Queridos e amados Irmãos;
Reservei essas palavras para Folha Symbolica Especial pós
Eleições para agradecer a todas as Lojas, todos os meus amados irmãos,
dos Aprendizes aos Mestres Instalados, pela confiança em mim
depositada, nesse primeiro mandato que ora está terminando. Agradecer
também pela ratificação dessa confiança, em conceder-me mais um
mandato de três anos na condução de nossa Família Symbolica. Sinto-me
honrado e orgulhoso de poder administrar a vontade e o desejo de todos
os obreiros, os quais são expressos em nossas Assembleias Gerais.
Tudo que construímos de 2010 para cá, dentro da implantação da
Maçonaria Participativa; primeiro na gestão do Irmão Luis Sergio Soares
Mamari, e posteriormente a nossa, dando continuidade a um trabalho
pensado e iniciado.
Podemos afirmar, que conseguimos tudo até agora, graças a
participação de todos, cada um doou aquilo que podia doar, e que sem
esse mínimo não conseguiríamos chegar aonde estamos chegando. Falo
isso, alertando aos atuais dirigentes de Lojas (Veneráveis Mestres), e
aos futuros que virão; aos futuros Grãos Mestres e seus Adjuntos, que
não se embebedem com o brilho do Poder, do cargo e da vaidade; sejam
humildes, firmes, tolerantes, justos, e principalmente fraternos para que
mantenham a nossa Família unida, como um “Feixe de Esopo”. Não
disputem cargos, nem em Loja, nem na Alta Administração, procurem
sempre se dedicarem a Potência e a Ordem, trabalhem e estudem com
afinco, pois serão observados, e lembrados por seus irmãos que os
conduzirão aos cargos que merecerem.
Saibamos distinguir e separar o Maçom dedicado e trabalhador do
oportunista, pessoa essa que só se apresenta visando tirar proveito das
oportunidades em benefício próprio.
É aquele que se valendo de pessoas e Instituições, busca obter
vantagens pessoais, em certas situações, aproveitando-se das
circunstâncias, acomodando-se a elas, buscando o poder, e geralmente
tirando proveito de modo menos ético, ou seja, gerando uma política
oportunista e inadequada.
Devemos manter um comportamento ético em nossas atitudes,
refletindo se estamos nos dedicando àquilo que nos propomos, se
realmente poderemos gerar benefício aos demais que nos rodeiam,
apresentando um trabalho sério, ou se queremos apenas suprir nossos
desejos e vaidades.
Não usem do individualismo, falando: eu fiz, eu criei, não, pois
ninguém consegue alcançar os objetivos e o sucesso se não tiver ajuda
daqueles que estão navegando no mesmo barco e em águas tranquilas.

Tudo que foi conseguido até hoje, não foi o Mamari, o Nelio, ou
qualquer outro, fomos todos nós, que conseguimos em dado momento,
tirando, a nossa Potência de uma falência financeira, uma falência
administrativa, pagando todas as dívidas, criando perspectivas futuras,
com projetos implantados e outros que serão apresentados, tais como o
Plano de Saúde, a Pós Graduação a distância, etc...; crescemos com
novas Lojas, novos irmãos, Tratados de Amizade, e criamos um nome
respeitado na Maçonaria Brasileira, pois cumprimos fielmente aquilo
que juramos, ou seja: cumprir fielmente a Legislação do País, a nossa
Legislação (MSNB), os Landmarks, as Constituições Antigas do Rito e a
Constituição de Anderson. Juramos Fraternidade, juramos justiça e
juramos ajudar nossos irmãos e suas famílias, bem como trabalhar em
prol da humanidade.
Se adquirimos objetos físicos e materiais para Potencia; montamos
Templos para os trabalhos ritualísticos; criamos meios de levar
conhecimento aos irmãos, através de ensinamentos, Lojas de Estudos,
peças de arquiteturas, palestras, pesquisas e publicações, e estamos
caminhando na concretização da aquisição de nossa Sede própria em
Jacarepaguá, isso foi, porque trabalhamos juntos, formando uma
unidade forte, cada um doando o pouco de si, as Lojas num todo
colaborando dentro de suas possibilidades, e a Alta Administração
apoiando e contribuindo dentro de suas limitações.
Lembremos sempre que se não houver um conjunto de fatores, não
chegaremos a lugar algum. Não podemos, e não devemos fazer
Maçonarias paralelas, pois esse fato poderá gerar controvérsias e
disputas, que só farão sucumbir o trabalho sério e honesto até aqui
apresentado por todos que buscam o mesmo objetivo e ideal, ou seja,
elevar o nome da MAÇONARIA SYMBOLICA NACIONAL BRASILEIRA,
praticando a Maçonaria deixada por nossos antecessores.
Devemos usar e conjugar os verbos sempre na primeira pessoa do
plural (nós), e nunca na primeira pessoa do singular (eu). Estamos aqui
meus amados irmãos para levantar Templos a Virtude, e cavar
masmorras ao vício; devemos vencer nossas vaidades, policiar nossos
sentimentos ruins e trabalhar nossos sentimentos virtuosos. Devemos
observar o trabalho e o comportamento ético dos irmãos em prol de nossa
Família Symbolica, não devemos nos iludir com pompas e comemorações,
temos que tomar cuidado com o que chega à nós parecendo muitas vezes
uma verdade. Temos que analisar sempre o que é melhor, e o que
podemos fazer de bom para cada vez mais elevarmos a Família
Symbolica. Sejamos observadores, isentos e justos em nossa caminhada.
Encerrando, gostaria de mais uma vez, contar com a ajuda e
colaboração de todos os obreiros nesse próximo período administrativo,
buscando sempre elevar o nome de nossa Ordem e de nossa Potência,

pois essas estão acima de todos nós e ficarão para sempre na história, e
nós, matérias, passaremos e seremos lembrados, se puros de espírito.
Um grande abraço
Nelio Mello de Lima Junior
Grão-Mestre – MSNB

