MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO

“A tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma,
quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu
pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe
em você”. Aristóteles

Natal é sempre tempo de manifestações de carinho, de gratidão, de esperanças, de
congratulações com amigos e familiares, enfim, de muita alegria e celebrações de paz e harmonia
entre os povos do mundo inteiro.
Para a maioria dos povos cristãos, o Natal é a maior comemoração, depois da Páscoa.
Entretanto, quão poucos são os que tem o verdadeiro sentido do Natal em seus corações. A paz que
tantos buscamos ainda é raramente encontrada, mesmo nas grandes fortunas, nas ostentações de
poder e aparências, nas grandes hostes palacianas ou nas honrarias enganosas do sucesso financeiro
ou profissional.
Basta-nos sentirmos Deus – o Grande Arquiteto do Universo - como Nosso Pai Criador, e
veremos que a paz verdadeira está dentro de nós, intrínseca, e reconheceremos que os nossos irmãos
que se encontram em toda parte necessitam de apoio e estaremos dispostos a apoiá-los, a fim de
sermos também ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só terá sentido e será realmente bela e
gloriosa, na Terra, quando pudermos vivenciar e aceitar por nossa grande família, a Humanidade
inteira.
A busca da paz, sobretudo, deve ser uma via de mão dupla. No âmbito da Maçonaria,
reconhecer no Irmão, Cunhada, Sobrinho ou Sobrinha a oportunidade de convívio e exercício
constante de atitudes de paz, de harmonia e felicidade, devem ser exemplos de virtudes cotidianas.
E é isso que desejamos para todos os nossos Irmãos, Cunhadas, Sobrinhos, Sobrinhas,
Colaboradores, Fornecedores, Parceiros, enfim, todos aqueles que tanto tem colaborado com a
nossa gestão e contribuído para o constante engrandecimento da Grande Loja Maçônica do Estado
de Goiás.
Que haja Muita Paz! Muita Saúde e Muitas Alegrias neste Natal e um Ano Novo repleto de
conquistas e realizações!
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