente,dos
ladosforte e ~nl.

A acidenteficam duoscalunasocas, de bronze,de ardem
carintia. Sabre cada capitel ficarn trits ram~s entreabettas.Sa-
bre a fuste da coluna da direita, ao entrar, estit a letra B.’.; e
sabrea da outra coluna, a letra J.~., que sempredeveser ilu-
minadadurantea teuni~a dos trabalhosdo prirneima gran.

No rita escacits,a calunaB.~. fica ‘a esqnemdae a caluna
‘a direita.
PisoMOSAICO, sabmeaqual it tra~ado,no rneia do templa,

urn paucoparaa oriente,a quadro da Laja. A cadameuni~a,
desenha-seai essequadmamistemiaso,corn giz que, depois dos
trabalhas,it apagadocorn nina espanjaligeirarnente embebida
em ‘agna. Esseit a rneia de evitar as gastose a abusode urn
quadrapintado,que pode cam em rn~as pinafanas.

Esse quadradeverepresentar:

1.0 Os setedegraus do tempba e a piso mosaico de sen
p6rtica;

2.0 As duoscolunas misteriasascorn sen managrarnaJ.’.
e B.’.. Entre as duas calunas, ‘a altura dos capit~is, urn com-
passoabetto, corn as pantasparaa alto;

3~o A esquerdada calunaJ.’., a pedra bruta; ‘a direita da

coluna B.~., a pedra cabica pantiagudae, entrea fuste dessas
duascalunas,a porta do templo;

4~o Acirna do capitel dacal.’. J.~., aperpendiculare, acima
da cal.~. B.’., a nivel;

5~0 No mejo da parte superior do quadma, desenhar-se-it
urn esquadro; ‘a direita, a sol; a esquemda,a lua e, embaixado
quadma,a pranchade tra~ar;

6.00 funda da partesuperiamrepresentariturn c6u serneada
de estrelas— tudaissa deverit set ceincadopela bordadentada;
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79 Enfim, desenhar-se-~atr6s janelas, a 19 a acidente,
a 2.~ a arientee a 3.~ aa mejo-dia.

A ariente, fica urn dossel de tecida azul corn franjas de
aura;debaixo,fica urn trono, onde se sentaa presidente;atrits,
fica a delta sagrada.Diante do trana,estit urn altar on mesa
cabertacorn urn tapeteazul de franjasde aurasabrea qual se
cobocaurn malhete, urn compasso,a espadaflamejante,a livro
dosestatutasgeraise urn candelabrode trits bma~as.0 trano e a
altam s’ao elevadasacima do pisa, sabreurn estrado de trits de-
graus. A ariente,fica a estandarteda baja.

Para o rito esc.’., a dossele o tapetesaade tecidavemme-
lho corn franjasde onto e, sabre o altam, caloca-seninaBiblia.

Urn paucona frente, coloca-senina pequenamesatrian-
gular, chamadaaltar dos juramentos.

A esquerdado trona, fara do estrada,‘a frente da cal.’.
do meja-dia, ficam a estantedo orador, andese encantramas
EstatutosGerais e as Regulamentasda aficina, e a estantedo
Tesoureiro.

Frente a frente, dianteda cal.’. do narte,ficam a mesado
secretitmiae a estantedo hospitaleiro.

A ocidente,junta da cal.~. B.’., fica nina poltrona para a
1.0 vigilante. Em frente, junta ‘a cal.~. J.’., fica autrapoltrona
paraa 2.0 vigilante. Cadaurn dessesaficiais tern diante de si
nina mesasobre a qual estit cabacadourn ,nalhete.

Para o rito escocits,it a aeste,dianteda cal.~. J.’., que Se
colacama poltronae a mesado 1.0 Vig. .• ao sul, na dire~ia
aeste,ficarn as do 2.0 Vig.

ADORNOS DOS OFICIAIS

Eles usarn coma calar a cordAo azul achamalotada,em
cuja extremidadeprende-sea j6ia.
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JOIAS

A do Venetitvel it urn esquadro; a do 1.0 Vig.’., urn nivel,’
ado 2.0 Vig.~., ninaperpendicular;a do aradar,urn livro aberto;
a do sectetittio,duospenasno colai’,’ a do mestinede cerim6nias,
nina espada.

OB5ERVA~XO. Ha Lajas ande as aficiais e mesmaa Vene-
titvel achamque, usandaa colar, padem dispensaro usa do
aventalprdpriade sengran.Trata-sede urn errae deninafalta:
a avental,simbalado trabalha, it maisnecessittioquea camd~o;
ele 6 o verdadeiratraje ma~’6nico,’ o card~a6 apenasurn adamo.
Nas assembl6ias,paracertasgrauselevadas,n~a se usa a aven-
tal, porque dit-se o trabalho coma terminado;mas nas assem-
bl6ias simb6licos, nas quais se inicia a trabaiha ma~6nico, a
avental6 indispensitvel.

Tadasas irm~os esr~aarmadasde giddios (espadas).Nas
lojas, as luzesrecebemo namede estrelas.As banquetas,junta
aa lugar andeficam as II.’., s~o colunos. Hit duasbanquetas
circulatesa Or.’., pamarecebemos fl~ de gran elevadaon de

Na laja n~o se escreve: tra~a-se uma prancha; a papel 6

a p’rancha de tra~ar; a pena,urn ldpis.
O templarecebeanamede loja on de oficina,’ ninareuni~a

de ma~ansmecebea mesmadenornina~’aa;o que it feita nessas
teuni~esmecebea nornede Trabaihos.

Urna Lajacarnp6e-sede aficiais, cujaQUADRO it a seguinte:

RITO FR~.t’~cits RITO Escocfts

Urn VenerAvel,presidente. Urn VenerAvel,presidente.
DaisVigilantes (1.0 e2.0). DaisVigilantes.
UrnOradareAdjunta. UrnOradareAdjunto.
Urn SecretAria. UrnSecretAria.
UrnTesaureira. UrnTesoureiro.
Urn Guardadosselos,timbrese Urn GuardadosSelas.

arquivos.
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UrnHospitaleiroon I.’.
ElemosinAria.

Urn Mestrede Cerim6rnase
Adjunto.

Tr&sExpertos,urndosquais
desempenbaasfun~esdeI
Telbador.

UmI.’. DeputadoaoG.
0.” daFran~a

UrnMestreon Ordenadordos
Banquetes.

UrnArquitetodoTemplo.
UrnI.’. Porta-bandeiraon

estandarte.
UrnI Terrivelon

I.’. Cobridor.
Urn I.~. Servidor.

I
Urn Esrnolesron Hospitaleiro.

UrnMestredeCerirn6nias.

DaisExpertos.

UrnMestredosBanquetes.

DaisDiAconos.

Urn ArquitetodoTemplo.
Urn Porta-estandarteon

Porta-espada.
UrnGuardado Templo.

Urn I.’. Servidor.
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ABERTURA DOS TRABALHOS

Beflumvitiis, parhominibus.

Estandomeunidosas Itm~as no local e mevestidosde suas
insignias ma~6nicas,a Venet’avel sabe ao trana e dit sobrea
altar urn golpe de malhete,tepetidopebos vigilantes. Imediata-
mente,faz-sesilitncia, tadasse dirigern a seuslugarese se man-
titin de pit.

O Ven.~. diz: 1.’. 1.0 Vig.’., soisma~om?

R. Meus II.’. me reconhecerncorno tal.
P. Qual o primeiro dever dos vigilantesna oficina?

R. Assegutar-sede que a tempbo est~ bern caberta (ao
a~rigo de qualquerindiscri~Ao de profanos, tanto interna quanto
externamente)e se tadasas II.’. que ocuparn as cainnass~a
rna~ans.

P. Tendea bondadede vosassegurardisso,meu I.’.. — 0
I.’. 1.0Vig.’. diz aa 2.0Vig.’.: I:. 2.0 Vig.’.. Tendea bondade
devos assegurarde queo templo estdbern coberto, e se todosos
II.~. de vossacol.~. s&o Mae.’..

O I.~. 2.0 Vig.’. diz: I.’. experto, cumpri vossodever.0
I.~. experto,de espadaem punha,sai e recomendaao ~. ca-
bridom quecuide davigiitncia externado p6rtico.Enquantoissa,
as Vig.’. percorremrapidarnentesuascob.’., Se, do ingar ande
se encantinarn,n~o for suficientea inspe~’aaocular.

O I.’. expettavolta e fala em voz baixa aa I.’. 2.0 Vig.’.,
que infarma a 1.~ Vig.’~ que a templo eshi cabertaexterna e
intemnamentee quetadasas II.’. da cal.’. do forte s’aoma~ans.
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O I.’. 1.0 Vig.’.: I.’. Ven.’., a templa estA cabertatanta
extemaquantainternamente,etadasas ~ dasduascal.’. s~a
ma~ons.

O Ven.’. d~ urn galpe e diz: A ordem, meusII.’.. —

1.’. 1.” Vig.’., qual ~ o segundodever dos Vig.’.?

R. ~ assegumar-sede que tadosos II.’. estAo ‘a ardern.

P. E eles esti~o?

O I.’. 2.0 Vig.’. diz aa 1.~ Vig.’.: Tadosas II.’. de minha
cal.’. est~aem ardem.

O 1.0Vig.’.: I.’. Ven.’., tadasos II.’. de ambasas calunas
est~aem ordern.

O Ven.’. I.’.: 1.~ Vig.’.: A que horas se sup6e que os
ma~onsabremseustrabalhos?

R. Aa meia-dia,Veneritvel. — P. Que horas sAo, 1.’. 29
Vig.’.? — R. E meia-dia,Vener.’..

OVener6vel:Jit queit a horaem quedevemasabrim nassas
trabaihas,II.’. 19 e 2.0 VV.’., convidai os II.’. de vassasca-
Innas a se juntarema mirn, paraabrim as trabalhasda Resp.’.
Laja N. .., a arientede ~., no gran de aprendix, rita N...

O 1.0 Vig.’.: I.’. 2.0 Vig.’., II.’. que adarnaisa caluna
do meio-dia, a Venet’avel convida-nasa juntar-nasa ele para
abmim as tinabaihas,etc.” — 0 2.0 Vig.’. leva esse aniincio atit
sna caluna.’. e infamma a respeitaa 1.~ Vig.’. dizenda: I.’.
1.0 Vig.’. a an’.incia chegonatit minha cal.’.. — Este diz:
Vener.’.,a an(inciafai feito nasduascal.’..

O Veneritvel dit, no altam, as trits golpes misteriosas,que
s~o repetidospebosvigilantes, e diz:

A mim, meusirmaos (tadasolham paraele)!... pelo si-
nal..., pela bateria e a aclama~izo... (A bateria 6 de apenas
trits galpes, que n’aa devem set triplices, comait costume em
muitasLoj as.)
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O Vener.’.: Meus11’ 05 trabalhos est~o ab.ertos, assumi
vossoslugares.” — Os Vig.’. repetemessaspalavras.— Tadas
se sentain.

O Venet~’.: I.’. Secret.’.,quereisler-nasa pranchatra~ada
em nassaiiltima assembl6ia?

II.’. 1.~ e 2.0 Vig.’., canvidai vassos II.~. a prestarern

aten~’aa a essaleituma.
Feita a aniincia, a Ven.~. diz: I.’. secretitria, tendes a

palavra. — Temminadaa leitura, a Ven.’. diz: II.’. 1.~ e 2.0

Vig.’., tendea bandadede informar vossasII.’. de que, se eles
quiseremfazer abserva~6essabrea reda~ada ata cuja leitura
acabamde ouvir, ser-ihes-itdada a pa]avra.

Os Vig.’. fazema an(incia.— (As obsetva~Oess6 padem
se refemir ao moda corno a pranchafai redigida; n~a se pade
mudar nada do que fai irrevagavelmentedecidida na ijitirna

r assemblitia.)

Se algum~. tern abserva~6esa fazer, ele se levanta, pede
a palavrae, depaisde tit-la canseguida,deduz suasabserva~6es,
que s5a discutidas,levanda-seem cantasuastaz6es.

Casanita haja absetva~6esa fazer, a 2.0 Vig.’. diz: I.’.
1.0 Vig.’.. n’ao hit nenhumaabserva~aem minha cal.’..

O 1.0 Vig.’.: Ven.’., nenhumI.~. das duas cal.’. pedea
palavina.

O Ven.~ I.’. Orad.~., tende a bandadede dam vossas
canclns5es.— 0 Omad.’: Cancina pela aptova~oda ata.

O Ven.’.: Meusll~ nita tendasidafeita nenhurnaabser-
va~io sabre a meda~ada ata, demos-Ihenossa assentimenta.
Cadaurn, a exemplado Ven.’., estendaabra~adireita e deixe
cair a m~a sabme a coxa.

O Ven.’.: I.’. M.’. de Cerim.’., tende abandadede ir atit
o adroe saberse hit II.’. Visitantes.— Esseaficial obedecee
vein dat conta de sna miss~a entreos dais vig.’.. Se houver
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visitantes on deputa~6esde lojas, a Ven.~. encarregaa I.’. 1.0
experto de ir reconhecit-los, e convida urn M.’. de Cerirn.
adjunto a it fazer-ihescompanhia.

Tendo a I.’. expertoprestadocontada regularidadedos
II.’. visitantes, o Ven.’. ordenasun introdu~io, corn as honmas
devidasa sensgratis e dignidades(de acordocorn as art. 262,
63 e 64 dos estat.’.).

O I.’. cobridor informa aM.’. de Cerim.’. Adj.’. que ele
pode introduzir as II.’. visitantes.

O M.~. de Cemirn.~. Adj.’. bate ‘a porta do templo. Os
Vig.’. a anunciam.

O Ven.~.: I.’. 2.0 Vig.~., rnandai vet quern bate coma
rna~orn.

R. S~o as II.’. visitantesque pedemparaentrarno templo.

OVen.’.: Dernos-lhesentradano templo: Dep~ e‘a ordern,
meus II.’., espadana rn~o. (Se as visitantes s~o de ginans e
dignidadeselevados,algunsII.’. armadosde estrelasir~a a sen
encontino e a cartejo avan~ar~,ao ruido dos rnalhetes,sob a
ab6badade ago.)

O Ven.~. cumprirnenta as II.’. visitantes, agradece-ihes
a presen~ae mandaaplandir para dar-Ihes as boas-vindas.

Tendo as II.’. visitantes respondida,a oficina, ‘a ordern
do Ven.’., cobre snas baterias.(Se a visitante pertencea urn
alto gran na hierarqniada ordern,sensagradecirnentosn~o s~o
cobertospar respeita‘as fnn~6esque ele exeince.)

O Ven.’.: [~ M.’. de Cerirn.’., conduzi as M.’. Q.”
II.~. visitantesaos lugaresa que titin direito.

O Ven.’. informa a assernbkiasabre a finalidadeda can-
voca~a:a recep~’aode urn Pinof.’. admitido, par escrutinia,na
iiltima assernbkia.Ele reclarnamuita aten~ae silitncio, consi-
derandoset a inicia~ourn dos atos mais s&ias da rna~anaria,
pais se trata de conduzir urn hornern virtuoso ao carninho da
verdade.
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O Ven.’.: Mens II.’., pot daisescrutiniosunitnirnes, admi-
tistes a Prof.’. N. ... pam se apresentara fin de set admitido
a nossosmistitrios; se n’ao hit oposi~’ao, pe~o-vosque testemn-
nheis a voss& assentimentodo macla costurneiro;II.~. 1.~ e 2.0
Vig.’., tendea bandadede levar estanoticia a vassascal.’....

Os Vig.’. executama ardern e anunciarnque n~a se faz
nenhurnaapasi~a.

O I.’. orador, a canvite do Ven.’., carnunicasuasconcin-
s6esem favor da adrnissAa.

O Ven.’.: MensII.’., jit quen~o hit apasi~ito,demos nos-
soconsentirnentapela sinai casturneira.(Todasas fi> esten-
dem a rn~o direita e deixam-nacair sabrea avental.) — Casa
hajaalgurnaaposi~o,sentpreciso discuti-la.

O Ven.’.:I.’. M.’. de Cerirn.’., tende a bandadede ad-
vertir, pebaI.’. cabridar an teihador, a I.’. preparadarque a
loja esperaa conta que ele estit encarregadade ihe prestar.

Tendasida advertidoa ~. prepamadat,bate e 6 intraduzi-
do. Prestacontadas disposi~5esdo aspirante,e entregano I.’.
M.’. de Cerirn.’., queas leva ao Ven.’., as respastas‘as trits per-
guntase a testarnentaexigida.

o Ven.’.: I.’. preparador,ide dispar a recipienditria no
estadocanveniente,e entregni-mesun espada(seele tiver nina),
suns’j6ias e sensmetnis.

O I.’. preparadorsai e volta, entregandano M.’. de
Cerirn.’., que as entregaao Ven.’., as j6ias, as metais,etc.

Enquanta a Ven.’. faz ‘a loja a leitura das respastase
do testarnenta,que ele acampanhacorn suns abservn~6es,a
I.’. prepamadomvenda as aihos do recipienditria, fit-la snir do
gabinetede teflex6esea colocano estadoemque ele deveentrar
na loIn, isto 6, corn a cnbe~n descoberta,a metadedo corpo
em carnisa; ele tern a brn~o e a seio esquerdodescobertos,a
joelho dimeito flu, a p6 esquerdoem chineins. (Se a esta~iofor
muito fria, coloca-seurn manto sobme sensombros.)
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O Ven.~.: I.’. experta,a v6s it queesulcanfiadaa impar-
tante rniss’ao de submetera recipiend’aria ‘as pravas fisicas, de
dirigi-lo nas vingens sirnb6licas e de fazit-ba passarpelas ele-
mentasqueele nindatern de atravessar.Ele deve ser preparada;
tendea bandadede it buscit-lo e apresent~-la,batendacoma
Pinof... 0 I.’. expertocobreo templa.

O Ven.’.: MeusII.’., durantea mecep~’ao,abstenhamo-nos
de nos designerpets nossasfun~i5es.

Batern ‘a parta do tempbo comaprafana.

O Ven.’., corn vaz forte: Vedequemousabater assim. 0
1.0 Vig.X repeteessasmesmaspalavrasno I• 2.0 Vig., queas
transiniteno 2.0 experto. Este entineabrea partae diz: Quem
sois, o que quereis?

R. ~ urn profanaquepedeparaset recebidacomarnn~om.
— Essarespastait dadapela 2.0 expertaaa 2.0 Vig.’., que a
passano 1.~ Vig.’. e este aaVen.’. (cadaperguntae cadares-
pastadevern segnir essa tiniplice interrnedia~Aa).

O Ven.’.: Perguntni-lheem que ele baseia sua esperan~a
deser admitidoentreosfranco-ma9ons.

R. Ele esperaser admitida porqne it de bans costumese
gazade urn estadalivre e honrasa.(Comaa rnn~anariaadmite
hornensde todasas paisese de tadasas religi6es,deve-seabs-
ter de toda qnestAo teligiosa on politica que passaferir as
cren~asdo recipienditriaan do nndit6ria.)

O Ven.’.: Pergnntni-lheo nome, os prenomes,a idade e o
lugar de nascimento.(Respondern-lhe.)

O Ven.’.: Pergnntai-lhea profissijo, o endere~oatual e se
sua inten~o 4 realmenteser recebido como franco-ma9om?
(Respondern-Ihe.)— 0 Ven.’.: Fazei-o entrar. (Repecetrits
vezes.)

O 2.0 expertapuxa muidosarnenteas trincas e abrede par
em par aporta;tendaentradaaProf.’., ele tarnaa feclul-la corn
ruido. 0 I.’. 1.0 experto, segurandoa recipienditriapelasduns
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rn~os, leva-a at~ senlugar e diz ao 2.0 Vig.’., que a repeteno
1.0, e este no Ven.~.: 0 profano estd entre as duas ccAunas
(pansae siI~ncia).

0 Ven.~: Senhar,as qualidadesque exigirnasparaalguitin
ser admitida s~o a inaiar sinceridade,nina docilidade absaluta,
ninacanstAnciaa tadaprava. — Vassasrespastas‘as perguntas
que vasfarei nos fnrAa julgar a respeitado que devernaspensam
a vassarespeito. (Fazei corn queo Prof.’. sesente.)

P. Qual6 a vossainten~Aa, apresentando-vasnqni, e a que
inspiron a vossa deseja?N~a predorninannisso a curiasidade?
— (0 Ven.’. espera,a cada pergunta,a respostado recipien-
dAinia, e fnz-lheabje~6escampativeiscorna generade senespirita
e de sen cnr~ter.)

