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Especialmente em momentos de O Culto da Verdade
exacerbação pol í t ica ,  como 
acontece hoje no Brasil, momento O compromisso com a verdade 
de entusiasmo de uns e de desespero tem sido, por séculos afora, 
de outros, nem os pronunciamentos apanágio do iniciado maçom. 
de candidatos e políticos em geral Compromisso selado em juramen-
estão providos do rigor da verdade, tos solenes, e provado, dia a dia, no 
expondo-se pois, a passar pelo crivo desempenho do trabalho em 
da verificação em cada caso, aliás, benefício da humanidade, sujeitan-
prática maçônica consagrada..do-se o Maçom a qualquer sacrifício 

É esta a hora em que os mestres para manter a fidelidade à Sublime 
maçons mais se esforçam para que a Instituição e a noção de honra em 
exaltação de ânimos que domina o todos os seus atos.
ambiente partidário não penetre, por Trata-se de obrigação simples de 
meio da palavra maldita, falsa, cumprir pelos homens de boa 
irresponsável, não venha a influen-formação moral, mas é comporta-
ciar o puro sistema de relaciona-mento que a Ordem exige de cada 
mento fraternal que a Ordem pugna iniciado durante toda sua vida, 
por liberalizar e estender por toda a embora a todos ofereça, através de 
superfície da Terra.suas Lojas, o apoio necessário para 

Que os Iniciados Maçons do vencer as paixões e atravessar as 
Grande Oriente do Brasil saibam vissitudes de cabeça erguida, 
distinguir, equilibradamente, as exibindo caráter e dignidade 
palavras enganosas das verdadeiras, exemplares.
lembrados que estão dos ensina-Toda palavra de um Maçom 
mentos do Livro da Lei: “O lábio deve estar revestida de veracidade, 
veraz permanece para sempre mas, a oportunidade e beleza, é claro, é 
língua mentirosa, apenas um rudimentar  no  aprendizado  
momento.” “Os lábios mentirosos maçônico, firmemente estabelecido 
são abomináveis ao Senhor” (Prov. no princípio da fraternidade 
12: 9, 22).humana. Talvez não seja exagero 

dizer que, diante dos compromissos 
.iniciáticos, cada palavra do Maçom 

Marcos José da Silvahá de ser também útil e agradável.
Grão-Mestre Geral

Agora é meio-dia, lembrei-me de gerais ou particulares, concretas ou observar o projeto com exatidão, pois 
uma pequena história e resolvi contar- abstratas, com mais ou menos já estavam muito velhos ou cegos 
la a vocês: “Certa vez em minhas claridade. pelos perjúrios do vício de muitos 
andanças pelos caminhos que me Lembrei também que antes de me anos de trabalho, o que os deixou 
levavam ao meu trabalho encontrei encontrar na condição que estou viajei cegos para a verdadeira luz, impedin-
em uma cidade longínqua um edifício bastante, cada viagem com um do-os de mover-se nesta determinada 
imenso que ao primeiro olhar parecia significado especial para o meu direção, não crescendo em direção à 
a i n d a  n ã o  e s t a r  t e r m i n a d o .  aprendizado. As viagens foram feitas iluminação.
Conversando com alguns habitantes sempre do ocidente ao oriente, Alguns obreiros não souberam 
soube que mais de dez mestres passando pelo norte indo para o sul tocar para perceber quão bons ou ruins 
arquitetos tinham passado pela regressando ao ocidente. Nelas pude eram os materiais utilizados na 
construção sem conseguir terminá-la, aprender a proceder do mundo construção, assim impedindo-os de 
pois cada vez que necessitavam de um concreto para o mundo abstrato e lá ter seguir à frente, porque sempre que 
de seus sentidos já estavam muito o domínio dos princípios e das causas, acabavam um trecho da construção 
velhos e não lembravam mais quais as atravessando as regiões obscuras da ele ruía. Alguns não puderam terminar 
ferramentas certas que deveriam ser dúvida e do erro, para voltar à região o trabalho, pois não produziram 
utilizadas. iluminada com meus novos conheci- descendentes para tornarem-se seus 

