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8 de Março - Dia Internacional da Mulher
Mulher
Semente...
SER-mente...
SER que faz gente,
SER que faz a gente.
Mulher
SER guerreiro, guerrilheiro, lutador...
multimídia, multitarefa, multifaceta,
multi-acaso...
multi-coração...
Mulher
SER que dá conta,
que vai além da conta,
que multiplica,
divide, soma e subtrai, sem perder a
conta,
sem se dar conta, de que esse século
foi seu parto,
na direção de seu espaço,
de seu lugar de direito e de fato,
de seu mundo que lhe foi usurpado e
que agora é por ela ocupado.

Uma singela homenagem à
todas a mulheres espalhadas pela
Terra, em especial, às Cunhadas da
Loja 8 de Maio e sobrinhas as quais
tanto devemos.

MULHER...
Esse SER florado,
esse SER adorado,
esse SER adornado,
que nos põem em um tornado,
nos deixa saciado e transtornado,
que nos faz explodir e sentir
extasiado.
SER admirado...
PARABENS MULHER!
Não pelo oito de marco,
nem pelo beijo e pelo abraço,
nem pelo cheiro e pelo amaço.
Mas por ser o que és...
Humus da humanidade,
Raiz da sensibilidade,
Tronco da multiplicidade,
Folhas da serenidade,
Flores da fertilidade,
Frutos da eternidade...
Essência da natureza humana
(Miriam Zelikowski)

Índice na Segunda Página
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Momento de Sabedoria
Assim o GADU é Conosco
Um viajante viajava por terras
distantes, quando ao passar por um marcado de
um vilarejo,encontrou uma banca de criadores
de peças de tapeçaria.
Enquanto andava, um fato lhe chamou
a atenção; um homem estava gritando de seu
tear em um canto da banca para um menino do
outro lado da banca. Enquanto gritava, fios
formavam a peça de tapeçaria como que por
mágica.
O viajante pediu um explicação à seu
guia.
- O homem que você vê , disse o guia,
é o tecelão mestre. Ele grita ao seu aprendiz
atrás do tear que cor de fio deve usar e onde
colocar. Só o tecelão conhece projeto inteiro,
então é vital que o aprendiz execute os
comandos do mestre com extrema exatidão.
- E o aprendiz nunca comete um erro ?
Perguntou o viajante. Naturalmente. Mas o
tecelão é um homem muito bondoso e neste
caso ele raramente colocará o menino para
fora do serviço. Ao contrário, sendo um
grande artista, ele simplesmente trabalho o
erro dentro do projeto.
E o viajante saiu pensando.
Assim é Deus conosco. Nós não
podemos ver o padrão que Deus quer dar à
peça. Estamos do outro lado do tear olhando
para os fios aparentemente colocados sem
propósito. Ocasionalmente podemos dar uma
olhada no projeto, mas então logo que
imaginamos saber tudo, o mestre indica um fio
que muda toda a coisa. Então temos que
confiar, pois o mestre tecelão sabe o que ele
faz. E como o aprendiz, nós também
cometemos nossos erros. Colocamos um fio
vermelho ao invés de um violeta. Damos o nó
no lugar errado ou deixamos frouxo. E Deus,
em sua misericórdia, não dá bronca, mas
apanha nosso erros e refaz o projeto.
( Colaboração do Ir Josué)
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Artigo do Mês
Apesar do título do artigo desta
seção parecer indicar um assunto não
maçônico (prioridade deste editor, como
todos sabem), nossos leitores vão conferir
que ao longo das próximas páginas existem
conceitos sobre matéria e espiritualidade
aceitos pela maçonaria e constantes dos
nossos rituais. Os mestres maçons estarão
em melhores condições de avaliar o presente
trabalho, baseado no livro “Awakennig to
Zero Point” de autoria de Gregg Braden.
As ideias a seguir expostas
revestem-se de importância por terem sidas
colocadas por um homem ligado às ciências,
como veremos na breve biografia a seguir:
Gregg Braden, desenhista de sistemas de
computação aeroespaciais e geólogo chefe
da Phillips Petroleum é um cientista
conhecido hoje por unir o mundo da ciência
e o mundo espiritual. Durante 20 anos,
rebuscou remotas aldeias de montanha,
mosteiros e templos e textos esquecidos, em
busca de segredos intemporais. A sua busca
conduziu-o a descobertas fascinantes e
controversas, em especial ao que ficou
conhecido como o “Código de Isaías”,
encontrado em 1946 , na região do Mar
Morto e melhor explicado no corpo do
trabalho. Boa leitura.