P. Qual a iditin que fazeis da Ma~anaria?Respondeicam
franqueza.

& P. Estaispronto a submeter-vas‘as provaspelas qunis de-
veis passar?

P. Sabeisqunis as obriga~6esque cantraireisentren6s?
P. Quem vas apresentonnestalaja?

P. V6s a canheceiscoma ma~am?
P. Ninguitin vas prevenina respeitado que fazem as ma-

cons?
P. Quais as reflex~es que fazem nascerem vosso espirita

as objetas oferecidasaosvassasolhos no lugar em que fastes
fechada?

P. Que pensaisdo estadoem que vos encantrais?
P. One iditin fazeisde ninasaciedadena qual se exige que

o candidataseja aptesentadanurn estadaque deveparecer-vos
estranho?

P. Vossaconfinn~n e inicintiva nAo sAa urn tantalevianas?

P. N~a temeis que estejamasabusandado estadode fra-
quezano qual fostesmeduzido?Sern armas,serndefesa,e qunse
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nn, v6s vos entregaisno poder de pessoasque vos s~a desca-
nhecidas!

P. 0 exarne moral a que vas submeteis nAa vas cansa
algum ternar?

P. 0 que ~ a ignordncia?E por que os ignorantess~o
teimosos,irasciveis e perigosos?(Depaisda respasta),a Ven..
acrescenta:A ignarAncia (em lat. ignorantia, feita do in priva-
tivo e gnarus, que sabe) it a falca de conhecirnenta,de saber.
~ da ignor~nciade si mesmaque decatrerntacos as vicias. H~
tr~s espitciesde ignarancia:nt~o saber nada, saber mal o que se
sabe, saber outra coisa e n~bo o que se devesaber. 0 canheci-
menta,comaa ci~ncin, tern dunsextrernidadesque se tacarn: a
prirneirn it a ignorAncia natural de tado harnern que vein ao
munda; a antraextremidadeit aquelanandechegarnas grandes
almas que, tendo percorrido tudo a que as harnens padern
saber,vitern que eles n~a sabernnada em carnpnrn~oaa que
titrn de aprender,e se encantrarnqunsena mesmaignar~nciada
qualhaviarn partido; inns trata-sede nina ignar~nciasThia, es-
clarecida,quese conhece.Os quesafrarnda ignarancinprirnitiva
e n~a ndqnirirnrn, na jarnadada vida, sen~ourn verniz de ci&n-
cins malcompreendidas,prevalecern-sede urn falsa sabeme se
fazem de encendidas.A religi~a dessesignarantesn~apadeset a
mesmaque a dos sThios, que tern comaprincfpia a taler~ncia,
a amarda hurnanidadee a respeitoa si mesma.Eis pain que as
ignarantess~a teumosas,irasciveis,perigosas;eles perturbarne
desmaralizarna saciedade;para rebaixarsacialmentea pava,
eles a rebaixarnintelectualmentee a privarn do canhecirnento
de sens direitas,sabendomuito bern que, mesmacorn a mais
liberal das constitni~6es,urn povo ignarantesempreser~t escina-
va. Tais ignarantes,inirnigas do progresso,devernpartanta,para
rnelhardarninar,mejeitar tadalnz, tarnaras trevasmaisespessas,
Intar serndescansocontraa verdade,contraa bern,contra Dens.

P. Dizei-nosvossa opini~~o a respeito do fanatismo e da
supersti~do.(0 recipiend~riaresponde.)
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o Ven.. acrescenta:0 fanatismo~ urn culto insensato,urn
erro sagrado;6 urnaexalta~oreligiosa que perverteua raz~oe
quelevaa a~6esconden~veiscorn o objetivo de agradara Deus.
Diz-se: Os@urores do fanatismo; trata-se de uma desordem
moral, de uma doen~amentalque, infelizmente,~ contagiosa.0
fanatismo, umavez enraizadonum pais, toma af o car~tere a
auroridadede urn principio, em nome do qual seuspartid~rios
desesperadosfizeram, em seus execr~veis autos-de-Ik morrer
milharesde inocentes.

Por analogia, do-seessenome ao desejoardentedo triunfo
de sua opini~o, da realiza~ode seusprojetos, etc. Na maioria
dos fanatismos,apenaso seuabuso6 perigoso;pois semeles, o
homem nada faz de grande. Mas fujamos e combatamoso
fanatismoreligioso!

A supersti~o(do lat. super, acima, stare, ficar: coisa
sobrenatural) 6 um culto errado,um culto malcompreendido,
chejode v~os terrores,contr~rio ~ raz~oe ~sid6ias sadiasque
se deve ter de Deus. A supersti~o6 a re1igi~o dos ignorantes,
das almasmedrosase mesmodos s~biosque, por faltade racio-
cinar, n~oousamsacudiro jugo do h~bito. A maioria das reli-
gi6es n~o passade supersti~6esgeradaspelo medo, podendo
levar ao fanatisrno;este tiltimo pode elevara alma, enquantoa
supersti~onadamais faz do que avilt&Ia. Ambos s~o o major
dos inimigos da re1igi~o e da felicidade dos povos.

P. 0 que~ o erro? (0 recipiend~rioresponde.)
0 Ven. 0 erro 6 uma opini~o falsa adotadapor igno-

rancia,por falta de exameou de raciocinio; trata-sede urn falso
julgamento,de urnafalta, de um engano;6 urn desvioda raz~o,
da verdade,da justi~a; 6 uma pervers~odo espirito, que toma
o falso peloverdadeiro.Podemosaplicar ao erro o sentidodesta
maxima: “0 hornem se cansado bem, procura o meihor, en-
contrao mal e nele permanece.”7Todosos errosde urn juiz s~o
funestos. 0 erro produz a seita e nunca a verdade.

7. Palavras do prfncipe de Ligne, relatadas por M. Montal.
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P. 0 ques~o ospreconceitos?(0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven. Os preconceitos,como o nome o indica, s~o
julgarnentos feitos ou admitidos antes de um exame,ou sem
exarne; s~o erros, falsas cren~asadmitidas sem provas; a pre-
ven~o piiblica ~ um preconceito;trata-sede um flagelo anti-
-social, de urna natureza obstinada,que s6 cede ~ for~a da
experi~nciae da raz~o. Trata-se de um rnal cuja fonte ~ a
ignor~nciae o erro. Combatarno-lossemdescanso,esclarecendo
a hurnanidade.Cada vez que urn povo ou um individuo se
Iivra de urn preconceito,ele d~ urn passoa rnais rurno ao pro-
gresso.

P. 0 que ~ a mentira? (0 recipiend6.rioresponde.)
0 Ven. Essapalavra deriva do latirn mentis somnium

ou mentitumsomnium,isto 6, sonho do espirito ou sonhomen-
tiroso, de onde esta antiga rn~xirna: “Todos os sonhos sdo
mentirosos.”A mentira 6, portanto,urn fato contr~rio~ verdade
e concebido na inten~o de enganar.A rnentira ~ urn grande
engano.0 velhacodiz mentiras,o tagarelafaz patranhas(men-
tiras semconseqiL~ncia).Nas muiheres, a rnentira ~ urn vicio

do espfritoe do cora~o.H~i errossagradosque s6 se sustentam
pela rnentira. Dizer mentiras 6 cont~-Ias, n~o ~ rnentir; fazer
rnentiras 6 o fato de urn rnentiroso.A rnentira ~ a rn~e do
roubo.— N~o existemauh~bito maisdificil de corrigir do que
o de mentir. Nunca seriade mais a vigi1~ncia dos paissobreos
filhos para preserv~-Iosdessevicio horr~vel. Um s~bio disse
que o castigo de urn rnentiroso ~ n~o ser acreditado,mesmo
quandodiz a verdade.

P. 0 que s~o as paix3es?Elas s~o t~teis ao homem? (0
recipiend~rioresponde.)

0 Ven.’.: Urna paix~o (do lat. passus,que sofreu) 6 uma
afei~o perrnanente,uma inc1ina~o irresistivel, um desejo vio-
lento causadopor uma necessidadeda alma, com sofrimento,
at~ que seja satisfeito. ~ tamb~m um gosto decidido por uma
coisa, urna arte, urna ci~ncia, etc. Todas as paix6ess~o neces-
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s~rias ao homern, mas 6 preciso que urna boa educa~o as
dirija para objetivos Oteis a ele pr6prio e ~ sociedade.N~o
existe paix~o que n~o possaser dirigida para o bern social e
para contrihjiir para a felicidade geral. Nada est~, portanto,
mais fora de lugar do que discursarcontra as paix6es, e nada
6 mais impratic~vel do que o projeto insensatode destruf-las.

A viol~ncia daspaix6esserve-lhesde desculpa.0 hip6crita
n~o6 t~o odioso justamentepelofato den~o se deixarlevar,nem
se subjugar,pois age friamente e por c~lculo. As paix6es s~o
as velas do navio da vida hurnana; elas o empurrarnou at6
o porto ou sobre os escolhos. As grandes paix6es s6 fazem
grandescoisas.

Dizer a urnhomemcol6rico quen&o se enfure~a~~ mesmo
que dizer a urn que tern febre que n~o a tenha; n~o devernos
fazer-iheserm6es,rnascurd-Jo. N~o se pode reprimir as paix~es
alheiasquandon~o se sabecornandaras pr6prias.S6 se triunfa
das paix6espelas paix6es: a rnulher que deixa o amor pela
devo~o,o jovem que abandonaa amantepela gl6ria, nadamais
fazern do que mudar de senhor.

Por que, muitas vezes, as paix6es s&o a causade nossa
fraqueza?~ que elas geram desejosque est~oacima de nossa
naturezae nos precipitamacimade nossasfor~as. 0 entusiasmo,
essainspira~odivina, d~i asas~spaix6es,mas n~o se mistura
a nenhumapaix~o vil.

A PAJXXO no AMOR, cujos desvios~svezess~o t~o conde-
n~veis,~ necess~ria~ propaga~ode nossaesp6cie; ela tern ne-
cessidadede ser dirigida de modo a n~o se tornar nociva a
quern a sentenem ~ pessoaque constitui o seu objeto.

A PAIX~O DA GL6RIA, nos carnposde batalha,nasci~nciase
nas artes, 6 urn nobre desejo ~til ~ sociedade,cuja estima ela
procura e em cujo seio faz nascera coragem,a emula~o, o
sentimentode honra e todos os talentos que contribuem para
honrara humanidadee glorificar urna na~o.
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A PAIXXo DAS RIQUEZAS 6 o desejode levar urnaexist6ncia
independentee agrad~vel;6 semprelouvAvel, quandoos meios
s~ohonestos.Essapaix~o, bern entendida,6 a fonte da econo-
mia, da temperan~a,do estudo, do trabalho, da indt~stria, das
descobertase da atividade t~o necess~ria~ vida social.

A PAIXXO DO PODER, a charnadaAMBI~Xo, que rnuitas
vezesleva a atos imorais, quandobern dirigida, nadamais 6
queurn sentirnentogenerosoe louv~vel, que leva o homem de
cora~o,cheiodaconsci6nciada pr6priafor~a, ase tornardigno
de rnandare de servir de forma (nil a seu Estado.

Em resumo, 6 necess~rioque a educa~ofa~a nascernos
cora~6espaix6es(iteis, a firn de que as nocivasn~o encontrem
nele mais lugar.

P. 0 quest~o oscostumes?(0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven.’.: Os costumess~oh~bitosnaturaisou adquiridos,
bonsou maus,na maneirade viver e de agir. Os costumesdos
povos s~o seususos, seush~bitos. ~ por seuscostumesque o
hornem6 livre. N~o 6 pela fortuna, mas pelos costumesque os
homensdevemser julgados. A fortunan~o muda os costumes:
ela desmascara-os.Os costumess~o mais fortes do que as leis.
Os homensfazemas leis, as mulheresfazern os costumes.

P.0 que~ a moral? (0 recipiend6.uioresponde.)
0 Ven..: A moral 6 a ci~ncia dos costumes,da virtude e

do conhecimentodos deveresdo homernsocial. fl a lei natural,
universale imut~vel, queregetodosos seresinteligentese livres.
~ a arte de tornar felizes os outros e a si pr6prio. A melhor
moral est~ no cora~o.

P.0 que 6 a moralidade? (0 recipiendArio responde.)
0 Ven.’,: A moralidade6 a rela~o das a~6es,dos prin-

cfpios e dos costumesnurn individuo. ~ o tipo distintivo do
hornemcivilizado. As a~6esdos insensatoscarecernde morali-
dade, porque s~o feitas sern discernirnentomoral, sern cons-
ci~ncia.
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P.0 que~ a lei e a lei natural? (0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven. .: A lei (em lat. lex, legis, de legere, ler: leitura
feita ao povo~ 6 a regnlamenta~o,tendo em vista o interesse
geral,da vida”ffsica e moral dassociedades,prescritapelopoder
legislativo de urn povo. Sup~e-seque ela representao acordo
de todasas vontadesreunidasnumas6; ela fixa os deverese os
direitos de cadaurn e seu papelem suasrela~6escorn seusSe-
melhantes.As leis s~o o freio maispoderosoparaos homense
quaseo (inico frejo dos reis. Quantasleis se tornariarn in(iteis
se se fizessemboas leis sobrea educa~o.

A lei natural 6 a lei dos mundos fisicos, intelectuais e
morais. Ela 6 absoluta,imut~vel; dirige tudo na terra e nos
c6us corn urna exatid~o rnatemAtica; 6 igualinentea reguladora
das almase dasintelig6ncias.Constitui a basedas leis hurnanas,
de que devernser a interpreta~omais ou menosverdadeira,e
sempreem rela~o corn o desenvolvimentoe o progressodo
espirito humano.

P. 0 que~ a virtude? (0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven. A virtude (em lat. virtus, de vis, for~a), 6 uma
energiada almaaplicada~ pr~tica habitual do bern, da justi~a
ou do dever. ~ urn impulso naturalparao que 6 honesto;6 a
for~a de venceras paix6es,a arte de mant~-lasem equilibrio e
de se comportarnasgrandesalegrias; 6 o h~bito das boasa~6es
e de viver de acordo corn a raz~o aperfei~oada,que sempre
obriga a fazer o bern; 6 o triunfo davontadesobreos desejos,o
sacrificio de si mesmoe do pr6prio bem-estarem favor de ou-
trem; 6 a prefer~nciado interessegeral ao pessoal;6 o irnp6rio
da alma sobre o corpo; o arnor da ordem, da harmonia, do
belo; 6 a filosofia e a Ma~onaria em ago, e 6 o culto mais
excelenteque se possaprestara Deus. — N~o podeexistir arni-
zadesernvirtude.N~o pode havervirtudespiThlicas sernvirtudes
particulares.0 (inico rneio de tornarurn povo virtuoso 6 faz~-lo
livre e feliz.
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P. 0 que ~ a honra? (0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven.’.: A honra 6 urna virtude que nos leva a fazer
agesnobres, corajosas,leais, que nos granjeiam a estima, a
considera~o,a gl6ria; 6 o instinto, o sentimentodelicado da
virtude, o sentirnentoda necessidadeda estimap(iblica e de si
pr6prio. Trata-sede urnaregra impostapelo orgulho, pelo inte-
resseou a vaidade,pela susceptibilidade,a irascibilidade,etc.,
que,sob o nomedeponto dehonra, causamos duelos,proibidos
aos rna~ons.A honra 6 tudo o que proporcionaestima.1-lonra
a quem se sacrificapor suap~tria!

P. 0 que~ a barbdrie? (0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven..: A barb~rie 6 o estadode natureza,o estadodo
hornern selvagem,o estadode urn povo incivilizado. Remontan-
do ~ origerndas sociedades,vernosprirneiro hordasselvagens:a
ca~a, a pesca,urna cabanacobertade galhosde ~rvore;nenhu-
ma arte,nenhurnaci~ncia; por (mica lei, o direito do mais forte;
o homernlutando contraos animaise contra o pr6prio homem,
esse 6 o estadoselvagern,ou de barb6.rie,que ainda n~o desa-
pareceupor inteiro do globo. Ainda hojeexistem antrop6fagos
que comemseusprisioneirose os n~ufragosque as tempestades
lan~amem suaspraias in6spitas.

Ao estado de selvageriaou de animalidade do homern
seguiu-sea barb~rie, isto 6, urna aglomera~ode individuos
sujeitosa conven~6esservis impostaspor urn despotismobrutal
Do estadode servid~o, essastribos, tornando-semaisnumerosas,
passarama urn estadode civiliza~a, quetern muitos degrausa
galgar antesde chegarao estadode perfei~doao qual o homem
tern o direito de aspirare que nenhurn povo da terra possui
ainda,porque,aliando-seo maisforte corn o mais astuto,ambos
explorar~o sempreem comurn os fracos e os ignorantes,urn
escravizandoos corpos,o outro agrithoandoas almas.

Todo atentado~ ordem social 6 urn ato de barb~.rie. Todo
lugar onden~o 6 permitidopensarou escreveros pr6priospen-
sarnentos,deve cair na estupidez,na supersti~oe na barb~rie.
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Na Antigi~idade, os iniciados aos rnist6rios apoderavam-se
do homernb~rbaro paraciviliz6.-lo; hoje a Ma~onaria toma o
homem para aperfei~o~-lo.

P. 0 qu~ ~ a vicio? (0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven.•: 0 vicio 6 urna disposi~io, urnainclina~o habi-
tual parao mal, ~sm~sa~6es,e queleva ainfringir as leis natu-
rais e sociais. Trata-sede urna paix~o que 6 nociva aos outros
e a si pr6prio. Todo defeito que pode causarprejuizo 6 urn
vicio: a delicadezado espirito 6 uma qualidade;no car~ter6 urn
vicio. 0 vicio odeia a virtude. Quem tern muitos vicios tern
muitos senhores.Todo homemtern, maisou menos,os vicios de
sua profiss~o.Urn vicio detest~vel~ confundir no raciocinio as
coisascorn o seuabuso:a religi~o corn a supersti~o,a filosofia
corn o filosofismo, a liberdadecorn a licenciosidade,a d(ivida
corn a incredulidade.Costurna-sedizer: A hipocrisia ~ umaho-
menagemqueo vicia presta~ virtude.

Senhor,6 paraopor urn freio salutaraosimpulsosimpetuo-
505 dessastend~nciasvis que n6s nos reunirnos, a firn de traba-
Ihar paraacosturnarnossoespirito a n~o concebersen~o id6ias
(iteis, de instru~o,de benefic6nciae de virtude. Somentepau-
tando assim nossoscostumespelos principios eternosda moral
sadia6 quechegaremosa dar a nossaalmaessejusto equilibrio
de for~a e de sensibilidadeque constitui a sabedoria,ou antes,
a ci6ncia da vida. Mas esse trabalho 6 penosoe, no entanto, 6
a ele quevoS deveis dedicar, se persistisno desejo de ser Fran-
co-ma~orn.

Irernos subrnet6-loa provas indispens~iveis;eu vos previno,
Senhor,que, se no decursodessasprovas,a for~a e a coragem
ihe vierern a faltar, tereis sempre a liberdade de vos retirar;
essasprovas s~o misteriosase emblemAticas;dedicai-lhe toda a
aten~ode quesoiscapaz.” (Pausae sil6ncio de algunsminutos.)

0 Ven.’., corn voz forte: Levai-o a fazer a primeira via-
gem. — 0 I~ experto toma o recipiend~riopelas duasm~os,
dizendo-lhe: levantai-vos! — Ele o faz viajar, partindo do
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Ocid.., passandopela Col.~. do Norte at6 o 0.%, do 0.’. pas-
sandopela coluna do Meio-Dia, at6 o Ocid.’., ondeterminarnas
viagens.

Essal.a viagerndeveser eri~adade dificuldades,deveser
feita lentarnente,apassoscurtose irregulares;depois,urn pouco
mais depressa,dizern-ihe: abaixai-vos! como paraentrar nurn
subterraneo;pulaif paratransporurn po~o; levantaio p~ direito!
parasubir a urn outeiro; ~~ajxaj~vos.~outra vez! etc. 0 recipien-
d~rio 6 levadode modo an~o poderjulgar arespeitodanatureza
do ch~o que pisa; sobe por urnaescadasernfirn, passasobrea
balan~a.Duranteessetrajeto,o ruido dosassistentes,a saraivada
e o trov~oproduzemseuefeito, e at6mesmoa garrafade Leyde.