Então o líder daquela pequena mentos adquiridos. aprendizes continuando assim a 
cidade requisitou para que com a Nas viagens pude aprender que a dádiva a vida não misturando assim os 
ajuda dos meus serviços aquele prédio força ou poder se não fosse bem elementos derivados do enxofre e do 
fosse terminado em cinco anos. Mas aplicada poderia ter um efeito sal.
como eu, um simples pedreiro poderia devastador e destrutivo, por outro E por fim outros obreiros não 
realizar tão grande obra de arquitetu- lado utilizando-se dos golpes menores conseguiram distinguir os diferentes 
ra? para separar cada fragmento determi- aromas que cercavam o canteiro de 

Fui refletir em uma pequena nado eu teria um resultado mais eficaz obras, assim não puderam evoluir 
estalagem das redondezas e lembrei e inteligente. Aprendi a desenhar seus dons respiratórios, cansando-se 
do meu Mestre: em uma das vezes que vários elementos, dentre eles a linha muito facilmente durante os trabalhos 
conversávamos ele dizia que o grau reta e o círculo. Aprendi que a e deixando a maioria da obra sempre 
em que me encontrava era resultado alavanca era símbolo de toda a incompleta. Finalmente me abstendo 
dos meus esforços, e eu teria que inteligência do mundo, onde o apoio de todos os erros dos antigos obreiros 
provar, demonstrando na prática os feito em sua extremidade atua na consegui terminar a obra para por fim 
meus conhecimentos e reconheci- medida do desenvolvimento de cada entregá-la aos habitantes daquela 
mentos interiores, e assim recebendo um, utilizando-o com vontade e humilde cidade. 
o salário justo pelo meu ofício. Assim retidão. Só depois de observá-la pronta 
eu entendi pela primeira vez que em Também aprendi que a meditação pude perceber que se tratava de uma 
um obreiro de qualidade se insere uma conduz à contemplação da realidade, imensa catedral onde todos os homens 
infindável inteligência construtora que me levará a subir os cinco degraus livres e de bons costumes levavam 
que se converte em um aprendizado da evolução individual. Nessa viagem suas famílias para confraternizar-se 
fiel e perseverante, sendo o guia da também pude revisar todo caminho com o grande Arquiteto e agradecer as 
minha própria luz para a perfeição. que eu havia percorrido e todos os bênçãos que jorram sob as cabeças de 

Fiquei horas pensando no que edifícios os quais eu tinha ajudado a cada um de nós. Todos os Dias.
fazer, porque lembrando nas palavras construir, o que me deixou ainda mais Agora é meia noite, torço para que 
do meu Mestre que dizia que o feliz e confiante em seguir adiante. todos aprendam as lições que nos são 
pensamento é uma virtude do Depois de me recordar destes presenteadas a cada dia, para quando 
companheiro, e é o meio no qual a ensinamentos fui até o líder da cidade estivermos preparados para receber 
nossa mente forma imagens das coisas e aceitei o trabalho que me tinha sido uma tarefa realmente difícil, que ela se 
exteriores, que percebe por meio dos oferecido. Com o passar do tempo torne apenas mais uma benção nas 
sentidos, e na base a qual forma pude perceber as falhas dos últimos nossas vidas!
conceitos e idéias mais ou menos obreiros: alguns deles não puderam 

Thiago Frasson
“Cinco anos de trabalho”

Em um recente Curso de Oratória, Segundo Bernardo Carducci (Shyness: The New 
tivemos a grata presença de Fernanda (nome Solution, in Psychology Today, Janeiro de 2000), 75% das 
fictício). Ela chegou com muita garra para pessoas apresentam condutas tímidas diante de estranhos. 
vencer a inibição que a acompanha desde a Isso quer dizer que três entre quatro pessoas têm dificuldade 
infância. Nas apresentações iniciais quase para se relacionar plena e objetivamente na sociedade
que a voz não saía, baixinha e sua pele tomava Algumas crianças reagem com agressividade, outras 
todas as tonalidades do vermelho, indicando ficam doentes e tem aquelas que regridem, ficando infantili-
nervosismo e timidez. Exercitamos Fernanda zadas. No caso de nossa querida Fernanda ela bloqueou sua 

durante todo o Curso de Oratória e a cada etapa víamos um comunicação, fechando-se em seu mundo, sem expressar 
grande potencial de comunicação sendo despertado. suas emoções. Por isso, agora, já com seus vinte anos ela luta 

