4° Reunião do Clube do Livro Maçônico - Ritos e Rituais
15/11/2018
Por ser em um feriado, tendo início às 15:30, excepcionalmente a 4° reunião do Clube
do Livro Ritos e Rituais foi realizada na parte da tarde, na Residência do Irmão Aylton
Cordeiro Neto. Estavam presentes além do anfitrião, os Irmãos Cloves Gregorio,
Giovanni Mendonça e Rogério Miranda. O som estalado e de fuga de gás da lata de
cerveja inaugurou a reunião, o sol invadia o ambiente deixando-o claro, assim como a
maravilhosa mesa redonda que se formava. Conversamos sobre diversos assuntos
abordando a Fraternidade, não deixamos os problemas de fora, resultando sempre em
um embate saudável de ideias com um leque de resoluções e o melhor, sugestões de
boas práticas.

Foto da reunião do Clube do Livro Ritos e Rituais em 15/11/2018.
Os esclarecimentos mais importantes foram os que dizem sobre a beneficência que
este Clube pretende fazer em junho de 2019. Como conversado anteriormente, foi
acordado por alto que devemos pagar um curso profissionalizante na área de
informática para uma criança carente, mas encontramos barreiras. A primeira delas é
que seria improvável que esta criança tenha computador para o aperfeiçoamento do
que aprender no curso em casa, a segunda é que cursos de informática envolvem
módulos, e que provavelmente o valor arrecadado não arcaria com um curso
completo. Então decidimos estudar melhor e ver cursos profissionalizantes completos
em instituições tal qual SESC e SENAI, que são bem mais caros, porém que daria

uma base completa ao agraciado para que quando formado já pudesse ingressar no
mercado de trabalho. Um dos fatores que pesa nessa opção é o valor elevado, porém
pretendemos angariar fundos com nossos parceiros para completar esse valor (isso,
você mesmo que está lendo), ou recolher por mais tempo o fundo a fim de chegarmos
ao valor total do curso.
Perto do meio da reunião foi lida a Resenha sobre o Livro “+ Fios da Meada” do Autor
João Guilherme pelo Irmão Cloves Gregorio, juntamente com um trecho da obra. A
resenha segue anexada a esta ata.
Um dos ápices da reunião, além do clima fraterno regado à cerveja, boa música e
pizza, foi a explanação que o Irmão Aylton Cordeiro realizara sobre o tópico
“Jusnaturalismo X Juspositivismo”, elucidando os presentes com o este conhecimento
que trouxe em seguida um caloroso debate de como a maçonaria se encaixaria dentro
dessas duas teorias. A conversa rendeu, as opiniões foram diversas e optamos por
deixar esse assunto sob malhete no intuito de escrever, posteriormente, um artigo ou
peça que pudesse ser mais abrangente dentro deste tópico.
Perto das 21h, ouvíamos uma banda chamada Tuatha de Danann em um hilário clipe
“The dance of the little ones”, o
 nde um duende dançava. Foi nesse momento onde, de
maneira tão hilária quanto o clipe, a descarga da casa do nosso anfitrião ficou maluca
e começou a jorrar água pelo banheiro! Infelizmente os irmãos presentes não eram o
Mario e o Luigi (sim, esse trocadilho foi péssimo) , mas tentaram consertar. O horário
avançava, dia 16 era um dia de trabalho normal e após uma agradável tarde regada de
conhecimento, bom humor e boa conversa, o encontro terminou.
A nossa hospitalaria recolheu mais R$ 40,00, totalizando R$120,00 no caixa.

Duque de Caxias, 15 de Novembro de 2018.
Fraternalmente,
Cloves Gregorio
Giovanni Mendonça

Rogerio Miranda
Aylton Cordeiro Neto

Resenha do Livro "+ FIOS DA MEADA" de João Guilherme,por Cloves Gregorio.
Um Rito de Origens Escocesas, idealizado na França e concluído nos Estados Unidos
da América. Suas origens e evoluções mais parecem um balaio de gato, porém um
autor se propôs a achar o fio da meada e tenta "desembolar" esse nós, ou seria 81?
Hoje eu trouxe o livro + Fios da Meada de João Guilherme, o Livro tem a proposta de
traçar (literalmente) a história do "O Rito", ele, o Escocês Antigo e Aceito! Então
primeiro o autor te situa no cenário da França no século XVIII, depois passeia entre as
influências cavalheirescas e Escocesas, história da Grande Loja dos "Modernos" e
"Antigos". Traça também de modo ilustrativo as influências das rituais dessas Grandes
Lojas e suas disseminações na França, a criação e exportação para os EUA do Rito
de Perfeição de 25 graus, seu desenvolvimento na terra do Tio Sam e sua volta para a
França já como REAA com 33 graus e posteriormente sua vinda para o Brasil. O livro
trata ainda da velha discussão avental vermelho vs. avental azul.
O mais interessante é que a obra não trata de verdades absolutas, pois todo o trabalho
foi feito com muita cautela pesquisando a fundo e deixando várias nuances a escolha
do cliente. O ponto alto são as ilustrações do próprio autor que contempla a heráldica
do grau 1 ao 33 em páginas de papel couchê coloridas.
O livro pode ser encontrado tanto no site da grafica Infinity, quanto no Círculo do Livro
Maçônico da editora "A Trolha" e custa entre 60 e 80 reais.

Fraternalmente,
Cloves Gregorio