Chegadoa seu lugar, o ~ expertoIhe diz: sentai-vos—

0 I.’. expertodiz ao 2.0 Vig.’., queo repeteao 1.0 Vig.’. e este
ao Ven.’.: A prirneira viagem est~ terminada.

0 Ven.’.: Senhor,podeisexplicar essaviageme me relatar
as irnpress6esque ela lhe causou?

Depois de sua resposta,o Ven.•. diz: Essa viagem 6 o
emblernada vida humana:o tumulto daspaix6es,o choquedos
interessesdiversos,as dificuldadesdos empreendirnentos,o em-
bara~odos neg6cios,os obst~culosque multiplicam sob nossos
passosos concorrentessolicitos em nos prejudicare sempredis-
postos a nos desencorajar;os 6dios, as trai~6es, as desgra~as
que atingerno hornemvirtuoso, tudo isso 6 figurado pelo ruido
e o baruihoque ensurdecerarnvossosouvidos e pela des~gual-
dadee as dificuldadesda rota que percorrestes.

Por acaso j~ experirnentastesparte dessesmalesque per-
turbarn a vida profana?Coragem! Senhor: a Ma~onariaensina
a suport~t-los e proporcionasalutaresconsolose repara~5es.

Senhor,credesnum Ser Supremo?(A resposta,comumen-
te, 6 afirmativa.) ~

8. Se a respastafor negativa, 0 yen.’. poderia dizer:
“0 ateismo n~o ~ concebivel: ser ateu seria supar eleitossemcausa,
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0 Ven.’.: Essacren~ahonrao vossocora~oe vossaraz~o;
ela n~o constitni apenasa partilha do fil6sofo e do Franco-
-ma~orn;ela~o 6 tarnb6rn do homem selvagem. Se admitimos
entre n6s o iiomem honestode todos Os cultos 6 porque n~o
nos cabeescrutar as consci~nciase porque pensamosque o
incenso da virtude 6 agrad~vel~ Divindade, seja qual for a
maneiracomo lhe 6 oferecido.

A tolerancia queprofessarnosn~o 6 resultadodo ateismo
ou da impiedade,mas apenasda indulg6ncia e da filosofia.

P. 0 que ~ o deismo?(0 recipiend~rio responde.)
0 Ven.’.: 0 deismo, ou teismo, 6 a cren~ana exist6ncia

de Deus, sernrevela~onernculto. ~ a religi~o daraz~o, a reli-
gi~o dos grandesespfritosde todosos tempos,de todosos luga-
res, a religi~o que serb professadapor todos os povos da terra
quandoeles formaremurna s6 na~o e urna tinica familia; 6 a
religi~o do futuro, destinadaa substituiros cultos t~o numero-
505 que desfigurama Divindade em todosos pontosdo globo.9

pois 6 a causade tudo 0 que existe que designamospelapalavra DEUS
(que 6 a causadesconhecidados efeitos conhecidos).Ora, semeihante
suposi~o6 absurdae jamais foi admitida por quem quer que seja.N~o
6 possivel,portanto, que existamateus,apesarde Sylvain Mar6chal e da
opini~o de alguns autoresque nos obrigam a deploraressesdesvios do
espfrito humano.

“A dnica divis~o existenteentreos homensde boaf6 estdna quest~o
de saberse a causade toda exist6ncia 6 espiritual ou material, isto 6,
isolada, independenteda mat6ria, ou inerenteh mat6ria, da quat seria
parte integrante.Mas urn materialistan~o 6 urn ateu. Veremos adiante
que n~o existe nadaque seja absolutamenteimaterial.”

9. “0 deismo 6, de todas as religi6es, a mais divulgada sobre a
Terra: 6 a religi~o dominanteda China; 6 a seita dos s~bios entre os
maometanos,e entredez fil6sofos crist~os existemoito que seguemessa
opini~o. Ela penetrouat6 nas escolasde teologia, nos claustrose nos
conclaves;trata-sede uma esp6ciede seita sem associag~o,sem culto,
semcerim6nia, semdisputae sem zelo, espalhadapelo universosem ter
sido pregada.0 deismoencontra-seno mejo de todasas religi5es, inclu-
sive o Judaismo.0 que h~ de singu’ar 6 que urn, sendoo ciimulo da
superstig~o,aborrecidopelos povos, desprezadopelos sAbios. 6 tolerado
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Fazei-o realizar a segundaviagem. — (Nestaviagem ao
redor da sala, o recipiend~rion~o encontraos obst~culosque
entravaramsuacaminhadana viagem precedente;seus passos
s~o menos lentos e mais largos. 0 (inico ruido que ele ouve 6
causado por alguns rumores surdose por urn ligeiro tinir de
espadas,feito apequenosintervalosjunto de seusouvidos. Vol-
tandoa seu lugar, ele se senta;o expertomergulha, por tr6s
vezes, o punho esquerdodo candidatonurn vaso corn ~gua.)
Depois o expertoanuncia ao segundovigilante que a segunda
viagernest~ terminada.

Chegandoesseantincio a 0.’., o Vener~vel diz ao recipien-
d~rio:

P. Que reflex&o fez nascer em wis essa segunda viagem?

(Ele responde.)
0 Ven.’.: Deveis ter encontradonessaviagem menosdifi-

culdadese ernbara~osdo que na primeira. Quisemostornar in-
sensiveisa vosso espfrito o efeito da constanciapara seguir o
caminhodavirtude; essaperseveran~ano bern acabapor redu-
zir ao sil~ncio os clarnoresdainveja, cujo fracoruido mal ouvis-
tes. 0 tinido de armas representaos combatesque o hornem
virtuoso 6 obrigado a travar continuamenteparafrear suaspai-
x6es e triunfar dos ataquesdo vicio.

Recebestesurnatriplice ablu~oparapurificar vossocorpo,
como a virtude devepurificar vossaalma. Essapurifica~o pela
~guadata da origem dos tempos; essecostume baseava-sena
seguinteopini~o, outroraensinadanos pr6prios rnist~rios pelos
sacerdotesegipcios, de que j~ nascernosculpados;que estavida
6 destinadaa expiar as faltas cometidasnumavida anterior, e
quen~o podemosaspiraraurnavidafeliz enquantoela continuar

emtodaparte,enquantoo outro, sendoo opostoda supersti~o,desconhe-
cido pelopovos e aceitoapenaspelosfil6sofos, s6 d exercidopublicamen-
te na China.N~o existepaisna Europaondehajamais deistasdo que na
Inglaterra.Jamaisse viram deistas,ou teistas,que tenhamparticipadode
intrigas em algum Estado.”
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maculadapor urna manchaoriginal. A raz~o e a filosofia fize-
ram justi~a a essaopiniao, que foi urn dos errosda metempsi-
cose entrep9vos antigos (o renascirnentoem corpos animais.)

Senhor,’ varnosretornar vossasrespostas~str&s perguntas
que vos forarn feitase que tenho sob os olhos.

P. 0 que ~ que o homemdevea Deus? (0 recipiend~rio
responde.)

0 Ven.’.: Os termos dessaperguntaparecemclaros; mas,
quando a examinamoscorn precisTh, percebemosa sua difi-
culdade.

Corno definir esseamor a Deus? Se procurarmossozinhos
pela resposta,correremoso risco de n~o entrarem acordocorn
a id6ia de ningu6m,fazendoparan6s pr6priosurn c6digo ideal,
inaplic~velna sociedade,corn a qual, contudo, precisamospro-
curar nos manternurna certa harmonia.

0 deverdo homernparacorn Densvariard de acordocorn
as pessoas:ser~ doceou rigido, de ternor ou de arnor,10de filho
ou de escravo. 0 culto ser~ alegre ou triste, cruel ou humano,
de reconhecirnentoou de expia~o; ser~todo exterior e sobre-
carregadode cerirn6nias,ou enhiotodo interior e de sentimento,
de acordo corn a id6ia que se fizer do GrandeSer a quem se
prestaculto.

Admirernosaqui a altasabedoriae prud~ncia daquelesque
conceberamo pianoda Franco-ma~onaria.Eles conhecemtodas
as variedadesde opini~es e de doutrinas; eles se autodenomi-
naramFranco-ma~onse afirmaramque constrajam moralmente
um templot~ Verdadee t~ Virtude.Aquele peloqual tudo existe,
eles charnararnde o GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO. Corn
efeito, considerandoo universo como seu templo, existe arqui-

10. 0 amor de Deus ~ o primeiro dos preceitosda Igreja, e deve
vir antesdo amor do prc5rimo; trata-seda basede toda religi~o. Por
que, ent~o, quandose quer expressaruma coisa malfeita ou uma a~ao
feita corn desinteresse,se diz que cia ~ feita corno que pelo amor de
Deus?
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teturamaisbela?A sabedoriae a for~a sustentamo edificio, ao
mesmo tempo em que a ordern e a harmoniaconstituemseu
ornamentoe beleza.

Deste modo, apresentandourna f6rmula geral, que s6 tern
de PosiTivo o ponto por todosadmitido e que o ser~ sempre,a
Ma~onaria deixa a cada urn, como urn dominio inviol~ivel e
sagrado,todosos artigos que ele poder6 acrescentarpara corn-
pletar sua pr6pria cren~a. Se estaconcep~o~ impotente para
operar a paz entre os homens, quem poder~ jamais conse-
gui-Ia?”1’

P. Passemos~ segundapergunta: 0 que ~ que o homem
devea si prdprio? (0 recipiend~rioresponde.)

0 Ven.’.: “As palavras desta perguntanao exprirnern 0

que se quis dizer: 0 que 6 que o hornem devea si pr6prio?
NADA: respostajusta, porque urn individuo n~o pode ser ao
mesmotempo seudevedore seucredor. Mas,dir-se-6,o hornem
deve a si mesmoo provirnentode suaconserva~o.Nessecaso.
os animais e as plantas devem tamb6m algo a si mesmos, j~i
queprov6em~ pr6pria conserva~o.Portanto,n~o 6 isso o que
o homemdevea si pr6prio. 0 que ele devea si pr6prio 6 n~o
desonraro seu ser, e guiar-sepelahonra, a verdade,a instru~o
e o estudo;acrescentemosque, por si mesmo,ele jarnaisdeve
dizer ou fazer nada de imprudente ou que seja ditado pela
paix~o.”l2

11 A Ma~onaria n~o d uma religi~o, como se costumapensar.An-
terior ~s religi6es, ela ~ o principio de toda religi~o, porque ensinaa
unidade de Deus, sob o titulo de G.’. A.’. do U.’., e vai mais longe
ainda:deixa-seao iniciado a escolbado culto que ele acharconveniente
prestara esseSer supremo.

12. “Em todasas posi~6es,disse Conf6cio, o homem deverespeitar
os demaise respeitar-sea si pr6prio. Sc ele falta a si pr6prio, falta a
seus ancestrais,falta a seu primeiro ancestral,ao homem santo, de quem
se originou a ra~ahumana;se ele falta a essehomemsanto, ele falta a
Deus, que criou esse primeiro homem; os outros s~o as ~rvoresgenea-
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P. 0 que6 queo homemdevea seussemelhantes?(0 re-
cipiend~rio responde.)

0 Ven. ‘.~: “Essa pergunta6 justa, exatae de grandeinte-
ressesocial:‘~O homem devea seussernelhantestudo o que ele
achaque seussemelhantesdevem a ele; os direitos de urn sio
os deveresdo outro. Cadaurn dir~ a si pr6prio: 0 que espero
de meu irmdo ele espera de mim; quando ele me fala, espero
dele franquezae sinceridade;usarei para com ele de franqueza

e de sinceridade.

“Essa reciprocidadede direitos e deveres, ou de servi~os
prestados,6 0 elo que une toda a sociedade;quebrai-o, e eu
continuareia ver os homenscolocadosuns ao lado dos outros,
masnao vejo mais rela~es,n~o vejo mais sociedade.

“Resumamosessastr~s perguntas,cuja solu~o est6 toda
nestagrandelei da natureza:o AMOR.

“l.a pergunta:Amor de Deus; 2a pergunta:Amor de si
mesmo,’3.~ pergunta:Amor do pr6ximo, que deve ser amado
corno a si pr6prio; 6 por isso que o Franco-rna~om6 mais ho-
mern queurn homemqualquer, pois 6 mais humano.Amar aos
homenscorno a si mesmo6 ter humanidade.’

5
Fazei-o realizar a terceira viagem. — (Essa viagem 6

feita em sil~ncio e a passoslargos. 0 recipiend~rio~ seguido,
at6 seu lugar, sendopor tr~s vezesenvolvido pelaschamas,to-
madasas devidasprecau~es.)

0 I.’. Exp.’. diz: A terceira viag’em esid rerminada; esse
antinciochegaa 0.’. pelos 2.0 e 1.0 vigilantes.

0 V.’.: “Deveis ter notadoque essaviagem foi aindame-
nos penosado que a precedente;6 a continua~ode vossaper-
severan~aem atingir o objetivo aonde desejaischegar. As cha-

l6gicasde que os quevivem nadamais s~o do que os rebentos;ferir urn
dessesrebentos,por menor que ele seja, d ofender a raiz: todos os
homenss~o so1id~rios.”

13. Extraido do CuRso INTERPRETATIvO e filos*5fico das inicia~t5es
ontigase modernas.
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mas pelasquais passastess~o o complementode vossapurifica-
~o. Possaesse fogo material iluminar para sempre em vosso
cora~oo arnor de vossossernelhantes;que a caridadepresida
as vossaspalavrase as vossasa~6es e que n~o esque~aisjarnais
estepreceito de urnamoral sublime, comurn a todas as na~6es:
Fazei a outrem o que gostarieis quevos fizessema v6s, e
fa~ais o quent~o gostarieisquevos Iosse Ieito.

“A constanciaque dernonstrastesem vossasviagensd~-nos
a esperan~ade quesuportareisdamesmaformaas provas a que
ainda tereisde vos submeter.. . Persistis,Senhor? (0 recipien-.
dario responde.)

0 Ven.’.: “Senhor, nurn momento, iremos exigir de v6s
urna obriga~oque nos garantaa vossadiscri~o a respeitodo
que esui acontecendoconvosconeste recinto. Essa obriga~o,
escritapor v6s, deveser assinadacorn vossosangue. Consentis
nisso? (0 recipiend6xiorespondeafirmativamente.)

“Tomarnos nota de vosso assentimentoe apreciamosesse
sacrificio que nos prova que, em circunstanciasdificeis, n~o
hesitareisem ir em socorro de vossosII.’., e mesmoem der-
ramar,se necess6rio,o vossosanguepor eles.

“A presentai ao profano o cdlice de amarguras.” (Ele o
esvazia.)

0 Ven.’.: “Senhor, essa bebida, por sun amargura,6 o
emblemados desgostosinseparaveisa vida humana.A resigna-
~o aosdecretosda Provid~nciae as consola~esde vossosII.’.
s~o os tinicos quepoder~osuaviz6-los.

“Senhor, todo profano que se faz receber como ma~om
deixa de pertencera si pr6prio; ele nao 6 mais dele, mas per-
tencea urna ordem que se espa]houpor toda a superficie do
globo; e para que a diferen~ade linguasn~o impe~aurn ma~om
de serreconhecidocomo tal, existe, em todasas lojas do uni-
verso, urn selo marcadocorn caractereshieroglfficos s6 conhe-
cidos pelos verdadeirosrna~ons.Esse selo, depois de ter sido
levado no vermelho no fogo, ao ser aplicado sobre o corpo,
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imprimenele urnamarcaindel6vel. Consentis,Senhor,em rece-
ber, sobrea pnrte do corpo que indicareis, essnmarca gloriosa,
a firn de poderdizer, mostrando-anos II.’.: Eu tamb~m so’u
ma~om!(0 recipiend6.riorespondeafirmntivnmente.)Se o Ven.’.
dispensaa seqU~ncindessnprova, ele diz:

“Senhor,vossaresignn~onosbasta;em nos provaque,em
todosos tempose em todasas circunstancins,honrareiso titulo
de ma~om e o tornareishonroso.” (Casose Ia~a a prova), o
Ven.’. diz:

“I.’. experto, cumpri o vosso offcio.” (0 Exp.’. esfrega
corn urn panosecoa partedo corpo indicadae colocaaf, muito
rapidamente,urna pedrade gelo ou urn objeto frio.) 0 Ven.’.
diz a seguir:

“Senhor, essacorajosaresigna~onos prova, etc.

“Senhor, urna dns virtudes cujn pr~tica nos 6 mais cam,
a quemaisnosaproximado autorde nossoser, 6 a benefic~ncia.
E o que seria, nurn Prof.’., urna qualidademm, nurn ma~om
nadamais 6 do que o cumprimentode seu dever.— Os metais
de que vos despojarams~o o emblemados vicios que todo
ma~om deve evitar. Sern vos prejudicar, podeis sacrificar em
proveito dos pobresque assistimosdiariamenteo dinheiro e o
produto dasj6iasque Ihe pertenceme que me fomam entregues?
— Tomni cuidndo, Senhor: pensai bern que urna sociedade.
bastantenumerosa,nestemomento, tern os o]hos fixos em vos-
505 passose que ela esta atenta~ respostaque ides me dam:
solicito urn ato de camidnde,cuidni pam n~o transform~-lonurn
ato de ostenta~o.(Se o recipiend~rionao tomou urnadetemmi-
na~ofrancae precisa), o Ven.’. acrescentaria:

“Estacaridade,queeu vosrecomendo,deixamiade serurna
virtude se fossefeita em prejufzo de deveresmais sagradose
urgentes.Compromissoscivis a honrar, urna familia pan sus-
tentar, filhos pam educam,parentespoucofavorecidospein for-
tunaa ajudar,eis os primeirosdeveresque a naturezae a cons-
ciancianosimp6em; eis os credoresde todo homemque nortein
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sua conduta pelos pmincfpios da eqUidade. Que pensamfeisde
quem quisessepamecer camidoso antes de atende-los?— Quis
esclamecem-vosa mespeitodas obmiga~escomunsa todos os ho-
bens,e volto ~ minha prirneira proposta:podeis, sern femim ne-
nhurn dessesdevemes,sacrificamem proveito dos pobmes a quem
assistimosdiariarnentetodo ou pamtedo dinheimo e pmoduto das
j6ias que vos pertencerne que me fomarnentregues?— Respon-
deil” (0 mecipiend6miofaz a suadoa~o6 o Ven.’. agradeceem
norne dos pobres.)

~ aqui que o Ven.’. deve falam-lhe do testamento;felici-
t6-lo, seele pensounos indigentes,ou repreend&-losevemamente,
caso os tenhaesquecido:

“Senhom,v6s vos aproxirnaisdo momento em que vamos
mevelam-vosnossossegmedos;mas, antesde comunic6-los,ternos
o costume de exigim do reclpiend6rioque ele nos confie urn
segredoque se tome a garantiada discri~o corn que guamdam6
inviolavelmenteos nossos. Conv6rn que esse segredo nio vos
pemten~aesejao de urnapessoaquevo-lo teria confiado. (Caso
o recipiend6mioaceite, o Ven.’. mepmeende-ovivamente, manda
cobmim o templo e a loja avisa, mas em gemalele mecusa).Ent~o,
o Ven.’. diz:

“Bern, Senhor,essesse~flimentosbastam-nose provarn que
n~o nos enganarnosa mespeito da opini~o que fizemos a seu
mespeito.

“I.’. Exp.•., trazei o recipienddrio at6 o altar parafazem
o juramento. Meus II.’., de p6 e t~ ordem, corn a espadana
mdc! (Chegando~ frente do altar, p~e-lhe na m~o esquerda
urn compassoabertocorn urna daspontasvoltada pama o seio
esquerdo;suam~o dimeita pousasobmea espadada ordem; ele
pousao joelho esquerdosobmeurn dos degmaus,a pemnadimeita
em esquadmo).

“0 Ven.’.: “Senhor,o compromissoque ireis tornam nada
cont6m quepossafemir o respeitoque devernos~sreligi6ese aos
bonscostumes,nern a obedi~nciadevida ~sleis. Essejurarnento
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I

6 sdmia; 6 precisoque o presteisem inteima liberdade;estais de
acordo?(Respostaafirmativa.)

