A tarde de 15 de setembro foi uma das mais proveitosas, alegres e de convivência
fraterna da Família da 8 de Maio com seus convidados.
Proveitosa porque o evento proporcionou um lucro de mais de dez mil reais que
ensejará ao
Departamento Feminino
atender a um maior número de
desassistidos.
Alegres devido não só pela música
ao vivo que animou a tarde, mas
principalmente pelos participantes que se
sentiram à vontade, para brincar e dançar.

Foi uma ocasião impar
para nos conhecermos melhor e
fazer novos amigos, que quem sabe,
mais tarde farão parte da Família da
8 de Maio.

Continua na Pág. 3.
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Momento de Sabedoria
Amizade:
“Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz
com que o mundo pareça um deserto.”
Francis Bacon
“Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No
sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade.”
Confúcio
“Este é o primeiro preceito da amizade: pedir aos amigos só aquilo que é honesto, e
fazer por eles apenas aquilo que é honesto.”
Cícero
“A amizade é uma alma com dois corpos.”
Aristóteles
Tolerância
“Até onde você vai na vida depende de ser terno com os jovens, compadecido com
os idosos, simpático com os esforçados e tolerante com os fracos e fortes. Porque em algum
momento da vida você vai descobrir que já foi tudo isso.”
George Washington
“A maior represália contra um inimigo é perdoá-lo. Se o perdoamos, ele morre como
inimigo e renasce a nossa paz. O perdão nutre a tolerância e a sabedoria.”
Augusto Cury
“O amor nunca faz reclamações; dá sempre. O amor tolera; jamais se irrita e nunca
exerce vingança.”
Mahatma Gandhi
A primeira lei da natureza é a tolerância – já que temos uma porção de erros e
fraquezas.
Voltaire
Liberdade
“O homem livre é senhor de sua vontade e somente escravo de sua própria
consciência.”
Aristóteles
“A condição de um homem superior é tripla; virtuoso, ele está livre das ansiedades;
sábio, ele está livre das perplexidades; corajoso, ele está livre do medo.”
Confúcio
“Se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia.”
Epicuro
“A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos.
Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma
multidão de furiosos tiranos.”
Platão
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A Cunhada Guida vindo diretamente da
“Terrinha” para confraternizar com as
Cunhadas e Irmãos.

O Departamento Feminino sempre
eficiente e atuante

No último domingo de
setembro a Loja realizou uma
palestra, de título “Somos a 5ª Raça –
de Onde Viemos, Para Onde
Vamos?”,
aberta
à
Família
Maçônica.
O Ir Robson Santiago,
palestrante,
discorreu
sobre
cosmogênese
e
antropogênese,
transmitindo informações contidas na
obra “A Doutrina Secreta”, de autoria
de Helena Blavastky.
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Artigo do Mês

REAA passou a funcionar com os 33 graus até hoje
existentes.

Um Pouco do Rito Escocês Antigo
e Aceito - REAA
Robson Santiago, MI

Introdução
Nossa oficina trabalha seguindo o
prescrito no Rito Escocês Antigo e Aceito –
REAA.
Infelizmente
muitos
maçons
desconhecem a história do rito.
As
próximas
linhas
traremos
fragmento histórico do REAA com o objetivo
de despertar em nossos leitores o desejo de
conhecer um pouco mais do rito que praticamos
e assim facilitar o entendimento de sua
ritualística.
Desenvolvimento
O REAA encontra-se entre os
assuntos mais discutidos entre os maçons.
Discute-se sua origem, época em que surgiu e
até o que não há base para se discutir.
O que é unanimidade é que o rito
nasceu na França, junto com a Maçonaria
Stuartista.
Para se entender o parágrafo acima será
preciso revisar a história da Inglaterra. O escocês
Jaime I, filho de Maria Start, governou a Inglaterra
de 1603 a 1625, sendo sucedido por Carlos I, que
governou até 1643, quando foi decapitado por
Cromwell. A viúva de Carlos I aceitou o asilo
político que Luís XIV, rei da França lhe ofereceu e
passou a residir no Castelo de Saint-Germain, onde
permaneceu por dez anos, sempre cercada de nobres
escoceses. Esses nobres fundaram lojas maçônicas
que se comunicavam com os irmãos ingleses que
tramavam contra Cromwell e seus aliados.
Com a Fundação da Grande Loja de
Londres, em 1717, a maçonaria francesa se dividiu
em dois ramos uma seguindo a Grande Loja de
Londres e a outra seguindo os escoceses ligados aos
Stuart.
Apesar desta divisão não podemos
afirmar que o REAA nasceu nesta época, quando só
eram praticados os três graus simbólicos. É aceito
que sua origem data da criação dos Altos Graus, em
1758, os com vinte cinco graus, do chamado Rito de
Heredom.
O Rito de Heredom chegou aos EUA
com grande força e em 1801, foi fundado, na
Carolina do Sul, EUA, Primeiro Supremo Conselho
do Mundo. Aos 25 graus do Rito de Heredom foram
acrescentados mais 8 e o Supremo Conselho passou
a se chamar Supremo Conselho do Rito Escocês, e o

Os
historiadores
listam
seis
documentos que fundamentam o REAA, dos
quais vamos nos ater apenas a três.
O Primeiro e o mais importante é a
Constituição de 1762. Ela organiza e dá as
diretrizes de funcionamento do rito. No seu
artigo segundo lista os 25 graus e o interstício
entre
eles.
Esta
Constituição
foi
complementada por Estatutos, Institutos e
Regulamentos Gerais, segundo grupo de
documentos e por último a Patente de Morin.
Em 27 de agosto de 1761, na cidade
de Paris, um grupo de Altos Oficiais,
sabedores que Stephen Morin, um
dedicado irmão, estava de partida
para a América, nomearam-no
Grande Inspetor de Todas as Partes
do Novo Mundo e lhe conferiram
uma patente que o autorizava a
conceder Altos Graus aos irmãos
daquela terra, bem como criar novas
lojas do Rito Escocês, De posse da
patente, já em São Domingos, Caribe,
constituiu novas lojas naquela região
e também nos Estados Unidos. No s
Estados Unidos o rito tomou grande
impulso, até que em 1801 foi fundado
o Primeiro Supremo Conselho do Rito
Escocês.
O REAA se diferencia dos demais
pelas grande quantidade de graus existentes,
após os graus simbólicos que são os mesmo em
todos os ritos, mas ao chegar no Brasil o REAA
recebeu também inovações, como, por exemplo
o Altar dos Juramentos, que nos primórdios
do Rito, não existia. As Três Luzes da
Maçonaria, isto é, o Livro da Lei, o Esquadro e
o Compasso eram colocadas no trono do
Venerável Mestre, onde os compromissos eram
tomados.
Outra grande diferença dos demais
ritos diz respeito à subordinação das Lojas. Em
todo mundo apenas um Supremo Conselho
normatiza do Grau 1 ao 33, somente no Brasil
essa subordinação é diferente. Os graus
simbólicos são normatizados pelas Potências
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Simbólicas
(Grande Loja, Grande Oriente, etc), enquanto
que os Graus 4 ao 33 são normatizados pelos
Supremos Conselhos ( sim, no plural) um com
sede no Bairro de São Cristóvão e outro no
Bairro de Jacarepaguá , ambos na cidade do Rio
de Janeiro. Mas isso é assunto para outro
artigo!
(Fonte: Cartilha do Rito Escocês – Raimundo
Rodrigues – Editora a A Trolha)
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