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Em 25 de novembro de 2017, em um templo Arthur GROUSSIER cheio e em presença do Grande mestre do "Grand
Orient de France" e as numerosas jurisdições francesas e estrangeiras, o aeropago "Sources", presidido por JeanHenri Passini, comemorou o 40º aniversário de sua fundação pelo grande comendador Chabannes (1917-2002)
organizando um colóquio aberto a todos os masons do grau de aprendiz no tema de " A maestria: e depois? ", cujos
actos serão rapidamente acessíveis.
Na forma de mesa-redondas, se aproximou este colóquio, sem os esvaziar, os vários temas mantendo a atenção
fixa de cerca de duzentos participantes ao longo do dia.
Deveria ser lembrado o aeropago "Sources" 1 é a única loja maçonica mundial de investigação a trabalhar no 30º
grau e que junta dúzias de membros ativos, correspondendos e associados, que pertencem a outras Jurisdições.
Além de suas publicações próprias em todos os domínios das ciências "macis " ou " duras" a lista de qual é
impressionante, os membros de "Sources" fazem um trabalho interdisciplinar dentro de 5 comissões 2 : " semântica,
hermenêutica semiótica "," História e ritos "," Estudo e investigação em ciências humanas "; " o Direito, a Regra, a
Lei "e" Artes e Letras".
Na ocasião deste aniversário, foi publicado o N° 9 dos trabalhos do aeropago ", Viajes nos ritos de 18º grau
"Chevalier Rose-Croix ", que despertou um interesse grande imediatamente devido a sua qualidade editorial. A
leitura dele é essencial à cultura de todos os portadores do grau. 3
Este 40º aniversário me permitiu prestar homenagem a três membros eminentes de "Sources": ·
Daniel LIGOU, professor na Universidade de Dijon, historiador fundador da historiografia maçônica,
apresentou a maçonaria para a Universidade, escreveu duzentos artigos e administrou número de teses
universitárias; ele era primeiro um dos nove membros de "Sources". Seu dicionário, o "Ligou", está na
maçonaria que Larousse é para o idioma francês.
• Georges LERBET, professor na Universidade de Tours, filósofo, especialista das ciências da educação,
paralelamente a os documentos universitários dele, publicou uma dezena de trabalhos de referência
maçônicos que interessam como muito a maçonaria simbólica como o REAA. O seu último livroe na leitura de
qual é inevitável é intitulado " a maçonaria, uma busca filosófica e espiritual do conhecimento ".
• Bruno Etienne, o professor tem o I.E.P de Aix-en-Provence, antropólogo, fundador do Observatório do fato
religioso em 1987 e o autor de vários libros de qual o último "Uma granada entreaberta " é subtitled " para
uma espiritualidade laica como última sorte para o Oeste ". Nisto livro-testamento, ele faz uma referência
explicitamente ao seu trabalho dentro do aeropago "Sources".
Su Loja de Perfeição "L'Echo du Grand Orient de France", Oriente de Nîmes, da qual ele estava fundador em 1981,
comemorou, no dia 2 de dezembro, o centenário do nascimento do "Grand Commandeur Chabanne". Ele teve a
determinação inabalável reafirmar as especificidades du "Grand Collège des Rites", a saber a elaboração de um
pensamento no serviço de uma espiritualidade exigente e de uma política ambiciosa de relações internacionais no
serviço do universalismo escocês. Para o um, ele fundou o aeropago "Sources", para o outro, o RIHGE (Rencontres
Internationales des Hauts Grades Ecossais").
O "Grand Collège des Rites Ecossais" que eu administro prossegue e amplifica com a mesma determinação o
trabalho introduzida pelo "Grand commandeur Chabannes".
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" Les Rencontres Sources " sobre o tema " hierarquia e camino de iniciação. " no dia 16 de março de 2018 no hotel
"Pulandian" de Bordeaux.
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"Le colloque Sources 2018" ao redor dos trabalhos das comissões tera lugar o 24 de novembro de 2018 no Templo Arthur
GROUSSIER
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O catálogo das publicações do aeropago "Sources" e do "Grand Collège des Rites Ecossais como também as subscrições são
acessíveis no local: www.amhg.fr.
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