0 Ven ‘.i Lerei, agama,a f6rmulado jumamento;em segni-
‘Uda, dimeis: Eu o jurot

J’URAMENTO. “J’umo e prameto, diante do G.’. A.’. do
U.’., e sobme estaespada,simbolo da honra,conservaminviola-
velmente todos os segmedosque me semio confiados pom esta
Resp.’. Laja, assimcomotudo o que eu vim ou ouvir aqui; juro
jamais escrevera respeito,a n~o serqueeu recebaa pemmiss~o
expressapamafaz6-lo e do modo que me podem6 sem indicado.
Prometoamammeus II.’. e sacorr6-losde acordocorn minhas
faculdades.Prometo,al6rn do mais, confommam-mecorn os esta-
tutos gemais e corn o megularnentodestaR.’. Loja. E declamo
preferir tem a gargantacortadaa revelam os segmedosda ordem.
Que o G.’. A.’. me ajude!”

0 mecipiend6miaestendeo bma~o dimeito e diz: Juro!

0 Ven.’.: Conduzi o Senhomentreas duascol.’..

“Senhom, o jumamentoque acabaisde confirmar n~o lhe
causa nenhurna inquieta~o?” (0 recipiend~mioresponde.)

“Senti-vos corn fom~a bastantepama observ6-lo?”(0 meci-
piend6rio mesponde.)

“Consentisem meitem6-lo quando tiverdes mecebidoa luz?”
(Ele responde.)

“Que pedis?”Ele mesponde(murmuradoa seusouvidospelo
2.0 Vig.’.): Aluz.

0 Ven.’.: Ela vosserd dada; vds todos, meusI.’., cumpri
vossodever.

(OsII.’. est~ode p6, ammadosde espadascujaspontass~o
dimigidaspamao recipiend6mio.0 Ven.’. dii tmis golpes, devagar;
ao 3~o golpe, o 2.0 Vig.’. deixa cair a venda. Imediatarnenteo
expertoprojetadiantedele urna grandecharna, a urna distincia
inofensiva.Depois de urn instante de silincio, que d6 ao ndvo
mecebidoo tempo de se reconhecem),o Ven.’. diz:
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2
“Senhom, as espadasque est~ovoltadasem vossadime~o

anunciarn-VOS que todos os ma~onsvoam~o em vosso socommo
nas circunstanciasdificeis em quepodeisvos encontram,se mes-
peitardese obsemvamdesescrupulosarnentenossasleis. — Eles
vos anunciam,ao mesmotempo, quen~o encontrareisentren6s
sen~o vingadoresda Ma~onariae da virtude, e que estamemos
sempreprontosa castigamo pemj(irio, se vos tomnamdesculpado
dele.

“I.’. Experto,fazei corn que o recipienddrio se aproxime.”
(Ele toma o lugam que antesocupavapamareitemar o jumamento.
Os II.. continuamde p6 e ~ ordern, corn a espadana mao.)

0 Ven.’. faz urna 2,aleituma do jurarnento,depois da qual
o mecipiendiimio diz: Eu o juro! — 0 Ven.’. dii tm~s pequenos
golpesna cabe~ado compasso,dizendo:

“Apmendei, pela justi~a do compasso,a dimigir todos os
vossosmovimentospama o bern.”

0 Ven.•. pousa a l~rnina da espadasobme a cabe~ado
recipiendiimio e pmonuncia esta f6mrnula:

“Para a gl6mia do G.’. A.. do U.’., em norne e sob os
auspiciosdo G.’. 0.’. da Fman~a,em virtude dos podemesque
me foram confemidos,eu vos cmio (ele bate tr~s vezessobre a
espada) e constituo apmendiz fmanco-rna~orn,membroativo da
Resp..’.Loja N..., a Omientede N... — Levantai-vos.”— 0
Ven.’. lhe dii o triplice beijo de paz e de uni~o e diz: “Meu
imrn~o, pois 6 assim que n6s o charnamemosde hoje em diante
(eleo cingecorn o avental,corn a abetalevantada),mecebeieste
aventalque todosn6s usamoseque os rnaiomeshornensse demam
a honra de usam; ele 6 o emblernado trabaiho; ele vos lembmami
queurn ma~om~levetem sempreurnavida ativa e labomiosa.Esse
avental,qu~ 6 o nossohdbito rna~6nico, vos dii o dimeito de sen-
tam entme n6s, e jarnaisvos devemeisapmesentamnestetemplo sern
estarmevestidodele, corn a abetalevantada.”0 Ven.’. entrega-
-lhe dois paresde luvas,dizendo-lhe:
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“Recebeiestas luvas; suabmancuraensina-vosque a can-
durareinano coma~Ao dos rna~onse que vossasagessempre
devemser pumas. — Nao admitimos mulhemesem nossosmis-
t6rios; mas, pfestandourna homenagern~ suavirtude, gostamos
de avivar sua lernbman~a.Els as luvas que dameis ~ mulher que
mais estimais.

“Meu irrniio, paranos meconhecem,temos palavmas.sinais e
urn taque.

“A palavmaquechamamosdesagrada,ou a palavra, 6 J...
e quer dizem: estabilidade,firmeza. — Vemeis suaprirneima letma
nessacol.’., que 6 a do Norte. Quandovos perguntamemessa
palavma,respondemeis:N~odevonemler nemescrever;s6POSSO
soletrd-la; dizei-mea primeira letra que vos direi a segunda.

“A PALAVRA DE PASSE 6T..., e urn dosfilhos de Lameth,
ao qual se atmibui a arte de trabaihamos metais.Logo conhece-
meis seuverdadeimosignificado.

“Ternos aindaa palavra de ordem ou de semestre,que o
G. 0.’. menovaa cadaseis meses.A palavmaatual6. . , deveis
diz~-la todas as vezes que fordes visitam urna loja regular. 0
costumeque adquimireis entme n6s tomnami todas essas coisas
farniliares. Ensinam-vos-aoquefazernostudo em esquadmo,e que,
entren6s, o niimemo This 6 urn niirnero mistemioso.

“Na loja, a ORDEM 6 ficam de p6 elevamamaodireita abemta
sobme a garganta,corn os quatro dedossemmadose o polegam
afastado,em forma de esquadro.

“0 chamadoSINAL gutural consisteem se colocar ~ ordem,
em retirar a maohorizontalmentee deix~-la cair perpendicular-
mente.

“0 To~u~ 6 feito to~nando mutuarnenteos quatmo dedos
da map direjt~, colQcan~Io~seo’ polegarsobre a 1 •a falange do
index e, medianteurn movimento invisivel, dii-se os tm~s golpes
do aprendiz.

BATERIA. Tm~s golpes; os dois prirneiros, precipitados;0
(iltirno, separado00 0.
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Paraa MARCHA, colocar-se~ ordem,o compo ligeirnmente
retmaido, levar ~ frente o p6 direito, aproximar de trav6s o p6
esquerdo,calcanhamcontracalcanham,de modo a formam o es-
quadro. Repetir essepassotr6s vezese fazer o sinal ~ guisa de
sauda~iio. “Meu I.’., corno aprendiz,vossa idaderna~6nica 6
de Tn~s ANos.”

0 Ven.’. dii ao ne6fito o abma~ofraternal e diz:
“I.’. M.. de Cerim.’.: Conduzi o I.’. ao Ocidente para

que ele se Ia~a reconhecerpelosII.’. 1.0 e 2.0 Vig.’., dundo-
-lhesaspalavras, sinal e toqueque eu acabodeihe cornunicar e
que ele aprendaa trabalhar sobre a pedra bruta. Ensinai-lhe a
marcha para entrar na lola quando os trabalhosest&o abertos.
(0 I.’. M.’. de Cerirn.’. executaessaordem e, chegados~
Col.’. do norte, o 2.0 Vig.’. faz o ne6fito dam tm6s golpesmiste-
riosossobre a pedrabruta; depois o M.•. de Gerirn.’. o coloca
entreas duas Col.’., ondedc fica de p6 e ~ ordern.)

2.~ Vig.’.: 1.’. 1/~’ Vig.’., as palavras, sinal e toque
estiTh corretOs, o nedfito caminhou como ma~orn e trabalhou
sobre a pedra bruta. 0 1.0 Vig.’. tmansrnite esse aniincio ao
Ven.’. acrescentando:0 nedIito estd entre as dua~s Col.’. —

0 Ven.’. dii urn golpe que o Ocidentemepete, e diz: De p~ e
ordem, meusII.’.!

II.. 1.0 e 2.0 Vig.’., convidai os II.’. que adomnarnvos-
sasCol.’. a reconhecememno futuro o I.. N... como apren-
diz fmanco-ma~orn,membroativo destaR.. Oficina, e a se jun-
tarem a v6s e a mirn paraaplaudima sua inicia~ao.

0 Ven.’., informadode que o aniincio foi feito, diz: “Co-
migo, meus II.., aplaudamospelo sinal... pela bateria.

0 I.’. M.’. de Cerirn.’. pedea palavra em nome do ne6-
fito; ele Ihe ensinaa agradecere se junta a ele.

o Ven.’. faz cobrir os aplausose diz: Em vossoslugares,
meusII.’. — “I.’. M.’. de Cerim.’., conduzi o I.’. N... at6
a frente da Col.’. do Norte. — M.’. Q.’. I.’. N. . ., esse 6 o
lugar que ocupameisno grau que acabade vos scm conferido.
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Memecei,corn vossaassiduidadeanossostmabalhose pelapritica
das virtudes Ma~6n.•.,penetrammais a fundo em nossosmist6-
mios e semadmitido aosfavomesquea loja nao mecusajamais aos
II.’. que sab~m tomnar-sedignos dela.” I.’. M.’. de Cemim.•.,
entregai de volta ao I.’. suasroupas e ajudai-o a vestir-se...

“Entregal-ihe tamb~m suas j6ias e metais.” Meu I.’., a
tomadadessesobjetosnadamais6 queurnaprova pamaensinam-
-vos que 6 precisoserpuro e desprendidode toda paixao antes
de serintroduzido entren6s. Quandoo tmonco de benefic6ncia
circular, depositainelevossaofemta aos infelizes.

“Eu vos convido a prestaraten~uio ao discumso que semii
lido pelo I.’. omadom,queo quis escmeverparaa vossarecep~ao.”

“I.’. orador, tendes a palavra. (Temminada a leituma, o
Ven.’. agradecee faz corn que aplaud~rn.)

“I.’. N..., passamemos~ instru~o do grau; elavos paine-
cemii tanto maisimpomtantepomquenela encontrameisa explica~ao
do que vistese ouvistese cujo sentidoemblemiitico e instrutivo
naopudestesentaocaptar.

INSTRUCAO

~• J,’• J,0 Vig.’., sois ma~om?

R. Meus II.’. me meconhecemcomo tal.

P. 0 que~ urn ma~om?

R. ~ urn hornem livme e de bons costumes,amigo tanto

do mico como do pobre, se eles siio vimtuosos.
P. Que ~ a Franco-ma~onaria?

R. ~ urna sociedadeintima dehomensde escol, cuja dou-
tmina tern pom baseo G.. A.’. do U.., que 6 Deus; pom regra,
a lei natumal; por causa, a vemdade,a libemdade, a luz momal;
pom principio, a igualdade, a fmatemnidade,a benefic6ncia; pom
fruto, a virtude, a sociabilidade,o pmogresso;e pom finalidade, a
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felicidadedos povosqueela tendeareunim sob urnas6 bandeima;
ela tern seu centmo e seu impiimio em todo lugam ondeestivem o
g6nemo hurnano.

P. Quaiss~o osdeveresde urn ma~om?

R. N6s honramose venemamoso G.’. A.’. dos mundos;
n6s lhe somosgmatos,medianteboas a~6espamacorn o pm6ximo,
pelosbeneficiosde que ele nos cumula. Olhamostodos os ho-
mens,sern distin~~o de classesou de com, como nossos ignais
e nossosII.’.; combatemosa arnbi~~o,o omgulho, o emmo e Os
pmeconceitos.Lutamos contma a ignomincia, a mentima, 0 fana-
tismoe a supemsti~ao;essesquatmoflageloss~oa causade todos
osmalesqueafligern a humanidadee retardamo seupmogresso.
Recomendamosa justi~a mecipmoca, verdadeimasalvaguamdados
dimeitos e dos intemessesde todos; a tolerancia,que deixa cada
urn livme corn sua cmen~ae senpensamento.Lamentamosquem
esti pemdido e nos esfom~amospama tmaz6-lo de volta ao vemd&-
deimo caminho;enfim, corn todo o nossopodem,vamos em so-
commo do infomtiinio e da af1i~~o. Realizamostodasessascoisas,
pois temos a f6, que dii a corageme conduz o pmogmesso;a
pemseveran~a,que acabademmubandoos obstiiculos; o devota-
mento, queleva a fazem o bern, mesmocorn misco pm6pmio, sern
espemamoutma mecompensaque a do testemunhoda consciincia.

P. Por quesinaiseureconheceriaquesoisma~om?

R. Pelomeu sinal, pelasminhaspalavmase pelo meu toque.

P. Comose faz o sinai?

R. Por esquadmo,nivel e pempendicular(Iaz-seo sinal).

P. Qual o significado dessesinai?

R. Que eu pmefemiia tem a gamgantacortadaa mevelam nos-
505 mist6rios.

P. I.’. experto, d6 o toque ~ J,’, J,0 Vig.

R. Estii correto,M.’. V.’..

P. D6-me a palavra sagrada.
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R. Nao devo lem, nernescrevem,s6 p0550 soletmam: dizei-me
a pmimeimaletma que eu vos dimei a segunda.(Soletra-sea pala-
vra.)

P. Quat~ o seusentido?’4

R. Estabilidade, firmeza.N6s a pamafraseamospom: minha
for~a estc~ em Deus.

P. Dai-me a palavra de passe.

R. T (a palavma6 dita pom inteimo.)

P. Qual ~ o seu sentido e por que a escolha dessenome?

R. A Ma~onamiavenemao ntimemo tr~s, pomqueo tmiangulo,
simbolo da Divindade, mepmesentaos tm~s memos da natumeza,
cujo estudodeve sem feito peloma~om. 0 1.0 memo (o mineral)
pemtencea esse gmau; escolheu-se,portanto, T filho
de Lameth, como inventom da amte de tmabalhamos metais, e
aindapomqueessenome, quesignificapossessioorbis, quem dizem
que a influ~ncia ma~6nica exemce seu imp6mio sobme todos os
povos do globo.’5

14. Embora se deva escreverJachin e pronunciaro ch corno o
prevaleceua ortografiaJakin, scm dtivida para evitar qualquer arnbigiii-
dadena prondncia.Trata-sede urna das Col .‘. do templo de Sa1orn~o
(Paralip., liv. II, cap. III, versiculo 17; Reis, liv. III, cap. VII, versiculo
11.)

Jachin ~ tarnb~rn o norne do terceiro filho de Sirne~o, filho de
Jac6. Ele foi o pai dos jachinitas (jakinitas), que formararna vig6sirna
prirneira das vinte e quatro farnilias sacerdotaisdos judeus. (G~nese,
cap. XLVI, versiculo 10; Ni~m. cap. XXVI, versiculo 1.0.)

15. “Por causadessesdois significados, essapalavra de passe,enge-
nhosainnente~ncontra~la,tornou-separte integrantedo dogrna, e ningu~rn
tern o dimeito de rejeit~-la. 0 Apr.’. Escoc.’. nao tern palavra de passe
porqueno Egito o iniciado ao 1.0 grau ficava, durante tr~s anos, sern
se cornunicar corn o mundo profano e, se saisse,n~o poderiavoltar.
Pelo contr~rio, o iniciado do 2.0 grau tinha urna palavra de passepor-
que, em certos dias da sernana,tinha perrniss~o para sair. Mas esse
ternpo passoue nossos adeptosou Apr.’. May.’., vivendo no rnundo,
visitandoas Lojase s6 assistindoaosMist.’. Ma~6n.’. ern certosdias do
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P. Por quevos fizestesrecebercomoma~om?

R. Porqueeu estavanas tmevas e desejeivein a luz.

P. Quem vosapresentou~ Loja?
R. Urn amigovimtuoso,que eu logo reconhecicomo immao.
P. Em que estadovds vos apresentastes?

R. Nern nu, nern vestido, despojadode todos os metais,
emblernasde vicios, pama me recordardo estadopmimitivo da
humanidadeantesda 6poca de suaciviliza~~o.

P. Onde fostesrecebido?

R. Numa loja justa e perfeita.

P. 0 que d precisopara queuma loja seja justa e perfeita?

R. Que tm6s a govemnem, que cinco a componhame que
sete a tomnemjustae perfeita.

P. Comofortesintroduzido?

R. Pom tm~s golpesque significam: pedi, e mecebemeis;pro-
curai, e achareis;batei, e abmir-se-vos-ii.

P. 0 que essesgolpesprovocaram em v6s?

R. Urn expemto que me pemguntoumen nome, prenomes,
idade, nac~o e se ema minha vontadeser recebidocomo ma-
~om.

P. 0 que fez de vdso 1.’. experto?

R. Ele me introduzin entre os dois Vig.’., me fez viajam
parame lembmam as dificuldadese as atribula~6esda vida; pumi-
ficon-me pelos elementose, depois de tem mespondidoa todas
aspemguntasdo Ven.’., fui levado pamajunto do altam. Eu estava
corn o joelho direito nu sobme o esquadro,a mao direita sobre
o glidio da omdem; corn a esquemdaen segumavaurn compasso
abemto em esquadro,cuja ponta se apoiava sobmeo men seio

rn~s, devern ter urna palavra de passe que o rito frances houve por
bern conceder-lhes.(Os novos rituais, elaboradosern 1858, suprirnirarn-na
erradarnente; rnas sentirnos a necessidadede reintegra-la.)
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esqueindo,que estavadesnudoe, nessaposi~io, jnmei gnamdamos
segredosda omdem.

P. 0 qu~e vistesao entrar na loja?
R. Nada,Ven.’.: ninagmossavendacobmia-meos ollios.
P. 0 que vistes quando vos foi revelada a Luz?

R. En me vi a Ocidentesobmeo piso mosaico,entme duas
Col.’. encirnadaspelosfmntos da mornazeima;o local ilnininado
pom tm6s charnas,6 urn quadmadooblongo, cuja ab6badaazulada
6 seineadade estmelas;a 0.’., sobmeurn estmadode tris degmans
temininado em seinicirculo, estii sentadoo Venemiivel, omnado
corn sen escudo;aciina de snacabe~a,urn dosselde tecido azul
corn franjasde oumo; e na fmente dele, nina mesasobme a qua]
estii colocada a espadaflainejante; junto das Col.’., os dois
Vig.’., omnadoscorn snasj6ias; sobre a mesa do 2.0 Vig.’., a
pedrabmuta; nos ladosda sala,innitos II.’. e, nasparedes,tmo-
f6us guemmeimosde inistura corn einbleinasdas amtes,ci~ncia, agmi-
cultumae arqnitetnra.

P. Podeis dar-nos a explica~o de alguns emblemasmais
ligados~ vossapessoa,e a interpreta~iiode tudoo que acabastes
ds mencionar?

R. A vendanos olhos 6 nina iinagein s~nsive1das tmevase
dos pmeconceitosdo s6cnlo, assiin coino da necessidadeqne ti-
nhain todosos hoinensde pmocnrara lnz entmeos iniciados.