Simpática, educada, muito inteligente e uma moça muito para vencer o medo de falar em público. 
bonita: esta é Fernanda com todo seu potencial para alcançar Seus objetivos talvez agora, não sejam de se tornar uma 
o sucesso. Mas com bloqueios devido a vários fatores que grande palestrante ou apresentadora de TV, mas sua 
começamos a estudar e ajudamos que ela quebrasse estes autoestima e sua segurança estão abaladas. Após todo o 
obstáculos. Curso de Oratória, ouvimos a voz de Fernanda sair com mais 

Não sou Psicólogo, mas dentro de minha área de intensidade, e sua respiração estava mais tranqüila. Claro que 
Comunicação, e com uma pequena experiência em Oratória, ela terá que se exercitar muito, treinar e enfrentar todas as 
encontramos dois grandes motivos para os bloqueios da oportunidades que tiver para falar em público: na Igreja, na 
Fernanda: o primeiro deve-se a mudança de estado: um Faculdade, em reunião de amigos ou durante eventos 
choque de culturas que ela viveu durante a infância. Deixou familiares. É um processo longo mas que trará de volta a 
seus amigos, sua escola, sua casa, durante as descobertas que Fernanda a alegria de viver intensamente, sendo admirada 
a idade permitia. Foi para outro lugar diferente, com cultura e também por sua comunicação. 
pessoas totalmente desconhecidas. Se bloqueou, com medo Todos nós temos um grau de timidez. Alguns são bem 
de ser rejeitada. Outro ponto importante: a família dava mais insignificantes, causando sempre as opiniões “fulano não é 
atenção aos irmãos que a ela. Não soubemos o motivo. Até tímido” ou “beltrano é cara de pau”, mas isso não é verdade. 
em casa ela era fechada, enquanto a família era toda O que temos certeza é que a formação do caráter de nossos 
comunicativa e interagia com freqüência. Não é culpa dos filhos irá influenciar seu desempenho como adolescente e 
Pais, mas às vezes alguns dão muita atenção para determina- adulto. Criar indivíduos comunicativos, que interagem, 
do filho, esquecendo de outro. Pode ser por proteção, expõem suas idéias e mostram suas emoções é o melhor 
achando que o filho é mais frágil, carente ou por ter passado caminho para adultos que debatem idéias, respeitam os 
por algum problema de saúde. semelhantes, se superam a cada dia com bom caráter e 

Não sou Médico, mas sabemos que sob o ponto de vista valores nobres. Comunicação é tudo na vida. Por isso quanto 
clínico, não é considerada uma doença, porém, em nível mais qualidade tivermos em nossa integração com o mundo e 
acentuado, possa trazer algumas complicações de ordem seus indivíduos, sabendo controlar nossos impulsos e 
psicossomática. Os maiores problemas, na prática, são de reações, mais rápido alcançaremos o sucesso. Saúde e Paz.
ordem social.

Quando a timidez vira bloqueio
Ir∴Ramon Barros

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG - GOB



8

3Setembro 2010

Presidência do Congresso como 1º 
iniciado.

Ainda para honra e alegria da 
comitiva, o Grão Mestre do Espírito 
Santo Irmão Cecílio Andrade de 
Oliveira e sua esposa e Presidente da 
Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Sul do Espírito Santo, Elizabeth M. 
Andrade de Oliveira, prestigiaram o 
evento.

O destaque do Espírito Santo 
ficou também por conta da participa-
ção da Fraternidade Feminina 
Aliança Solidária-FFAS, pioneira 
entre as Lojas Monteiro Lobato, que 
teve a oportunidade de apresentar 
seus PROJETOS e fazer a entrega da 
ECOBAG FFAS para todas as  evento foi presidido pelo coordenação do evento, Celis 
cunhadas presentes ao encontro, Irmão José Ignácio da Francisco Pasolini, Jorge Sávio de 
como um brinde patrocinado pela Conceição que não mediu Paula Antunes e Ivan Duarte Batista.O
organização do congresso.esforços para a sua realização, por A comitiva capixaba foi formada 

