
REGUA DE 24 POLEGADAS 

Acredito na régua de 24 polegadas, nas 24 divisões que norteiam as 24 horas do 
dia. 

  

Acredito que na vida há momento para tudo. E hoje é momento de agradecer. 

  

Agradecer a deus, por tudo que tem colocado a minha disposição ao longo destes 
49 anos de vida terrena. 

  

Agradecer por uma família maravilhosa e harmônica que me foi dada. Meu pai sr. 
Almedino Brasil de Souza aos 81 anos de idade, minha mãe d. Arlete Beleza de 
Souza com 75 anos, ambos não estão presentes, pois encontram-se em viagem 
pelo Nordeste, curtindo sua jovialidade, e acreditem, são dois jovens de fato, com 
menos cabelos brancos que eu, afinal os meus já são poucos muitos me 
abandonaram e outros com certeza irão embora nestes próximos 4 anos. 

  

Fui presenteado, também, com 6 (seis) irmãos que muito me ensinaram e estão 
sempre ao meu lado. 

  

E por minha esposa, companheira e parceira que veio para me completar e temos 
nos amparado muito, ao longo de mais de 20 anos de união, muitas dificuldades 
enfrentamos, mas também muitas alegrias compartilhamos, e a maior delas: a 
chegada da nossa filha querida, momento único e indescritível de nossas vidas, filha 
maravilhosa, inteligente e sábia que também muito me ensinou ao longo de seus 
poucos anos de existência. 

  

Agradeço por meus tios, tias, primos e primas, todos são presentes de deus. Eu amo 
todos vocês. 

  

E como se não bastasse, recebi uma nova família no dia 09 de novembro de 2002, 
uma imensa família universal, que desde o princípio busquei honrá-la e dignificá-la. 

  



Agradeço imensamente a todos os meus irmãos que me confiaram a direção da 
nossa amada sereníssima grande loja maçônica do estado de Rondônia, instituição 
forte, altaneira e destemida e que assim deve permanecer. 

  

Agradeço pela campanha limpa, honesta e desprendida, como tem que ser dentro 
e fora da instituição. 

  

Agradeço por ter sobrevivido às nossas estradas, principalmente a br-364 que 
muitas vidas têm ceifado. 

  

Agradeço ao irmão Antônio Carlos do Nascimento e sua família que muito bem me 
acolheram, caminharam e caminharão comigo nesta nova jornada. 

  

Agradeço aos amigos que embarcaram e embarcam todos os dias no meu vagão 
deste longo trem da minha vida e que se dispuseram a realizar esta viagem comigo. 
E tenham certeza, todos vocês deixaram alguma coisa comigo ao longo desta 
trajetória. 

  

Enfim, só tenho a agradecer...... agradecer...... agradecer....... e agradecer. 

  

Sinto-me como se estivesse ao pé de uma montanha…. E olhando para cima parece 
que o topo está muito longe e parte da encosta muito íngreme e escorregadia...... 
Vejo alguns obstáculos e algumas pedras no caminho...... Mas tenho confiança, 
tenho determinação e tenho todos ao meu lado para me auxiliarem nesta subida. 
Chegaremos ao topo, seremos vitoriosos, e todas as pedras que carregamos, tenho 
certeza, se transformarão em lindos diamantes. 

  

Espero um dia poder retribuí-los de forma tão significante. 

  

Fiquem com deus e que ele nos abençoe. Muito obrigado a todos. 

 


