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Agora é meio-dia, quão grande é ocupando outro cargo.
a alegria que nos contagia quando Por muitas vezes os Irmãos 
nos encontramos em uma oficina Oradores realizam falas que não lhe 
bem constituída, que nos recebe competem ou ainda que não são 
bem e adequadamente. É ainda mais compatíveis com a elegância e com 
gratificante quando o ritual é a seriedade do cargo que ocupam. O 
seguido e a reunião torna-se um Orador deve saldar o Grande 
aprendizado, com todos os irmãos Arquiteto, deve agradecer a 
seguindo as ordens e cumprindo os presença dos visitantes, deve 
seus papeis segundo os seus agradecer a presença dos Irmãos da 
próprios cargos. própria Loja, deve apenas elogiar os 

Um dos cargos mais importantes trabalhos lidos no dia (a este não 
para a ordem e beleza dos trabalhos compete a faculdade da crítica neste 
é o cargo de Orador, que tem a momento, esta crítica pertence à 
responsabilidade de manter a comissão designada pelo Venerável 
reunião dentro da Ordem das leis antes do trabalho ser apresentado), e 
maçônicas. Ele deve saber com certa se for pertinente, realizar uma 
profundidade sobre a constituição pequena leitura.
da sua potência, bem como sobre o E o mais importante, este Irmão 
regulamento geral da ordem e sobre deve falar somente o necessário, 
o estatuto da sua Loja. Além disso, pois falando prolixamente ele 
deve ser capaz de interpretar as Leis fatalmente vai realizar comentários 
e saber se orientar caso aconteça que competem tão somente ao 
alguma eventualidade na qual ele Venerável Mestre, que para não se 
precise se reportar aos Irmãos. tornar repetitivo, deixa de comentar 

O Irmão que recebe a missão de os assuntos já falados. O Orador 
ser Orador pela diretoria da sua Loja deve pensar bastante antes de 
deve ser muito bem preparado pela proferir qualquer palavra, pois como 
mesma, para não cometer erros que é o último Irmão a falar antes do 
tenham ocorrido no passado e para fechamento da reunião não deixa o 
continuar o bom trabalho do último direito de réplica aos outros irmãos 
Irmão que ocupou este cargo tão para comentários feitos por ele.
importante. Agora é meia-noite, os irmãos 

É de extrema necessidade que Oradores devem manter as reuniões 
seja escolhido o Irmão correto para em perfeita ordem legislativa, 
ser Orador, pois este cargo necessita devem ser concisos e resumidos ao 
de algumas características que fazer seus comentários, devem 
devem ser intrínsecas para um realizar o fechamento das reuniões 
perfeito exercício da faculdade de sem prolixismo, não devem fazer 
interpretação das leis maçônicas. comentários que competem ao 
Este irmão ainda deve ter seriedade, Venerável Mestre e devem pensar 
pontualidade, retidão nas suas antes de proferir comentários que 
palavras, deve ser conciso e direto possam necessitar de réplica por 
quando proferir seus dizeres, sem parte de algum irmão, pois os 
ser prolixo, nem tomando a fala de mesmos não poderão fazê-la. Sejam 
nenhum outro Irmão que esteja apenas os grandiosos Oradores!

Oratória Maçônica

A Ordem Maçônica, apoiada do presente e a garantia do futuro Uma fonte inesgotável de 
fortemente em seus cânones minimamente sustentado. recursos humanos em muitas Lojas é 
universais, talvez seja a única A Maçonaria, guardadas as a Família Maçônica, i. e., as esposas 
instituição no mundo a harmonizar devidas proporções, é o embrião de e os filhos dos Irmãos. Isso se 
características paradoxais de ser uma Fraternidade Universal,  constitui uma via de mão dupla: a 
extraterritorial, repleta de tradições componente da Família Universal, Loja necessita da Família Maçônica, 
históricas, e ser nacional, entranhada cujos membros estão condenados a no seu todo - cunhadas, sobrinhas e 
na cultura e no fato social que rege o se entenderem sob pena das conse- sobrinhos - para ser bem sucedida, e, 
país. quências serem as mais funestas para tal, oferece um caminho de 

A condição extraterritorial tem possível, no futuro do humano na superação e realizações onde o todo 
atravessado os séculos, com Terra. Até porque somos todos frutos será sempre maior, bem maior do que 
cobertura em centenas de nações, e é da mesma origem e mesmo destino; a simples soma das partes!
guardiã de um vasto, secular e daí que a espécie humana tem a A famíl ia  maçônica,  por  
clássico legado de premissas, necessidade imperativa de compre- excelência, representa a tríade 
preceitos, princípios, proposições e ender-se e tolerar-se. formada pelos jovens apjotistas, 
procedimentos, tudo ligado aos Nós maçons  sent imo-nos  campo fértil para “malhação” do 
chamados Antigos Mistérios e ao irmanados dado que formamos uma altruísmo e das regras do chamado 
Conhecimento Gnóstico subjacente. grande família universal, vinculados “bom viver”; das cunhadas, 

Já a condição nacional, sem por origens e metas comuns que engajadas que são nas atividades 
perder de vista a soma legatária de temos e somos. Irmandade e sociais  e  benemerentes  das  
idéias e ideais, tem raízes e mergulha Fraternidade apontam para o Fraternidades Femininas; e dos 
profundamente no civismo, na compromisso (e a responsabilidade) Maçons, no cumprimento juramen-
cultura e no edifício social da nação. com a unidade da Ordem e da tado das suas habituais e permanen-

Sem qualquer preocupação Humanidade, afinal, alvo principal tes obrigações.
acadêmica ou científica, vale da mensagem e do discurso maçôni- A família é para a Maçonaria a 
ressaltar, com grande possibilidade cos. célula da humanidade. Quem não 
de acertar, o foco inalienável e Ao se tornar maçom, o cidadão tem condições morais para ser um 
indissolúvel que, ao mesmo tempo, pode estar certo de que terá feito uma bom chefe de família, não pode ser 
harmoniza as características citadas opção única em sua vida, porque, nas maçom.
e potencializa a lide maçônica na Lojas Maçônicas, estará participan- Eis aí, então, a chave-mestra 
vida republicana é a FAMÍLIA. do de uma organização que obedece capaz de unir passado e presente 