O Venerável José Cosmo recebeu considerar fundamental a integração pela Família Maçônica, com os 
o Diploma da Medalha Laelso e troca de experiências entre os Irmãos Francisco Erisberto G. 
Rodrigues oferecida pelo GOB e Irmãos. Ferreira, Godofredo Brandão de 
Fraternidade Cruzeiro do Sul Autoridades maçônicas das Souza, José Andrade Sobrinho, 
nacional, em reconhecimento pelo potências a que as lojas estão Marcos José Damascena, Fabio Ely 
incentivo à criação da FFAS junto à vinculadas se fizeram presentes Mendonça Foro, José Roberto 
Loja Monteiro Lobato que preside.através dos seus líderes, como Grão Induzzi, Paulo Maurício de Pinho, família maçônica. emocionado,  parabenizou as  Na abertura oficial as Fraternas Mestres e Sereníssimos, diversos Raymundo Ely da Cruz Foro, Silas Em sua fala dirigida especialmen- Fraternas do Espírito Santo.tiveram voz, tanto a Presidente irmãos e demais convidados, Rodrigues e o Venerável José Cosmo te às Fraternas, o Presidente do Foi unânime aos presentes a Estadual Elizabeth como a presidente representantes da sociedade civil e de Almeida Parente, que estiveram Congresso, Irmão José Ignácio da avaliação positiva pela realização do da FFAS, Ludmila Tomich Parente, poderes públicos. acompanhados das suas esposas, as Conceição, expressou seu desejo de encontro e caracterizado como discursaram para uma platéia atenta e O Espírito Santo esteve represen- Fraternas da Aliança Solidária. que todas as Lojas incentivem a grande congraçamento da Família que ficou entusiasmada pela tado através da Loja Monteiro Lobato Ressalta-se a presença do mais novo criação de associações femininas, Maçônica Monteiro Lobato.determinação demonstrada em nº 3740, Oriente de Vila Velha, Irmão do quadro, Fábio Ely tendo como espelho a FFAS e, defesa da união e fortalecimento da contando inclusive com membros na Mendonça Foro, saudado pela 

O IV Congresso do Movimento Nacional Monteiro Lobato realizado nos dias 10 a 12 de setembro reuniu representantes de 
todas as Lojas Maçônicas Monteiro Lobato, na cidade de Salvador, onde foram apresentados os trabalhos realizados pelo 
Movimento e discutidas propostas das próximas ações. 

Geral
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ele encontrava-se entre nós, 
glorificando com a sua encantadora 
música a inauguração deste Templo. 
Quem de nós imaginaria que seria 
tão rapidamente arrancado do nosso 
seio? Quem poderia saber que três 
semanas depois choraríamos a sua 
morte? É o triste destino imposto ao 
homem, de deixar a vida deixando a 
sua obra inacabada, e tão excelente 

ozart foi iniciado na pelo poeta Johann Peter Uz, ela é. Mesmo os réis morrem 
Maçonaria em 14 de celebrando a "Alegria, Rainha dos deixando à posteridade as suas 
dezembro de 1784, aos Sábios". M intenções inacabadas. Os artistas 

28 anos, na loja "A Beneficência" ( Acostumado desde criança ao morrem depois de terem devotado 
Zur Wohltatigket ) em Viena, uma estudo intensivo da literatura e da as suas vidas a melhorar a sua arte 
dentre as 57 oficinas ( 17 na Áustria, poesia, o jovem músico encantou-se para atingirem a perfeição. A 
7 na Bohêmia, 4 na Galícia, 12 na com a coletânea de poemas maçôni- admiração de todos acompanha-os 
Hungria e 17 nos Países Baixos ), cos publicados em Berlim um ano ao túmulo. No entanto, se os povos 
filiadas à Grande Loja da Áustria antes, extraido dela o texto "A choram, os seus admiradores não 
(Grosse Landesloge von Österre- Amizade". Após sua iniciação, doze tardam, muito freqüentemente, a 
ich). Eram apoiadas pela poderosa anos depois, Mozart colocou na esquecer-se deles. Os seus admira-
Grande Loja da Alemanha. A Loja canção um subtítulo "Cântico dores talvez, mas não nós, seus 
"A Beneficência" realizava suas Solene para uma Loja de São João" ( Irmãos! A morte de Mozart é para a 
sessões no templo de uma loja maior Lobgesang Auf Die Feierliche arte uma perda irreparável. Os seus 
e mais influente, chamada A Johannisloge ) e foi destinada à dons, reconhecidos desde a infância, 
Verdadeira Concórdia ( Zur Wahren cerimônia litúrgica "Cadeia de tinham feito dele uma das maravi-
Eintracht ). União", que segundo o ritual em lhas deste tempo. A Europa soube-o 

