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O mês de maio é marcado por uma intensa programação em nossa loja. É o
mês que elegemos os membros da nova administração, que neste ano será no dia 02 de
maio e é o mês que comemoramos o aniversário da Loja e o Dia das mães, data que nos
é tão cara.
Munido do mesmo sentimento da Loja, “ A Vitória” não poderia deixar de
homenagear a mulher mãe, a quem dedicamos um profundo amor, com um poema de
Mario Quintana:
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Evento
Jane Machado Carrijo (Filha do
Ir Levi)
Daniele M. de Lira ( Filha do Ir
Caetano)
Loja Oito de Maio
Isis Cristina S. Vaz (Esposa do Ir
Wantuir)
Arthur, filho do Ir Rodrigo
Janete M Carrijo (Esposa do Ir
Levi)
Casamento de Anna e Ir Atílio
Casamento de Sueli e IrJosué
Lenilson da Costa Louro( Filho do
Ir Levi)
Casamento de Maria da Vitória e
Ir Alcindo
Casamento de Marlene e Ir Souza
Lima e
Jacqueline e Ir Célio
Ir Célio
Luiz Felipe M. Pereira (Filho do
Ir Joaquim)
Ir Leandro
Joana M.C.dos Reis (Esposa do Ir
Silas)
Ir Caetano
Marta M. de Souza (Filha do Ir
Souza Lima)
Maria Luiza, Filha do Ir André
Ana Paula F. Marotte( Enteada do
Ir Arthur)

Momento de Sabedoria
“A formosura da alma
campeia e denuncia-se na
inteligência, na honestidade, no
reto procedimento, na liberalidade
e na boa educação.”
Miguel de Cervantes

Certa manhã, meu pai, muito
sábio, convidou-me para dar um passeio
no bosque e eu aceitei com prazer.
Após algum tempo, ele se
deteve numa clareira e, depois de um
pequeno silêncio, me perguntou:
– Além do canto dos pássaros,
você está ouvindo mais alguma coisa?
Apurei os ouvidos
segundos e respondi:

alguns

– Estou ouvindo um barulho de
carroça.
– Isso mesmo – disse meu pai –
e é uma carroça vazia!
Perguntei a ele:
– Como pode saber que a
carroça está vazia, se ainda não a vimos?
– Ora – respondeu meu pai – é
muito fácil saber que uma carroça está
vazia por causa do barulho. Quanto mais
vazia a carroça, maior é o barulho que
faz.
Tornei-me adulto e até hoje,
quando vejo uma pessoa falando demais,
gritando (no sentido de intimidar),
tratando o próximo com grosseria
inoportuna, prepotente, interrompendo a
conversa de todo mundo e querendo
demonstrar ser o dono da razão e da
verdade absoluta, tenho a impressão de
ouvir a voz do meu pai dizendo:
– Quanto mais vazia a carroça,
mais barulho ela faz!
Qualquer semelhança com
alguns políticos brasileiro NÃO é
coincidência, é a comprovação deste
Momento de Sabedoria.
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Artigo do Mês
Ciência x Esoterismo
O artigo abaixo foi
motivado pela notícia publicada no
presente número, sob o título de
“Neuropeptídeos”. Ele é mais indicado
aos MMMMou àqueles leitores que
têm algum conhecimento da “Árvore da
Vida”, da Kabbalah judaica.
Recomendamos que seja lido
antes do “Neuropeptídeos” para uma
melhor compreensão de ambas as
matérias.
As Sephirot Netzach e Hod
Robson Santiago, MI
Introdução
Ao longo dos
últimos anos tenho sido
privilegiado
pelos
VVMM, com a missão
de ministrar a 5ª e última
instrução de MM, que
remete o Iniciado ao estudo,
entre outros assuntos, da
Cabalá, em especial, ao
estudo da Arvore da Vida.
Por ser um estudo
totalmente esotérico, ao
final
das
minhas
apresentações sempre me
questionei até que ponto
meus IIrteriam aceitado
meus argumentos ou até
que ponto eu os teria convencido da
verdade das afirmações contidas na
instrução. Agora, nos chega às mãos o
artigo transcrito nesta seção de Título
“Neuropeptídeos” , que nos permite
uma profunda reflexão, não só sobre os
fundamentos da Kabbalah, com
destaque para as sephiroth, mas
principalmente sobre a relação entre a
ciência e a religião (seja ela qual for).