A família, um dos termos mais aos princípios de amor a DEUS, à rumo ao futuro da Ordem. 
e m p r e g a d o s  n a  D e c l a r a ç ã o  Humanidade, à Pátria e à Família, 
Universal dos Direitos Humanos, é a pregando e propagando a Tolerância, Marcos José da Silva
célula primordial para a estabilidade o Respeito e o Amor Fraternal. Grão-Mestre Geral 

Mensagem do Grão-Mestre Geral

A Família e o Futuro da Ordem Maçônica

Ir∴ Marcos José da Silva - GMG do Grande Oriente do Brasil

Imaginemos um cenário no petiscos, cervejas, campanhas você está sugerindo censura, 
qual estejam pessoas interagindo “educativas” ou shows musicais. cerceamento ou omissão?”
familiarmente à cerca do que cada E a vida? Continua? Onde Cidadão refém do stabelish-
um vivenciou no seu dia de iremos parar? Será que em nome ment lhes digo que sou da geração 
trabalho, lazer ou simplesmente da liberdade de expressão daqueles que combateram o bom 
cumpriu com a sua rotina... precisamos expor de forma tão combate em busca exatamente 

De repente, uma emissora nua e cruel os corações e mentes dessas utopias e que lamentavel-
anuncia em manchete extraordi- das nossas crianças ainda em mente hoje assiste inerte seu uso 
nária a última novidade sobre o formação? Os responsáveis pelos de maneira irresponsável por 
assunto do momento: “novo veículos de informação têm noção quem de direito, direito adquirido 
depoimento de menor dá conta de do preço que estamos pagando por por alguns crédulos na noção de 
que a vítima foi morta por tornar banalidade ações doentias limites que já passou da hora de 
estrangulamento e teve em como tais? Já perceberam que ser revista. Quixotescamente, vejo 
seguida partes do seu corpo logo em seguida a essas atrocida- que poucos porem lúcidos atores 
cortadas e dadas como pasto a des surgem atitudes semelhantes?   da cena de abertura deste libelo 
uma matilha de cães, sendo os Alias, “coincidentemente”, no começam a se questionar até que 
ossos recolhidos pelo algoz para dia seguinte à divulgação do ponto valeu à pena ir à luta pela 
ser concretados em algum lugar asqueroso novo método de ceifar igualdade de direitos irrestrita se a 
para dificultar a sua localiza- vidas, certa manchete de um jornal herança de tal esperança sequer 
ção...” de TV dava-nos conta de que um admite rever seus excessos. Será 

Parece enredo de ficção? Filme lavrador houvera sido morto e que ninguém percebe o quanto se 
”b” de terror hollywoodiano? O desossado em uma pacata cidade faz nocivo tratar atos praticados 
apocalipse? da região de montanhas aqui no por flagrantes desvios patológicos 

Não é, não! É a realidade que estado, minimizando a seguir com como “informação?”
vem sendo imposta à nossa bela reportagem sobre canários da Sugiro àqueles que insistem 
sociedade indiferentemente de terra... em afirmar que tudo é normal e 
quem esteja sendo alimentado por Intriga-nos a inocência (...) de que tais condutas permissivas 
tais fatos. Tanto faz se do outro algumas matérias veiculadas nas tornam o nosso país vanguarda no 
lado o receptor ouve com ouvidos quais atividades do tipo aluguel do cenário das nações buscarem mais 
de ouvir ou se seu inconsciente próprio corpo ou venda de órgãos informação em torno do tema 
corre o risco de adotar como entrem nos nossos lares como comparativamente com outras 
“normal” ou pior, como novo apenas mais opções de sobrevi- culturas. 
método, esta barbárie. Ad nause- vência, tudo em busca do vil Ferramentas não faltam. Estariam 
am, insistem os profissionais da metal... faltando operários???
comunicação na repetição dos tais Seria o estrago causado pelo 
fatos com fotos ou com simula- craque (?) razão para deixar “no *Ir  Deo Mário Siqueira
ções cada vez mais perto da ar” que as demais drogas são,  Membro da ARLS Caridade e 
real idade.  Nos intervalos,  embora ilícitas, menos nocivas??? Esperança - GOB-ES
propagandas de guloseimas, Ora, direis: “retrógrado (sic), Or∴ de Jacaraipe-ES 

∴

A hora do horror
* Irmão Deo Mário Siqueira

(Penso, logo sofro) 
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As Obediências regula- aprovação de mais de 700 atendimento à mulher Estado. to entre as Lojas, e as 
res e legítimas no Estado do Irmãos, formalizaram  a carente. Temos cer teza que  Fraternidades Femininas, 
Espirito Santo, representa- subscrição do  Convênio A R e g u l a m e n t a ç ã o   sucesso deste projeto  no  sentido de incentivar e 
das pelos seus Grão denominado  Mamografia dessa parceria irá diminuir deverá, sobremaneira, estimular a criatividade,  no 
Mestres Aídes Bertoldo da Express, cujo objetivo é o  sistematicamente, o per- fortalecer a Maçonaria  desenvolvimento de pro-
Silva e Cecílio Andrade de combate ao Câncer de centual de vidas que vêm Maçonar ia  Capixaba ,  grama similares.
Oliveira, com a presença e a Mama, priorizando o sendo ceifadas em nosso ampliando o relacionamen-
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 Realizou-se neste 12/07 contribuição, enrique-
cerimônia aberta comemora- cendo o trabalho 
tiva do jubileu de prata desta apresentado pelo Ir∴ 
laboriosa oficina. Otávio e, ato contínuo, 