Mas as ligações de Wolfgang uso, era como se encerravam todas e admirou-o. Os príncipes gostaram 
com a Maçonaria começaram muito as sessões das lojas. Os primeiros dele e nós, nós poderíamos chamá-
antes de sua iniciação. Em fins de versos são: lo: “meu irmão”. Mas se é óbvio passagem a Companheiro, 30 dias Entretanto, a doença que lhe virá 
1767, Leopold, Anna Maria, honrar o seu gênio, não nos devemos depois da sua Iniciação!), Mozart é a ser fatal (o síndroma de Schönlein-
Narnnel e Wolfgang com 11 anos, Oh sagrados laços que unem esquecer de comemorar a nobreza elevado ao grau de Mestre. Quatro Henoch) progride. Mozart compõe 
deixaram Salzburg e foram para os verdadeiros irmãos do seu coração. Foi um membro dias mais tarde, compõe um as suas três grandes obras com 
Viena para as bordas nupciais da Tal como a maior felicidade assíduo da nossa Ordem. O seu amor Quarteto de cordas em Dó Maior (K simbologia maçônica: A Clemência 
arquiduquesa Maria Josepha com o e delícias do Eden. Para teus fraternal, a sua natureza inteira e 465), que se refere ao grau de de Tito, a Flauta Mágica e o 
rei Ferdinando de Nápoles. O círculos sou sempre atraído. Pois devotada, a sua caridade, a alegria Companheiro. Em Março de 1785, Requiem.
ambiente festivo transformou-se em torna a vida bela e cheia de que mostrava quando beneficiava termina o Concerto em Dó Maior (K A morte de Mozart origina uma 
luto, pois uma epidemia de varíola encantos. um de seus irmãos com a sua 467), cujo Andante faz claramente reunião de exéquias fúnebres de 
vitimou centenas de pessoas, bondade e o seu talento, tais eram as alusão ao terceiro grau, o de Mestre. seus Irmãos. Uma oração fúnebre 
inclusive a noiva real. Para não A 7 de Janeiro de 1785 (apenas suas imensas qualidades, que nós A 6 de Abril de 1785, participa proferida na ocasião foi impressa. 
correr riscos, os Monzart partiram 24 dias depois da sua iniciação!), louvamos neste dia de luto. Era na cerimônia de Iniciação do seu Hoje, dela resta apenas um exem-
para Olmutz, na Checoslováquia. Mozart é, na Loja Zur wahren simultaneamente um marido, um próprio pai, Leopold Mozart. plar. Eis a sua tradução:
Mesmo assim, as crianças sofreram Eintracht (Verdadeira Concórdia), pai, o amigo de seus amigos e o Mozart participa em inúmeras O Grande Arquitecto do 
leves ataques de varíola e foram passado ao grau de Companheiro. A irmão de seus irmãos. Se tivesse tido reuniões de Loja e compõe numero- Universo acaba de retirar à nossa 
tratadas pelo Dr. Josef Wolff, 10 de Janeiro, termina o Quarteto de fortuna, faria todos tão felizes como sas obras destinadas a serem tocadas Cadeia Fraternal um dos elos que 
conceituado maçom. O menino Cordas em Lá Maior (K 464), no ele desejaria. em sessão. Visita as Lojas Zu den nos era mais caro e mais valioso. 
Wolfgang, em agradecimento, qual o movimento Andante se refere 

drei Adlern (Três Águias) e Zur Quem não o conhecia? Quem não 
compôs uma melodia para o médico, ao ritual de Iniciação Maçónica. A 

gekrönten Hoffnung (Esperança amou o nosso tão notável Irmão 
sobre um texto maçônico escrito 13 de Janeiro (6 dias depois da 

Coroada). Mozart? Há poucas semanas ainda, 

27/01/1756 - 05/12/1791

Wolfgang Amadeus Mozart

1820, portanto antes maçons turbilhonavam despertan-
do Ingresso de José do o sentimento de liberdade.
Bonifácio, Domingos Era 1° Vigilante Lêdo e, Grão 
Alves Branco propôs, Mestre, o próprio D. Pedro. Em 17 
em sessão do Grande de junho de 1823, por fim, calaram 
Oriente do Brasil, que os Andradas. Gonçalves Lêdo e 
fosse concedido a D. outros grandes e sinceros batalha-

