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CERAT – CLUBE EPISTOLAR REAL ARCO DO TEMPLO 
 
 
A grandeza do homem não consiste na abundância 

daquilo que conhece ou possui, mas na abundância dos 
benefícios que esparge e semeia, atendendo as necessidades de 
seus Irmãos e aos desígnios do Grande Arquiteto do Universo! 

 
 

Tive a honra de ser convidado pelo Resp.’. Ir.’. E. Figueiredo, amigo ao qual devo 

incontáveis gentilezas, para filiar-me ao CERAT – CLUBE EPISTOLAR REAL ARCO DO 

TEMPLO. 

CERAT – CLUBE EPISTOLAR REAL ARCO DO TEMPLO é uma sociedade 

constituída de Maçons que se congregam para a permuta de correspondência, pesquisas, 

livros, periódicos maçônicos, troca de e-mails e demais achados e estudos maçônicos, visando 

estreitar ainda mais os laços de fraternidade, paz e amizade em que todos se unem no ato de 

criar. Também o CERAT não está vinculado à Potências Maçônicas, sendo eqüidistantes dentre 

elas. Consta de seu estatuto que não são admitidos nos contatos CERATIANOS, assuntos que 

promovam ou agravem as dissidências maçônicas. 

Pelo que pude depreender, os objetivos desse clube é uma proposta estratégica e 

dinâmica representada pelos filiados correspondentes, revestindo função de importância, talvez 

imensurável, para a Maçonaria. Aos que se propõem servir à Sublime Instituição expondo seus 

pensamentos e o resultado de suas pesquisas ao grupo que opina, diverge, debate as idéias, 

tudo no interesse da causa maior, a Maçonaria, e, sem desavença entre seus pares. 

Se de início transparecer exagero ao Irmão leitor, seria bom refletir sobre o 

significado, para que preste também o seu apoio à causa, porque, sem dúvida, ele é o 

multiplicador veloz da comunicação, que se traduz, em termos de ciência social, em 

conhecimento, cultura, informação, unidade, ação e outros atributos. Vejamos porque: 

1) Existem sempre em cada Loja, estudiosos e intelectuais Maçons; que, por não 

terem oportunidade de divulgar o seu pensamento, as suas pesquisas ou conhecimentos, 

muitas vezes bem particulares, privam o mundo maçônico, e mesmo o profano, de reflexões e 

descobertas originais, profundas e até transformadoras. 

2) As opiniões e posições particulares, a cada Maçom ou a cada Loja, uma vez 

circuladas, promovem identificação forte com elas e, com isto, maior unidade filosófica e moral 
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dentro da comunidade, fazendo com que os anseios e as preocupações de uns estejam 

presentes em toda ela, tornando-se viáveis em soluções e em positivação de fatos. 

3) A Cultura cresce pelo intercâmbio e a velocidade desse crescimento se faz pela 

comunicação eficiente e o acesso de todas as informações.  

4) O mundo de cada homem está restrito ao meio do qual toma contato. O Maçom poderá estar 
restrito ao meio maçônico de sua Loja e não ao mundo da Maçonaria, se deixar de abrir esse 
contato com todas  
:  

as Lojas da jurisdição, da Obediência, do seu país e mesmo via virtual (Internet), do 

resto do mundo. A informação é o contato com o mundo real. 

5) As lideranças maçônicas, como qualquer outra liderança na sociedade, são fortes 

na medida que conhecidas nos seus propósitos e na medida do apoio de opiniões. A 

comunicação liga estas duas forças, unifica seus procedimentos, organiza seus trabalhos e 

influi nos acontecimentos, gerando a aspirada comunidade pensada. 
Estes cinco pontos já responderam, cremos, ao objetivo. Quem escreve e faz 

circular sua mensagem, é o elo desta dinamização. Oferecendo informações, narrando fatos 

importantes e publicando trabalhos de boa qualidade, ele estará integrando o desenvolvimento 

da Ordem e divulgando-a no Brasil. Sabemos que os Maçons iniciantes não recebem em Loja 

os cuidados necessários à sua formação, que está longe da profundidade desejável. Há sempre 

indecisões nas interpretações simbólicas e ritualísticas. Comentários mais completos, 

informações, as dúvidas esclarecidas, ao mesmo tempo para todos, além das informações 

sábias ditadas pela experiência de especialistas em pontos complicados dos rituais, estudos, 

ensinamentos teóricos, poderão oferecer cultura e conhecimento muito melhor no primeiro e 

segundo graus. 