Ciência e Espiritualidade
Você sabe que hoje a ciência já
provou através da física quântica que somos
energia e que estamos todos conectados
através de nossa vibração? Deus é puro
amor, é energia e por ser energia, não morre,
não desaparece, é imortal, está em todos os
lugares. E como somos a imagem e
semelhança de Deus, sabemos que somos
energia e hoje podemos provar isso. Somos
seres espirituais e não seres feitos de
matéria.
Durante muito tempo achava-se que
a menor partícula de uma célula, o átomo,
era feito de matéria. Depois descobriram que
na verdade a maior parte de um átomo é
vácuo, então achava-se que o núcleo, que é
muito pequeno, fosse material. Essa idéia

caiu por terra quando através do uso de
microscópios eletrônicos muito potentes,
verificou-se que o núcleo de um átomo é
apenas energia condensada, não é matéria.
Mas se tudo que existe no mundo
“material” é feito de um conjunto de células,
estas são feitas de átomos e se um átomo de
qualquer coisa não é material, então no nível
microscópico, nada é material, tudo é
vibração, tudo é feito de energia condensada.
Vivemos em um universo de
vibração e nossos corpos são feitos a partir
da vibração da energia que emanamos
constantemente. O que você pensa sobre seu
corpo e sua saúde?
Apesar de pouco conhecida ainda, a
descoberta do Grande Código Isaias nas
cavernas do Mar Morto em 1946 revelou as
chaves sobre nosso papel na criação. Entre
essas chaves encontram-se as instruções de
um modelo “perdido” de oração que a
ciência quântica moderna sugere que tenha o
poder de curar nossos corpos, trazer paz
duradoura à nosso mundo e talvez prevenir
as grandes tragédias que poderiam enfrentar
a humanidade. Com as palavras de seu
tempo, os essênios nos lembram que toda
oração já foi atendida por Deus.
Qualquer resultado que possamos
imaginar e cada possibilidade que sejamos
capazes de conceber, é um aspecto da
criação que já foi criado e existe no presente
como um estado “adormecido” de
possibilidade.
A física quântica já foi apelidada de
Física das possibilidades por nos dizer que
tudo o que imaginamos encontra-se
disponível como uma das possibilidades que
vamos assimilar em nossas vidas, só
deveríamos “atrair” a que desejamos pelo
nosso pensamento.
Criar, atrair ou acessar???
À partir dessa perspectiva, nossa
oração baseada nos sentimentos deixa de ser
“algo por obter” e se converte em “acessar”
o resultado desejado, que já está criado no
mundo vibracional (quântico, atômico) das
infinitas possibilidades. Ou seja, nada é
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impossível. Quando temos um desejo
sincero, este torna-se parte das nossas
possibilidades futuras no nível quântico e só
precisamos sintoniza-lo.
Então já sabemos que a ciência
atual consegue provar através da teoria
quântica que pensamento é energia, que toda
energia tem uma vibração e que a vibração
cria o mundo material, nossos corpos e todo
restante ao nosso redor foi e continua sendo
criado através das nossas mentes coletivas.
Também sabemos que a luz é uma
fonte de energia, então, à que estão
conectadas as partículas de luz? Gregg
Braden diz que estamos sendo levados a
aceitar a possibilidade de que existe um novo
campo de energia e que o DNA está se
comunicando com os fótons por meio desse
campo.
Experimento 1
(Para a comprovação da teoria acima)
Nesse experimento foi recolhida
uma amostra de leucócitos (glóbulos
brancos) de vários doadores. Estas amostras
foram colocadas em uma sala com um
equipamento de medição das alterações
elétricas. Nesse experimento, o doador era
colocado em outra sala e submetido à
estímulos emocionais provocados por vídeos
que lhe causavam emoções. O DNA era
colocado em um lugar diferente do doador,
mas no mesmo prédio. O doador e seu DNA
eram monitorados e quando o doador
mostrava alterações emocionais (medidas em
ondas elétricas) o DNA visualizado através
de microscópios muito potentes expressava
respostas idênticas e simultâneas. Os altos e
baixos do DNA coincidiam exatamente com
os altos e baixos do doador. O objetivo era
saber a que distancia poderiam estar
separados o doador e seu DNA para que o
efeito continuasse a ser observado. Pararam
de fazer as provas quando chegaram à uma
distância de mais de 80 km entre o DNA e
seu doador e continuaram obtendo o
mesmo resultado, sem diferença e sem
atraso de transmissão. O DNA e o doador
tiveram as mesmas respostas ao mesmo
tempo.

