
Usando a Simbologia para Cuidar da Saúde Mental 

 

 Nesses tempos de pandemia o isolamento social, independente de qual modelo, ainda 

é uma medida de contenção da disseminação do coronavírus. No Brasil e especialmente para 

nós maçons o direito de ir e vir nos é muito caro, está no inciso VX do artigo V da Constituição 

Federal e possui inspiração na Revolução Francesa, o termo Freemason também deriva dessa 

ideia da livre circulação dos pedreiros. É fácil pressupor que o autorrecolhimento a um nível 

inédito na vida da maioria é algo que trará repercussões à saúde mental de muitos de nós. O 

presente artigo sugere que esse é um bom momento para o exercício prático da Arte Real e 

sugere algumas dicas de preservação da saúde mental de seus Obreiros. 

1) Lembram-se das sete virtudes? Das quatro cardinais, uma delas é a prudência, 

então tome muito cuidado com a informação que você consome, as mídias sociais 

estão infestadas de informações falsas, tendenciosas ou, ainda que bem 

intencionadas, equivocadas. Para quem quer se informar de maneira confiável 

sugiro os sítios eletrônicos do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br/coronavirus, 

da Organização Pan-Americana da Saúde, www.paho.org/bra e da Secretaria 

Estadual da Saúde de Minas Gerais, www.saude.mg.gov.br. Nestes sítios 

eletrônicos as informações são transparentes, precisas, sem alarmismo ou 

sensacionalismo. 

2) Outra das quatro virtudes cardinais é temperança. Além dos cuidados com o quê 

estamos lendo ou assistindo, temos que ter cuidado com a quantidade. Muito 

tempo exposto a informações que podem ser conflitantes entre si ou que não vão 

de encontro ao nosso desejo nos deixa excessivamente ansiosos e isso não faz 

bem ao nosso cérebro. 

3) O estabelecimento de rotinas também ajuda bastante, com horário para levantar, 

alimentar (evita aumento de peso), estudar, fazer exercício físico, trabalhar et 

coetera. Nada de novo para nós que trabalhamos com a régua de 24 polegadas, 

esse é um grande momento para colocarmos em prática essa simbologia. Não se 

esqueçam de um tempo para orar também! 

4) A Cadeia de União nos sugere, dentre outras coisas, que isolados somos frágeis e 

mais passíveis de falhar; as mãos dadas em círculo de força torna cada elo dessa 

corrente um pouco mais forte. Não devemos nos distanciar emocionalmente de 

quem gostamos, manter o contato ainda que virtualmente é muito importante. Rir 

de uma boa piada, emocionar-se com uma história de superação, dar uma palavra 

de conforto, receber uma palavra de conforto, ouvir sugestões, ajudar um Irmão 

trás paz à alma. Pessoalmente acho que a Egrégora se forma mesmo em reuniões 

virtuais, vamos emanar e receber boas energias! 



5) Somos todos pedras na construção do Templo Universal e para que o encaixe 

entre elas seja justo e perfeito é necessário que o corpo esteja bem, então faça 

exercícios com regularidade, alimente-se bem, evite o que não é saudável e o 

excesso. Conseguimos nos exercitar em casa usando saquinhos de feijão, caixas 

de leite ou mesmo usando o peso do próprio corpo. Na internet existem aulas de 

exercícios que podem ser feitos em casa, mas nunca se esqueçam de cuidar da 

postura e do próprio limite. 

Cuide-se, ajude seu Irmão e preserve sua Ordem! Na certeza que TUDO VAI FICAR 

BEM, envio um caloroso Tríplice e Fraternal Abraço, ainda que virtual. 
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