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“A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em nova fase, pois pode-se considerar
finda a Monarquia, passando a regime francamente democrático com todas as consequências da
Liberdade” – começava assim o editorial da Gazeta da Tarde, da edição de 15 de novembro de 1889.
A ideia de um
governo republicano era
antiga no Brasil, desde os
tempos da Guerra dos
Mascates (1710), passando
pelas Inconfidência Mineira
(1788),
a
Revolução
Pernambucana (1817), a
Confederação do Equador
(1824), a Sabinada (1837) e
chegando até a Revolução
Farroupilha (1835-1845).
A partir de 1870, o
Império Brasileiro começou
a viver momento de grande
desgaste, motivado pela
Guerra do Paraguai. Apesar de
vitorioso, o governo não deu
a devida importância ao
Exército,
o
principal
responsável pelo sucesso, não só militar como diplomático. A situação agravou-se com as sucessivas
investidas para a abolição da escravatura, tendo afrente lojas maçônicas.
Em 10 de novembro de 1889, em uma reunião na casa do Maçom Benjamin Constant, onde
compareceram entre outros, os Maçons Francisco Glicério e Campos Salles, decidiram pela queda do
Império. Benjamin Constant que era muito afeiçoado ao Imperador foi incumbido de persuadir o Marechal
Deodoro da Fonseca. Deodoro não só acabou por ser convencido como também assumiu o comando do
movimento e a 15 de Novembro de 1889, proclamou a República no Brasil.
D. Pedro II, um homem culto, ponderado, não lutou pelo trono, não querendo ver derramamento
de sangue entre brasileiros e demonstrando um alto sentimento altruísta, renunciou enviando a seguinte
carta aos brasileiros:
“À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde,
resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir, com toda a minha família, para a
Europa, deixando esta Pátria, de nós tão estremecida, à qual me esforcei por dar constantes
testemunhos de entranho amor e dedicação, durante mais de meio século em que
desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas da
minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes
votos por sua grandeza e prosperidade.”
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889
D. Pedro de Alcântara.
Diferente da Independência, onde a Maçonaria atuou como instituição, a Proclamação
da República foi atuação de um grupo de maçons que deram continuidade ao trabalho de antigos
irmãos que batalharam por esta forma de governo, desde o século XVIII.
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Momento de Sabedoria
PARA REFLEXÃO
ATENÇÃO, ATENÇÃO!
Há uma antiga história zen: um discípulo disse para o Mestre Ichu:
- “Por favor, me escreva algo de grande sabedoria”.
Mestre Ichu pegou seu pincel e escreveu uma palavra: “Atenção”.
O estudante disse: “Isso é tudo?”.
O mestre escreveu: “Atenção, atenção”.
Por “atenção” nós podemos usar a expressão “estado desperto”. Atenção ou estado
desperto é o segredo da vida, ou o coração da prática. Cada momento da vida é absoluto em si mesmo.
É tudo que existe. Não há nada além do presente momento; não há passado, não há futuro; não há
nada além disto.
Então quando não prestamos atenção a “isto”, perdemos todo o quadro. E o
conteúdo “disto” pode ser qualquer coisa.
“Isto” pode ser: ajustar nossas almofadas de meditação, cortar uma cebola, visitar alguém
que não gostaríamos de visitar.
Não importa o conteúdo do momento, cada momento é absoluto. É tudo que existe e tudo
que existirá para sempre. Se pudéssemos prestar atenção total, nunca nos irritaríamos. Se estamos
irritados, é axiomático que não estamos prestando atenção.
Se perdemos não apenas um momento, mas um momento depois do outro, então estamos
com problemas.