0 p~ direito cal~ado num chinelo 6 urn sinal de mespeito:
“Tira tuassanddlias,dir a Mois6s ninavoz temmivel, queo lugar
em que estds entrando ~ santo.” 0 bravo e o seio esquerdo
descobertossignificain que ele devotasensbma~os ~ instirui~io
e sen coma~oa sensII.’.. A pontado compassopousadaem
vossopeito nu, sededa consciancia,deve leinbram-vos a vida
passada,dumantea qual vossavista e vossocaininhamtalvez nao
tenhainsido seinpreomientadosde acomdo corn o simbolo da
exatiddo, que de agoma em diante deve omientam vossospensa-
inentose a~6es.0 compasso6 aindao siinbolo das mela~6esdo
ina~orn corn sensII.’. e os outros hornens:nina desuashastes,
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~endofixa, forina urn ponto central, a cujo medor, de acordo
coin sen afastarnento,a outma haste pode descrevem intirnemos
circulos, irnagensde nossaslojas e da Ma~onamia,cuja extens~o
pode sem indefinida. Um sinal 6 o inv6lucmo de urn pensarnento
cujo sentido,pamao iniciado, 6 sempreimportante.Os doisgol-
pesprecipitadosda bateriamarcarn o zelo do rna~orn; o golpe
mais lento, snapemseveman~ano bern. Os tr6s passosformarn,
cadaurn, urn iingulo meto a cadajun~iio dos p6s, pama significar
que a retidao 6 necessiiriaa quern quem ter acesso~t ci6ncia, ~
virtude. As tr6s viagens simbolizarnas viagensque os antigos
fil6sofos, fundadomesde rnist6mios, faziarn pama adquimim novos
conhecirnentos.Sen n(irnemo, tm6s, indica os lugames onde as
ci6ncias forarn cultivadasprirnitivarnente;os siibios de todos os
paisesiarn atee1~s paraestndii-las.Esseslugaresemarn a P6msia,
a Feniciae o ~gito. As purifica~’6es que acompanharnessasvia-
genslembrarnque o hornern nunca 6 suficienternentepumo para
chegamao templo dafilosofia. Epicteto disse: “Pensa emmanter
puro o teu vasoantesde derramar nelealguma coisa.” A idade
do aprendiz6 de tr6s anos porque,na AntigUidade,o aspirante
nao era admitido sen~odepoisde decommido esselapso de tem-
po. Questionam urn J.’. a mespeito de sna idade rna~6nica 6
pemgnntam-lhequal 6 o sen gman. A pedrabruta 6 o emblernado
apmendizporque, ao sair da pedmeira, ela mepmesentao estado
impemfeito de nossanatumeza.As duasCol.’. sup6e-seque te-
nharn 18 c6vadosde altuma, 12 de cimcnnfem6ncia,12 de base, e
seuscapit6is, 5 c6vados; total, 47, ntirnemo serneihanteao das
constela~6ese dos signosdo zodiaco,isto 6, do mundo celeste.
Snasdirnens6ess~o contmiriasa todasas megrasda arquitetura,
pama advemtir-nosde que a sabedomiae a fom~a do divino Arqui-
teto estao acirna das dirnens6ese do julgarnentodos hornens.
Elas sao de bronzepama mesistir ao dili~vio, isto 6, ~ bamb~mie;
o bronze 6 aqni o emblernada etemnaestabilidadedas leis da
natumeza,baseda doutmina rna~6nica.Elassao ocas paraguar-
dar nossos instrumentos, que sao os conhecirnentoshurnanos;
enfirn, 6 junto delas que pagarnosos operimios e os enviarnos,
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H
contentes,pamaa cornnnicac~odas ci~ncias.Deve-senotar qne
nossasduas Col.’. figumarn sob o norne de torres no alto da
fachadaextemna dos temploscmistaos. 0 fruto da rom&zeira 6
urn simbolo e~~nivalenteao do feixe de Esopo: urn rnilheimo de
pevidesdentro do mesmofruto, urn mesmogemme, nina mesma
snbstincia,urn mesmoasilo, irnagern do povo rna~orn que, pom
mais que se multiplique, nao fomma mais do que nina tinica e
mesmafarniia. ~ assirnque o fmuto da rornazeimatransfomma-se
no emblernada hammoniasocial.16o piso mosaico,emblernada
vamiedadedo solo terrestre,fommado de pedmasbrancas e pretas

L
unidaspom urn mesmocirnento, simbolizaa nniao de todos os
rna~onsdo globo, apesamda difemen~adas comes, dos clirnas e
dasopini~espolfticase meligiosas;elassaonina irnagerndo bern
edo mal, de que o carninhoda vida estii serneado.A loja ~ urn
quadradooblongo; jii quesennornesignificao mundo,eladeve-
na serredondaon, (loka, em nhnscmito) pelo menos,oval, corno
a 6mbita que o nosso planetapercorreanualmenteao medom do
sol. Esse erro datados antigos iniciados que, nao suspeitando
da exist~nciados antipodas,demarn ~ terra essafomma, de onde
as estranhasexpmess6eslongitude, latitude, sempreusadaspelos
ge6grafos,tao vivo e persistente6 o emro. A ab6badado templo
6 azuladae chejade estrelascorno o c6n, pomqne,comoele, abmi-
ga todososhornens,serndistin~o de classesocialon de com. 0
templo 6 orientado;snp6e-seque Se entrenele pelo ocidente;a

16. 0 sacerdotee historiadorJosefo diz que ~ entrada do ternplo
de Jerusal~rnconstruirarn-seduas Col .‘., ‘a irnita~o das que Os sirios
consagravarnao logo e aos ventosern seu ternplo. Os nornesBos e Jao-
-Kin que lhes d~ Josefosao os atributos de suadivindade;o touro e a
serpente,geradoresdo logo e do ar, que se gerarnalternativarnente.Irna-
gern dos dois terrnos da a~ao geradorada natureza,essascolunas, diz
ainda Josefo,emarnornadasde lirios e de romtb: os lirios erarn o ern-
blernada energiavegetalda prirnavera; as rorn5s exprirniarn a abundan-
cia dos frutos do outono.

Josefo acrescentaque se comete urn erro quandose acusa a sua
na~ode irnpiedade,porquea decora~odo santuarioe os ornatossacer-
dotais melacionam-secorn todasas partes que constituerno universo (o
Grande Todo).
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Lnz encontra-sea omiente;ao rneio-dias~o colocadosos mestres;
o apmendizocnpao norte, a pamtedo mundomenosilurninada.
A palavmaoriente, que servepamadesignaro ingar do Yen. . e

dos dignitiimios da ordern,annnciao Ingar de onde pamtea Lnz
fisica qne nos ilurnina; isso pmova tarnb6rn que os prirneimos
cultos fomarn solamese tinharn pom finalidade pmestam hornena-
gem ii Divindade em sen 6mgaovisivel. Qnanto a n6s, o norne
omiente lembraque os rnistiimios da sabedomianos viemarn dos
povos omientais.0 Ven.•. mepmesentaa Luz; o sol e a luz, sum-
bolosdo daduquee do epibane,* forarn consagmadosao pmirneimo
e segundoVig.’.; eis por que essestm~s chefes sUo chamados
luzes.0 sol simbolizaaLnz que deveilurninam e gniam o rna~orn,
corno o sen cabinsimbolizao fogo sagmadoquedeveaqnecem-lhe
a alma.0 brilho indimeto da lna constitni, aqni,ninaadveruincia:
que devernosmecebemcoin docilidadee apmoveitamcorn discemi-
mento as Luzesque nos siio cornunicadas.A espadaflamejante,
arma sirnb6lica, significa que a insnbomdina~io, o vicio e o
cmime devernsem afastadosde nossostempbos.0 esquadropen-
durado no comdao do Venem~vel n~o semviia pama tma~am nina
figuma medonda,mas apenasnina figura quadmada,significando,
pomtanto, que o chefe de boja s6 pode ter urn sentido, o dos
estatutosda ordern,e queele s6 deveagir deurn modo, que6 o
do bern.0 nivel, qne omna o pmirneimo Vig.•., simboliza a ignal-
dadesocial, basedo dimeito natumal.A perpendicular,nsadapelo
segundoVig.’., significaqneo rna~orndevepossnimninametidao
dejnlgarnentoquenenlinin afeto de intemesseou de farnilia pos-
sa desviam.Essasj6ias receberno nornede jdias m6veisporqne,
naselei~6es, passarnde nin I.’. a ontro. Os tras chefesde loja
mepmesentarnsimbolicarnenteas tr6s grandescolunas do templo,
charnadasSabedoria, For~a •e Beleza. Outmora, nina r6gua de
24 polegadaseraaj6ia do Apr.’., paralernbmar-lhequeele devia
dividim sabiarnenteo sen tempo e nsambern as 24 homasdo dia.
Os trof6us militares que figumarn nas paredes,mistumados tao

Vigilantesquerepresentavarno Sol e a Lua nas antigas inicia~6es.
(N. T.)
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engenhosarnentea outmosemblernas,indicarn oscombatesqueo
rna~orndevetmavam coin a ignom~ncia,os preconceitos,a supems-
ti~~o. Ontroma,corno pamahonmam a agmicultuma,essaama nutmi-
dora do g&ui~emo hurnano, fazia-sefigumam ai a joeima, simbolo
en6mgico da antiga inicia~o, pama indicam a escolliaa sem feita
entre os hornense quantoh momalidade,pamadistinguim a vein-
dadedo emmo e da mentima.

P. Quandoum ma~omescrevea um I.’., que nometoma a
sua carta e como ele devedard-la?

R. Escrevemnina carta6 tra~ar uma prancha; o papelcha-
ma-seprancha de tra~ar; e a pena,ldpis. 0 anorna~6nico,corno
o astmon6rnico,corne~aa 1.0 de rnam~o,e ele acmescenta4.000
ao rnil6sirno. Se, pomtanto,ele tma~onsnapmanchaa 20 de janei-
mo de 1876, ele a datamii do 20.0 dia do 11.0 rniis do ano da
Lnz 5875.

P. Por que n~o dizeiso ano da verdadeiraLuz 5875?

R. Pomqneos iniciadosn~o s~o tao loncospamadetemminam
nina data corno da verdadeiraLuz. (Nao se tmata, aqul, senao
da Lnz Ma~6n.’..)

P. Por queescolheramo m6sde marco para come~aro ano
ma~6nico?

R. Pomqne,no Egito, os rnist6mios corne~avarnno eqnin6cio
da pmirnavema (primum tempus, que significa pmirneima esta~ao,
corne~odo ano); mascorno o dia em queocommeo eqnin6cio 6
vami6vel, escolhen-sea datafixa de 1.0 de rnam~o. A adi~aode
4.000anosao rnil6sirno vulgar s6 6 feita pamasatisfazemii idiia
biblica entaodorninante.

P. Par que se sup6eque osma~onsabrem seusTrab.’. ao
meio-dia para fechd-los~ meia-noite?

R. Essecostume6 ninahornenagernque aMa~onamiapresta
a urn dos pmirneimos institnidoresdos mist6mios, o ilustine Zomoas-
tmo que, nos dias de assernbl6ia,mennia secmetarnentesensdisci-
pubsao meio-dia e temminavasenstrabalhosfibos6ficos~ meja-
-noite, coin nin iigape fraternal.
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0 Yen.. dii urn golpe, que6 repetidopelo Ocid.’., e diz:
II.’. primeiro e segundoVig.’., informai-vosem vossasrespecti-
vax colunasse algum I.’. teria alguma observa~oa fazer para
o bemda ordem e da lola, e preveni-osde que o saco de pro~.
posi~aese o tronco de benefic6nciair&o circular. I.’. Me. de
Cemim.’., I.. Hospit.’., tendea bondadede execurar essamis-
sao.

0 prirneiro Vig.’.: M.’. Yen.’., nasCol.’. ningn6rn pede
a palavra.

Os Vig.’. infommarn queos II.. Me. de Cerirn.’. e Hosp.’.
se encontrarnentre as duas Col.

0 Ven.’. charna-osao 0.’. e convida os II.’. Omad.’. e
Secret.’. a irern assistim ao despojarnento.

0 Ven.’. anunciaqne o sacode pmoposi~6esn~o continha
nenhurnapemgnnta.Ele mernete ao I.’. Hospit.’. o montanteda
coleta qne o I.’. Secmet..inscmeve sobmesen esbo~o.

Se for o costumena Ofi.’. de dam conhecirnentodo esbo~o
dos Trab.’., o I.’. Secmet.’. l&o depois de o Yen.’. pedir a
atencilo dos II.’.. Niio dando a leitura lugam a nenhurnaobsem-
va~iio, o Yen.’. faz que se apmove o esbo~oe pmocedeao fe-
chamentodos Trab.’..

P. I.’. 1.0 Vig.’., qual~ a vossaidade?

R. Tm~s anos,M.’. Yen.’..

P. A que horas os ma~ons costumam encerrar seus tra-
baihos?

R. A meja-noite.
R. Que horas s~o, I.’. 2.” Vig.’.?

R. Meia-noite, Yen.’.
Jii que6 rneia-noitee queesta6 a homana qualos rna~ons

costurnarnencemmarsens tmabalhos.’.,Il.’. 1.0 e 2.0 Vig.’., con-
vidai os II.•. devossasCol.’. a se juntamerna v6s e a mum pama
nos ajudam a encemmaros Trab.’. de Apm.. da Resp.’. Loja
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X . ., a 0.. de N pelosmist6rios tradicionais.
Tendosido feito o andncio, o Ven.’. ~ informado a respeito.

0 Yen<. se levanta e diz: De p~ e d ordem, meusII.’.!
E dA tr~s gc~tpes,mepetidos pelos Yig.’..

0 Yen.’.: Comigo meus ii.’. pelo sinai.’., pela bateria
(rr~s golpesapenas),vivat, vivat, sempervivat! Os Trab.’. estiio
encerrados,satamosem paz! (em tr~s palavmas.)
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LOJA DE MESA

“Tomarel parte nessesbanquetesonde tern
assentoa conc6rdia?”

Todos os templos da Antigilidade e todosos antigosmis-
t6mios realizavarnsensbanquetesmisticos e religiosos. Egipcios
e gregos tinharn sensbanquetessagrados;Espartatinha snas
refei~6espiiblicas, as charnadasphilitias; em Benares,os brirna-
nesrealizarnfestins cientificos. Acaso os sete siibios nib fizerarn
urn banquete?Os rornanos tinham snas lectisternas, para as
qnaisconvidavamsensdenses,cujas est~itnasrodeavarna mesa
do festim em que Horicio invocava Diana e Phoebus,isto 6,
Isis e Osiris. Os judens tinharn sensbanquetesreligiosos pines-
critos por Mois(is. Os prirneiroscristios realizavarn,sob o norne
de dgapes,sensfestins de arnor e de caridade. A Ma~onaria,
portanto,tarnb6mpode incluir banquetesentresensrnist6rios e
entrain, assirn, no circulo irnenso das institni~6es hurnanas.

A cadaano, nessadupla 6poca em queo astro vivificador
quenos ilumina parecedeter-se,corno pama indicar aos hornens
que devemsuspendero cursode senstrabaihoshabitnais,a firn
de se entregarema algurn grande ato de reconhecirnentopara
corn o antor de todas as coisas,a Ma~onaria, fiel admiradora
dos mist6rios da natureza,apressa-sea respondera esseapelo,
e celebra,nos dois solsticios, essasfestastio interessantes,que
sempreenchernde alegmia o cora~io de todosos sens filhos.

0 banquetesrna~6nicos sio essencialmentemisticos em
snas formas e filos6ficos em sensprincipios; nio se trata de
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banquetescornuns: a antiga sabedomian~o teria tornadoindis-
pensavelmenteobrigat6rianinarenniaoque s6 tivessenina fina-
lidade frivola e que nadamais fossedo que urn passatempode
prazer;inasos nossosiigapes completaina grandealegoria,cujos
desenvolviinentossao proporcionadospelos diferentesgratis.17

Os banquetessao celebradosseinpre no Gr.’. de Apr.’.,
a fin de quetodosos Map.’. possarnseradmitidos aosmesmos.

Nao deve havem rnais do que nina rnesa,disposta ern fer-
radura; os II.’. colocam-sena partede fora, corn exce~aodos
Mes. de Cerim.’. e dos Di~.conos, no rito escoc~s,que ocupam
a parte interna, de frente para o Yen.’.. Contndo,quando os
II.’. sao rnnitos e o local assirn o exige, a parte intemna da
femradura tamb6m 6 ocupada.

FALTA PUNIDA. Se urn I.’. corneteurnafalta, 6 condenado
peloYen.’. a atirar entreas Col.’. tirna canhonadade p6 fraco,
e o instrumentodo snplicio lhe 6 apresentadopelo Me. de
Cerim.’..Essecosturnepareceremontar~maisaltaAntigflidade.

“A f~.bnla ensina-nos,diz Bailly, que na legi~o celeste,
seguia-seo mesrnoinegirne: os densespeinjuros,depoisde terem
jurado pelo Styx, eramcondenadosa beberninata~adessaiigua
envenenada.Essata~a Ihes era oferecidapor Isis (Essai sur les
fables,t. I, p. 197).“

Os oficiais ocupam~ rnesaos rnesrnosIngaresque na loja.
0 Yen.’. tern sna cadeirano meio externoda mesa;nas duas
extremidadesficam 05 1.0 e 2.0 Yig.’..

Como naloja, os trabalhossiio dirigidos e conduzidospelo
Yen.’., que faz passarsnas ordens aos Yig.. pelos Mes. de
Ceinirn.’. on pelo Diicono. ~ ele quem ordenae cornandaos
brindes, corn exce~odo sen que, corn sna permissao,6 orde-
nado pelo 1.0 Yig.’.. 0 Yen.’. delegaas vezes, por honra, o
comandodas ammas,nos brindes, a alguns dos oficlais on dos
II.’..

t7. Ver no Curso Interpretatii’o das Iniciag3es, essesdesenvolvirnen-
tos e a interpreta~oda Loja de rnesa.

76



Tudo o que6 colocadosobrea rnesae que lembra os tr~s
reinos deveser arrurnadoem linhas paralelas.Leva-se~svezes
essecuidadoat6 o colocar cord6escoloridosparaobservarme-
lhor os alinl~amentos.A primeira linha, partindoda parteexter-
na, 6 paraos pratos;a segunda,paraas garrafase os cristais; a
terceira,paraos copos;e a quarta,paraos taiheres.

Os utensiliosde mesarecebernnomesmisticos, de acordo
corn a seguintenornenclatura:

A rnesacharna-seplataforma;

A toalha,v~u;

Oguardanapo,bandeira;

A travessa,bandeja;

Oprato, telha;

A colher,trolha,’

O gamfo,enxaddo;

A faca,giddia;

A botelhaon garrafa,barrica,’

O copo,canhao;

As velas,estrelax;

As espevitadeiras,pin~as,’

As cadeiras,estalas;

As camnesemgeral,materiais;

O piio, pedrabruta;

Ovinho, p6 forte,vermelhoou branco;

A ~igua,p6 fraco;

A cidra,on bebida,p6 amarelo;

Os licores,p6 fulminante,’

O sal,areja;

A pimenta,cimentoonareia amarela;
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Corner,6 maxtigar;

Beber6 tirar umacanhonada;
Trinchar6 emagrecer.

Os trabalhos de mesa cornp6ern-se de SETE BRINDES,
mirnero ignal ao dos planetas,aos qnais a Antigflidade oferecia
sete liba~6es,substitnidaspelos brindesrna~6nicos.

A prirneira liba~ao era oferecidaao Sol, rei dos c6ns, a
quern a naturezadevea sna fecundidade;entretodosos povos,
ela 6 consagradaao Soberano.

A segundaera oferecida~ Lua, astro que, de acordocorn
os antigos, esciareciaos mais secretos rnist6rios. Os rna~ons
consagrararn-no~. for~a soberanada ordern que, para eles,
depoisdo Soberano,6 a supinernareguladora.

A terceira liba~aoera consagradaa Marte, a Ares, divin-
dade que tarnb6rn presidiaaos conselhose aos combates.Os
rna~onstransfommararn-nano brinde do Yener~ve1.

A quartaeraa de Merci&io, que os egipcioscharnavarnde
AniThis,o densque vigia. Tomnon-seo brinde dos Yigilantes.

A quintaera oferecidaa J~piter, tarnb6rn charnadoXenus,
o dens da hospitalidade. Era consagradaaos visitantes e
oficinas afiliadas,isto 6, a nossosh6spedesma~ons.

A sextaera oferecida a V6nus, a densada geina~o; essa
divindade, simbolo da natureza, corno diz Lncr6cio, faz o en-
cantodos hornense dos denses.Ela tomnon-seo brinde dos Ofi-
ciais, o dos membrosda Loja e, sobretudo,o brinde dos novas
iniciados, para quern o estudoda naturezapassaa ser nina de
snasprincipais ocnpa~6es.

Enfirn, a s6tirna liba~io era oferecidaa Saturno, dens dos
periodos e dos ternpos, cuja imensa 6rbita parece abarcar a
totalidadedo rnnndo.Ela foi escolhidacomo o brinde de todos
os ma~onsque cobrern a supemficie da terra, seja qual for a

sitna~ao ern que a sorte os tenhacolocado.Para representara
6rbita desseplaneta,niio 6 mais em sernicirculo que se dii esse
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brinde: para ele, mestabelece-seo cfrcnlo ern snatotalidadee,
corno ocorrenas festasde Satumno,nas qnais os escravosparti-
lhavarn os prazeresde senssenhorese se sentavarn6 snamesa,
assirn,entre~osrna~ons,os servosv&rn misturar-seaostrabalhos
dos II.’. e participarn dessebrinde geral, no qua] cada urn
pareceformar urn elo dessairnensacorrente que abra~ao uni-
verso: quadro cornovedor que a Ma~onaria oferece a sens
adeptos!

