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MUDAR DE VIDA 

Antes de começar esse texto explicativo já lhe parabenizo, pois, ter baixado ele e se 
proposta a fazer a leitura do mesmo, já consiste em diferencial muito importante.  

Eu sou o Prof. Me. Cídio Lopes e vou lhe apresentar alguns requisitos, de modo muito 
resumido e em forma de pontos fundamentais, para você pensar sobre maçonaria no 
geral e sobre nosso curso em particular. Eu ofereço um serviço na forma de Curso que 
lhe oferece informações importantes sobre o que é “ser maçom”. Eu vou de aspectos 
antes de você entrar e depois adentro nos conteúdos estudados por quem já está na 
maçonaria.  

Eu vou te ajudar a ser maçom? Essa pergunta pode ser sim, se você compreender o 
seguinte: se você souber o que é maçonaria, você então verá como se entra. Se você não 
conseguir compreender isso, não conseguirá.  

Vamos ao primeiro desafio: 

 

Tempo e Dinheiro 

Sem pensar nesses dois tópicos será impossível avançar.  

 

1. Sem dinheiro? 

– Se você pensa que irá conseguir “sentar na janela” sem pagar estais 
sendo ingênuo. 

– A questão é saber onde gastar, isto sim será a sabedoria. 

– O pulo do gato é saber avaliar onde, como, quando e quanto gastar. 
Justamente nisso que vou lhe auxiliar nesse momento e depois ao longo 
do curso.  

 

2. Sem tempo? 
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– Esqueça esse papo, você não ao fará mudanças. 

– Porém, se você parou para ler esse texto, considere que você tem 
tempo. Pode não está otimizando ele. 

– 15 Minutos por dia. Se você lê 15 minutos por dia sobre um 
determinado assunto: durante um ano você saberá sobre ele mais que a 
maioria dos “náufragos” da internet. 

 

3. Tempo e Dinheiro 

– Saber como gastar 

– Nunca gasta: não vai a lugar algum. 

– Gasta aleatoriamente, sem ter clareza do que deseja; perde dinheiro 
por não saber usar o que compra. (Fortunas em celulares para usar o zap, 
sendo que modelos baratos atenderiam; paga assinatura de TV e não vê 
1%) 

 – Como saber escolher (tempo) 

– Se todo dia você vê alguma coisa de graça no youtube, de modo 
aleatório; não vai a lugar algum. 

– Ninguém coloco o “pulo do gato” no youtube. É só isca. 

– Você “acha” que sozinho vai conseguir? 

– Vai ficar como naufrago da internet. Vai navegar sem nunca chegar a 
lugar algum. E se chegar, não saberá que chegou. O exemplo mais 
evidente é quando alguém me pergunta: “mas é difícil ser indicado para 
entrar na maçonaria” e eu respondo, faça o curso que saberá como; olhe 
os roteiros que ofereço no curso, compare, etc. A pessoa não sabe avaliar, 
pois não tem paciência e não sabe avaliar o que é um projeto sério de 
formação e um vídeo polêmico do youtube.  
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– Comparemos uma triste realidade brasileira. No início dos anos 90, até 
95, havia mais jovens com Ensino Médio do que hoje (ano 2019) quando 
temos celulares em toda parte; oferta de Ensino Médio gratuito do 
governo; com todo o material; O problema do jovem não estar na escola 
é bem amplo e não é culpa da internet, mas internet não muda a vida 
das pessoas, se mudasse sozinha não teríamos esse problema; pessoas 
auxiliam outras pessoas a mudarem de vida.  

 

4. Sabe como fazer a escolha?  

 

 – COMPARE: o vendedor está apressado em te vender. Cai fora, é cilada.   

 – TRANSPARÊNCIA: qualquer pergunta sua é mau respondida ou não 
tem resposta que lhe agrade. O vendedor desconversa e já vai falando 
outra coisa linda, maravilhosa. Caí fora, é cilada.  

– PROMESSAS: o país vai mau, mas o produto ofertado supera tudo. E 
tudo depende de você; você terá tudo ao contrário do que está 
ocorrendo no seu contexto; e não importa a sua dúvida, o produto vai 
preencher tudo. Cai fora. 

– ALGUÉM: no caso de produtos da internet, você nunca vê pessoas; 
nunca consegue fazer alguma pergunta.  

– LUGARES: você não sabe de onde a pessoa fala, as fotos mais parecem 
coisa de cinema; as imagens de pessoas parecem ser de outro mundo.  

 
 
5 . O QUE EU OFEREÇO? 

Transparência, honestidade, e um amplo roteiro que trata 
todos os temas próprios de cada grau da maçonaria simbólica, 
que são três. Grau de Aprendiz Maçom – 80horas aulas.  
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Após você terminar o primeiro grau e for aprovado, você poderá 
seguir para os demais; sendo o Grau de Companheiro Maçom o 
segundo e por fim, o terceiro, o de Mestre Maçom. Sendo esses 
dois últimos feito separados e com valores para cada um deles.  

Ao adentrar no curso você receberá esse roteiro 
completo (ementa), segundo o curso do grau em que estiver 
matriculado.  

Nesse roteiro, que funciona como um mapa, você 
saberá em detalhes quais livros vamos ler e comentar e o 
que iremos fazer. Para quem já fez um curso superior, sabe 
que esse roteiro recebe o nome de “Ementa” do curso. O 
roteiro gera segurança, transparência e podemos depois 
avaliar se ela foi cumprida ou não.  

 E fundamental: com esse roteiro eu quantifico o que eu 
estou “entregando” em troca do seu pagamento. O valor que 
cobro é comparado a uma matéria universitária; de forma 
que o preço foi pensando nesse contexto, sendo o nosso um 
valor ligeiramente ainda mais barato.  

O curso tem exigências como qualquer curso acadêmico; 
leitura (tempo), escrita, fala, audição, além de ter feito o 
pagamento da semestralidade. Para concluir tem que 
executar todas as atividades como em qualquer disciplina 
universitária. 

5. VOCÊ TEM DÚVIDAS? 

É normal e se é recente seu contato com nosso trabalho você 
ainda ficar com dúvidas. Minha sugestão são duas, entre em 
contato, podemos conversar um pouco mais. Claro, só depois 
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que você tenha lido esse roteiro; na conversa irei procurar saber 
se você leu todo ele.  

A segunda sugestão é ler outros trabalhos nosso sobre 
maçonaria, sobre temas próprios da maçonaria. Assim que 
entrar em contato e se for essa a sua demanda, irei lhe enviar 
alguns textos para auxiliar.  

  

  

 