(Charlotte Joko Beck)

Notícia da Hospitalaria
GLMERJ
Prezados irmãos,
Por determinação do Sereníssimo Grão-Mestre, Paulo Ribeiro Lemgruber, informo os dias,
horários e irmãos de plantão, para atendimento na Grande Hospitalaria, a saber:
Segunda-feira: Irmão Samuel Fiuza, Assessor Especial do Grão-Mestrado com função na
Hospitalaria, horário das 10:00h às 13:00h;
Terça-feira: Irmão José Wilson, Assessor Especial do Grão-Mestrado com função na Hospitalaria,
horário das 14:00h às 18:00h;
Quarta-feira: Irmão Eduardo Padula, Grande Hospitaleiro Adjunto, horário das 15:00h às 18:00h;
Quinta-feira: Irmão Ronaldo Veloso, Grande Hospitaleiro, horário das 11:00h às 18:00h;
Sexta-feira: Irmão Antônio Melo, Assessor Especial do Grão-Mestrado com função na Hospitalaria,
horário das 14:00h às 18:00h.
T.F.A., Batalha
Grande Secretário de Relações Interiores.
Rua Professor Gabizo, 129 - Tijuca - CEP: 20271-063 - Rio de Janeiro/RJ
Lembramos que a primeira autoridade maçônica a ser procurada deve ser o Hospitaleiro da
Loja.

Artigo do mês
SER MAÇOM – Uma abordagem diferente
Robson Santiago, MI
Introdução
2

Devido ao tamanho do Artigo do Mês, algumas seções tradicionais deixaram de circular na presente edição.
No número anterior, motivado pela chegada na Col do Sde uma nova turma de
iniciados, expressamos nossa opinião de como vemos um Comp
No corrente mês, decidimos ousar um pouco mais e trazer para nossos leitores uma
abordagem mais ampla, isto é, como deve ser um maçom, na visão de um consagrado escritor
maçônico, o Ir W. Kirk MacNulty. Sua teoria está exposta na obra “Maçonaria – Uma Jornada
por Meio do Ritual e do Simbolismo”, editado por Madras Editora, obra na qual nos apoiamos para
escrever o presente artigo.
Desenvolvimento
A Busca do Conhecimento
Desde o início dos tempos o homem procura entender a natureza e o seu papel nela. A
medida que evoluía foi agrupando o conhecimento adquirido em categorias desde as lendas
envolvendo deuses e semideuses em lutas constantes com seres sobrenaturais até os dias de hoje, com
a ciência dividida em disciplinas cada vez mais específicas como filosofia, psicologia, metafísica, etc.
Como sabemos o conhecimento veio do Oriente e se expandiu para o Ocidente e aqui
ganhou o nome de “Os Mistérios”. Esses conhecimentos nos dias de hoje nos são difíceis de entender,
porque foram catalogados em uma época em que a visão do mundo não era cientifico-materialista
como é hoje.
Os Mistérios eram escolas que ofereciam conhecimentos a respeito dos reinos não materiais
e as leis naturais que regiam esses reinos. Seus conteúdos eram ensinados através de lendas, alegorias
e símbolos, muito mais voltados para a filosofia e moral do que religião.
Esse método de ensino empregado pelos Mistérios hoje nos parece estranhos, até mesmo
bizarros, para a nossa percepção moderna, acostumada a uma visão materialista. Por um período
esquecemos de analisá-los à luz da época e da sociedade que o criou. Agora, percebendo o erro
cometido começamos a perceber que aqueles domínios não materiais estão muito próximos do que
chamamos de psique1. Quando sonhamos e nos vemos enfrentando situações fora do nosso cotidiano
estamos no limiar, do domínio não material dos antigos, no portal da nossa própria consciência.