Mas, importante é que se diga, somente com bom apoio ele realizará esta tarefa. 

Cabe a cada Irmão ajudá-lo e municiá-lo com informações de qualquer natureza, no sentido de 

transferir aos demais leitores os seus esforços de busca, que produzirá bons frutos entre 

milhares de Maçons. 

Não esqueçamos que entre os que escrevem, há também levianos, pseudos-sábios, 

e orgulhosos de um saber incompleto. Denotam superestimação exibicionista das próprias 

qualidades, se supondo mais do que são e se vangloriando em ser poucos indulgentes com os 

mais humildes. Contudo, temos em maioria os esclarecidos, de sublimes virtudes, avançados 

intelectual e moralmente, que exprimem seus pensamentos de maneiras sábias, sensatas e 
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sublimes, conforme seu caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem, a 

busca de conhecimento e o desejo de compartilhar o aprendizado com os demais Irmãos. 

É muito prazeroso percebermos a variedade de estilos, pontos de vista e análises, 

segundo diferentes autores. 

Queremos nos referir aos que se atrevem escrever, colocando no papel o 

pensamento, atributo do espírito. O escritor maçônico deve atentar necessariamente para o fato 

de que a responsabilidade é muito grande, uma vez que suas idéias chegam tanto aos que 

conseguem quanto aos que não conseguem discernir a respeito da idéia exposta. 

O indiscutível é que o escritor maçônico sempre será responsável pelo que divulga. 

Em nome das “verdades pessoais”, muitos escritores maçônicos terão que prestar contas de 

suas obras, o que não é nenhuma novidade para os adeptos da Ordem. Um artigo que 

contenha erro subliminar e que por causa disso leve o leitor a conclusões errôneas ou 

distorcidas, sobre o assunto em questão, poderá não ser benéfico para ele, dependendo de 

seus conhecimentos sobre Maçonaria. Quais os conhecimentos seriam levados às suas mentes 

e corações através de trabalhos, crônicas, citações, etc, passadas sem a pureza das intenções 

e da sinceridade do escritor? 

Nem sempre se escreve boas coisas e que tenham real proveito, mesmo que o 

escritor se empenhe em provar a sua sinceridade, apóie o que disser em exemplos. 

O erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado 

suficientemente, dando lugar, desse modo, a uma crítica fundamentada. Queixam-se do 

julgamento temerário de seus antagonistas, sem se darem conta de que exibem falhas 

elementares. Aliás, malgrado todas as precauções, seria presunção julgarem-se ao abrigo de 

toda critica: primeiro, porque é impossível contentar a todo mundo; em segundo lugar, porque 

há pessoas que riem de tudo, mesmo das coisas mais sérias, uns por seu estado de ignorância, 

outros por seu caráter. Riem do que não conhecem. Infelizmente, em geral não brilham nem 

pela finura nem pelo bom gosto. 

Escritores (o exemplo vale também para os oradores) estão susceptíveis às 

influências do ambiente em que vivem e da vaidade a que podem ser conduzidos. Devem 

procurar o caminho da razão, do bom gosto, do bom senso, o que podem encontrar facilmente 

na humildade. 
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E, assim, evitaremos discussões estéries que não conduzem a nada, mas sempre 

quebram a harmonia do todo. 

O que é necessário é conciliação entre todos! Tolerância para com os defeitos dos 

nossos Irmãos.  O ideal, é que se restabeleça a confiança nos trabalhos do CERAT para que a 

inércia não seja risco de seu desaparecimento.  E não será com ironia e brincadeiras que se 

evitará. 

Que o Grande Arquiteto do Universo nos cubra com Sua Luz, abra sempre as 

nossas mentes para o entendimento, nos ajude na estrada da Virtude a cumprir Suas Leis e os 

nossos corações para o sublime sentimento do amor, da união e da tolerância. 

Meditemos! 
Valdemar Sansão 

 
 
 
 

“de Exigir tolerância para com toda e qualquer forma de manifestação de consciência, de 
religião ou de filosofia, cujos objetivos sejam os de conquistar a Verdade, a Moral, a Paz e o 
Bem Estar Social”. 

(Ritual do Aprendiz Maçom) 
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