Mas o que isso significa?
Gregg Braden diz que isso significa
que as células vivas se reconhecem através
de uma forma de energia não reconhecida
com antecipação. Essa energia não é afetada
nem pela distancia e nem pelo tempo. Não é
uma forma de energia localizada mas uma
energia que existe em todas as partes e todo
o tempo.
Experimento 2
Outro experimento foi realizado
pelo Instituto Heart Math e nele se observou
o DNA da placenta humana (a forma mais
antiga de DNA) que foi colocado num
recipiente onde podiam ser medidas suas
alterações. Foram distribuídas 28 amostras
em tubos de ensaio para um mesmo número
de investigadores previamente treinados.
Cada investigador foi treinado para gerar e
emitir sentimentos e cada um podia ter fortes
emoções. O que se descobriu foi que o DNA
mudou de forma de acordo com os
sentimentos dos investigadores. Quando eles
sentiam gratidão, amor, estima, o DNA
respondia relaxando e seus filamentos se
estirando. O DNA ficou mais longo. Quando
os investigadores sentiam raiva, medo ou
stress, o DNA respondia se encolhendo.
Tornou-se mais curto e muitos códigos se
apagaram.
Alguma vez você já se sentiu
“carregado” por emoções negativas? Agora
sabemos o porquê, uma vez que nossos
corpos também se afetam. Os códigos do
DNA se conectaram de novo quando os
investigadores tiveram sentimentos de amor,
alegria, gratidão, harmonia e estima e em
muitos casos houve cura física de doenças.
Essas alterações emocionais provaram que
eram capazes de ir além dos efeitos
eletromagnéticos. Os indivíduos treinados
para sentir amor profundo, foram capazes de
modificar a forma de seu DNA.
Gregg Braden disse que isso ilustra
uma nova forma de energia que conecta toda
criação. Essa energia parece ser uma rede
tecida de forma ajustada e que conecta toda
matéria.
Essencialmente
podemos