A ideia de que o universo
Os acadêmicos da Renascença 2
(Macrocosmo) e o Ser Humano (Microcosmo)
tinham uma visão particular do mundo
são feitos em quatro níveis era fundamental
diferente dos acadêmicos ocidentais de hoje.
para quase todo pensamento filosófico
Eles consideravam o mundo em que vivemos
ocidental até o século XIX.
como uma espécie de dimensão dividida em
As próprias igrejas de estilo gótico
quatro partes, a saber: Mundo Físico, Psique,
serviam de meio de instrução para uma
Espirito e Divindade. Diziam mais: uma
população predominantemente analfabeta.
pessoa bem treinada poderia ser consciente em
Esses quatro níveis dos “Mundos”
vários níveis, do material ao divino e suas
eram representados na planta das catedrais
atuações nesses níveis era o objetivo que
góticas que assim representavam o universo e
perseguiam.
a humanidade.
Os Templos que ainda podemos ver
No esquema da página seguinte “a”
nas terras ao redor do Mediterrâneo Oriental
representava:
fornecem evidências da intima associação
- a Nave, que por sua vez,
entre a arquitetura e a filosofia mística, no
representava a Terra, a residência do homem
mundo antigo.
encarnado. Nos dias de hoje poderíamos dizer
que a Nave representa o Universo físico;
1

Psique: Ver texto de apoio ao final deste artigo.
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Renascença são os termos usados para identificar o período da história da Europa aproximadamente entre
meados do século XIV e o fim do século XVI. O termo é mais comumente empregado para descrever seus
efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências.
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- “b” o Coro, que representava a residência das almas que
esperavam o novo nascimento ou depois da morte física do corpo
material o julgamento na Esfera Astral. Poderíamos chamá-lo de
Psique;
- “c” o Santuário, que representava a Esfera Celestial na
cosmogonia medieval, O mundo dos Arcanjos. Hoje chamaríamos
de Espírito e por último;
-“d” a Divindade presente na pessoa de Cristo, por
intermédio do Mistério do Sacramento Consagrado, no altar.
Nos meados do Sec. XVII a Igreja Católica
mostrava-se contra o estudo das tradições místicas e os grandes
acadêmicos, perseguidos pela Igreja Católica, começaram a serem
aceitos nas guildas de pedreiros, levando as tradições místicas para
dentro do que mais tarde seria a Maçonaria Especulativa.
A Maçonaria como Psicologia
Se olharmos atentamente para a doutrina maçônica
veremos que ela tem muito pontos em comum com o pensamento
renascentista, o que nos permite especular a existência de uma
“psicologia maçônica”.
A Maçonaria pressupões a existência de um sistema metafísico, quando nos explica como
a Divindade cria o Universo, através do estudo do simbolismo hermético dos números um, dois, três
e quatro ( o ponto move-se, gerando a linha que por sua vez ao mover-se gera a superfície e esta,
entrando em movimento, gera o sólido). Assim os neoplatônicos descreveram a criação do Universo,
quando a Divindade (o ponto) demonstrando desejo de criar projetou-se espaço a fora por níveis
progressivamente mais complexo, gerando a (linha), Psique (superfície) e finalmente a Materialidade
(sólido). Os cristãos, interpretando a Bíblia Sagrada (Gênesis) o fazem de maneira semelhante, ou
seja Deus cria o Mundo do Espírito (Capítulo I), forma o Mundo da Psique (Capítulo II) e finalmente
cria Adão e Eva (Mundo Material).
Entretanto, a Maçonaria só se preocupa com o estudo da Superfície (Psique), com a
diferença que não ignora as outras partes do sistema metafísico. Ela prega aos seus iniciados que ao
entrar em contato com seu Eu Interior, na busca de seu auto aperfeiçoamento, devem ser guiados pelo
seu Deus e continuar seu papel ativo no mundo físico. É por esta razão que ao candidato à Ordem lhe
é exigido a crença em um Ente Superior.
A Maçonaria imagina que o ser humano completo é quaternário, isto é, possui um corpo
físico, uma psique/alma, um espírito e um contato com a Divindade. Imagina, também que a Psique
humana reflete essa estrutura quaternária em que está enquadrada. Esta idéia (Psique em quatro
níveis) está representada pelo Templo de Salomão, que é descrito como tendo três pavimentos, o résdo-chão, a Câmara do Meio e o Santo dos Santos. O modelo psicológico de Jung de três níveis de
consciência pode ser aplicado na estrutura do Templo de Salomão. O quarto nível, nos dois modelos,
refere-se ao ponto de contato com a divindade.