Desenvolvimento
Conforme dito na introdução a
5ª Instrução de MM nos remete ao
estudo da Kabbalah. Uma das traduções
livre para o termo Kabbalah é “O
ensinamento do secreto”, que significa
que seu objetivo é ensinar, abrir e revelar
algo oculto, ou seja ensinar algo que não
está acessível de maneira clara ao
estudante.
De uma maneira formal
Kabbalah “ é uma sabedoria milenar que
revela como o Universo e a vida
funcionam. No sentido literal, a palavra
aramaica Kabbalah significa “receber”,
logo, trata-se da ciência que ensina
como alcançar plenitude na vida.”
(Kabbalah Centre do Brasil)
Para
transmitir
grande
parte
desse
ensinamento
a
Kabbalah vale-se de
um símbolo chamado
de Árvore a Vida
(figura ao lado).
Podemos
definir a Árvore da
vida
como
uma
estrutura composta de
10 esferas ou pontos,
chamadas
de
sephiroth (sephirah,
no singular) unidos
por 22 caminhos,
totalizando os 32
pontos de estudo ou
meditação que o
estudante deve percorrer para atingir o
Conhecimento. Ela representa o
processo de criação tanto do
Macrocosmo como do Microcosmo.
A 5ª Instrução aborda o
simbolismo da década (número 10),
baseada no simbolismo das dez
sephiroth, mas de uma maneira bem
abrangente, deixando por conta do
MM o aprofundamento do estudo.
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Não cabe neste espaço um
estudo aprofundado das dez sephiroth,
para o objetivo a que nos propomos que
é comparar os conhecimentos contidos
nas sephiroth Netzack e Hod com os
conceitos
emitidos
no
artigo
Neuropeptideos.
Por outro lado não seria
possível estudar estas duas sephiroth –
Netzack(7) e Hod (8) – sem
conhecermos
pelo
menos
superficialmente, as anteriores.
As emanações básicas da
Divindade são:
- Kether (1) se situa na posição
central superior da árvore. Representa a
própria essência do Ser dos Seres. É a
gênese de todas as emanações
canalizadas pelas outras Sephiroth.
- Chokmah (2) se situa no topo
da coluna direita. É a sabedoria.
Chokmah é a energia pura ainda não
materializada. Tem caráter masculino e
infinitamente expansivo. É a intuição, da
onde deriva as manifestações artísticas.
- Binah (3) se situa no topo da
coluna esquerda, é o entendimento.
Binah foi a primeira manifestação da
forma sobre a força (Chokmah).
- Chesed(4) se situa abaixo de
Chokmah. É a misericórdia. Representa
o
desejo
de
compartilhar
incondicionalmente.
Representa
a
vontade de doar tudo de si mesmo e a
generosidade sem preconceitos, a
extrema compaixão.
- Geburah(5) se situa abaixo de
Binah. É o julgamento. Representa o
desejo de questionar os impulsos.
Estabelece objetivos, para superar
obstáculos e transformar a própria
natureza.
- Tipareth (6) se situa abaixo e
entre Chesed e Geburah. É a beleza.
Transforma em beleza as três primeiras
emanações.
A
sabedoria
e
o
entendimento,
iluminados
pelo
conhecimento.
Os dois Sephiroth seguintes são
os pontos centrais de nossa matéria:

