
21 DE ABRIL 
 

              “Todo Ternário resulta de uma Dualidade, à qual se lhe agrega uma 

nova Unidade do mesmo gênero, que pode considerar-se como a resultante da 

união dos elementos constitutivos do Binário ou Dualidade. Assim, por 

exemplo, toda vez que nos esforçamos em unir os dois lados ou linhas 

divergentes do ângulo por meio de uma linha horizontal, obtemos como 

resultado um triângulo, isto é, a primeira e mais simples das figuras 

geométricas. Quatro triângulos unidos por seus três lados, de maneira que 

cada um deles esteja, por cada um de seus lados, em união com os outros três 

restantes, formando as quatro faces do Tetraedro”. Então teremos o 2 + 1 = 3 

do Ternário e, o N° 4 do Tetraedro. 

              No dia 21 de abril de 1792, calava-se um Homem, mas não seu ideal, 

apenas ele com sua hombridade de um grande maçom foi executado na força 

da forca, pelo então poder da coroa Portuguesa, poder este que queria 

demonstrar que, nunca devemos pensar diferente de quem  comanda; mas nos 

mostrou este homem que não devemos baixarmos a cabeça e, nem perdermos 

os ideais. 

              Tudo em nossas vidas tem um significado, e analisando podemos ver  

que na vida deste grande homem os significados são maiores do que 

imaginamos, começando pelo dia de sua morte aos quais até os números nos 

demonstram isso: morreu no dia 21 de abril. Portanto podemos ver que até em 

sua morte, TIRADENTES consegui demonstrar o que é ter fibra de homem 

forte. Ele e seus amigos de ideal de libertação nos deixaram escrito e gravado 

qual o caminho que devemos trilhar, pois a figura central da bandeira de 

Minas Gerais, que foi idealizada quando da Inconfidência Mineira pelos 

também irmãos maçons, Thomas Antonio Gonzaga e Antonio Francisco 

Lisboa, é um triangulo com os dizeres: “LIBERTAS QUAE SERA 
TAMEN”, “liberdade ainda que tardia” e sabemos que o triangulo 

eqüilátero é considerado o símbolo de Perfeição, Harmonia e Sabedoria. 

              Então meus irmãos, devemos ter conosco este exemplo de que 

“TODA VEZ QUE UM JUSTO GRITA UM CARRASCO O VEM 
CALAR, QUEM NÃO PRESTA FICA VIVO QUEM É BOM MANDAM 
MATAR” , não podemos permitir que nos calem, pois senão... 
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