Meus Irmãos,

À véspera do fim deste desafiador ano de 2016, me dirijo a vocês na esperança de que, juntos, possamos com mais
eficiência, trabalharmos em prol da maçonaria de nossa região, exercendo efetivamente o papel de construtores
sociais que nos cabe.
Neste sentido, reitero o grande valor e relevância que a Coligação Maçônica do ABCDMRR tem e, principalmente o
papel facilitador que esta entidade assume, desde que que trabalhemos juntos, com unidade de propósito, em prol
de uma maçonaria atuante e progressita, que assuma em definitivo o papel de protagonista que lhe cabe.
E o que é a Maçonaria? É o nosso reflexo! Somos nós!
Quando ouço que “a maçonaria nada faz, que adormeceu...”, me aborreço profundamente pois, penso que, se assim
é, quem nada faz ou adormeceu, somos nós!
Em parte, talvez seja verdade, haja vista a pequena participação dos Irmãos nos eventos e atividades promovidos
pelas Lojas e, principalmente, nos promovidos pela Coligação. Mesmo ciente que possa ter havido falhas de
planejamento, comunicação ou outras, constatamos certo desinteresse quando se trata de nos tornarmos
“operativos”. Desinteresse que se traduz, por exemplo, em eventos como o último EREM, com participação de um
número mínimo de Irmãos; ou o Curso de Iniciação Política, evento de altíssima qualidade, cujo qual quase se
inviabilizou pela baixa adesão; ou ainda o ERAC realizado em setembro passado, com participação de apenas
aproximadamente 90 Irmãos, cujo tema Maçonaria e Cidadania, resultou na apresentação de trabalhos de grande
qualidade.
De minha parte – e da de tantos outros Irmãos que tanto trabalharam e continuam trabalhando – acredito no papel
catalizador da Coligação, entidade que é apoiadora, facilitadora e fomentadora das atividades das Lojas e Irmãos de
nossa região, em prol da qual devemos criar sinergia. Enxergo-a como ponto de convergência de nossas ações e
objetivos e, por isso, conclamo os Irmãos e toda a família maçônica, a participarem das atividades da Coligação,
estando presentes, oferecendo críticas e sugestões, arregaçando as mangas, enfim, trabalhando juntos para que
possamos ser mais e mais fortes.
Afinal, há muito o que ser feito!!
Finalmente, em janeiro de 2017, divulgaremos o calendário de atividades da Coligação nas redes sociais – whats-app
e facebook; em nosso site – www.coligabc.com.br ; e por e-mails. Fiquem atentos! Ajudem a divulgar!! Participem!!!
Despeço-me, rogando ao GADU, que derrame sobre cada um de nós e de nossos queridos, seus melhores eflúvios de
Saúde, Sabedoria e Segurança, bem como suas melhores bênçãos. Que tenhamos todos um Feliz Natal e um Ano
Novo repleto de Paz, Harmonia e Prosperidade!
São os votos fraternos da Coligação Maçônica do ABCDMRR.
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