Filho de Antônio Gonçalves Gonçalves Lêdo não se acomo- Pedro o título de d o r e s  e m  p r o l  d a  n o s s a  
Lêdo e D. Maria dos Reis Lêdo, dou. Entregou-se desabridamente Protetor e Defensor Independência puderam regressar 
família rica, Joaquim Gonçalves à luta pela Independência do Perpétuo do Brasil. ao Brasil.
Lêdo nasceu em 11 de dezembro Brasil. A Maçonaria passou a ser o Gonçalves Lêdo e o Gonçalves Lêdo, que recusava 
de 1781, no Rio de Janeiro. centro incrementado das idéias de Cônego Január io  o título de Marquês, foi agraciado 

Revelou desde sua infância, emancipação. Infrene, indômita, redigiram o discurso por D. Pedro com a dignidade do 
inteligência excepcional, com foi a campanha da Maçonaria para a ser proferido por Cruzeiro. Lêdo foi mal interpreta-
lampejos de raro fulgor. Tal era a dar-nos uma Pátria. Gonçalves J o s é  C l e m e n t e  do. Acusaram-no de aulicismo e 
sua precocidade que, com 14 anos, Lêdo, com a coragem sem limites P e r e i r a ,  a o  s e r  sua popularidade entrou em 
depois de fazer refulgir os que o distinguiu, era o chefe da entregue o título a D. declino.
primores do seu talento com curso campanha libertadora. P e d r o .  P a r a  a  
de humanidade, almejava ampliar Em 1821, Gonçalves Lêdo, s o l e n i d a d e  d a  Em 1834 perdeu a cadeira de 
a sua cultura em ouro ambiente. então Grão Mestre da Maçonaria, entrega, foi escolhido Deputado. Recrudesce-lhe o 
Resolveu o pai que ele seguiria organizou uma revolução liberta- o dia 13 de maio, amargo da desilusão e Gonçalves 
para Coimbra, a fim de completar dora secundada por Brant, o aniversário do Rei. Lêdo afastou-se em definitivo da 
o curso secundário e prosseguir os Conde de Palmela, pelo Almirante R e v e s t i u - s e  a  política, recolhendo-se à sua 
estudos de direito. Rodrigo Pinto Guedes, pelo Juiz s o l e n i d a d e  d e  Fazenda Sumidouro, em Santana 

A morte do pai fê-lo retornar ao da Alfândega Targini e pelos importância desusa- de Macacu, no Rio de Janeiro.de fevereiro, ficou apurado pela Brasil com maior presteza. Desembargadores do Paço da. Insultou-se Lêdo, em compa-polícia que o movimento do Nomearam-no Oficial-Maior (Palácio), João Severino, Maciel D. Pedro aceitou o título de nhia da esposa, D. Ana Carolina de caráter republicano tivera como da Contadoria do Arsenal de da Costa e José Luiz de Carvalho e DEFENSOR PERPÉTUO DO Araújo Lêdo que sempre lhe foi foco, a Loja Comércio e Artes.Guerra. É de se presumir que Melo, todos maçons. BRASIL, mas recusou o de devota.Gonçalves Lêdo aglutinou os Lêdo, já fortemente imbuído de Com o Cônego Januário da PROTETOR alegando: “O Brasil Em abril de 1846, Gonçalves Irmãos e sigilosamente, ergueram idéias liberais, houvesse regressa- Cunha Barbosa, maçom ardoroso, não precisa de proteção de Lêdo se enviuvou. Fraquejou o as colunas da Loja Comércio e do de Portugal com espírito Gonçalves Lêdo fundou o ninguém. Protege-se a si mesmo.” colossal lutador com o golpe.Artes, instalando-a, em 24 de maçônico ou que já tivesse sido R e v é r b e r o  C o n s t i t u c i o n a l  Assim, graças ao Grupo de Em 19 de maio de 1847, Lêdo junho de 1821.iniciado, pois que de longa data, Fluminense, cujo 1° número foi Gonçalves Lêdo, D. Pedro foi sucumbiu depois de haver Faziam parte do grupo de funcionavam em Coimbra várias publicado em 15 de setembro de conquistado para a causa do incinerado as suas memórias, Gonçalves Lêdo, na Maçonaria, o Lojas, de quando em quando, 1821. Brasil. manancial riquíssimo de docu-Brigadeiro Domingos Alves ferozmente perseguidas. Por iniciativa dos Irmãos Lêdo Num inflamado discurso no mentos e de observações sobre Branco, Joaquim da Rocha, José O que há de positivo é que (Joaquim e Custódio) foi fundada Grande Oriente, sessão do dia 20 fatos de que fora participante ou Clemente Pereira, o Brigadeiro Gonçalves Lêdo reergueu as a Loja Comércio e Artes, com sede de agosto de 1822, Gonçalves testemunha.Luis Pereira Nóbrega, Frei colunas da Loja Emancipação, na Rua Pedreira. Lêdo proclamou a Independência Sampaio e muitos outros.logo após a partida de D. João VI. Fracassada a conspiração de 26 do Brasil. Por toda a parte os Fonte: Loja Gonçalves LêdoNos primeiros dias de maio de 

