
VIAGEM 

DE 

TREM 



A vida é como uma viagem de trem, cheia de 

embarques e 

desembarques, de pequenos acidentes pelo 

caminho, de 

surpresas agradáveis com alguns embarques 

e de 

tristezas com os desembarques. 



Quando nascemos, 

ao embarcarmos 

nesse trem, 

encontramos nossos 

pais que, 

acreditamos, farão 

conosco a viagem 

até o fim.  

 

 



Infelizmente, em alguma estação eles 

desembarcam, deixando-nos órfãos de seus 

carinhos, 

proteção, amor e afeto. 



A viagem no entanto continua com 

pessoas que se tornarão muito 

especiais. Os irmãos, o amor 

inesquecível, os filhos, sobrinhos, 

amigos. 



Muitas pessoas tomam esse trem a 

passeio.  

 

 

 

Outros fazem 

a viagem experimentando somente 

tristezas. 

 

 E no trem 

há, também, pessoas que passam de 

vagão a vagão, 

prontas para ajudar a quem precisa.  

  



Muitos descem e 

deixam saudades eternas.  

Outros tantos viajam no trem 

de tal forma que, quando desocupam seus 

assentos, 

ninguém sequer percebe. 

 



Curioso é considerar que 

alguns passageiros que nos 

são  

tão caros, acomodam-se 

em vagões diferentes do 

nosso.  

 

 



Isso nos obriga a fazer essa 

viagem separados. 

 

 Mas claro que isso não 

nos impede de, atravessarmos 

nosso vagão e chegarmos até 

eles.  



O difícil é aceitar que não podemos sentar 

ao lado deles, 

pois outras pessoas estão ocupando os 

lugares. 



Não importa, é assim a viagem , 

cheias de sonhos, fantasias, 

esperas, despedidas, 

embarques, desembarques, 

porém, jamais, retornos, porque 

o trem não volta. 



Façamos, então, essa viagem, da 

melhor maneira possível,  

tentando manter um bom 

relacionamento com todos 

 os passageiros, procurando em 

cada um deles o que tem de melhor, 

lembrando sempre que, em algum 

momento do trajeto, 

poderão fraquejar e, provavelmente, 

precisaremos 

entender isso, da mesma forma que 

ao fraquejarmos, eles poderão nos 

entender.  



O grande 

mistério, 

afinal, é que 

não sabemos  

em qual 

parada 

desceremos. 

  

 

 

 



E quando descermos 

sentiremos  

saudades?  

Claro que sim.  

Deixar nossos entes 

queridos viajando 

sozinhos será muito 

triste.  

 



Separar-se 

dos amigos 

também será 

muito 

doloroso. 



A alegria está no 

entanto na 

esperança de 

que, em 

algum momento, 

estaremos na 

estação principal 

e teremos a 

emoção de vê-los 

chegar com a 

bagagem que não 

tinham quando 

embarcaram.  



Isso nos deixará bastante 

felizes se, de alguma forma, 

tivermos a certeza de que 

naquela bagagem existe um 

pouco da nossa contribuição 

para que a viagem tenha 

valido a pena. 



MAÇONARIA 



ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS QUE 

PRESERVAM ENTRE SI  

OS PRINCÍPIOS DA FRATERNIDADE 



FILANTRÓPICA 

Não obtém lucro pessoal de nenhuma 

classe. 

Seus recursos destinam-se ao bem 

estar do genero humano, sem 

distinção. 

Busca a felicidade por meio da 

elevação espiritual e pela tranquilidade 

da consciência. 

        A MAÇONARIA PREZA PELA DISCRIÇÃO E ATUA 

 EM TODOS NÍVEIS DA SOCIEDADE.  



PROGRESSISTA 

Partindo do principio criador 

regular e infinito não se prende a 

dogmas ou superstições. 

 

Busca  a verdade através da razão 

com base na ciência. 



                                 FILOSÓFICA 

Trata da essência, propriedades e 

efeitos das causas naturais. 

Investiga as leis da natureza e 

relaciona as bases da moral e 

ética pura. 

   EDUCATIVA 

Promove o melhoramento 

intelectual, moral e social da 

humanidade. 



OS MEMBROS DA MAÇONARIA SE RECONHECEM POR SINAIS, 

TOQUES E PALAVRAS. 

Utiliza o sistema de graus para transmitir  conhecimentos aos seus membros, 

cujo acesso é obtido por meio de uma iniciação (RITUAL DE ACEITAÇÃO) a 

cada grau (APRENDIZ - COMPANHEIRO – MESTRE). 

RECONHECE A EXISTÊNCIA DE 

 DEUS COMO O “GRANDE 

 ARQUITETO DO UNIVERSO” 

 CRIADOR DE UM MUNDO COM 

REGRAS IMUTÁVEIS. 

SEUS MEMBROS REUNEM-SE EM “LOJAS” DIRIGIDAS POR UM LIDER: 

 VENERÁVEL MESTRE. 



BASES DA MAÇONARIA 

CIÊNCIA 

JUSTIÇA 

TRABALHO 
RESPEITO A 

DEUS 

AMOR AO 

PROXIMO 

DEDICAÇÃO À 

FAMILIA 

COMBATENDO: 

A IGNORANCIA 

O VÍCIO 

A SUPERSTIÇÃO 

A DISCÓRDIA 

O FANATISMO 

A DOMINAÇÃO 

O ORGULHO 

OS PRIVILÉGIOS 



RESPEITO 

A DEUS 

AMOR AO 

PRÓXIMO 

DEDICAÇÃO À FAMILIA  

CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEM UM  

MAÇOM 

VIRTUDE 

HONRA 

MISERICÓRDIA 



REFLEXÃO 





Você sabe por quê o mar é 

tão grande? 



TÃO IMENSO? 



TÃO 

PODEROSO? 



É porque teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios.  



Sabendo 

 receber, 

tornou-se 

 GRANDE.  



E o rio?  

Você sabe  

que ele 

treme  

de medo  

antes de  

entrar no  

mar?                           

 



Olha para trás, para toda a jornada: 

os cumes, as montanhas, o longo 

caminho sinuoso através das 

florestas,  

através 

dos 

povoados, 

e vê, 

à sua frente, 

um oceano tão vasto, 

que entrar nele mais é que 

desaparecer para sempre. 

 



Mas não há outra maneira. 

O rio não pode voltar.  

 

 



 

O rio precisa se arriscar e entrar 

no mar.  

E somente quando ele entra... 

...é que o medo desaparece. 



Porque então é que percebe que 

não se trata apenas de...   

      desaparecer no mar... 



...mas tornar-se  

           o próprio mar. 



O que, por um lado, é 

desaparecimento, por outro, 

é renascimento.  

 

 

 

               Assim somos nós. 

  

 



Voltar é impossível na 

existência. 

  

Podemos apenas ir em 

frente.  

 



A sabedoria inferior é dada  

pelo quanto uma pessoa sabe e 

a superior é dada pelo quanto 

ela tem consciência de que não sabe. 

Tenha a sabedoria superior. 

Seja um eterno APRENDIZ na escola da vida. 

A sabedoria superior tolera, a inferior julga; 

a superior alivia, a inferior culpa; 

a superior perdoa, a inferior condena. 



Nossa Ordem   

fala 

para quem sabe 

escutar! 

Que possamos 

estar sempre 

atentos aos 

sinais. 

 

 



A mente que se abre a novos 

conhecimentos e oportunidades, 

jamais voltará ao seu tamanho 

original. 

 

SEJA 

BEMVINDO, 

MEU IRMÃO!. 
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