Presidida pelo Venerável passou às mãos do Ir∴ 
Mestre Francisco Leonardo Francisco uma linda 
Mitleg Kulnig a cerimônia foi placa alusiva ao ato, 
prestigiada por irmãos de deferência especial 
todo oriente da Serra bem 

dos IIr∴ do quadro da 
como de lojas de outros 

l o j a  G r ∴ M ∴ orientes.
Francisco Muri lo  Atuou como cerimonialis-
Pinto pela importância ta o Ir∴ Otávio Luiz Barbosa 
da data. 

de Araújo Jr., tendo o mesmo 
Destacamos em 

apresentado na ocasião um 
especial o clima de 

breve relato da história da loja 
felicidade explícita 

desde a sua fundação.
mostrado por todos os 

A convite  do Ven∴ presentes ao ato em si, 
Mestre,  o Ir∴ Fernando como mostra a foto 
Richa, um dos primeiros acima, na sessão e no 
iniciados na oficina deu sua ágape servido a seguir.
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admiradores de Luiz Gonzaga composição da música Acácia 
desconheça que o Rei do Baião Amarela, hoje um dos símbolos da 
alcançou o grau de Mestre Maçom. O Maçonaria Brasileira. Acácia 
cantor e compositor foi iniciado em Amarela foi gravada pela primeira 
03 de abril de 1971, na Loja vez, em 1982, no LP Eterno 
Paranapuan, Ilha do Governador Cantador, do Selo RCA-Victor e 
(RJ). Em registro documental de regravada em CD, em 1998. Em 1997 
agradecimento ao prefeito do o Grande Oriente do Brasil, através 
município de Exu (PE), pelo do projeto Classes Musicais, por 
empréstimo provisório de alguns ocasião do encontro Compasso para 
móveis que foram usados na Sede do o Futuro, gravou Acácia Amarela, 
Triângulo Maçônico Simbólico com a Orquestra Sinfônica e Coral 
Força da Verdade, na cidade de Exu Baccarelli/ Regência e arranjos do nordestino, foi Asa Branca, e Luiz uiz Gonzaga, Lua para os 
(Federado ao Grande Oriente do Maestro Sérgio Kuhlmann.Gonzaga a compôs em parceria com amigos ou, ainda, Rei do 
Brasil). O referido documento foi  De acordo com o Irmão José o advogado Humberto Teixeira, em Baião para a nação inteira, L assinado pelos diretores da Oriente Castellani, em seu livro Dicionário 1947.conseguiu sintetizar, sozinho, toda a 
de Exu, relacionados da seguinte Etimológico Maçônico, no Egito, as Em 1939, deu baixa no Exército, cultura nordestina. Luiz Gonzaga do 
forma: Venerável Mestre/ Evaní acácias eram árvores sagradas e na cidade do Rio de Janeiro, decidido Nascimento nasceu em Exu, no dia 
Estevão de Barros; Secretário/ João tinham o nome hieroglífico de shen; a se envolver somente com a música 13 de dezembro de 1912, e faleceu 
Calixto de Alencar; Chanceler/ na fraternidade rosa-cruz, ensina-se e, na então capital do Brasil, come-em Recife, no dia 2 de agosto de 
Francisco Elias da Silva; Fundador/ que a acácia foi a madeira usada na çou por tocando na zona do meretrí-1989. Começou sua vida na fazenda 
Luiz Gonzaga do Nascimento; confecção da cruz em que Jesus foi cio. No início Luiz Gonzaga apenas Caiçara, no sopé da Serra de Araripe, 
Fundador/ Zezito Gomes Belém de executado; no Tabernáculo hebraico, solava sanfona executando choros, zona rural de Exu, sertão de 
Macedo; Fundador/ Everaldo eram feitos de madeira de acácia: a sambas, fox e outros gêneros da Pernambuco. A terrinha foi revivida 
Marques dos Santos; Fundador/ Arca da Aliança (Êxodos, 25 - 10), a época. O repertório integrava anos mais tarde com a música “Pé de 
Almir  Oliveira  de Amorim;  mesa dos pães propiciais (Êxodo, 25 basicamente músicas estrangeiras, e Serra”, uma das primeiras composi-
Fundador/ Paulo Marcani Alves da - 23) e o altar dos holocaustos ele se apresentava em programas de ções. O pai, Januário, trabalhava na 
Silva; Fundador/ Dário José R. de (Êxodo, 27 - 1). Na Maçonaria, além calouros. Foi no programa de Ary roça, num latifúndio e, nas horas 
Alencar Peixoto. de ser o símbolo da Grande Iniciação, Barroso que Luiz Gonzaga arrancou vagas, tocava sanfona. Foi com o pai 

Luiz Gonzaga marcou sua representa, também, a pureza e a (Homero de Souza Campos), Tonico, aplausos quando executou a música que aprendeu o manejo do acordeom.
passagem pela Maçonaria imprimin- imortalidade, além de ser o símbolo da dupla Tonico e Tinoco, Bob Vira e Mexe, primeira música que Ainda criança passou a se 
do inúmeras ações de benevolência da ressurreição, por influência da Nelson, Jorge Veiga, Lamartine gravou em 78 rpm (disco de 78 apresentar em bailes, forrós e feiras, 
entre seus membros efetivos, ações tradição mística dos árabes e dos Babo, Luis Vieira, Hervê Cordovil, rotações por minuto), um tema de na companhia do pai. Luiz Gonzaga 
de bem comum e, principalmente, em hebreus. Carequinha, Vicente Celestino, os sabor regional, de sua autoria. Esse sempre foi um autêntico representan-
prol daqueles menos afortunados. No Brasil, além de Luiz Gonzaga, Maestros Carlos Gomes, Guerra momento fez com que ele fosse te da Cultura nordestina. Manteve-se 
Dentre seus companheiros, Orlando a Maçonaria, uma Instituição milenar Peixe, Eleazar de Carvalho, violonis-contratado pela Rádio Nacional. Em fiel às suas origens, mesmo seguindo 
Silveira Oliveira Silva, formado em que se define como filosófica, ta Raphael Rabello e Zé Rodrix. Este abril de 1945, o artista gravou sua carreira na Região Sudeste do Brasil. 
Direito, com vivência de mais 45 filantrópica, educativa e progressis- último talvez tenha sido o mais primeira música como cantor, no O baião, gênero musical completa-
anos de música profissional, como ta, contou com vários cantores e dedicado e estudioso sobre o tema, estúdio da RCA Victor: a mazurca mente desconhecido em outras 
maestro, arranjador e compositor, compositores famosos como irmãos chegou a escrever pelo menos três Dança Mariquinha em parceria com regiões do país, consagrou o artista. A 
parceiro perfeito para que o mestre Maçons, dentre eles: Pixinguinha, a livros sobre assuntos da Maçonaria. Saulo Augusto Silveira Oliveira. canção emblemática da carreira, que 
Lua o convidasse para ajudar na dupla Alvarenga e Ranchinho Talvez a grande maioria dos se transformou numa espécie de hino 

