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Saudações estimado Irmão, estou em Londres e trataremos da UNITED GRAND
LODGE OF ENGLAND. Em 13 de dezembro de 2009 escrevi sobre este tema (227Grande Loja Unida da Inglaterra, disponibilizado pelo Irmão Tibério Sá Maia no site
www.samauma.biz/site/portal/conteudo/opiniao/sq0000artigos.html ), porém neste gostaria de
apresentar a U.'.G.'.L.'.E.'. no sentido material, organizacional e com detalhes
simbólicos que muitas vezes passam despercebidos pelos que já visitaram a
Freemasons’ Hall na 60 Great Queen Street. O prédio é muito bonito, sendo
considerado um dos mais perfeitos dentro do estilo Art Decó. Inicialmente pensou-se
em construir um Memorial aos Maçons que tombaram durante a Primeira Guerra
Mundial, mas durante os cinco anos que durou a construção (inaugurada em 1932)
foram dadas novas diretrizes e hoje abriga não só a administração, como um
fantástico Museu, uma maravilhosa Biblioteca, um Templo Nobre ou como eles dizem
“Grand Temple” com 1.700 lugares e vários departamentos que trabalham em prol de
aproximadamente 250.000 membros distribuídos em mais de 8.000 Lojas espalhadas
por toda Orbe Terrestre. Além dos trabalhos administrativos, neste prédio se reúnem
muitas Lojas em 23 Templos e também são planejados e executados importantes
trabalhos de filantropia; pelo que eu pude compreender no ano de 2000 foram
arrecadados mais de 20 milhões de Libras Esterlinas (valor que ultrapassa 53 milhões
de reais) que foram aplicados em “Brotherly Love, Relief, and Truth”. O material de
divulgação explica: “aqui nos encontramos para praticar o Amor Fraternal, Assistência
e Verdade. Os Maçons são ensinados a praticar a caridade e a assistência, não
apenas entre si próprios, mas também para a comunidade como um todo - tanto por
trabalhos de caridade, por voluntariados e obras como indivíduos. ”. Entre vários
departamentos destaco: Canonbury Masonic Research Centre; Freemasonry Today
Magazine; Letchworths' Shop; MQ Magazine; Quatuor Coronati Lodge of Research;
Sheffield University Centre for Masonic Research; Supreme Grand Chapter of
England; The Cornerstone Society e outros quatro onde os trabalhos filantrópicos são
a mola motriz: The Grand Charity; The Royal Masonic Trust for Girls and Boys; The
Royal Masonic Benevolent Institution e The Masonic Samaritan Fund. Logicamente,
também vou escrever detalhes instigantes com o único pro pósito de despertar em
você a vontade de saber um pouco mais sobre o assunto, fazer uma Prancha de
Arquitetura e quando ela estiver pronta, levar para sua Loja enriquecendo nosso
Quarto de Hora de Estudos. Lembrem-se que todos nós, independente do Grau ou do
Cargo, somos responsáveis pela qualidade das Sessões Maçônicas. Observem a
figura abaixo que também está em anexo, farei apenas sete comentários e deixarei os
senhores à vontade para pesquisar:

O brasão da Grande Loja Unida da Inglaterra foi criado por Jehudah Leoni Jacob no final do século
XVII e está coberto de simbolismo, alguns interessantes outros que já nos trazem problemas. 1) A
expressão AUDI – VIDE – TACE, significa OUÇA – VEJA – CALE-SE ou Ouça, veja e mantenha-se
em silêncio, quem sabe sobre tudo aquilo que ouviu e viu? 2) Temos a presença do trino e tudo o
que ele nos ensina através das Três Torres. 3) Temos a visualização fácil do Compasso no sentido
habitual, mas falta o esquadro. Se o esquadro for a parte branca sob o compasso, fica a pergunta por
que não está no sentido habitual? 4) Observe que tanto os seres alados ao redor do escudo quanto
os dois nas pontas da Arca têm patas de bode. 5) Oh Senhor meu Deus! Por que será que temos a
figura de um homem com os braços estendidos para cima? 6) Pelo que eu pude compreender a frase
escrita sobre a Arca está em hebraico e traduz-se como “Santidade ao Senhor“. Peço aos estudiosos
da língua que verifiquem a tradução. 7) Os três animais que aparecem do lado direito do escudo são
o Leão, o Boi e a Águia. E com certeza algum Irmão vai me perguntar por que estando aqui, não
esclareci estes e muitos outros detalhes. Peço mil desculpas, mais meu Inglês (ainda mais o inglês
britânico) não vai muito além de um Ai Love iú meus Irmãos. Espero que as fotos que disponibilizei
no site http://picasaweb.google.com/irquirino , tiradas durante minha estada em Londres e da visita à
"Grande Loja Mãe" possam ser mais esclarecedoras que estas linhas (não há fotos internas, pois
atualmente estão proibidas), não lhes enviei diretamente para não sobrecarregar sua caixa postal.
De acordo com o PROMAÇOM cujo programa visa à integração das Lojas Maçônicas, segue em
anexo, o quadro com as atividades das Lojas que se reúnem na avenida Brasil 478 e, de algumas
situadas fora do Palácio Maçônico.
DEDICO este artigo ao Irmão Silvio Haddad Ex-Secretário de Relações Exteriores da CMSB, que às
vezes sem saber, me inspira quando de minhas visitas ao Exterior a procurar conhecimentos
maçônicos em bibliotecas e museus, mesmo que eles perteçam a Potências com as quais a minha
ainda não tem um Tratado de Reconhecimento. Não podemos participar dos trabalhos ritualísticos,
mas o legítimo Maçom é um Livre Pensador e sendo estes setores abertos ao público é uma
oportunidade de crescimento não só individual como coletivo, pois o pesquisador aprende
unicamente para ensinar e não há nada mais regular na Maçonaria do que o desejo de compartilhar.

Grato pela atenção.
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