79



REINICIG DOS TRABALHOS

Todos os II... ornadoscorn seuscord6es,pois o quadro
s6 ~ necess~rioaosCorn.. e Apr.., ocuparnos lugaresqueihes
s~o designadose se rnant~rn de p~. (A mesa est~ servida; os
servidoressaern.)

O Ven.•. d~ urn golpe de maihete, que 6 repetido pelos
Vig.., ediz:

II.. 1.0 e 2.0 Vig.., assegurai-vosde que nossosTrab.
estao bern cobertos e de que os II.. de vossas Col.. s&o
rna~ons.

Os Vig.. executarnessaordern, inspecionandocorn o olhar
as suasCol... 0 I.. 2.0 Vig.. diz: I.. cobridor, desernpenhai
vosso dever. (0 I.. cobridor vai fechar a porta, cuja Chave
retira; ningu~rn poder~mais entrar ou sair.) Ele diz:

I.. 2.~ Vig.., os Trab.. est~ocobertos. Estediz:

I.. 1.” Vig.., os Trab.. est~ocobertos.e todos os II..
de rninha Col.. s~o rna~ons.Este(iltimo diz:

Ven.•., os Trab.. est~o cobertos e todos os II.. que
ocuparn as duas Col.. s~oma~ons.

o Ven.%: Meus IL>., ~ ordern! II.. Vig.•., anunciai a
vossos II:. que os trabaihos,que haviarn sido suspensos,re-
tomarnsuafor~a. (Se os trabaihoshaviarnsido encerrados,serb
precisoabri-los.) Os Vig.. inforrnarn que o aniincio foi feito.
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O Ven.. dirige urna invoca~oao G.. A.. do U.. para
atrair sua b~n~&o sobre os rnateriaisa dernolir; depois, dando
urn golpe, diz: II.. Vig.•., prevenivossosII.. de que os Trab..
forarn suspensose que varnos nos entregar h rnastiga~o. Os
Vig.. fazemo aniincio. instruindo a respeitoo Ven.., que diz:
Meus II.., senterno-nos!

BRINDES

Quandoo Ven..o julgarconveniente,mas, ordinariarnente
depois do 1.0 servi~o, ele d~ urn golpe, ao qual respondernos
Vig.. (todos se calarn, os servos saern,o I.. Cob... arrnado
cornsuaespada,guardaa porta). 0 Ven.>.: MeusII.., ~ ordem
de mesa!II.. 1.0 e 2.0 Vig.., anunciai a vossosII.. que os
trabaihos que haviam sido suspensosretomamseu vigor.

ORDEM DA MESA

Tendoa rn~o direita h ordem de Apr.., colocara esquerda
espairnadasobre a mesa,os dedosunidos, o polegarafastado,
seguindoa linha da borda da rnesaparaforrnar o esquadro.

O Ven.>., depoisde advertidode que o antinejo foi feito.
diz:

I.>. 1.0 e 2.0 Vig.., convidai os II.. que estdosob as
vossasordens a se disporem a carregar e a alinhar-se para o
primeiro brindede obriga~7io. — Feito o aniincio, o Ven.. diz:

“Carreguemos e alinhemos, meus II... 0 Vig.. repete.
(S6 a partir desseinstante ~ que se deve tocarnas barricas;
cadaurn se serve de bebida,de acordo corn suavontade; p6
forte, arnareloou fraco, de acordocorn o gostoe o regirne de
cadaurn.) Quandotudo est~ alinhado na coluna do forte, o
2.0 Vig.. adverte a respeitoo 1.0, que diz:

“Ven. ., tudo est~ carregadoe alinhado sobre as duas
Col...
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O Ven.~., “o oriente tamb~mestd: de p~, t~ ordeme corn
a espadana mao! (Todos se levantarn;a bandeiraest~ sobre ~
antebra~oesquerdo; os II.. corn as condecora~6esde altos
grauscolocarn-naao ornbro. Os II.. que est~o dentro da fer-
raduraperrnanecernsentados.)

PRIMEIRO BRINDE. II.. 1.0 e 2.0 Vig.>., tende a bondade
de anunciarern vossascol.>. que o 1.0 brinde de obriga~o 6
o do chefede Estado; juntarnosa essepreciosobrinde nossos
votos pela gl6ria e prosperidadeda Fran~a.

Os Vig.. levarn o aniincio at6 suascolunase inforrnarn a
respeitoosVen.>., quecornandao exercicio da seguinteforrna:

“Aten~o, rneusII..! A rn~o direita ~s armas! Apresentar
arrnas! Fogo!

“1.0 Fogo.A sa(idedo chefede Estado!
“2.0 Fogo:A sa(idedafarnilia do chefedeEstado!
“3•0 Fogo:A gl6ria e ~ prosperidadeda Fran~a! (0 Ven..

pode desenvolveressestr~s brindes.)

“Descansararrnas! (Levar o canh~ocontra o ombro direito,
~ altura do queixo.)

“Apresenternosnossasarrnas!

“A frente! urn! dois! tr~s! (Para essestr~s tempos,leva-se
o canhAoat~ o sejo esquerdo,depoisat~ o direito, depoispara
a frente.)

Urn! dois! tr&s! (Repetem-seosmovimentos.)

Urn! dois! tr~s! (Repetem-se,outra vez, mas no 3•0 tempo
espera-sea ordem do Ven. ..)

“Deponharnos nossas arrnas ern tr~s ternpos! Urn!...
dois~... tr~s! (Nessei~ltimo tempo, todos os canh6esdevem
batersabre a mesaum s6golpe e de acordo.)

“A espadana rn~o direita! Saudac~ocorn a espada!Des-
cansara espada!”(Colocd-la sobrea mesa, simultaneamente,a
fim de produzir um ~nico ruido.)
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“A rnirn, rneus II.~., pelo sinai e uma triplice bateria!.

Vivant.’ Vivant! Sempervivant!

Quandofor rnais oportuno,o Me. de Cerirn.>., fazendoas
fun~es de ernbaixador,respondeao brinde.

“Meus II.~., retornernosnossos lugares!” (Todosse sen-
tam.)’8

Enquantoprosseguirernos trabaihos,6 permitido continuar
a rnastigar,rnasern sil~ncio.

SEGUNDO BRINDE. 0 Ven.~. d~ urn golpe que 6 repetido
pelosVig.~.. (Todosfazemsil~ncio, cessatodamastigagdo.)

“II.~. 1.0 e 2.0 Vig.., convidai os fl. colocadossob vos-
so cornandoa se disporerne a se alinharern para o segundo
brinde de obriga~o.(Tudo sefaz comofoi dito para o primeiro
brinde.)

“Meus II.~., o 2.0 brinde de obriga~o6 o do M.~. Ilus.~.
Gr~o-Mestreda Ordern; juntarno-nosa essebrinde, que nos 6
t~o caro, o do G.~. O.~. da Fran~a, assirn corno dos GG..
Mes.~. e dos GG.. 00.~. estrangeiros;enfirn, acornpanharemos
essesbrindescorn os votos rnais expressivosparaa prosperida~k~
da Ma~onariaern toda a superficiedo globo.”

Obedece-seao mesmocerimonial quepara o primeiro ii

de. 0 Ven.>. tarnb6rnpode desenvolveressebrinde.

Se houver alguns fl. a quern se fizerarn brind~s corno
oficiais do G.>. O.~. de Fr.~. ou de GG.. 00.>. estrangeiros,
essesfl~ n~o devern fazer brindes, rnas devem rnanter-sede
p6, ou sentar-se,e, terrninadosos aplausos,eles pedern para
agradecer,fazendourn deles o uso da palavra. Ao fazer esse
agradecirnento,os II.~. da loja perrnanecernde p6 e h ordern.

18. “Se em todas as 6pocasos Franco-ma~onsn~o hesitaram em
brindar ~ satide daqueleou daquelesque governama na~io, praticam
corn isso n~o urn ato de servilismo, mas de pura defer6nciapara corn
os deposit~riosdo poder.” (Discurso do j~ Pernot, de Besan~on.)
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O Ven.~. faz cobrir seusaplausos.— Ao Jim de tudo, o
Ven.~. diz:

Tornernosnossoslugares,rneus II.~.. (Todosse sentam.)

TERCEIRO BRINDE. 0 I.>. 1.0 Vig.~. d~i urn golpe, que 6
reproduzidopelo 2.0 Vig.~. e o Ven.~., ao qual o 1.0 Vig.~. pede
a palavra.Ele a obt6rn e diz:

“Ven.~., rogo-vosa gentilezade lazer carregar e alinhar-se
para um brindeque eu quero ter a honrade propor.

O Ven.>. convida os II.~. Orad.~. e o 2.0 Vig.~. a fazer
carregare alinhar os canh6esque est~oenfileiradosdiantedos
H.~. sob seu cornando.Depois que essesoficiais o tiverern in-
forrnado de que tudo est~ ern ordern, ele diz: I.>. 1.0 Vig.~..
tudo estt~ carregadoe alinhado; qual o brinde quedesejaispro-
por?

O 1.0 Vig.~.: M.~. Ven.~., 6 o vosso.— “I.>. 2.0 Vig.’.,
I.~. Orad.>., fazei a gentileza de juntar-vos a rnirn: v6s, ~
2.0 Vig.~. na Col.~. que dirigis, e v6s, J. orador, a oriente.

“De p6 e ~ ordem, meusfl~ coma espadana mao! (0
Ven.~. perrnanecesentado,h ordern da rnesa.)

“Meus II.~., o brinde que o I.~. 2.0 Vig.~., o 1.~. Orad.
e eu, ternos a honra de vos propor 6 o de nosso M.~. Q.>.
Ven. juntarnos o de sua farnilia e os nossos mais ardentes
votos para a prosperidadede nossaResp.~. Loja.

O 2.0 Vig. •: o brinde que o I• 1.0 Vig.~., o I.~. Orad.’.
e eu, etc. 0 Orad.~. repeteo rnesrno.

O I.~. 1.0 Vig.~. diz: “A ten~io, meus II.~.! e cornandao
exercicio, ou ent~oconcedeo cornandono 2.0 Vig.~ ele orde-
na o aplausoe o vivat.

O Ven.’. selevanta(os fl~ permanecemdep6 e ~ ordem),
ele agradece,faz-se~svezesacornpanharpeloMe. de Cerirn.’..
— Depois do aplauso,o 1.0 Vig.~. diz: Cubramos,meusII~!
ou: “Por respeitoa nosso Ven.~., n~o cobrirernossua bateria;
retomemosOs nossoslugares,meusII~!
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O Ven.~. suspendeos trabaihosou deixa-osdesenvolver-se.
QUARTO BRINDE. 0 Ven.>. rep~e os trabaihos em vigor,

casoj6 n&o o estejarn,e faz carregare alinharparao 4~o brinde.
Quandotudo est~ carregadoe alinhado, prop6eo brinde dos
fl.~. Vig.>. e dos dernais dignit~rios da Loja; e acrescentao
dos fl. visitantes,o daslojas afiliadas,casohaja.

Os II•. Orad.~.e Secret.~.repeterno aniincio.
O Ven.~. cornandaessebrinde.Todos os fl~ perrnanecern

sentados,os Vig.~. e os dignit~rios se levantarn;depoisdo brin-
de e dos aplausos,os oficiais agradecem,usandoo ]7 prirneiro
Vig.~. a palavrapor todos.

O Ven.~. faz cobrir o aplauso e rnandainforrnar os [I>.
que adornarnas Col.~. de queos Trab.~. v~o ser suspensosao
toque do rnalhete.— Qs Vig.~. repeterno aniincio.

O maihete do Ven.~. se faz ouvir e cada urn retorna as
ocupa~esdo banquete.

Enquantoo At.>. est~ern recrea~o,vein a prop6sito can-
tar alguns c~nticos nos quais s~o celebradasas alegrias e as
vantagensda uni~o rna~6nica.

QUINTO E (ILTIMO BRINDE.’9 0 Ven.~. convidao Mestre
de Cerirn.~. a introduzir os fl~ serventes,que entrarn corn
suasbandeirassobreo antebra~oe seuscanh6es,e se colocarn

19. Serndiivida, h~ Ven.~. que ter~o pedidoa redu~odos brindes
a CYNCO; infelizmente as dignidadesn~o d~o sabedoria.EssesII~ que
ensinarn a seus ne6fitosque na rna~onaria‘ruio ~ sirnb6llco, e que, por
conseqii~ncia, nadapode ser cortadosen~o corn a tesoura da ci~ncia,
ignorarnpor certo a fonte de nossosSaatbrindes.Ao cortar os brindes
que lernbrarnas 1iba~5esa J=ipiterXenus, o deus da hospitalidade,e a
V&nus, a deusada prirnaverae do ver~o, consagradaaos jovensrna~ons,
elestiverani de fazerem seu quarto brindeurn arn~1garnaincornpletode
assuntosdisparatados,ornitindo o brinde aos II.~. da Loja, sern oficio, e
sobretudoo dos novos iniciados, t~o irnperdo~ve1! Os nornes dos dias
da sernanas~o os dasdivindades~squais erarn consagradasas seteliba-
~6es;suprirnndoos brindesde ntimero5 e 6, irnitais aquelesque, achando
a sernanalonga dernais, cortararn dela a quinta e a sexta-feiras.Nao
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entreos dois Vig.~.. Ent~oo Ven.>. rep~eos trabaihosern vigor
e rnandacarregar e alinhar. Os Vig.~. d~o urn toque, anunciarn
que os trabaihosforarn recolocadosern vigor e convidarn seus
II.~. a se dis~orerna carregare a alinhar.

O Ven.~: carreguemose alinhemos,meusII•! (Todos
carregarne alinharn.) Quandoo Ven.~. 6 advertidode quetudo
est~ ern ordern,ele diz:

“De p6, meusfl•! Formemosa correntede uniao e cob-
quemo-nose~ ordemP’ (Todos se levantarn,dandouma extre-
rnidadede suabandeiraa seusvizinhosda direita e da esquerda,
ao rnesrnoternpo ern que segurarna extrernidadeda bandeira
dos vizinhos corn a rn~o esquerda.Os II~ colocadosno inte-
nor se cornunicarn corn o exterior por rneio dos Mestres de
Cenirn.~. e dos expertos, e os fi. Ser.~. se cornunicarn pelos
II.~. Vig.>. tornando perfeita a corrente.)

o Ven.~.: ~~fl7 prirneiro e segundoVig.~., o (iltirno bninde
de obriga~io 6 o de todos os rna~ons espaihadospelos dois
hernisf6rios, tanto na prospenidadecorno na adversidade.Din-
jarnos nossosvotos ao G.~. A.. do U.~. paraque ihe apraza
socorreros infelizes e conduziros viajantesa born porto. Con-
vidal os fl• de urna e de outraCol.~. a se juntarerna n6s para
fazereste brinde corn o rnelhor de todosos fogos.”

Os Vig.~. repetern e inforinarn o O.~. de que o aniincio
est~ feito.

Ent~o o Ven.~. entoaurn canticode encerrarnento,do qual
se dizern apenasa prirneira e a (iltirna estrofedas seis que o
comp6ern.

toqueis, portanto, na basedo ediffcio, e respeitai aquilo que n~o corn-
preendeis. Scm di.¶vida, pode haver na Ma~onaria, isto ~, nos rr~s pri-
rneiros graus,algurnas reforrnasa seremfeitas, mas n~o ~ a ignorancia
que deve cuidar disso. Essasfaltas s~o causadaspela esterilidadedos
rituais quen~o fornecerna raz~ode coisa algurna;s~o esqueletosrnudos,
para os quais a vida rna~6n.~. continua a ser Urn niist6rio.
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Cadaquadra~ cantadaern coro, depois que o Ven. . a
cantou:

“Fr~res et cornpagnons
De la Ma~onnerie,
Sanschagrin,icuissons
Desplaisirs de Ia vie;
Munis d’un rouge bord,

Que, par troislois, lesignaldenosverres
Soit une preuveque, d’accord,

Nous buvons~inosfr~res.

[“Irrn~os e cornpanheiros/ Da Ma~onaria,/ Sern rn~goa,gozernos/
Os prazeresda vida; / Munidos de urn copo a transbordar,/ Que, por
rr6s vezes, o sinai de nossoscopos / Seja urna prova de que, ern har-
rnonia, / Bebernosa nossos irn~os.]

Da rnesrnaforrna, em coro, depois do Ven.

“Joignons-nousmain enmain,
Tenons-nousferme ensemble,
Rendonsgrficeau deszirz
Du noeudqul nous ressemble;
Et soyonsassures

Qu’il nesebolt, sur lesdeux h~misph~res,
Pointdeplus illustressantt~s Bis 20

Quecelle denosIr~res.

“[Derno-nos as rn~os/ Fiquemosfirmes juntos, / Dernosgra~as ao
destino / Pelo vinculo que nos une; / E estejarnoscertos I De que nbo
Se bebe, nos dois hemisf~rios, I Brindes rnais ilustres / Que o de nossos
1rrn~os.]

20. Para os II .. curiosos de conheceresseantigo cantico, eis as
quatro coplas interrnediarias:

2~a COPLA:
Le mondeestcurleux
De savoir nosouvrages;
Mais tousnosenvieux
N’en serontpa~plus sages:
Ils tdchentvainement

Dep~n~trer nossecrets,nosmyst~res,
us nesauront passeulement

Commentboivent lesI r~res.
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0 Ven.>.: Aten~o, meus II~! M~os hs arrnas!Ao alto as
arrnas! Aten~o! Fogo! Born fogo! Triplice fogo! Apresentaras
armas! (Outrora,repetiarn-setr~s vezesos dois (iltirnos versos.)
Urn,dois, tr~; urn, dois, tr&s; urn, dois, tr~s! Ern frente! urn!.
dois!. . . e tr6s! Aplaude-se.(Outrora, cantava-sea (iltirna re-
peti~o.)

urn costurne louv~vel dar o beijo fraternal antes de se
despedirern:o Ven.~. o d~, ~ direita e ~ esquerda,a seusvizi-
nhos, corn urnapalavrade amizade,que voltarn a ele pelo Me.
de Cerim.>..E ele diz que a palavradadaest~exata.

(Outrora, ern rnuitasLojas, o beijo de paz circulava ~ di-
reita e ~ esquerdapor mejo destaestrofe,que era entoadapelo

[0 rnundotern curiosidade/ De sabernossasobras;/ Mas todos os
que nos invejam / N~o serao rnais s~bios; / Eles procurarnern vao /
penetrarnossos segredos,nossos mist~rios, / Eles nao saberao apenas
/ Corno bebern os irrnaos.]

3a cOPLA:

Ceux qui cherchentnosmots,
Se vantentdenossignes,
Sondunombredessots
De nossoucisindignes:
C’estvouloir de leurs dents

PrendreIa lune danssacoursealti~re:
Nous mimesserionsignorants,

Sansle titre defr~re.

[Os queprocurarnnossaspalavras,/ Se vangloriarndenossossignos,
/ Pertencernao ndrnerodos tolos / Indignos de nossaspreocupa~oes:
/ E querercorn seus dentes/ Prendera lua ern suacorrida altaneira: /
N6s rnesrnosserfarnosignorantes,/ Sern o titulo de irrn~o.]

4~a COPLA:
On a vu, detousternps,
Desmonarques,desprinces,
Et quantit~ degrands
De touteslesprovinces,
Pour prendreun tablier,

Quitter sanspeineleursarmesguerri~res,
Et toujoursseglorifier

D’~tre connuspour fr~res.
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Ven.>. corn a rn(isicade Viva HenriqueIV, e quecadaurn repe-
tia a seu vizinho:

DedansIa barque
Du nautonnierCaron,
Si je m’embarque,
Je lui dirai: Patron,
A cettemarque,

Faz-eeo sinai

Reconnaisun maQon!
Dar os tr8sgolpessabreo ombro e seabra~ar.

[Dentro da barca / Do rnarinheiroCaronte,/ Se me ernbarco,/ Eu

ihe direi: Patrao, / Por estamarca, / Conhecesurn rna~om!]

0 Ven.~. d~ urn golpe, que6 repetidopelo Ocidente,e diz:
“I.~. 1.0 Vig.>.: Que idade tendes?

R. Tr6s anos,......
“A quehorastemoso costumede encerrarnossosTrab.~.?

R. A rneia-noite.

[Em todosos tempos, viram-se/ Monarcas,principes, / E numeroso
grupo de grandes/ De todasas provincias, / Parausarurn avental, /
Deixar sern penasuasarmasde guerra, / E se gloriarem sempre/ De
serem conhecidospor irmaos.]