O Rei do Baião

Transcrito do Jornal da Feira

vida  e ra  mui to  d i f í c i l ,  Maçonaria aos 56 anos de idade 
dificílima, para o professor e, sem nenhuma jactância, que 
secundário. Vim do Interior completei oitenta anos em 1999 
tentar a vida em São Paulo. e, de lá para cá, já escrevi 
Fiquei por aqui um ano e pouco, dezesseis livros (sobre e para a 
se muito. M a ç o n a r i a ) ,  q u i n z e  j á  

São Paulo era realmente a publicados e o décimo sexto já 
Eu aceito a velhice com sensação da gente poder terra da garoa. Aqui garoava dia está com a Editora.
carinho, é dádiva de Deus que abraçar a vovó, pedir a bênção e noite sem parar nos meses de Estive doente durante o ano 
me enternece; por isso, no ao vovô. maio e junho. Era muito de 2008 e parte de 2009, mas 
sussurro de uma prece, Sou daquele tempo em que a comum o uso de chapéu e capa nada conseguiu abater o meu 
abençoa a flor e agradeço o tuberculose corria solta por de gabardine e, nos pés, a amor pela vida, razão por que, 
espinho. esse Brasil afora. galocha. genuflexo, eu agradeço ao meu 

No Sul, quem tinha dinheiro Quando o raio da gripe se Deus, o Grande Arquiteto do 
Tudo aquilo que escrevem não morria tuberculoso; por abraçava com a gente, corria-se Universo, a vida que eu vivo. 

sobre "velhos" ou ... "idosos" estas bandas existia Campos do a fazer exame de escarro para Não conheci meus avós, em 
que me cai debaixo dos olhos Jordão; e, em Minas Gerais, o ver se o bacilo de Koch não se compensação tenho um casal 
leio com toda atenção e, famoso Sanatório de Palmira. estabelecera nos pulmões. de netos que são a grande Algumas vezes, o que vem algumas vezes, poucas vezes, é No norte do País, era difícil O medo era tanto que voltei alegria do meu Viver. escrito tem alguma coisa a ver certo, com todo respeito. Há alguém escapar. Era triste ver para o Triângulo Mineiro onde Ser Maçom é outra dádiva com a verdade da vida pessoas que estudaram que se um homem morrer aos trinta e não garoava e nem fazia o frio dos céus. longamente vivida. Outras d e v o t a r a m  e m  a d q u i r i r  três anos de idade, ou uma mãe que fazia aqui. A Maçonaria é, realmente, vezes, contudo, não sei se rio ou conhecimentos sobre o que de família se finar aos trinta e Hoje, com o grande peso dos uma Instituição que não possui se choro. acontece ou pode acontecer oito e uma moça partir deste anos que chega a tirar a força similar neste mundo. Aos Se eu pudesse dizer a quem com quem atingiu certa idade mundo aos vinte anos. das pernas, é que eu sei como noventa anos de idade,  se mete a dar conselhos aos não muito comum, se levarmos A verdade é que isto ocorria vale a pena viver. continuo a frequentar a minha "velhos", pediria que não o e m  c o n t a  o  " t o d o "  d a  com muita facilidade, aí pelos Voltando ao início deste querida Loja Simbólica e a fizesse. Só quem envelhece só população, sobretudo no anos vinte e trinta, era difícil, arrazoado, não deixo de ler cumprir com meus deveres de quem alcança a longevidade, é Brasil. por aquelas paragens, alguém tudo o que escrevem sobre Maçom. que sabe o que ela é. Sempre tive um grande alcançar a casa dos quarenta e aqueles, pobres ou ricos, que Obrigado meu Deus! Para aqueles que não respeito pelas cabeças brancas. cinco, cinquenta anos. gozam a felicidade de ter a acreditam em quem envelhece Outras vezes, perguntava a Eu tinha medo da danada da cabeça enfeitada pelos cabelos devo dizer que fui Iniciado na mim mesmo qual seria a doença. Nos anos quarenta a brancos. 

Velhice

Transcrito da Revista A Trolha
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O Irmão Emerson Gonçalves da Rocha (Dr. Tem vários Artigos publicados sobre Segurança 
Emerson) que é candidato a Deputado Federal pelo Publica.
Partido Progressista (PP) com o número 1111, Elaborou vários Projetos, destacando o do Posto 
Iniciado na ARLS “Humildade e Fraternidade” Piloto de Identificação em Sooretama, 100% 
Oriente de Vitória-ES em 09/06/1986, foi eleito Digital .
Venerável Mestre para o biênio 2007/2009. ·Foi Presidente da Associação dos Delegados do 

Filiado à ARLS Universitária “Professor ES.
Alfredo Pacheco Barroca”, foi eleito Venerável O Desportista
Mestre para o biênio 2009/2011. Emerson Gonçalves da Rocha cursou Educação 