Joaquim Gonçalves Lêdo
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quem pode solicitar Registro e para regularizar nossos Rituais, Peço que todos os Maçons do está assim como eu escrevi, está 

Direito Autoral através do Registro de seus Direitos Grande Oriente do Brasil procurem literalmente escrito).quem vai ser 

O GOB é pessoa jurídica, e como Autorais. conhecer os fatos antes de tomarem responsabilizado por isso? E a 

tal não pode ser autor, coautor, Percebam a injustiça……ele partido em notícias inverídicas, exposição difamatória e caluniosa 

tradutor ou organizador de nenhum estava sofrendo um processo de difamatórias e caluniadoras contra o que o Soberano e seus Secretários 

livro, de nenhuma obra literária, Impeachment por preocupar-se em Soberano Marcos José da Silva ou Gerais que lá aparecem, quem será 

consequentemente, de nenhum preservar e assegurar nossos direitos, qualquer outro Irmão. responsabilizado e punido? Elas não 

Ritual. através da proteção do Patrimônio do Continuando, durante o processo devem ser tratadas no mínimo com o 

Quem é o representante Legal, GOB, que é de todos nós. de Registro, tinha-se conhecimento mesmo rigor, interesse e seriedade 

civil e criminalmente, no GOB? Pois bem, é importante informar da necessidade de não deixar os com que foi tratado o caso do 

Quem é o único Irmão do GOB que que quando fazemos o Registro de Rituais expostos aos olhos profanos Soberano? 

tem autoridade legalmente constituí- Direito Autoral podemos fazê-lo em na Biblioteca Nacional. Existe um Pois é, quem é o perjuro? o 

da para responder pelo GOB? Quem três modalidades principais (neste documento, de um diretor da B.N., Soberano ou seu algoz? O perjuro é o 

foi eleito pelos Maçons para exercer nosso caso específico): 1- Autor da informando e tranquilizando o Soberano ou quem enviou material 

esse Cargo e essa responsabilidade? Obra; 2 – Tradutor da Obra; 3- Soberano de que os Rituais não para a revista Isto É, expondo ao 

O Soberano Marcos José da Silva, Organizador da Obra. ficariam expostos na B.N. aos mundo profano assuntos de nosso 

correto? Portanto só ele é quem pode Quando o Soberano foi indagado profanos. Eu vi esse documento, único e exclusivo interesse, além de 
e j o  ser o responsável legal para solicitar em qual dessas modalidades se ninguém me contou…. qual não foi a parte de nosso juramento?
em vários Grupos Irmãos 

o registro dos direitos autorais dos enquadrava, mostrando a lisura no surpresa do Soberano ao tomar Pedido de Impeachment contra o 
condenando a atitude do V nossos Rituais. proceder e seu caráter ilibado, conhecimento que alguns Irmãos Soberano na Assembléia foi aberto 