5
influenciar essa rede de criação por meio de
nossa vibração.
Questão de vibração ...
Há mais de 30 anos, em 1947, o dr.
Hans Jenny desenvolveu uma nova ciência
para investigar a relação entre vibração e
forma. Mediante seus estudos o dr. Jenny
demonstrou que a vibração produzia até
figuras geométricas. Ele produziu uma
surpreendente variedade de desenhos
geométricos desde alguns muito complexos
até outros bastante simples em materiais
como água, azeite, grafite e enxofre em pó.
Cada desenho era a forma visível de uma
força invisível.
A importância dessa experiência é
que com ela o dr. Jenny provou, sem espaço
para dúvida, que a vibração cria uma forma
previsível na substância onde é projetada.
Pensamento, sentimento e emoção são
vibrações que criam um transtorno sobre a
matéria em que são projetados, por essa
razão precisamos tomar cuidado com o que
pensamos e sentimos.
Muitas pessoas se exercitam, vão à
academia, bebem muita água, comem
alimentos saudáveis, mas vivem com raiva
ou pessimismo, assistem sempre aos
noticiários negativos, adoram filmes de
guerra, drama e violência, conversam sobre
doenças, crise financeira.. Estas pessoas
geralmente não entendem porque ficam
deprimidas. O alimento que ingerimos é
importante, mas as emoções são o alimento
da alma e esse alimento (emoções)
influencia nossa saúde e nosso destino
completamente.
Que tal ser amigo de sua alma?
Veja coisas engraçadas, divertidas, alegres,
bonitas,
românticas,
interessantes,
instrutivas, espiritualistas, otimistas. Deixe o
noticiário de lado, as conversas negativas, os
livros e filmes violentos e tristes, pois o que
isso agrega de qualidade positiva em sua
vida? Nada. E negativamente? Tudo! Seja
mais feliz, ame-se e cuide do alimento de sua
alma.
A chave para obter um resultado
entre os muitos possíveis (assimilar uma das

infinitas possibilidades que nos cercam)
reside em nossa habilidade para escolher
nossas emoções e sentir que nossa escolha já
esta acontecendo. Vendo a oração desse
modo, como “sentimento” nos leva a
encontrar a qualidade do pensamento e da
emoção que produz esse sentimento. Viver
como se o fruto de nossa prece já estivesse à
caminho.
Se pensamento, sentimento e
emoção não estão alinhados, não há união.
Portanto, se cada padrão se move numa
direção diferente o resultado é uma dispersão
de energia e o resultado de sua oração não é
recebido por você. Se por outro lado, os
padrões de nossa oração se centram na
união, como pode o “material” da criação
não responder à nossa prece. “Qualquer um
que diga à essa montanha: Sai daí e joga-te
no mar – não vacilando em seu coração,
mas acreditando que acontecerá, assim
será” Marcos 11:23. A chave para que a
oração seja eficaz é a união do pensamento,
sentimento e emoção.
Com que rapidez isso ocorre?
Diz Gregg Braden que alguns de
nossos cientistas estão observando que o
magnetismo da Terra está diminuindo
drástica e rapidamente. Inclusive já
especularam em segredo sobre uma possível
alteração dos pólos magnéticos do planeta,
prevista justamente para o ano que termina o
calendário Maia e as profecias assinalam
como o principio de um novo começo –
2012. A tão famosa Era de Aquário ... (N.E.
- Este trabalho foi escrito em 2010)
Diz
que
quanto
maior
o
magnetismo, maior é o tempo para a
manifestação no nosso mundo do que
pensamos e sentimos. Por conseguinte,
quanto menor o magnetismo, menor será o
tempo para nos encontrarmos com a
manifestação de nossos desejos e então
levara menos tempo para nossos desejos se
manifestarem.
Isso
pode ser algo
maravilhoso não? Ou então, menos tempo
para a manifestação de nossos medos, caso
mantenhamos pensamentos negativos. Tudo
depende de você. O que você mais pensa?
Continua na Pag 6
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Conclusão
Vimos que geneticamente nosso DNA
muda com as frequências que produzem nossos
sentimentos e como é que as frequências
energéticas mais altas, que são as do amor,
impactam no ambiente de uma forma material,
produzindo transformações não só em nosso
DNA, mas no ambiente que nos cerca. Ou seja,
você é muito mais poderoso do que imaginava.
Portanto, quanto mais amor deixarmos
fluir por nossos corpos, mais adaptados
estaremos para enfrentar o que possa acontecer
em nossas vidas. E podemos conduzir todo nosso
planeta mediante nossos pensamentos positivos
em conjunto para o melhor futuro possível.