Nascido em Barra de São Francisco em 16 de Física na UFES (Universidade Federal do Espírito 
dezembro de 1952, é casado com Rogéria Telles da Santo), exercendo como desportista os seguintes 
Rocha desde 20 de fevereiro de 1981, com quem cargos:
tem dois filhos, Ewerson Telles da Rocha com 28 · Presidente Fundador da Federação de Voleibol 
anos e Emerson Gonçalves da Rocha Junior com 24 do Espírito Santo;
anos, ambos formados em Direito. · Presidente da Federação de Futsal do Espírito 

Santo,
O Profissional · Técnico de Futsal da UNESC - Colatina/ES.
Formado em Direito, na Fadic (hoje Unesc), · Idealizador e Coordenador da equipe de Beach 

Colatina, o Irmão Emerson Gonçalves da Rocha é Soccer Campeã Estadual e, da Campeã Brasileira 
funcionário publico a mais de  30 anos exercendo Universitaria.
os seguintes cargos: · Supervisor de Futebol da Associação 

·Delegado de Policia de Classe Especial. Desportiva Vale do Rio Doce
·Superintendente de Policia Metropolitana
·Professor de Direito Constitucional e dos Títulos

Cursos de Formação de Delegados, Policiais Civis  Recebeu o Titulo de Cidadão Honorário 
e Oficiais. Cariaciquense, Serrano e Cachoeirense.

·Foi Chefe de Policia e Sub- Secretario de Estado Em Cachoeiro de Itapemirim recebeu também a  
da Segurança Publica. Comenda “Rubem Braga”, e na Academia 

·Foi Delegado Distrital, Municipal e Brasileira de Artes, Cultura e Historia, foi 
Especializado, Diretor da Academia de Policia, Condecorado com  o Colar Rui Barbosa com o 
Chefe de Departamento, Diretor da casa de Grau de “Comendador”.
detenção. É Colunista e Correspondente convidado do 

·Trabalhou no Planejamento, coordenação e P o r t a l  N a c i o n a l  d o s  D e l e g a d o s  
execução operacional na vinda do “Papa João Paulo (www.delegados.org) no Estado do Espírito Santo.
II” ao ES.

O Irmão Jorge Góes Coutinho (Dr. Jorge presidente e presidente. Foi governador 
Góes), que é candidato a Deputado Estadual interino do Estado por quatro vezes, substi-
pelo PMDB com o número 15.151, iniciou na tuindo o governador Paulo Hartung.
ARLS Dr. Américo de Oliveira no ano de Seu exercício no Tribunal de Justiça foi 
1972, é Mestre Instalado, Grau 33, foi juiz do marcado por reconhecidas realizações. 
Tribunal Regional Eleitoral Maçônico por Preocupado com um Estado mais junto e iguali-
varias gestões, é membro ativo e regular da tário, atuou na área social e no início do trabalho 
ARLS Cavaleiros da Justiça onde compre o de ressocialização de presidiários  em cumpri-
quarto mandato consecutivo de Venerável mento de pena.
Mestre. Agora, o Dr. Jorge Góes aceita o desafio da 

Desde cedo a vontade de participar da políti- candidatura porque acredita que o cidadão deve 
ca já pulsava nas veias do Dr. Jorge Góes. Na ser atuante na política de seu País.
década de 70, ele se tornou militante da política A sua proposta é de mudança. Mudar a 
estudantil e partidária da extinta ARENA e foi visão que o eleitor tem do atual cenário político 
presidente do Movimento Comunitário de brasileiro, repleto de escândalos e corrupção.
Vila Velha. Dr. Jorge Góes levará para a política toda a 

Foi funcionário do Banestes por 12 anos, e sua experiência com a Justiça capixaba, como 
depois, já formado em direito, ingressou na homem honesto e conhecedor das leis.
magistratura do Espírito Santo e exerceu seu Ele acredita que seu trabalho deve ser basea-
trabalho por 33 anos, sendo titular de diversas do na ética, transparência e respeito ao povo.
Comarcas no Estado. Foi presidente da Dr. Jorge Góes assume a responsabilidade 
Associação dos Magistrados do Espírito porque o trabalho sério faz a diferença e conta 
Santo – AMAGES por dois mandatos consecu- com o seu apoio. É confiar para mudar.  
tivos e no Tribunal de Justiça elegeu-se vice-

Irmão Emerson Gonçalves da Rocha - Candidato a Deputado Federal
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A primeira dama de Cachoeiro O Irmão Orador, Vilson Carlos 
de  I tapemir im,  Auxi l iadora  Gomes Coelho parabenizou as ações 
Casteglione visitou a Loja Maçônica da Primeira Dama e disse que "nossa 
Fraternidade e Luz para falar sobre o força secreta é o departamento 
Manual da Bondade, recém lançado feminino" em sua saudação. 
na cidade e que aborda as institui- Durante sua apresentação, 
ções que desempenham um Auxiliadora Casteglione destacou o 
importante papel na sociedade, trabalho dos Maçons durante a 
amparando os mais necessitados e evo lução  de  Cachoe i ro  de  
contribuindo para uma melhora na Itapemirim e parebenizou o 
qualidade de vida de pessoas Departamento Feminino da Loja 
carentes. Fraternidade e Luz, que é o primeiro 

Recepcionada pelo Venerável do País registrado no Grande 
Varlei Carlos Zonato e pela presi- Oriente do Brasil.
dente do Departamento Feminino, Em seguida, já acompanhada do 
Cristiane Pim,  Auxiliadora falou Prefeito Carlos Casteglione, 
aos Irmãos, Cunhadas e convidados Auxiliadora e sua Assessora Maria 
sobre o trabalho de reunir no Manual Elvira participaram de um Jantar 
da Bondade as principais entidades oferecido pela Loja Fraternidade e 
de Cachoeiro e suas ações para a Luz.
sociedade. 

Geral

Aconteceu no dia 17 Junho, uma 
Sessão Pública para homenagear o 
ilustre artista plástico Ir∴ Filogônio 
Barbosa de Aguilar, membro ativo e 
regular da ARLS Nilo Peçanha.

Na ocasião além da entrega de 
placa de agradecimento ao Ir∴ 
Filogônio, também foi inaugurado o 
“Espaço Cultural Filogônio Barbosa 
de Aguilar”.

