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Documento de caráter sigiloso. Proibido a sua divulgação fora da Loja ou do grupo para o qual
foi criado e enviado originariamente.

REVISÃO 2017
Em 16/07/2017
Observação: Estão proibidas quaisquer cerimônias de iniciação, elevação e exaltação, sem a
presença do Grão Mestre ou representante legal do Grão Mestrado e sem que essas normas
tenham sido compreendidas por todos os membros principalmente pelos Veneráveis Mestres.
Saudação a todos os amados irmãos!
Hoje daremos início a uma série de mudanças que visam a reestruturação da GLOMEB.
Essa reestruturação não tem a intenção de inovar. É mais uma “reengenharia” de uma
“engenharia reversa” para que possamos trazer de volta as nossas bases que foram
estruturadas após longos e profundos estudos sobre os “antigos costumes” bem como sobre
um trabalho árduo de interpretação e adaptação daquilo que poderia ser “muito ultrapassado
ou de difícil interpretação pelos membros” para algo muito parecido em forma e fundo porem
atualizado e de fácil compreensão de todos.
Em resumo: chegou o momento de relembrarmos e fixarmos, não só na memória,
mas sim por escrito, dentro das nossas normas, tudo aquilo que ensinamos lá no começo das
atividades da nossa Amada Ordem e que por alguns motivos, dentre eles, a excessiva
criatividade, o inconformismo na obediência das normas e em alguns casos, infelizmente, a
tentativa de aplicar uma visão própria e distante da nossa, no entendimento do que deveria
ser a maçonaria.
Antes de abordar o tema em profundidade e começar a normatizar cada uma das
situações que fugiram do nosso controle e acabaram ganhando vida própria de forma a
perturbar e prejudicar os trabalhos em loja, vou generalizar e descrever aquilo que tenho visto
pessoalmente ou informado pelos demais membros das diversas lojas da GLOMEB, através de
e-mails, telefonemas, conversas pessoais etc.
Dentre essas questões, chamou-me muito atenção alguns aspectos do comportamento
dos membros, que mudam completamente aquilo que ensinei desde o começo das nossas
atividades e que, portanto, não são partes do projeto original da GLOMEB e que devem ser
combatidos, pois do contrário, em alguns anos, teremos que nos deparar com “algo parecido
com a GLOMEB mas que não é.”
Teremos criado, por falta de zelo, uma série de lojas as quais, além do rito
diferenciado, terão cada uma delas uma visão própria sobre gestão dos seus trabalhos e
andamento ritualístico que os membros de outra loja ficarão espantados em constatar quão
diferente são os comportamentos dentro da Potência que não seria necessária a existência
dela, pois de forma alguma instrui, observa, regulamenta, normatiza, centraliza, socorre,
arbitra e nem mesmo controla mais seus membros dentro da loja.
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Os casos mais preocupantes são os seguintes:
1. A escolha dos candidatos.
2. A entrevista
3. A falta de informação para o candidato
4. A recepção do candidato para o dia da iniciação
5. Atividades fora da loja no dia da iniciação
6. O excessivo tempo (demora) que o candidato aguarda na câmara.
7. A forma agressiva como alguns irmãos comportam-se durante a cerimônia de
iniciação.
8. O caráter de “trote universitário” que a cerimônia de iniciação está adotando em
substituição a verdadeira cerimônia iniciatica.
9. A total falta de transmissão dos conceitos esotéricos das viagens durante a cerimônia
de iniciação.
10. A não observância das cinco primeiras instruções transmitidas em loja quando da
presença dos novos iniciados.

Caso deixássemos as coisas como estão, realmente, em breve a Potência não serviria para mais
nada e as lojas compulsoriamente teriam que pedir, cada qual, a sua independência
administrativa e financeira, assumindo daí por diante o julgamento dos atos dos seus membros
sem que houvesse a exigência do duplo grau de jurisdição ou do recurso obrigatório no caso
de um membro se sentir prejudicado pela decisão do Venerável Mestre ou da Loja.
A Potência é a organização máxima, é o conjunto de todas as lojas que a ela pertencem e, mais
do que isso, é a Loja Mãe original de todos nós. Por isso, a ela devemos amor, respeito e acima
de tudo fidelidade.
(A abordagem dos 10 principais pontos negativos acima será feita no próximo capítulo)
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