Netzach (7). Localizado na
base do lado direito, representa o instinto
e a emoção. Aqui tudo é mais percebido
do que intelectualizado. Mas as
atividades de Netzach não podem ser
separadas de Hod (sua oposta em
localização), pois formam um par
funcional. Enquanto Netzach sente e
percebe,
Hod
intelectualiza.
Compreenderemos melhor Netzach se
entendermos que é nesse ponto que
nossos instintos e nossa emoção se
interagem, produzindo boas ações. Daí
seu significado de Vitória.
Segue-se Hod(8) – Esplendor.
Como antecipamos no parágrafo anterior
HOD é a lógica, a razão. É Hod que
possibilita a criação da forma, após a
elaboração do processo mental. Cada
vez que fazemos uma abordagem
intelectual
estamos
usando
o
conhecimento de Hod. Entretanto, esta
sefirá deve ser equilibrada com a sua
oposta Netzach, já que um ser totalmente
racional torna-se um ser frio, calculista,
sem emoção. Atenção! Precisamos ter
um cuidado especial com esta sefirá, pois
sendo ela que propicia a criação da forma
através do processo mental, como
falamos no início, devemos ter também a
preocupação de controlarmos nossas
emoções e pensamentos, para que Hod
não
venha
concretizar
coisas
desagradáveis.
Na Árvore da Vida seguem-se
mais duas sephirot - Yesod e Malkuth –
cujo conhecimento é dispensável para o
nosso objetivo.

Como escrevemos no início
deste artigo a Árvore da Vida representa
também o Microcosmo, ou seja, o
homem considerado como o Universo e
foi assim que analisamos as Sephiroth
Netzach e Hod. Para chamar a atenção
do leitor destacamos as seguintes frases
“. É Hod que possibilita a criação da
forma, após a elaboração do processo
mental.”, e “devemos ter também a
preocupação de controlarmos nossas
emoções e pensamentos, para que Hod
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não
venha
concretizar
coisas
desagradáveis. ”
que resumem a
atuação das duas sephiroth e que no
nosso entendimento, seus conceitos
puramente esotéricos, agora são
comprovados pela ciência, conforme
mostra o artigo Neuropeptideos, abaixo
transcrito.
Conclusão parcial
Como Maçons, verdadeiros
iniciados, devemos ter a mente aberta
para conhecer e analisar novos
conceitos, aceitando-os ou não.
Neuropeptídeos
«Qual é o seu pensamento, e em
seu coração, como ele é?»
Imagine como o sistema
imunológico tem que se defender ante o
ataque constante a que se vê acometido.
Se lhe parece que as bactérias
assassinas, as enfermidades gerais e as
gripes malignas são perniciosas, você se
surpreenderá quando souber que as
pesquisas
médicas
e
científicas
concluíram que o inimigo mais temido
pelo organismo não são os micróbios…
mas os pensamentos e as palavras de
cada dia.
Quer mais? Há um nutriente de
efeitos terapêuticos mais eficaz que as
vitaminas, os minerais, as enzimas, os
remédios naturais e as ervas medicinais.
O AMOR.
O
cérebro
trabalha
constantemente, todos os dias do ano e a
toda hora, não fecha nos feriados nem
tira férias.
A princípio, é o computador
que dirige o organismo, e regula
praticamente cada uma das funções do
metabolismo e seu equilíbrio químico.
Desde o sistema nervoso até a
atividade sexual passando por mil
atividades que você não tem nem idéia,
o cérebro é quem manda, e está
constantemente criando, automatizando,
regulando, equilibrando e mantendo
todo o organismo a cada momento do
dia.