O  I r ∴ F i l ó ,  c o m o  é  
carinhosamente chamado, é natural 
do município de Malacacheta-MG, e 
teve seus primeiros contatos com a 
arte da pintura aos 11 anos de idade, 
desembarcando no Oriente de 
Colatina nos idos de 1960.  Formou-
se em Letras, além de professor 
teatral, foi professor do tradicional 
Colégio Conde de Linhares, em 
Colatina, e da Escola Agrotécnica 
Federal de Colatina, atual IFES.  

É detentor de títulos como de autoridades civis do Oriente de Autor de várias peças teatrais, 
Cidadão da Cidade de Vitória, de Colatina, dentre eles o Prefeito escreveu livros como; Os Náufragos, 
Colatina, (Comenda Princesa do Municipal, bem assim tantas outras Os Tripulantes da Noite, O Diamante 
Norte), que lhe confere o grau de Maçônicas de Orientes diversos num Azul e Cinderela dos Cafezais, além 
comendador, além de possuir um total de 45 Irmãos.de contos e poesias, publicadas em 
busto em concreto na Praça do Sol Na oportunidade o estimado Ir∴ jornais e  revistas.
Poente, no município de Colatina. Apolônio não poupou elogios, Ir∴ No ano de 2006, Ir∴ Filó foi 

O  I r ∴F i l o g ô n i o  s e m p r e  Filogênico, manifestando sua selecionado para representar o 
demonstrou sua paixão pela profunda admiração ao artista que já Estado do Espírito Santo no Livro 
Maçonaria, especialmente pela Loja vem de muitos anos.“Artistas Brasileiros 2006” editado 
Nilo Peçanha que foi sua eterna Presente ao acontecimento, o pelo Senado Federal, livro este 
companheira desde que chegou a contendo obras de 60 artistas Ir∴ Aguinaldo Fritoli Vieira, 
Colatina nos anos 60.Brasileiros de destaque, cujas obras proferiu seu discurso enaltecendo o 

Essa paixão ficou demonstrada constantes no Livro ficaram inestimável valor do Ir∴ Filó como 
no dia 17 de Junho com a doação expostas no período de 21/06 a 14/07 membro da Maçonaria, bem assim a 
para a Oficina de 22 grandes, belas e deste ano no Salão Negro do iniciativa dos Obreiros da Loja, 
valiosas telas de cunho bíblico, todas Congresso Nacional em Brasília. através do valoroso Venerável 
contendo especiais traços do Mas é na pintura que o Ir∴ Filó Mestre Irmão Manoel Messias Lima 
simbolismos maçônicos, perceptíves se destaca, possuindo mais de 4.000 Dias.
apenas aos praticantes da Arte Real,  obras de sua autoria, entre óleo sobre Também foi homenageado o Ir∴ valendo dizer em seus textos e livros, telas, painéis, murais sacros, Guerino Balestrassi, ex-prefeito de o  I r∴ F i ló  sempre  de ixou  presentes em todas as cidades do Colatina no período de 2001 a 2008, 
consignado o nome da Loja Nilo Brasil, como Bahia, Minas Gerais e pela excelente administração 
Peçanha.Rio de Janeiro, bem assim nos realizada no município de Colatina.

Muito concorrida, a sessão exterior, como Estados Unidos, 
contou com  a presença de inúmeras Alemanha e Austrália.

Ir∴ Filogônio Barbosa de Aguilar, Ven∴Mestre Manoel Messias L. Dias
 e o Grão-Mestre Adjunto Aguinaldo Fritoli VieiraA primeira dama Auxiliadora Casteglione e a 

presidente do Departamento Feminino Cristiane Pim

Entre de peito nessa campanha
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m noite memorável a ARLS dedicados irmãos.
Monteiro Lobato nº 3740, Para a sessão pública o templo 
Oriente de Vila Velha,  recebeu a visita das Cunhadas, E

reuniu-se a família maçônica para a Sobrinhos e visitantes que tiveram a 
transmissão de cargo do Venerável oportunidade de presenciar um 
Mestre e a posse da primeira momento marcante, o anúncio da 
d i r e t o r i a  d a  F r a t e r n i d a d e  criação da Fraternidade Feminina 
Feminina Aliança Solidária- Aliança Solidária - FFAS.
FFAS. Com a palavra, o Irmão Jorge 

Com a presença do Grão Mestre Sávio sintetizou a criação e formali-
Estadual Cecílio Andrade de zação da FFAS, reportando-se aos Presidente Estadual da FRAFEM e 
Oliveira, vários Secretários e atos que legitimam a FFAS como Tânia Márcia Antunes, esta como 
Autoridades Maçônicas  do Oriente Entidade Paramaçônica, sob a esposa do primeiro Venerável 
do Rio de Janeiro, o Irmão Jorge proteção do Grande Oriente do daquela Loja, Jorge Sávio.
Sávio de Paula Antunes passou o Brasil, vinculada à ARLS Monteiro O Irmão José Ignácio da 
cargo de Venerável para o Irmão José Lobato nº 3740. Conceição manifestou-se satisfeito 
Cosmo de Almeida Parente. A Presidente Estadual da por ter participado daquele momen-

A solenidade foi cuidadosamente Fraternidade Feminina Cruzeiro do to e enfatizou que a FFAS é a 
coordenada pelo Secretário Estadual Sul do ES – Elizabeth Mofati primeira Fraternidade criada nas 
de Ritualística, Celis Francisco Andrade de Oliveira,  e o Ex- Lojas Monteiro Lobato, sendo que,  
Pasolini, tendo como colaboradores Venerável  Jorge Sávio, outorgado por isso,  seu Estatuto servirá de 
demais irmãos que conduziram a pelo Secretário Estadual de m o d e l o  p a r a  a s  d e m a i s  O Irmão José Ignácio da Sávio, entregando-lhe uma placa 
cerimônia de forma brilhante. Entidades Paramaçônicas, empossa- Fraternidades que vierem a ser Conceição,  Venerável  ARLS comemorativa à sua passagem pela 

