Carta de Poços de Caldas
A Confederação Maçônica do Brasil – Comab, diante dos últimos acontecimentos e
manifestações por nossas ruas e avenidas, ergue sua voz, como legítima representante de
seus Grandes Orientes Confederados.
Estamos vivendo um delicado momento de nossa história, onde os brasileiros, fazendo
uso das prerrogativas que lhes garante a Constituição, vão à praça pública e fazem valer
seus direitos, de forma pacífica, como devem ser todas as manifestações legitimadas pelo
estado democrático de direito, que deve nortear as reações públicas de caráter
reivindicatório.
Fazemos lembrar que todos os relevantes fatos históricos da nação brasileira, quer
políticos ou não, passaram, necessariamente, por dentro de Lojas Maçônicas.
Assim, como veiculadores da moral e do direito, e como constantes investigadores
da verdade, os Maçons, reunidos neste dia, no oriente de Poços de Caldas, sul de Minas
Gerais, por ocasião de sua 94º Assembleia Geral, não poderiam deixar de manifestarem-se
sobre estes fatos, entendendo-os legítimos, se realizados de forma ordeira e pacífica,
condenando de forma veemente o vandalismo e as depredações que ocorrem.
Estas manifestações não possuem caráter político-partidário, mas, muito acima das
legendas, escuta-se a voz do cidadão e da cidadã, daqueles que contribuem com seus
tributos e que muito pouco ou quase nada têm em troca.
A corrupção e a insegurança que assolam o país não podem ser entendidas por
nossos jovens como uma herança e a política não deve ser vista apenas como uma forma
de enriquecimento rápido e ilícito.
Precisamos de novos valores. A nação brasileira clama pela decência, ética e
transparência dos responsáveis pelas ações governamentais.
A Maçonaria conclama seu povo, para que, mais uma vez, unidos e congregados
pelos laços de liberdade e fraternidade, deixem seus Templos e busquem, na solidariedade
de nossos Irmãos em cada quadrante do chão brasileiro, a semente da honestidade e do
caráter, da moral e do direito, virtudes que norteiam a conduta de todo Maçom.
A Confederação Maçônica do Brasil, congregada em uma única voz, de concórdia
e entendimento, deixa aqui sua manifestação de solidariedade à causa ora aludida, na
esperança que façam eco em todos aqueles que têm responsabilidades com a causa
pública e na certeza que trará dias melhores para todos os brasileiros.
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