5~ COPLA:

L’antiquita r~pond
Quetoutest raisonnable,
Qu’il n’esrrien quedebon,
Dejusteet vdn~rable
Dans lessoct~t~s

DesvraisMaQ.~. etl~girimesI r~res,
Ainsi, buvonsd leurs sant~s,

Er vidonsbusnosverres.

[A Antigilidade responde/ Que tudo 6 razo&vel, / Que naohA nada
senAo de born, / De justo e de venerAvel / Nas sociedades/ Dos ver-
dadeiros~ e legitimos irmaos, / Assim, bebamos~s suas satides. /
E esvaziemostodosos nossoscopos.]

(Extraidode urnaantigacompiIa~o, serndata,de can~6esMa~bn.~.
anotadas,tendo34 folhas. Na 30.0 seencontrarnmais 7 coplasquefazem
sequ~nciaa estecantico, sem nomede autor.)
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“Que horass&,, J~ 2.0 Vig.~.?

R. Meia-noite, Ven.
“Jd que 6 meja-noite, etc., como no encerrarnentodos

Trab.~. doApir.~..”
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INICIA~AO DE UM SURDO-MUDO

Urna inicia~o do rnaior interesseocorreu, a 11 de abril
de 1845, na loja Monte Sinai, da correspond~nciado Sup.~.
Cons.~. Esc.~., em Paris, sob a dire~ao do J~ Barach Weil,
Ven.~..

O candidatoproposto,Sr. P6lissier, 6 professorda escola
para surdos-mudose ele pr6prio era surdo-inudo.

O casoera novo e ernbara~oso:se, por urn lado, a enfer-
midade do candidato e sua alta capacidadedespertavarnuni-
versais sirnpatias,por outro lado, perguntava-sese ele estaria
apto a seradmitido na SociedadeMa~6nica, j~ que naopoderia
tornar parteem suasdiscuss~ese n~o estava em condi~es de
receberou dar as palavrasde reconhecirnento.Contudo,a re-
cep~ofoi unanirnernenteresolvida.Massurgiu ent~ournanova
dificuldade: tratava-sede deterininara formapelaqual o Prof.~.
seria adinitido ~s provas requeridas.Compreendia-seque era
impossivelintroduzi-lo corn os olhos cobertospor urna venda.
pois s6 se poderiainterrog~-1opor sinais.Depois,a imperfei~o
dessemodo de cornunica~odeveriatornara sessaointermin~ve1
e n~o permitiria escrutarprofundarnenteos sentirnentossecretos
do recipiend~rio.Pensou-seem fazer-iheurna perguntaque ele
responderiapor escrito. Entre as muitas que forarn propostas,a
assembl6iaadotou a seguinte: Que ickia fazeisa respeito da
naturezae dos eleitos da e1oqi~6nciafalada? Essaperguntafoi
feita ao aspirantena c~rnara das reflex6es.Uma rneia hora de-
pois, o expertoapresentouurna reda~ode vArias p~ginas,que
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foi lida na assernbl6ia.Era a respostado recipiend~rio.Dificil-
mentese poderia irnaginar a irnpress~oproduzidapela leitura
dessetrabaiho.A rnat6riaestavatratadacorn urnasuperioridade
not~veI e num estilo cheiode elegancia,de pornpae de harrno-
nia. ~, serncontradita,urn belo modelode eloqii~ncia escrita,e
tanto rnais digno de louvorespor ser o fruto de urnaverdadeira
irnprovisa~o.

Ern seguida, o recipiend~rio foi introduzido na Loja. Vi-
ram-nosentar-se,os aihossern vendas,na frente de uma rnesa,
sobre a qual ele escreviasuasrespostas~sperguntasdo Vene-
r~veI, que ihas transinitia por sinais, mediante urn int6rprete.
Suasrespostasnao se faziarn esperar,e todas irnpressionavarn
pela justezae precisao.Depois de fazer o jurarnento e a mi-
cia~o, ele agradeceu~ Loja corn urna quadrafeita de impro-
viso.

Acharnosqueessefato raro e curiosodeveriaserconhecido
das oficinas que o ignorarn, pois 6 possivel que ocorrarn cir-
cunstanciassemeihantes.
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FILIA~AO

Quandoo sacodasproposi~escont6rn urnaconsultasobre
filia~Ao, o Vener~ve1 consulta a oficina para saber se o p05-
tulante 6 conhecidofavoraveirnentepelos irrnaos ou, se pos-
sivel, norneiaurna corniss~opara fazer seu relat6rio na sessao
seguinte,depoisdaleitura do tra~adodos trabaihosprecedentes.

As pranchasde convoca~odeverninencionara filia~o.
Nessasess~o,se o postulanteestA presenteaos trabalhos,

o Me. de C.~. Ieva-o parafora do templo, de acordocorn o
convite do Ven.~., que, ern seguida,consultaa Loja a respeito
dessepedido, ou l~ o relat6rio da corniss~o.Dado o consenti-
rnento dos II.>. e ouvidas as conclus6esdo orador, o Ven.~.
concedeao postulantea entradano templo, ondeo Me. de C.~.,
depoisde dadaa bateriado grau e de se ter anunciado,o intro-
duz entreas duascolunas.

Inforinado pelo prirneiro Vig.~., o Ven.~. diz: De p6 e
ordem, meusJJ~ glddio na mao!

o Ven.~. dirige ao p afiliado algumaspalavrasafetuosas
e defe1icita~o, e convidao Me.>. de C.~. paralevA-lo at6 o p6
do altar. (Se se trata de urn dignit6.rio, os fl~ formar~o sobre
sua passagerna ab6badade ago.)

o i.~. filiado, corn o joelho direito sobre o esquadro,a
rn~o direita sobrea espada~aOrdern, pronuncia,em vo~ alta,
a seguintef6rrnula:

OBRIGA~O: “Juro solenernenteobedecer,sernrestri~o,Os
estatutosgeraisda Ordern, conforinar-mecorn os regularnentos
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destaResp.>.Loja, e ficar inviolavelinenteligado ao G.~. 0..
da Fran~a,(inico legisladore reguladorda Ordern rna~6nicana
Fran~a”

O Ven.~. levanta o I.~., decora-ocorn a j6ia da Loja (se
houver alguma), d~-1he a acolada e o faz conduzir entre as
duascolunaspelo Me. de C.~..

o Ven.~. dA urn golpe de rnalhetee diz:

II.~. 1S~ e 2.0 Vig.~., convidai os II.~. que adornarnvossas
colunasa reconhecerern,no futuro, o M.~. Q.~ I~ , corno
rnernbrofiliado desta Resp.~. oficina e a se juntarern, a v6s e
a inirn, paraaplaudir sua filia~o.

Os II.~. Vig. .~ repeterno arnincio, c o Ven.~. ordena que
o aplaudarnpela triplice bateriae pelo triplice vivat.

o i.~. filiado agradece,a oficina cobre. 0 Vener~vel con-
vida os fl. a que se senterne inanda conduzir o filiado ao
lugar que,de acordocorn seugrauou dignidade,ele deveocupar.

Ac convite do Ven.>., o J~ orador dirige ao J• filiado
urna alocu~orelativa ~ sua adrniss~o.

Depois dos aplausosao discurso do orador, a Loja esgota
a ordern dos trabalhosindicados nas cartasde convoca~o.

NOTA. As oficinas podern concedera correspond~nciaou filia~o indi-
vidual, livre ou ativa, aquantosrna~onsjulgarernconveniente.Mas
urnaoficina n~o pode pedir nernconcederfilsa~o a mais de qua-
tro bias (art. 222 dos estat. gerais).
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NOTA A RESPEITO DO NOMERO 3

O espirito fica adinirado corn todos os atributos que a
raz~o,a irnagina~aoe o sentirnentoderarna essen(irnerovene-
rado. Tentarernospassarem revista essequadro; pelo rnenos
grandepartedele.

A filosofia oculta ou metafisicacompreendetr~s mundos:
o mundoelementar,o mundocelestee o mundo intelectual.

no universo,o espa~o, a mat6ria e o movimento.JA
que n~o existe o vazio absoluto,n~o existe espa~osern corpo,
e o espa~o6 eterno, imut~vel,infinito.

Os atributos de Deus ou da naturQza s~o a eternidade,
a infinitude e a onipot~ncia.

A naturezadivide-seern tr6s reinos: os minerais, os vege-
tais, os animais; cadaurn deles6 triplo e o todo constitul urna
coisa(mica (Trindade)21

Todarnat6ria (corpo,astro, inundo) 6 dotadade tr~s exis-
t~ncias: a prirneira,gasosa;a segunda,fluida; a terceira,s5lida.

21. Uma das doutrinas deMan~s era a Trindade gn6stica: rem deus
e dois principios, o born e a mau.0 pai moravanurn local desconhecido,
resplendentede luz celeste.0 filbo era a sol, e a espirito a ar. Durante
suavida, Man6s teve doze apdstolos. A unitrindadecrista 6 urn Deus
em tr6s pessoas,isto 6, urn Deus corn uma triplice representa~o:como
criador, animador e conservador; porquepersona,pessoa,significa perfeita
representa~&o.Essapalavra6 a contra~ode perfecte sonans (figurando
perfeitarnente).
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Tr~s leis geraise especiaisregern a naturezae tudo o que
existe; a atra~oe a expans~o(leis das inassas),as afinidades
(lei dasmol6culas),a polaridade(a lei que regulaa sua orien-
ta~o).

o tempotern por medidao passado,o presentee o futuro.

Toda coisa corp6reaou espiritual tern urn principio, urn
meio,urn Jim; isto 6, o nascimento,a exist~nciae a morce.

O hornern6 dotadode tr~s for~as intelectuais:a mem5ria,
o entendimentoe a vontade.Ele cornportaa alma, o espirito e o
corpo.

O hornernterndeveresparacorn Deus, paraconsigo mesmo,
paracorn a sociedade.

H~t principios que ele sente, verdadesque ele ama, deveres
que ele cumpre.

A uni~o dos hornens6 alirnentadapela estima,a fidelidade,
a constancia.

A moral dependeda justi~a dos homens,da sabedoriadas
leis, dapurezados costumes.

Plat~o divide as almas ern tr6s categorias: as puras, as
curciveis, as incurdveis;dai o paraiso, o purgat6rio e o inferno.
— Contain-setr6s alinas distintas: a inteligente, a sensitiva,a
vegetativa.

A terra tern tr~s rnovirnentosprincipais: translag~o, rota-

Os corpos tern tr6s dirnens6es:comprimento,largura, pro- ¶
fundidade.

Elescoinportarn:forma, densidadee cor.

A fisica rnoderna,considerandoa ~guacorno urn ar con-
densado,n~o adinite sen~o tr6s elernentos: a terra, o fogo
e o ar.

A quirnica encontra nos corpos tr~s principios pa1p~iveis:
a terra, a dgua e o sal.
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Os antigosdiziarn: tr6s principios qufrnicos anirnarno uni-
verso: o sal, o en~xofre e o merciirio.

No gr~o de trigo, tr6s partesn~o s~o nutritivas, o epicdrpio,
o ~n4ocdrpk~e o episperma:elas causarn,na farinha,urnaperda
de 12 a 14 por cento.

A luz decoinpostainostraas tr6s cores primitivas: o ama-
relo, o vermelhoe o azul.

O rnatern~ticoencontroua aritm~tica, a geometria, a me-
ccinica.

A rnatem~ticatern a sua regrade tr6s.

A geornetriarnedea extens~opeloponto, a linha, a super-
ficie; ela cornpreendea trigonometria, ou a ci6ncia do tridngulo.
Toda superficie6 redutivel a tridngulos.

Elaconta3 ~ngulos:o reto, o agudo,o obtuso.

3 id. o retilineo, o curvilineo, o mitilineo.

3 tri~ng: retdngulo,is6sceles,escaleno.

3 figuras: o tric2ngulo,o quadrado, o circulo.

3 corposcorn arestas:o cubo,o prisma, a piril-
mide.

3 pontosparaencontraro centro de urn circulo.
3 id. parabalizar.

3 lados, pelo inenos,paraconter urn espa~o.
A estereornetriaconta 3 forrnas: triangular, quadrangular,

pentagonal;suaface 6 triangular.

3 corpos:redondo,cilindrico, esf6rico (cone).
A trigonornetriaconta3 revolu~3es;pelos rnenos,3 coisas:

2 dngulose um lado.

A rnec~nicadernonstraque a forina 6 o produto da massa
inultiplicada pelo espa~odividida pelo tempo.

Ela tern tr~s esp6ciesde alavancas;paracadauma, precisa-
-se de: ponto de apoio, for~a, resist6ncia. Para sustentarurn
corpo, s~o precisos,pelornenos,3 p6s (trip6).
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I _______________________________

A fisica observa tr~s forinas de corpos: s6lido, liquido,
gasoso.

A rnedicinaobserva,no hornern: a conforrna~odos s6li-
dos, o inovirnento dos fluidos, a logo das paixt3es.

A geografiaantigaparecian~o conhecersen~oa Europa, a
Asia, a Africa.

As belas-artesincluern tres artes principais: a pintura, a
esculturae a arquitetura.

O pintor deve reunir tr~s qualidadesessenciais:a desenho,
a expr’ess~oe a colorido. Apeless6 colocoua palavra fecit no
retrato de Alexandre, ern seu quadro da Venus adorinecidae
no que representavaessa deusasaindo das ~guas.Forarn as
suasobras-prirnas.Ernbaixo de suas outrasobras ele escrevia,
faciebat.— Carlos V. ao se fazer pintar pela terceiravez por
Ticiano, disse-lhe:Estaismeproporcionandoamaterceira imor-
talidade.

O adrnir~velgrupo de Laocoonte~ obra de tr~s escultores:
Agesandro,Polidoro e Atenodoro.

H~ tr~s esp6ciesde arquitetura: a sagrada,a civil, a naval
ou ndutica.

A arquiteturatern tr~s objetivos: a distribui~o, a propor-
~.do,a solidez.

Os gregosconheciarntr~s ordensde arquitetura: a d6rica,
a j6nica, a corintia.

H~ tr~s partesern cadaordern: a pedestal.a coluna, o en-
tablamento.

Cadacoluna tern sua base,seu fuste, seu capitel.

Cadaentablarnentoapresenta:arquitrave, frisa e cornija.

A rn(isica distingue tr~s sons: a agudo,iO grave, a m6dio.

Elatern tr~s claves: a de sol, a de d6 (ut) e a de fd.

O acorde perfeito tern tr6s’ intervalos.
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0 circulo das ci~ncias cornpreendeos principios, os ele-
mentos,os resultados.

SegundoEstrab~o,a poesiatern tr~s elernentos:a hist6ria,
o mito e a boa disposi~o.

A razijo, que v~ e julga; a for~a, que ret6rn e modera;o
conseiho,que esclarecee adverte: corn essetriplice recurso,diz
Pit~goras,o hornern ~ virtuoso, vive ernseguran~asob o escudo
da sabedoriae, assim,encontraa felicidade.

H~ tr~s esp6ciesde n(irneros: o inteiro, o fracion6r~~o e o
composto.

A nurnera~odivide suaslinhas por s6riesde rr6s cifras.
Como resultado,ela tern: a soma, a diferen~a,o produto;

provenientede tr~s opera~esaritrn~ticas: adi~o, subtra~o,

A regrade propor~oexigetr6s ndmerosparase encontrar
o quarto.

A arte da orat6ria tern tr~s partes principais: inven~o,
elocu~o, distribui~o; nota-senela: o ex6rdio, o assunto, a
perora~ao; argumento, asser~-ao, conseqii6ncia.

A l6gica tern: sujeito, verbo,atributo (complementoou re-
girne); principic, asser~o,conseqii6ncia.

Gramdtica. 0 verbo tern tr~s ternpos ou inodos: passado,
presente,futuro; tr~s pessoas:eu, tu, ele on ela; n5s, v6s, eleson
elas; as quatro(iltirnas palavrass~opronomes;as quatro prirnei-
rass~o artigos verbais.

Os norneslatinos tern tr~s g~neros: masculino, feminino e
neutro.

dual.Os substantivosgregos tern tr~s n(irneros: singular, plural,

A arte dram~tica submetecada poerna ~ regra de urna
triplice unidade:de a~o, de tempo,de lugar.

Nota-se,nurn poerna:o inicio, a exposi~o,o desfecho.

101



A rnitologia dividia o governodo rnundoentretr~s deuses:
Ji4iter, rei do c6u; Netuno,senhor do Oceano;Plut~o, tirano
dos infernos.

o inferno, rnoradadasairnas, tinha tr~s divis~es: o Eliseu,
o Limbo, o Thrtaro.

Havia af tr~s juizes: Minos, taco, Radamanto.

C~rbero, guardi~io do inferno, tinha tr~s cabe~as. Esse
emblernaegipcio significava gritos da Jossa. Suastr~s cabe9as
lernbram os tr~s gritos lan~adospelos assistentesno rnornento
da inurna~o, substituidos, nos ternpos rnodernos,pelos tr~s
punhadosde terra lan~adossobre o ataside, ou pelas tr~s as-
perse5escorn dgua benta. 0 lugar de C6rbero junto dos t(irnulos
significavafidelidade~ mem6riados mortos.

Na Vestf~1ia,havia tr~s guardi6es(franco-juizes) ~ porta
do Tribunal Secreto.

Corno entre os egfpcios, o ano judeu dividia-se ern tr6s
esta9ces.0 mesrno acontecia, no principio, entre os gregos;
ent~o a lira tinha apenastr6s cordas; passoua ter quatroquan-
do se acrescentouinais urna esta~oao ano.

ErnArgos, a est~tuade J(ipiter tinha tr~s olhos,paraobser-
var ao rnesrnoternpo,o c6u, a terra e os infernos; o sol ern suas
tr~s formasde a~o nas tr~s esta~3es(olho e sol se exprirnern
por urnamesrnapalavrana rnaioria das antigaslinguasda Asia).

Os gregostinharn o seu Merciirio tric6falo.

S~o tr6s as escritasusadasno antigo Egito: a hieroglifica,
a hierdtica e a demdticaepopular;a express~o,ou valor grafico
dos signos, era dividida ern figurativos, simb6licas,f6nicos.

Tr~s pontos a distinguir na religi~o egipcia: o dogma, a
hierarquia e o culto. A hierarquiaapresentavaurna triade, corn
Amon,Mouthe Kons, forrnadadastr&s partesde Anwn-Rt~(o
ser criador), que se subdividiarn ern rnuitas outras triades ou
trindadessecund~rias,entreas quais, Osiris, Isis e H6rus per-
rnanecerarnna rnern6riados povos.
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Contarn-setr~s ra~ashurnanas:a ra~acaucasianaou bran-
ca, a ra~aeti6picaou negrae a ra~arnong6lica ou amarela.

A vida~hurnanafoi confiada a tr~s Parcas: Cloto, Laqu6-
sis, Atropos.

Tr~s F(irias: Alecto, Megera, Tisifone.

Tr~s Gr6ias ou velhas: ~nio, P6fredo, Dinon.

Tr~s G6rgonas:Medusa, Esteno,Euriale.

Tr~s Sereias:Part~nope,Leuc6sia,Lig6ia.

Tr~s Hesp6rides: Egle, Aretusa, Hiperetusa.

Tr~sDod6nidas:sibilas,quedavarnos or~culosernDodona.
Tr~s Gra~as: Aglaja, Tdlia, Eufrosina.22

Os antigos bebiarntr~s vezesern favor das Gra~as.
Tr~s Ciclopes:Bront6, Esterope,Piracmon.

Contarn-setr6s idades: a idade do ouro, a idade do bron-
ze, a idade do ferro.

O raio de J6piter, forjado por Vulcano, cont6rn, segundo
Virgilio, tr~s raios de granizo, tr~s raios de chuva e tr~s raios
d~ vento.

Tr~s deusas:Juno,Palas e Venus,disputararno pr&rnio da
beleza.

Junoteve tr~s filhas.

Venus fazia-se acornpanhardos jogos, dos risos e dos
amores.

Minerva teve tr~s amas.

22. Seus nomessignificarn brithante, flores, alegria. Elas presidiam
aosbeneficios, ~ conc6rdia, ~.salegrias, aos amorese at6 is e1oqii~ncia;
elas eramo emblemasensivelde tudo o que pode tornar a vida agra-
d~ve1. Eram pintadasdan~andoe segurando-sepela mao; nos seus tern-
pbs s6 se entrava coroadode fbores.