Desta maneira, o candidato ao ser iniciado adentra ao Templo de Salomão, no rés-do-chão.
Este pavimento representa a parte da psique que está em íntima ligação com o mundo material.
Prosseguindo os seu estudos chega à ao Segundo Grau e sua cerimônia de Elevação é realizada na
Câmara do Meio, que alegoricamente representa a alma que tem muitas características do
inconsciente pessoal, de Jung; sendo julgado apto a portar o Grau de MM, o iniciado é exaltado
e a cerimônia é realizado “ no portal de entrada do Santos dos Santos”3, que é a parte da psique que
3

A ritualística inglesa é mais detalhista do que a nossa. Dizemos que os M M trabalham em Câmara de
Meio, enquanto que os ingleses são mais precisos, dizendo que os M M
se reúnem no portal que liga a
Câmara de Meio ao Santo dos Santos.
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está em intimo contato com a espírito, assim como a parte do rés-do-chão está em contato com o
corpo.
Outra simbologia que destacamos é a que chamamos de as “Três Grande Luzes da
Maçonaria” – O Volume da Lei Sagrada, o Esquadro e o Compasso. Em termos junguianos o
Esquadro representa a Psique, o Compasso representa o Espírito e o Voluma da Lei Sagrada, a
Divindade. As várias posições em que estes objetos aparecem em cada grau descrevem em que
proporção a psique de um iniciado está sob influência do seu espírito.
De uma maneira muito sumária tentamos mostrar como o Ir MacNulty vê a Maçonaria
como Psicologia, daqui em diante, acredito, estamos pronto para mostrar como o Iniciado se enquadra
nesta forma de se estudar a nossa Ordem.
O Aprendiz Maçom
Ao candidato, ao ser iniciado lhe é dito que, simbolicamente, ele passa a ser considerado
uma Pedra Bruta que será utilizada na construção do edifício social. Em termos humanos ela
representa um ser humano individual. No correr de sua iniciação a maçonaria lhe proporcionou, um
lampejo da natureza da sua psique. Participando dos trabalhos maçônicos, estudando o simbolismo,
outros pequenos conhecimentos vão se juntando aos anteriores até que ele próprio verá seu interior
como a Maçonaria o representa simbolicamente. O principal trabalho do AprMé observar-se em
profundidade, corrigindo seus defeitos, ou seja trabalhar sua psique.
Quando a loja é vista como um modelo da Psique seus
oficiais são comparados aos sete níveis da consciência. Foge ao
escopo deste trabalho detalhar esse assunto que é estudado no 2º Grau.
Pedimos aos IIr AApr que por enquanto acreditem. Mas se lerem
com atenção a Abertura dos Trabalhos em nosso Ritual poderemos
deduzir que o Guarda do Templo está “subordinado” ao Ir 1º Vig.
Esse relacionamento desencadeia um processo de aparecimento do
Self (Eu), na terminologia junguiana. Daí concluímos que o Guarda
do Templo representa o nível de consciência que hoje chamamos de
Ego (nível de consciência mais próximo do plano físico). O ego tem
acesso a alguns modos de operação dentre os quais a Maçonaria
reconhece três: agir, pensar e sentir. Um dos mais importantes
trabalhos do Apr M  é manter em equilíbrio esses modos de operação que estão em contato com
o mundo físico. Para isso ele vai se valer dos seus instrumentos de trabalho.