A ciência já descobriu que
quando se tem um pensamento o cérebro
produz substancias que abrem o que se
poderia chamar de janela para a atuação
dos sentimentos.
Quando o pensamento é
concluído, a janela se fecha. Por
exemplo, quando vê a pessoa amada,
essa sensação incrível que percorre o
corpo não é outra coisa que uma
substância química. Quando se excita
sexualmente o seu corpo é levado a
liberar outra substância química, e
quando um alguém tenta lhe assaltar, e
vem a vontade de reagir de ter consigo
uma arma para desintegrar esse safado,
esta ira que sente, esse ácido corrosivo
que aparece no sistema circulatório, no
estômago, essa sensação, é outra
substância enviada pelo cérebro.
Essas substâncias segregadas
pelo cérebro se chamam neuropeptídios
A biologia levou anos pesquisando este
campo e ainda continua.
O que sabemos até agora é que
quando se tem um pensamento, o cérebro
produz substâncias que afetam a pessoa,
e o que ela sente é produzido pela
assimilação desses neuropeptídeos.
E é aqui a coisa se torna
inquietante:
A ciência médica fez uma
descoberta transcendental na última
década que passou praticamente
inadvertido
Já era sabido que as células do
sistema imunológico, como todas as
demais, têm compartimentos de descarga
em sua membrana para assimilar
diversas substâncias.
O que se descobriu foi que na
membrana de cada um dos linfócitos que
defendem o corpo de bactérias, vírus,
fungos, parasitas, câncer e de todas as
enfermidades existe um ponto concreto
de
carga
que
recebe
dos
NEUROPEPTÍDEOS.
O que importa ao sistema
imunológico é aquilo que pensamos, por
isso a importância dos pensamentos!
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O cérebro só cria a doença que conhece e nosso temor em ter uma doença é o
precursor da criação dela.
Somos responsáveis pelos nossos sentimentos mais interiores. As palavras nos
afetam mais do que armas. Uma ofensa pode nos matar, porque tudo isso deprime nosso
sistema imunológico
Isso não é tudo
Já temos visto que o sistema imunológico fica algum tempo escutando nossos
monólogos internos, raivas, mágoas, as ofensas que escutamos, o amor que nos negamos,
enquanto nenhuma célula ou órgão do organismo monitore e responda com uma ação
concreta a estas pragas danosas as quais vão se acumulando no órgão que estiver mais
fraco.
O sistema imunológico não só escuta, mas reage de acordo com o pensamento a
este diálogo emocional.
As células que defendem nosso organismo tem pontos receptores de
neuropeptídeos, as substâncias que produzimos no cérebro com cada pensamento.
E a resposta do nosso organismo aos germes patógenos ou ofensas, varia
dependendo de que se fortaleça ou debilite o amor por nós mesmos que dará força a nosso
sistema imunológico para nos defender e nos manter saudáveis.
A resposta do sistema imunológico está condicionada ao pensamento!
Tudo o que fazemos ou deixamos que nos façam tem consequências físicas.
(Fonte: De autoria do Dr. Richard Schulze, extraído do Livro Common Sense Health and
Healing,.)( Colaboração do IrAttilio Consonni)
Conclusão Final
Esperamos que os dois artigos tenham contribuído não só para o aumento de
sua cultura geral, mas também para a reflexão que propusemos sobre a relação entre a
ciência e a religião.

No próximo dia 9 de maio comemoraremos mais um aniversário de fundação da
nossa Loja 8 de Maio, juntamente, como já é tradicional, com as comemorações do Dia
das Mães.
Será
uma
reunião aberta ao público
em geral , com a
previsão de ser iniciada
às
19:00
Hs,
possibilitando
deste
modo,
que
nos
confraternizemos logo
após,
em
jantar
fraternal.
O Venerável
Mestre
e
sua
Administração conta
com a presença maciça
para um maior brilho das
dos IIr e Cunhadas
festividades.
São trinta e três
anos de existência, de
muito sacrifício, muita
luta, muitos desafios, mas
também de grandes conquistas e alegrias.
Tudo isso só foi possível, primeiro pela coragem e determinação dos IIr
fundadores e ao longo de todo esse tempo, pela qualidade dos IIr que integram o quadro
da Loja. Parabéns Augusta, Respeitável e Benemérita Loja 8 de Maio!
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