Os que condenarama mitologia fabubosan~o a compreenderam,ou
teriam confessadoo m6rito dessasfic~6es alegres, que anunciamverda-
desdas quais resultariaa felicidade do g~nerohurnano.
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Dava-sea T~rnis tr~s filhas: a eqUidade,a lei, a paz.

Faetontetinha tr~s irm~s que, ~ sua rnorte, forarn trans-
forrnadasern choupose suasl~grirnas ern ~rnbar.

Tr~s ninfas, segundoTe6crito, presidiarna fonte da Tes-
s~tlia, que conservavaa vida, perpetuandoa beleza.

Ern Atenas, nas cerirn6niasde inicia~iso, tr~s jovens, to-
rnando os nornes de Her.s’e (a chuva),Pandrc5sa (o orvalho),
Aglaura (o born ternpo), carregavarnsobre o crivo mistico
(ernblerna da agricultura), urna crian~a (Hc5rus, trabalhador)
e urna serpente(simbolo da vida). — Te6crito (Idilio XIII)
rnostrou Hilas indo buscar~guanurna fonte que era presidida
por tr~s ninfas: ~nica, Mdlis e Nic6ia.

A lua teve tr~s nomese tr6s rostos: H6cate, nos infernos,
presidia~ feiti~aria; Diana, na terra, perseguiaos anirnais sel-
vagens;e Phoebe,no c6u, conduziao carro da lua; ela 6, por
6ltirno, a constela~odo mist6rio, do amor e do crime

Tres rios: o Estige, o Flegetonte, o Cocito, cercarn o
Thrtaro.

o trip6 de Apolo; sualira de tr~s cordas; as tr6s liba~5es
ordenadasern seu ternplo.

O tridente de Netuno.

Os tr6s corposde Geri~o.
Damasco,na Siria, tinha tr~s deuses.

Na Sarnotr~cia, tr~s deusesCabirios; urn deles, ferido de
rnorte, retornou is vida.

Tr&s her6isgregosfundararnItaca: Nerito, Polictor, Itaco.

Entre os escandinavos,os tr~s filkos de Bores, as tr~s
raizes do carvalhoYdrasil.

Os epicuristasconheciarntr~s paix5esapenas:a alegria, a
dor, o desejo.

Entre os antigos, sob penade irnolar urna vitirna a Ceres,
era-seobrigado a espalharpor tr~s vezesp6 sobre urn cadaver
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que se encontrasse;dai, sern d6vida, os tr~s punhadosde terra
sobreo ata(idede nossosrnortosantes de se enchera cova, isto
6, antesdasepara~oeterna.

Cuspia-~epor cr~s vezespara desviar os encantarnentos
(Te6crito).

A Romaprirnitiva tinha tr~s portas, relacionadascorn o ano,
que tinha tr~s esta96esapenas.Mais tarde,sob S6rvio T6lio, a
cidadeteve quatro portas.

R6rnulo dividiu ern tr~s partesas terrasdo Irnp6rio Roma-
no: ele consagroua prirneira ao culto dos deuses,a segunda,
iss despesasp(iblicas, e dividiu a terceiraentre todos os seus
s(iditos; daf o sonho da lei agr~ria pelaspessoasque nadat&rn
de seu.

Os cidad~os rornanosdividiarn-se ern tr~s corpos de Es-
tado:

Os patricios, ou Pals da Pdtria, os rnais antigos dos quais
forrnavarn o corpo do Senado.

Os plebeus,ou classedo povo, de onde safa:

A ordem dos cavaleiros (equites) assirn charnadaem vir-
tude do cavalo (equus) todo ajaezadoque a rep6blicaIhes dava
e rnantinhapara o servi~o rnilitar. ~ doscavaleirosque se corn-
punha a cavalaria de elite que constituiaa for~a dos ex6rcitos
de Rorna. Corno sinai distintivo de sua dignidade,eles usavarn
a toga debruadade p6rpura, pouco diferente da dos senadores
e, no dedo,urn anelcorn urna figuraernblern~ticagravadasobre
urna pedrapreciosa.— Anibal recolheu v~rios alqueires delas
depoisda batalbade Cannes.

~ irnita~o dessadivis~o que se estabeleceuna Fran~a
o clero, a nobrezae o terceiro estado.

AntOnio e Ot~vio fundararno triunvirato. Napole~o I frz
tr~s c6nsules;rnas, corno a Trindade, era urn ern tres pessoas.

0 Senadorornano outorgou tr&s coroas a Petrarca:urna
de hera, outra de louro, outra de mirto.
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Tr~s esp6ciesde sect~riostornararno titulo de Acad~rnicos:
Plat~o foi o chefedaprirneira; Arquesilas,da segunda;e Casma-
deas,da terceira.Diz-se que ele pagouurna sornaequiv8lentea
900 francospor tr~s pequenostratados de Pit~goras.

Cat~o, o Censor,arrependeu-sede tr~s coisas: de ter pas-
sadourn dia sernnadaaprender;de ter viajadopor ~gua,poden-
do ter viajado por terra; de ter confiado seu segredo~ pr6pria
rnulher.

C6sar, ern suaguerracontraPornpeu,anunciousua vit6ria
sobre P~trnaces,filho de Mitridates, que tinha a inten~o de
perrnanecerneutro, por estastr~s palavras:Veni, vidi, vici, que
expressavaa rapidezde suavit6ria.

Sobo reino de Augusto, o templo de Janofoi cobertopor
tr~s Vezes.

Tr~s Hor6cios dehararnpor terra os tr~s Curi~ceos.

Aquiles arrastoupor tr~s vezeso corpo de Heitor ern tomb
dasrnuralhasde Tr6ia, paravingar’ a rnorte de P~troclo.

O farnoso ass6dio de Ostende,por Albert, soberanodos
PaisesBaixos,durou tr~sanos, tr~s mesese tr~s dias; diz-seque
custou 100.000 hornens.

Euripedesproduzia corn dificuldade; ern geral, n~o fazia
rnais do que tr~s versos em tr~s dias, enquantoque o poeta
Alceste fazia trezentosno rnesrnoespa~ode ternpo.

Dionisio, o Tirano, deu tr~s soberbosescravosao fil6sofo
Aristipo, que os levou at6 a pra~apsiblica onde,ern vez de yen-
d~-los, libertou-os.

O farnoso edificio de Assis, construidopor Lapa, arquiteto
de Floren~a, era dividido em tr~s andares que forrnavarn tr~s
ternplosseparados.

FranciscoI, querendoelevar Ch~tel ~s rnais altas dignida-
des da Igreja, perguntou-lhese ele era gentil-hornern. 0 rno-
desto cape1~orespondeu:“Tr~s irmt~os encontravarn-sena arca
deNo6: n~o sei bern de qual dostr~s descendo.”0 rei tornou-o
bispo.
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A arcade No6 tinha tr6s andares.
O ternplo de Salorn~o tinha tr&s partes, irnagensda terra,

do mar e do c6u (do ar).
o papa~SilvestreII, criadopor caridadeentreosbeneditinos,

ocupou tr~s sedes: Reims, Ravenae Roma, tr~s nomes que
corne~arnpotR. Ele foi o prirneirobispofrancesa usara tiara.23

O trirregno, tr~s coroas colocadassobre a tiara do papa,
indica o dorninjo do bispo de Rorna sobre os bispos da Asia,
da Africa e da Europa.

A belae c6lebrebearnesaAlmodistevetr~s rnaridosvivos:
o condede Arles, o conde de Toulousee Rayrnond,conde de
Barcelona.

Henrique III tinha tr&s filhinbos de quern gostava de urn
rnodo particular: Fran9ois, Joyeusee ~pernon.

O jesuftaJachery, escondido atr~s de tr~s tabuleiros de
xadrez, ordenavaseus ataquesde rnodo a dar cheque-rnateern
seus tr6s advers~rios.

Etienne Pasquier, c~lebre advogado, casara-sepot tr~s
vezes.Ele dizia que tornara sua prirneira esposapropter opus,
a segunda,propter opes,e a terceirapropter opem.

Depois de urnarepresenta~ode Astr6ia e de Tiestes,per-
guntararna Cr6billon por que ele adotavaassirn o g~nero ter-
rivel. “E o 6nico dos tr~s que me resta, respondeu:Racine
tornou o c6u; Corneille apoderou-seda terra; s6 rne resta o
inferno”.

Gr6try teve tr~s filhas, queperdeuno espa~ode tr~s anos;
escreveutrinta e tr~s obras, que forarn representadaspor rnais
de 33.000vezes;rnorreu ern 1913, na idadede 73 anos.

Ern politica, a grandeza, a prosperidadee a dura~o dos
Estadosdependernde tr~s coisas: da justi~a dos soberanos,da
sabedoriadas leis e da pureza dos costurnes.

23. Em grego tiara, de 116, eu honro. Outrora ornato usado pelos
principese pelossacrificadoresentreos persase outrospovosdo Oriente.
Hoje, ornato usadopelo papa, adornadopot tr6s coroas.
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Eudes,conde de Paris,nuncaespancavaos norrnandos,na
guerra que lhes fez ern 888, sen~o tr~s a tr~s, por respeito~
SaniAssirna Trindade.

Lelox, prirneiro rei de Esparta,teve tr~s filhos.

Ad~o tevetres filhos: Cairn, Abel e Seth.

Deuca1i~o,filho de Prorneteu,teve tr~s filhos.

No6 tarnb6rntevetr~s filhos: Sem,Chain e Japhet.

Heleno, filho de Deucali~o e da ninf a Orseis, e que deu
seu norne~ Gr6cia, teve tr~s filhos: E6lo, Doro e Xuto.

Tr~s her6is, nascidosdo sangue do drag~o rnorto por
Cadrno— Echion, Uden, Thanius — ajudararnesseprfncipe a
construir Tebas.

Tr~s s~o os rornanoscelebradospor suacoragern:Horatius
Codes,Mutius Scaevola,Cl6lio.

Tr~s irnperadoresrornanosficararn c6lebrespor sua virtu-
de: Tito, Trajano e Marco Aur6lio.

Trio discordante:Juventude,Amor, Velhice (Boiste).

Trios c6lebres:Zen~o,Plat~o, Ariosto. — Galileu, Locke,
Newton.— Voltaire, Rousseau,Dalembert.

Tr&s rnontes c6lebres: H6licon, Parnaso,Pi6rio.

Tr~s israelitas — Cor6, Dathan, Abiron — revoltararn-se
contraMois6s, por instiga~o de Maria, sua irrna.

Os Ternpl~rios veneravarno niirnero tr~s:

“0 chefe do capftulo que se reunia~ noite, na igreja, rnan-
davaperguntarpor tr~s vezesao recipiend~riose ele queriaser
adrnitido. Subrnetiarn-nopor tr~s vezesao rnesrnointerrogat6rio,
e ele devia, por sua vez, pedir por tr~s vezesp~o e ~gua. Os
cavaleirosestavarnsujeitosaos tr&s votos de pobreza,castidade
e obedi6ncia. Eles pbservavarntr~s grandes jejuns. Cornunga-
yarn tr~s vezespor ano, ouviarn rnissa e corniarn came tr~5
vezespor sernana.Nos dias de abstin~ncia,podiarn servir-ihes
tr~s pratos diferentes. Cada urn deles devia ter tr~s cavalos.
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Juravarnn~o fugir diante de tr~s inirnigos. Adoravarn solene-
rnentea cruz ern tr6s 6pocas do ano. A esrnolaera feita tres
vezespor sernana.0 que faltava a seus deveres era flagelado
tr6s vezesen,j pleno capitulo, etc. (Michaud, Hist. das Cruz,
notase esclarecirnentos).”

Acusavarn-node ter negadopor tr~s vezesao Cristo e de
ter escarradoern sua figura por tr~s vezes.(Circul. de Felipe
o Belo, de 14 de seternbrode 1307.)

Ern 1776, as lojas de Bord6usdotarn e casarntr~s mo9as,
para celebrar a presen~a,ern seu Oriente, do G.~. M.~. da
Ma~on.~. franc.~..

Tr~s grandesfundadoresde religi6es: Mois6s, Jesus,Mao-
me.

S~o tr&s os edificios espirituais:os Vedas,o Evangelho,o
Cor&.

TRINDADES REC(ThHECIDAS: Prirneira. Subst~ncia tern~ria
superior: For9a, Forma e Vida, Trindadeespiritual,corn ritrno
tern~rio, de toda a verdade,de toda a exist~ncia.

Segunda.0 ~Jter,ou fluido universalque cont~m tr~s ou-
tros fluidos: eletricidade, luz, calor; Jor9a, forma, vida.

Terceira. Trindade inferior: oxig~nio, hidrog6nio, azoto.

Id. Id. considerando,ern seusefeitos,
a a~o universal,encontrarnosestaquartarnanifesta~otern~ria:
cria~o, conserva9ao,destrui~o.

A ThIMURTI dateologiahindu, trilogia filial: Brahma,viva,
Vichnu, personificada,no mundodas id6ias, por: cria~o, con-
servag.1o,destrui~o,e, no rnundo dosfatos,por: a terra, o fogo,
a dgua, sirnbolizadaspelo l6tus, que vive ao rnesrnoternpo na
Agua, na terrae no sol.

Essa 6 a trim~rti primitiva, rudirnentar, simb6lica, resu-
rnida no l6tus que, por essemotivo, era o atributo de Isis.

Jonas ficou durante tr~s dias no seio de uma baleia, de
ondesaiu vivo.
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Tr~s rnagos, Baltazar,Gaspar e MelchiorA4 forarn adorar
o rnenino-Deus,e lhe derarntr~s presentes:o ouro (principio
solar), o incenso(principlo terrestre),a mirra (principio aquo-
so).

S~o Pedro renegapor tr~s vezes a seu Mestre; nern por
isso deixade receberas tr~s chavesdo para~so.

Tr~s discipulos enganarna Jesus:Judas o trai; Pedro o
renegapor tr~svezese Tom~duvida dele.

Tr~s cruzesno Calvario.

Tr~s pregosprenderarnJesusis c~uz~2~
Ele passoutr~s dias no sepulcro.

Os crist~oscontarntr6s hierarquiasde anjos.

Siso tr6s as virtudes teologais:a f6, a esperan~a,a caridade.

Essasvirtudes s~o as tr6s colunasdo grauda Rosa-Cruz.

O ternplo aleg6ricodosrna~onsrepousasobretr6s colunas:
sabedoria,for9ae beleza.

Os Trin6sofos adotararnesta triplice e antiga divisa: o
aprendiz, o companheiroe o mestre.

Eles aprenderntr~s coisas:moral, ci~ncia exata e doutrina
sagrada.

Urna loja tern tr6s j6ias mciveise tr6s j6ias im6veis.

As tr6s prirneirasj6ias, de acordo corn antigas anota~6es,
erarn: a Biblia (essapalavra 6 grega e quer dizer livro), para

guiar a f6; o esquadro, para orientar as a~Oes da vida; e o
compc~sso,para dirigir os deverespara corn o pr6xirno e seus
irrnisos.

24. ApenasS~o Mateusfala dessestr6s magos,cujos nomesalem~es
foram fabricadospostersormenteem Col6nia.

25. Greg6rio de Tours diz que os pregos cram quatro (De Gloria~
cap.VI). Cipriano 6 da mesmaopini~o em seu Sermode passione;em se
tratandode re1igi~o, existemvariantesnas coisas mais indiferentes.
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O n(irnero tr~s sirnbolzia a terra; ele ~ urna figura dos cor-
~05 terrestres,de onde: tridente, anfitriie, os tritOes, etc.

Os dois, metadesuperiordo tr~s, 6 o sirnbolodos vegetais;
suarnetadeiigerior 6 vedada~ vista.

As leis constantesda harrnoniauniversal dernonstram:o
infinito, a onipot6ncia, a eternidade.

Costurna-sedizer, brincando,“sernanade cr~s quintas-fel-
ras”, para dizer nunca, pois, n~o existe sernanacorn rnais de
urna quinta-feira.
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PROFECIA DOS TR2S IRMAOS

MadameLouise de Franca,fillia de Luis XV, entrarapara
as carmelitas de Saint-Denis,em 1771. Poucosanos depois, os
tr6s sobrinhosdessaprincesa: o Dellim (depois Luis XVI), o
condede Proven=~a(Luis XVIII) e o condede Artois (Carlos
X), forarn visitar a realcarmelitaern sua nova inorada. Havia
ent~o,nesseconvento,urnareligiosa quetinha o dorn da profe-
cia e que gozavade grande celebridadeentre as pessoaspiedo-
sas e mesmona corte.

MadameLouise, que tornara o norne de irm~ Teresa de
Santo Agostinho,quis inostrar ~i profetiza os tr~s jovens prin-
cipes, e, quando eles se retirararn, disse a filha de Luis XV:
“Que pensaisa respeitodeles?qual ser6 o seu destino?”

— “0 destino dos tr~s irrn~os que devern reinar sobre a
Fran~a? retrucoua carmelita.0 reino s6 ficar~ em pazquan-
do os tr~s irrn~os tiverern governadourn depois do outro. E 6 o
que ir~i acontecer.0 prirneiro rnorrer~ semcabeQa, o segundo
sempernase 0 terceirosemcorte.”

Quandoa Dellma deu ~i luz o duquede Berry (Luis XVI,
13 de agostode 1754), ningu6rn da casade Fran~aestavapre-
sente: a corte estavaem Choisy-le-Roi.0 correio encarregado
de levar a noticia caiu do cavalo na barreira e rnorreu da que-
da. 0 abadede Saujon,que devia batizar ~ispressasa crian~a,
dirigia-separa a capelado casteloe caiu, paralisado,na grande
escadariade Versallies.Enfim, das tr6s amasde leite escoihidas
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pelo m6dico do Delfirn, duas inorreramno espa~ode oito dias,
e a terceirateve bexigasao cabode seis sernanas.“Eis que n~o
6 urn feliz press~igio, diz Luis XV, e eu n~o sei corno pude
dar-lhe o titulo de duquede Berry: urn norne que d~i azar.”
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OBSERVA~AO

EsteRITUAL 6 o mais completoque se publicou at6 agora.
Cont6rntodosos sirnbolosque deveestudare conhecero apren-
diz que,no cerirnonial de sua recep~o,representaa primeira
esta~ode suavida. S~o-lhe dadasexplica~Oesa firn de inici~i-
-lo na ci6ncia ma~Onicae no modo de descobriro sentido dos
siinbolos antigos.

Se esteRitual pudesseter sido publicadourn s6culo e mejo
mais cedo, teria protegidoos ma~onscontra todasas injusti~as
e tribula~6esquetiverarn de suportara partir de 1737. Corn ele,
a Ma~onaria passariaa ser vista corno o guia do s~bio e da
hurnanidade,isto 6, urna vasta escolamoral de instru~o, de
condutae de virtude, que teria imposto sil~ncio ~i cahinia, pois
FAZER CONHECER A MA~OHARIA ~ o MESMO QUE FAZ~-LA
AMAR.

Achamosque, se as oficinas colocassemern pditica e de-
senvolvessernas rnat6riastratadasnessesRituais, a triste e por
dernaislonga lista das RADIA~ES ANUAIS, por faltar ~s sessOes
ou por n~o-pagarnentode cotiza~Oes,reduzir-se-jade muito ou
talvez a nada.As lojas n~o devernculpar-sequando urn irrn~o
chegaa deixar-seriscar de ~euquadro por esse(iltimo motivo,
queprecisaser encaradode duasmaneiras:Ou esseirmao pode
pagar e ndo quer faz6-lo, ou ele nt~o pode pagar. No prirneiro
caso,provavelmente,devern ter-Iheprornetidournainstru~o de
que ele n~o ouviu inais falar desdeque foi recebido: deve ele
pagar o que n~o Ihe 6 proporcionado?Antes de admiti-lo, a
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oficina n~o deveria ter-se asseguradoa respeitode sua cons-
t~ncia ou da vaci1a~o do seu car~ter? A oficina 6, portanto,
inais digna de censurado que o irrn~o recalcitrante.De que
serve~ Ordemurnaoficina que deixaseusirrn~osna ignoffincia

Se urn irrn~o realinenten~o pode pagar, tern urna conduta
eurn carfiter honradose foi recebido,deve-seconserv~i-1ohono-
rariarnentee, bern longe de risdi-lo, deve-seir em seu auxilia
e ajud~i-lo, fazendoo prop6sitode exarninarinelhor, no futuro,
a independenciados candidatos.
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