
OS TRÊS TOQUES 
 

Batei e Vos abrirá 
 

Batendo às portas do Temp.’. 
do saber elas vos serão abertas; pois, todas 
as portas se abrem ao chamado imperativo 
da vontade e do desejo de aprender, que 
são as chaves mestras que abrirão todas as 
portas cerradas ao vosso passo. 

Batendo aos corações de 
vossos Ir.’., com o toque sincero de vossa 
bondade eles vos abrirão o peito para 
compartilharem das vossas dores e 
alegrias, vossos problemas aflitivos e 
vossas esperanças. 

Batendo com o chamado mágico do saber, na porta da vida, esta vos será aberta. Jamais 
vos esquecendo dos juramentos prestados nas câmaras em que estivestes, nossos corações vos darão 
a prova de fraternidade universal, peculiar em nós, verdadeiros maçons. 

 
Pedi e Vos dará 

 
Pedi a resposta ao enigma que vos atormenta e o significado do símbolo que vos 

confunde, pois, a afã de compreendê-los conduzir-vos-á adiante, um passo mais em cada dia. 
Pedi – ao mestre a chave do segredo que guarda secretamente, pois, se o discípulo está 

pronto para recebê-los, o M.’. também o está para orientá-lo e fazê-lo participar dos seus 
conhecimentos à medida que se façam dignos deles. 

Pedi – sempre a tarefa mais penosa, o trabalho mais árduo, o labor mais perigoo, e 
desenvolvereis uma vontade mais poderosa e uma fortaleza ainda maior, conforme ouvistes dos 
IIr.’. Ven.’. e Ord.’. durante a Inic.’.. 

 
Bucae e Encontrareis 

 
Buscando em vossos corações, encontrareis a palavra que afague uma esperança, o 

gênio doce que alivie vossas penas, e o amor sincero que arranque radicalmente os espinhos 
cravados em vossos corações. 

Buscando em vossa mente encontrareis a solução do problema, a inteligência analítica 
que desentranha um teorema; a finalidade que dignifica, transformando o animal humano em um ser 
pensante que raciocina e analisa, que dirige e ama. 

Buscando em vossa consciência, encontrareis a norma de vossa conduta, o farol 
rutilante que ilumina a estrada da vossa vida, a bússola que guia firmemente a vossa direção pelo 
mar tortuoso de vossas paixões. Em vosso espírito encontrareis o sentido oculto das causas, a 
verdade escondida do símbolo, e a harmonia rítmica da vida. 

Assim, caríssimos Irmãos: Batei e Vos abrirá – Pedi e Vos dará – Buscando 
Encontrareis. 
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