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A Verdade 
 
 Vou falar sobre um assunto, muito interessante, que é 
mencionado ao Aprendiz logo que ele entra na sublime Ordem 
Maçônica: a VERDADE. 
 Inclusive, no Tempo de Estudos da ARLS L’Áquila Romana, o 
trabalho apresentado recentemente, sobre “Renascimento, Reforma 
Religiosa e Contra Reforma Religiosa”, esse assunto esteve 
diretamente ligado à outros como “Inquisição”, “Heresias Sociais”, 
“Cátaros”, catequese, jesuítas, etc. 
 Vou expor um depoimento sobre esse assunto de um escritor 
famoso, que nem Maçom ele era: Erich Von Daniken. 
 Todas as coisas têm o seu lado verídico. A história, a origem 
das coisas, a religiosidade, etc. Esse depoimento é sobre a 
religiosidade do ser humano. Assunto controverso, mas muito bem 
delineado por ele. 
 “Talvez faça algum bem dizer algumas palavras sobre a 
“verdade”. 
 Isso é válido não só para o cristão, mas também para os 
membros de outras comunidades religiosas, grandes ou pequenas. 
Teosofistas, teólogos e filósofos meditaram sobre sua doutrina, 
sobre seu mestre e seus ensinamentos: estão convencidos de 
haver encontrado a “verdade”. 
 Naturalmente, cada religião tem sua história, as 
correspondentes promessas de Deus; tem suas alianças com Deus, 
seus profetas e sábios mestres, que disseram... 
As provas da “verdade” sempre partem do centro da própria 
religião. 
 O resultado é uma forma fechada de pensar que fomos 
induzidos a aceitar desde a infância. Não obstante, muitas gerações 
viveram e vivem na convicção de estar de posse da “verdade”. 
 Um pouco mais modestos, julgamos que não podemos 
possuir a “verdade”. Pode-se, na melhor das hipóteses acreditar 
nela. Quem realmente procurar a “verdade”, não pode e não deve 
procurá-la unicamente sob as premissas e dentro dos limites de sua 
própria religião. Caso contrário, a insinceridade presidirá ao exame 
de matéria que exige máxima integridade. 
 Afinal, qual o objetivo da vida: crer na “verdade”, ou procurá-
la?” 
Os leitores, caso queiram, que tirem as suas conclusões... 
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