Assim o Malho um instrumento ativo de força é equiparado à capacidade psicológica
experimentar as paixões, aí incluindo a alegria, a raiva, etc; o Cinzel, ferramenta passiva que direciona
a força do malho de forma precisa, é equiparada à capacidade de análise, do pensamento racional, do
cálculo e por fim a Régua de 24 polegadas, ferramenta de medida com a qual podemos dirigir e
manter em equilíbrio as outras duas ferramentas. Representa a capacidade da consciência de
identificar a função psicológica adequada ao momento.
Em resumo, o AprM, em primeiro lugar, deve tomar consciência da existência de suas
três ferramentas em sua apresentação psicológica, depois trazê-las ao controle consciente para
finalmente mantê-las em equilíbrio.
O Companheiro Maçom
Aceitando que o simbolismo da Ordem encerra um desenvolvimento psicológico, o
caminhar do Apr M rumo ao Segundo Grau faz com que comece a emergir o “Eu”, indicado no
painel pela espiga de milho. O trabalho maçônico nesse nível ocorre na Câmara do Meio similar ao
que Jung chamava de inconsciência pessoal e que tradicionalmente chamamos de Alma. Esse trabalho
está representado no Painel do Segundo Grau, que em termos gerais representa o interior do Templo
de Salomão.
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Em termos psicológicos o símbolo que se destaca no painel é a Escada em Caracol que
define a “dimensão da consciência” desde a materialidade até a Divindade. Este símbolo está entre
os mais complexos de nossa Ordem e seu estudo completo está além dos objetivos deste artigo. Mais
uma vez peço aos queridos leitores que
conceitos impostos pela sociedade pelos
aceitem que ela (escada) define, como
conceitos armazenados em sua alma. Esse
escrevemos linhas atrás, sete “níveis de
processo é doloroso e complicado e muitas
consciência” desde a consciência do corpo
vezes requer o apoio de um “amigo” ou melhor
físico, no fundo, até a consciência do espírito
um Mestre que o orientará nessa jornada. Se
e a divindade no topo. O trabalho do
vitorioso, alcança o “Livre arbítrio”.
Infelizmente suas preocupações não
Comp é galgar a escada degrau por
param
por
aí. Se suas escolhas forem malfeitas
degrau. E como é feita esta progressão?
o iniciado corre o risco de tornar-se uma
Através do emprego de suas ferramentas – o
pessoa autoindulgente, oportunista que não
Esquadro, o Nível e o Prumo.
leva em consideração a sociedade em que vive.
Estas ferramentas são ferramentas de
É hora então, de recorrer ao Painel Alegórico
teste, isto é, servem para avaliar algum critério
do Grau Dois, na busca de símbolos
absoluto, o que as torna muito
que o impeçam tornar-se uma
adequadas
para
representar
pessoa desprezível.
padrões de moralidade. Desta
É lá que encontramos a
forma, o Nível mede o critério
Pedra Polida. Diz o nosso ritual que
horizontal, daí podemos associálo à função psicológica do
ela “ serve para os CCompMM
“Julgamento”. Contudo não
ajustarem seus instrumentos” (Pag
podemos nos esquecer que
93, do Ritual de Comp). Isso
relacionados ao conceito de
no campo da psicologia quer dizer
julgamento encontramos novos conceitos que
que apesar de sermos livres para fazer nossas
podem ser associados ao nível tais como:
escolhas de padrões de moralidade, devemos
decisão, rigor, disciplina, prisão, etc.
também, calibrar esses padrões em relação aos
Da mesma maneira o Prumo, que
que a Divindade lhe exige e que está guardado
mede o critério vertical, corresponde aos
em sua alma.
conceitos de generosidade, dar, perdoar, que
Os processos psicológicos de
podem ser resumidos pela qualidade
trabalho do Grau Dois são difíceis, mas
misericórdia.
espera-se que o CompMconhecendo-se a
Das ideias apresentadas até agora,
si mesmo exerça o livre arbítrio dentro dos
para cada ferramenta, concluímos que nada é
padrões baixados pela Divindade. Esse é o
bom ou ruim por si só. Uma disciplina
trabalho do CompM.