Departamento Feminino
Olá minhas Cunhadas!
Estamos de volta para a segunda e muito
agitada parte de nossa administração.
Como é sabido, neste semestre
comemoraremos os 30 anos de fundação da
nossa Loja 8 de Maio. É uma data marcante que
merece ser festejada e para ser bem festejada não
pode ser trabalho só de uma pequena equipe e
sim de todas as Cunhadas. Nas próximas
reuniões estaremos revelando que pretendemos
fazer junto com a Loja e como cada uma de nós
poderá ajudar nesta tarefa.
Neste semestre também faremos a já
tradicional doação de enxovais para recém
nascidos. Solicitamos às Cunhadas que
colaborem com a confecção dos enxovais
doando fraldas descartáveis tamanho “P”. A
participação de todas na montagem e na entrega
dos enxovais é fundamental. Procuraremos
agendar uma data que seja a mais acessível.

VOCÊ SABIA ?
SANGUE NO TEMPLO
Não! Não é nada disso que você possa estar
pensando. O que ocorreu foi:
Quando em fevereiro de 1992, o então
Venerável Mestre José Caetano de Lira, após a
Loja 8 de Maio ter adquirido uma cota do
Condomínio Demerval de Souza Barros, convocou
os irmãos para prestarem colaboração na mudança
dos móveis e utensílios da Loja,
de onde
estávamos trabalhando (GOIRJ), em Olaria, para
as novas instalações no condomínio citado,
aconteceu o seguinte:

Uma parte dos Irmãos, deveria se dirigir
para Olaria e outra parte ao novo endereço.
O templo, merecidamente, intitulado
Luciano Morel, este em que trabalhamos
habitualmente, estava em fase de acabamento, uma
vez que ali funcionou por algum tempo a secretaria
da GLMERJ e em razão disso precisava ser
remodelado.
Bem, chegamos com o material recolhido
em Olaria e transportado por uma viatura da
empresa do Irmão Caetano, após ter sido nosso
material devidamente acomodado, fomos, alguns
irmãos presentes, junto com o Venerável, até o
templo que surgia.
Tivemos uma grata surpresa, encontramos
nosso irmão Júlio Vieira Nunes, junto a outros
irmãos, tal qual maçons operativos.
O Irmão Julio de posse do Maço e do Cinzel
desbastava a pedra bruta que servia de piso naquele
ambiente e que ele e os demais irmãos desejavam
preparar para receber o pavimento quadriculado,
onde no Templo existe, hoje, o Altar dos
Juramentos e onde se coloca o Oficiante para
abertura do Livro da Lei Sagrada no início de
nossos trabalhos maçônicos.
Permitam-me um parêntese, para dizer que
pela generosidade do Irmão Attilio, li o Livro:
Diário de um construtor do Templo, do saudoso
irmão Zé Rodrix e imaginei de uma forma
analógica o nosso irmão Julio e aqueles
trabalhadores da construção do Templo, tão bem
organizados pelo autor do livro. E aproveito a
oportunidade para me congratular mais uma vez
com o nosso operativo Ir Julio.
Diz a Biblia que: “Após o término das obras
do Templo, Salomão ofereceu ao Senhor, o
sacrifício pacífico de 22 mil bois e Cento e Vinte
mil ovelhas”.
E o nosso irmão Julio, ofereceu o sangue de
seu dedo polegar esquerdo, quando com aquela
disposição de que estava possuído, deu violenta
pancada com o Maço no referido dedo, irrigando
com seu sangue, o local hoje constituído pelo
pavimento quadriculado do Templo Luciano
Morel, do Condomínio Demerval de Souza Barros.
Foi assim, que literalmente, o Irmão Julio
deixou seu sangue, o sangue da Loja 8 de Maio,
no Templo Luciano Morel.
Você Sabia ?
PAZ E LUZ !!!
Walter de Souza Lima-MI
(Com a colaboração e aprovação dos IIr
José Caetano e Julio Vieira Nunes)