A Diretoria presidida pelo Irmão ram  a Presidente da FFAS, Sra. criadas.Monteiro Lobato do Rio Janeiro, ARLS Monteiro Lobato nº 3740, 
José Cosmo ficou assim  formada: 1º Ludmila Henriques Tomich Parente. Encerrando a solenidade, o Grão veio especialmente para o evento como primeiro venerável.
Vigilante – Jorge Sávio de Paula Ludmila ressaltou os princípios e Mestre Cecílio Andrade ressaltou o com sua comitiva formada pelos O Venerável José Cosmo falou 
Antunes; 2º Vigilante – Ivan Duarte objetivos da FFAS e convidou  as papel  das fraternas junto às lojas Irmãos Sebastião Branco Rodrigues  da alegria de poder receber tantos 
Batista;  Orador -  Francisco fraternas para tomarem posse como maçônicas, elogiou a projeção e José Maria de Souza. irmãos e agradeceu, prometendo 
Erisberto G. Ferreira; Secretário – membros da Diretoria Executiva e nacional alcançada pela  FRAFEM Convidado pelo Venerável, o ofertar o melhor de si para o 
Paulo Maurício de Pinho; Tesoureiro do  Conselho Fiscal. estadual e finalizando parabenizou a Irmão José Ignácio foi o portador da cumprimento dos propósitos da 
– Alessandro Kroling e Chanceler – Foram homenageadas pela FFAS Fraternidade Feminina Aliança homenagem prestada ao irmão Jorge Loja, pedindo a colaboração dos 
Raymundo Ely da Cruz Foro. as Fraternas Elizabeth Andrade – Solidária. 

Numa cerimônia simples após a tantas outras obras, Maçônicas e instalações, não oneraram os Irmãos 
realização da Sessão Ordinária Profanas. em nenhum centavo sequer.
ocorrida no dia 07 julho do corrente Na oportunidade, a cunhada, É de todo necessário ressaltar que 
ano, aconteceu na Loja “Dr. Idialvaro Senhora Maria Nilce Machado o Ir∴ César, sempre foi prestigiado e 
José Dessaune” a inauguração da sua Pedrosa, visivelmente emocionada, incentivado pela cunhada Sra. Maria 
biblioteca, que nessa data recebeu o recebeu das mãos do Ir∴ Aguinaldo Lucia Pereira Coelho que à frente do 
nome do saudoso Ir∴ José Patrício Fritoli Vieira o certificado correspon- Departamento Feminino, conduz a 
Barros, em homenagem àquele que dente ao Grau 18, proferindo uma Presidência o especial fervor, dando a 
foi em vida um ícone naquela mensagem que deixou lacrimejante a ele um toque delicado às suas ações, 
Oficina, nunca medindo esforços nossa cunhada. Mesmo comovida, a não sendo à toa que o Ir∴ César está 
para o fortalecimento das suas cunhada Maria Nilce agradeceu a no segundo mandato.
colunas. todos aqueles que contribuíram para O evento contou com as presen-

Tendo partido recentemente para que os derradeiros momentos em que ças dos Conselheiros, IIr∴ Azimar 
partilhou com seu marido, fossem o Oriente Eterno, o Ir∴ Barros Marinho, Wildelson e Jamil; dos 
menos sofridos. cursava a Escola Superior Maçônica D e p u t a d o s  E s t a d u a i s ,  I I r ∴ 

Quem visitar as dependências do em Cachoeiro de Itapemirim, tendo Francisco Gonçalves, Inácio Correa 
Templo da Loja terá a satisfação de este ano colado o Grau 18 – Cavaleiro Leite e Osmar Corrêa da Silva;  dos 
testemunhar as obras que foram Rosacruz, não tendo tido, contudo, a Veneráveis Mestres das Lojas, Vale 
realizadas para sua modernização.satisfação de receber seu diploma 

do Itapemirim (Ir∴ Luiz Fernando É perceptível constatar as ainda em vida.
Egnez Savatierra) e Fraternidade modificações implementadas, e tudo Fruto espontâneo da magnanimi-
Iconhense (Ir∴ Moacir José Checon) executado graças ao espírito dade do seu espírito, Ir∴ Barros 

empreendedor do Venerável Mestre e Juiz do Tribunal Eleitoral, Ir∴ deixou como legado para a Loja seu 
Jader Bonetti.Ir∴ Antônio César Coelho dos acervo bibliotecário, além da lacuna 

Parabéns a todos os Obreiros da Santos que nunca mediu esforços de uma imagem que jamais será 
Oficina!para tudo fazer em prol do engrande-esquecida, tendo naquela mesma 

cimento daquela Oficina, valendo noite havido diversas doações de 
dizer que a reforma física das 

Tomou posse no dia 07 do F e r r e i r a  F u e n t e s  ( 1 °  harmônico e singelo clima de 
mês de Julho, o dinâmico camaradagem, após o que Vigilante); Ir∴ Saulo Teixeira 
Venerável Mestre Irmão Dório seguiram todos para o ágape Coutinho (2° Vigilante); Ir∴ 
Batista Guasti Junior, recon- que se seguiu.Edilson Neves Carvalho 
duzido ao cargo pelos  Desejando o mesmo êxito 

( O r a d o r ) ;  I r∴ M a r c o s  
Obreiros da Loja que confiam obtido na gestão anterior, na 

Alexandre Ramos Amaral 
na sua liderança. oportunidade o Ir∴ Aguinaldo 

(Secretário); Ir∴ Marco A Diretoria que juntamente Fritoli Vieira fez um breve 
Aurélio Gomes (Tesoureiro); com o Venerável eleito que relato do seu Projeto de 
Ir∴ Ricardo Sérgio Cascado administrará a Loja, está assim Trabalho que foi muito 
(Chanceler).composta: Ir∴ Marciano elogiado pelos presentes.