exagerada ou licenciosidade em extremo
O Mestre Maçom4
produzirá sérias dificuldades ao ser humano. O
O Grau de Mestre Maçom, é difícil
grande segredo do êxito moral é manter o
de interpretar porque o processo psicológico
equilíbrio entre “nível justo” e o “prumo
que ritual descreve raramente ocorre em nossa
misericordioso” e isso só é conseguido pelo
sociedade e quando ocorre é tão intensamente
emprego correto do “Esquadro”, ferramenta
pessoal que os que o experimentam relutam
que define o relacionamento entre o nível e o
em discuti-los fora do seu círculo íntimo.
prumo.
O estudo deste grau está calcado, à
Em resumo, a Maçonaria ensina que
semelhança dos anteriores nas suas
o iniciado deve procurar sempre atingir esse
ferramentas e símbolos e na Lenda do Terceiro
equilíbrio de maneira a substituir antigos
Grau. Esta última, em linhas gerais, possui
4

Queridos leitores, mais uma vez preciso de sua complacência para a última parte deste artigo.
Somente os MMMMterão pleno entendimento do assunto, pois nela serão examinados assuntos atinentes
à aquele grau. Aos AApr e CComp solicitamos que aceitem no que será exposto.
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dois aspectos: o primeiro narra um evento
catastrófico que impacta toda a humanidade e
o segundo cita os meios pelos quais a perda
narrada na primeira parte pode ser revertida
restaurando o bem-estar humano.
O mundo ocidental criou uma
interpretação mística da Bíblia, onde em
Gênesis I é descrito a “criação” do Mundo do
Espírito e em Gênesis II, a “formação” da
Alma e do Mundo da Psique. Neste contexto
a primeira parte da lenda refere-se a “Queda
do Homem”, isto é, a raça humana pela
primeira vez é encarnada por um ato da
vontade Divina, mas perde a habilidade de
“andar com Deus”. Em outras palavras
podemos dizer que a humanidade perdeu a
capacidade de se comunicar diretamente com
a Divindade. A Maçonaria trata esse assunto
através do simbolismo da morte.
A interpretação da morte a que se
refere a Lenda não é uma morte física, mas sim
um processo psicológico individual que de
alguma forma é análogo à morte física. Senão
vejamos: Se considerarmos o Homem como o
“Templo de Deus”, a construção deste templo
estará quase completa quando ele estiver
prestes a nascer. Este Ser já possui um espírito,
uma alma e um “Eu” e habita um plano em que
está em contato direto com a Divindade. No
momento do seu nascimento ele perde a
consciência, ou seja perde o contato
consciente com sua alma e seu espírito e com
a Divindade. É a morte não física a que nos
referimos. É por isso que o ritual declara que
“os segredos dos MMMM foram
perdidos”. (a consciência da existência dos
Reinos Superiores).
O processo da morte do “Eu”
descrito no ritual de uma maneira dramática,
só pode ocorrer no Iniciado psicologicamente
maduro. Explicando: o Comp que cumpriu
com todas as suas obrigações, desenvolveu sua
própria vontade, seu “Eu” aflorou e está pronto
para submetê-lo à vontade da Divindade.
Julga-se preparado, e a cada ataque que sofre,
persevera, mas a situação só piora. Finalmente
se volta para o “Oriente”, origem de toda ajuda
infalível. Recebe o último e definitivo golpe e
morre. Mas não é o fim. É neste momento que
revendo sua trajetória maçônica percebeu que
como Apralém do corpo físico existia “algo

superior”; passando a Comp sua percepção
aumenta e percebe que o seu ser é composto
de um espírito, uma alma e um “eu”.
Entretanto o aumento de sua percepção lhe
mostra que ainda está sujeito a momentos de
ilusão e passa a lutar para separar o real do
ilusório e tomando pleno conhecimento de si
mesmo, se reconhece como um ser espiritual
que possui uma alma e um corpo.
Todo este trabalho é feito com o
emprego dos utensílios do Grau, que são
ferramentas de desenho ou criatividade – o
Lápis, o Cordel e o Compasso.
O Lápis é uma ferramenta ativa, com
ela transportamos os pensamentos residentes
na psique para o mundo físico. Ele representa
aquele ponto profundo no inconsciente onde o
material vindo do espírito adentra a Psique e
toma forma na mente. Este fenômeno
conhecemos como “criatividade” ou mesmo
“revelação”.
O Cordel ferramenta de uso prático,
serve para marcar os ângulos do edifício
“fazendo-os iguais e retos” ou seja limita o uso
do lápis. Essa função é conhecida como
“entendimento”.
Como tudo no ser humano, essas
duas funções citadas nos parágrafos anteriores
precisam ser mantidas em equilíbrio. Isso é
feito com o Compasso. Ele é uma ferramenta
de proporção.
Essas idéias dão uma imagem do que
seja um Mestre Maçom, em termos
psicológicos um ser maduro que permanece na
luz do espírito, mas com os pés no chão do
Mundo Físico de acordo com a vontade
Divina.
Conclusão
A Maçonaria transmite seus
conhecimentos através de símbolos e alegorias
e este sistema de ensino tem permitido a
transmissão de nossas tradições e mistérios,
através dos tempos, adaptadas à época em que
se vivia e conforme as regras da sociedade.
Esse sistema permitiu que IIr
conhecedores de outras áreas de conhecimento
pudesse traçar um paralelo entre o simbolismo
que nos é ensinado nos rituais e outro ramos
da ciência. Esperamos que o artigo deste mês
tenha contribuído para a aquisição de novos
conhecimentos.
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Devido ao tamanho do Artigo do Mês, algumas seções tradicionais deixaram de circular na presente edição.

Texto de Apoio
Psique é tudo o que é formado pelos fenômenos que ocorrem na mente humana. Se
imaginarmos o Ser Humano como um computador, seus órgãos seriam o hardware, enquanto que o
cérebro seria o software. Assim como no computador, a Psique possui um banco de dados, o nosso
inconsciente, que armazena nossos sentimentos, experiência, ou seja, todo o conteúdo.
Para JUNG a psique possui três níveis, a saber: consciência, inconsciente individual e
inconsciente coletivo. A Consciência mantém contato com o mundo interior e exterior do sujeito. É
neste nível que ocorre a memória, o senso de identidade, atenção, raciocínio. As pessoas são
conscientes apenas de pequena parte de sua vida psíquica.
Inconsciente pessoal
Refere-se à camada mais superficial do inconsciente. Nele permanecem os conteúdos
inconscientes da vida do indivíduo, sendo representados pelos sentimentos e ideias reprimidas, que
geralmente não podem ser recuperadas de forma consciente.
Inconsciente coletivo
Pode ser entendido como uma herança a todos os seres humanos. É um conjunto de sentimentos,
pensamentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade, que inclui experiências humanas universais
como amor, ódio, medo, perigo e dor. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, é herdado.
Fonte: Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional

Ao encerrarmos as atividades do corrente ano “A
Vitória” deseja aos seus queridos
leitores um fim de ano de muita
paz, alegria e união.
Ao mesmo tempo que
roga ao GADU que
proporcione aos nossos dirigentes a
Sabedoria necessária para:
conduzir nosso país rumo ao desenvolvimento sustentável;
diminuir as diferenças sociais; diminuir a violência em todas as suas nuances; proporcionar a todos
os brasileiros acesso à saúde e educação e que o povo brasileiro tenha inteligência para escolher bem
esses dirigentes, de modo que o nosso país volte a ocupar o lugar de destaque no seio da comunidade
internacional que tanto merecemos.
Até nosso próximo encontro, em março de 2018, se assim o GADU permitir.
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