A cerimônia ocorreu num 

Numa fria noite de 07 do mês de  Maçônicas, anunciou que fora 
Junho, no Oriente de São José do transferido do Oriente de Mimoso do 
Calçado, foi realizada a posse do Sul para aquela comunidade, 

promovido que foi como Gerente da Venerável Mestre Ir∴ João Batista 
Caixa Econômica Federal. que na mesma ocasião empossou sua 

Igualmente presente, o freqüente Diretoria, promovendo no ensejo um 
VM da Loja Deoclécio Ramos do eloqüente discurso.
Oriente de Jerônimo Monteiro, Ir. A Sessão foi aberta sob a 
Clóvis José Fernandes Lamas.presidência do Venerável Mestre da 

Na oportunidade, muito se falou Lo j a  Obre i ro s  do  Va l e  do  
a respeito da importância daquela Itabapoana, Ir∴ Robson Cypriano, e 
Loja na história da Maçonaria foi satisfatoriamente concorrida com 
Espírito-Santense que no dia 01 do a participação de inúmeros Irmãos 
mês de Junho completou 110 anos de d a s  L o j a s  c i r c u n v i z i n h a s ,  
fundação, reconhecidamente uma especialmente da Grande Loja do 
das mais antigas Oficinas do nosso Rio de Janeiro, diversos Deputados 
Grande Oriente, tendo merecido 

Estaduais, como IIr∴ Francisco 
especial destaque no Jornal O 

Gonçalves, Eli de Souza Silveira e o 
Malhete na edição anterior.

entusiástico Ir∴ Willian Pires Como sempre prestigiando 
Nunes. acontecimentos dessa natureza, lá 

Também lá estavam presentes o estava o Grão-Mestre Adjunto, Ir∴ 
carismático Ir∴ Marcos Santana, Aguinaldo Fritoli Vieira, declarando 
que no uso da palavra, após feitas sua simpatia por aquela Loja.
suas fundamentadas citações 

A loja Dr. Wallace Vieira Borges 
n º  2 9 7 4 ,  m a i s  u m a  v e z  
demonstrou sua união quando do 
advento da festa junina do Clube 
Álvares Cabral, dia 19 e 20 de 
junho de 2010, através do nosso 
Departamento Feminino e da 
APJ, foi muito bom ver os IIr∴ e 
seus convidados degustando as 
delicias de nossa barraca, 

todos que por lá passaram e 
p r e s t i g i a n d o  d e  f o r m a  

marcaram presença, tanto na 
participativa o evento. Parabéns a 

sexta quanto no sábado.
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Em audiência marcada através de formalmente  o convite para o seu 
comparecimento no evento. Feita a o deputado estadual Ir∴ Hércules da 
entrega, o Governador mostrou-se Silveira, o Exmo. Sr. governador e 
bastante receptivo e de imediato, nosso sobrinho Paulo César Hartung 
para nossa alegria, garantiu a sua Gomes, recebeu na residência oficial 
presença na abertura no dia  13 de da Praia da Costa, a comissão 
agosto.organizadora do XIV SERMAÇON. 

O motivo da visita foi levar 

Sociais

O Grão-Mestre Cecílio Andrade de Oliveira fez a entrega
 do convite ao governador Paulo Hartung 

Em reunião de trabalho, o 
G O B - E S   e  a  G L M E E S ,  
representados por seus respectivos 
Grão-Mestres, o Eminente  Ir∴ 
Cecilio Andrade de Oliveira  e o  
Sereníssimo Ir∴ Aides Bertoldo 
da Silva promoveram um encontro 
visando estabelecer condições 
para execução de projetos de 
interesse comum.

Estiveram presentes os irmãos 
Ruy Almeida Franklin, Alcy 
Ribeiro da Costa, Luiz Paulo 
Silva, Manoel Messias, Carlos 
Roberto de Farias e João Cesar C. 
d e  F a r i a s ,  q u e  p u d e r a m  
testemunhar a afinidade  de 
pensamento dos interlocutores 
sobre os variados assuntos 
abordados,  além de ressaltarem  a 

Barra de São Francisco. Após a partícipes o tradicional almoço do coincidência de ambos terem  
reunião, o anfitrião ofereceu aos Ir∴ Zezinho.nascidos no mesmo  Município: 

O Venerável Mestre da ARLS 
Antônio Firmino Demuner, 
Oriente de Rio Bananal-ES, 
Belmarques dos Santos Farias, 
acompanhado dos Irmãos Ary 
Gava Jr, Adriani Ozório do 
Nascimento e Ediel Inácio 
Machado,  estiveram em visita no 
dia 12 de junho à ARLS Areópago 
Itabunense Oriente de Itabuna-
BA onde participaram de uma 
bela Sessão Magna de Iniciação 
que teve a direção do Venerável 
Mestre Eraldo Bussular. Na 
oportunidade iniciaram os Irmãos 
Luiggi Sabattini, Marilúcio 
Dantas Ramos, Manoel Marques 
e Michel Alexander Miller de 
Azevedo.

A visita do Venerável Mestre 
Belmarques dos Santos Farias e 
comitiva àquele Oriente teve 
como objetivo, além de promover do Ir∴Ediel Inácio Machado -  recentemente, num ato de 
a integração das Lojas do Espírito 

solidariedade e verdadeiro que foi vítima de um acidente 
Santo e Sul da Bahia, foi agrade-

espírito maçônico, prestou toda automobilístico quando estava de 
cer ao Irmão Eduardo Paixão, 

assistência à nossa sobrinha passagem por aquele oriente.
membro ativo do quadro da 

Paula Magnago Machado - filha 
Areópago I tabunense que 

Os Irmãos Ary Gava Jr, Belmarques dos Santos Farias, Adriani 
Ozório do Nascimento, Ediel Inácio Machado,  Eduardo Paixão e a
 cunhada Sílvia Paixão

SERRA - 27 3298 9000
COLATINA - 27 3770 3737
NOVA VENÉCIA - 27 3772 6742
CACHOEIRO - 28 3526 2666
GUARAPARI - 27 3361 8787