Soberano no episódio do Registro 
Acredito, pelo que percebi no pensou: ” Autor não sou, pois isso foi haviam conseguido não só ter acesso com a acusação de revelar os nossos 

dos Rituais. Condenam-o baseados 
conteúdo de outros e-mails que li, ser escrito há muito tempo – Tradutor aos Rituais, como ainda os fotografa- segredos aos profanos, sem que ele 

em uma notícia mentirosa e manipu-
importante explicar porque houve não sou, pelo mesmo motivo anterior. ram. Ao saber disso o Soberano ficou soubesse. E agora? Quais as medidas 

lada, principalmente no que refere-se 
essa preocupação do Soberano com Organizador pode ser.” incrédulo, pois tinha um documento serão tomadas para punir quem foi 

a ele receber os valores de direitos 
relação aos registros dos nossos Porque organizador ele poderia de um diretor da B.N. afirmando que real, comprovada e intencionalmente 

autorais dos Rituais, quando é 
Rituais, coisa que nunca havia sido ser? Porque a ele coube, como isso não ocorreria. Imediatamente perjuro?

público que essa é uma notícia 
pensada anteriormente. Sapientíssimo na Gestão anterior, a após saber disso, tomou as medidas Bem meus Irmãos, desculpem-

completamente sem fundamento, 
Há algum tempo, descobriram pedido do então Soberano Laelso necessárias, para que fosse cumprido me pelo texto extenso, mas o assunto 

mentirosa e descabida e expô-los aos 
que algumas dessas “potências” não Rodrigues, rever todos os Rituais do o compromisso anteriormente precisava e merecia esses esclareci-

olhos profanos, o que de fato não 
reconhecidas, irregulares e espúrias, GOB. Portanto, esse é o motivo pelo a s sumido ,  documenta lmen te  mentos, antes de encerrar, pelo 

ocorreu como é divulgado aos quatro 
que conhecemos e sabemos existir qual ele está relacionado como avalizado. Bem, depois de muitas e exposto acima, peço que os 

ventos. Peço que tenham paciência 
aos montes em nosso território, Organizador dos Rituais no processo desgastantes conversas, ele conse- Deputados Federais de todos os 

para ler tudo. estavam utilizando nossos Rituais, de Registro de Direitos Autorais. guiu impedir que olhos curiosos Estados, votem pela punição 
Os acusadores, aproveitam-se do 

(os Rituais do GOB) para uso em suas Simples não? tivessem acesso aos nossos Rituais exemplar de quem tornou público 
desconhecimento e da ignorância da 

Lojas (só trocavam a capa). Quando o Ato contínuo, repito,  ato na Biblioteca Nacional. Hoje, através da revista Isto É, um assunto 
maioria dos Irmãos sobre o assunto, 

Soberano soube disso, imediatamen- contínuo, passou como cedente do ninguém mais consegue ter acesso a estritamente maçônico e votem 
para induzí-los a julgar e condenar o 

te foi a uma delegacia prestar queixa, recebimento dos valores referentes eles….houve até Irmão que tentou também pela punição exemplar 
Soberano de forma injusta, vil e 

fazer um BO. Qual não foi a sua aos Direitos Autorais de nossos conseguí-los de forma insistente, daqueles que hábil e ardilosamente 
tendenciosa…. Vou resumir aqui o 

surpresa quando o Delegado pediu a Rituais, o Grande Oriente do Brasil. pessoalmente, por telefone e por e- manipularam fatos para acusar 
que já escrevi em outras oportunida-

ele que mostrasse o documento Pois neste caso uma Pessoa Jurídica mail, temos como provar essa irresponsável e injustamente nosso 
des sobre o episódio, que julgo de 

confirmando que os Rituais pertenci- pode ser o beneficiário do Direito insistência. Mas não conseguiu obtê- Soberano Marcos José da Silva.
relevante importância para entender-

am ao GOB? Nesse momento, com a Autoral da Obra. Não existem Livros los, mostrando portanto, que não Nós não temos por obrigação a 
mos o caso e percebermos que essa 

negativa da posse desse documento que tem seus direitos autorais houve perjuro por parte do Soberano, busca incessante da verdade? De 
acusação é improcedente, mentirosa, 

pelo Soberano, o delegado disse para destinados à Instituições filantrópi- que ele não divulgou nossos segredos combatermos as injustiças, os 
tendenciosa e mal intencionada.

ele mais ou menos o seguinte : cas? Pois é, neste caso o GOB é quem aos profanos, como acusaram-no na preconceitos e os erros?
Inicialmente é necessário 

“Entendo que seu pedido é justo, mas se beneficia em receber esses valores. SAFL, mas sim, que houve um Eu, como Maçom regular e ativo 
sabermos, uma coisa é o Registro do 

se não tiver registro, eu nada posso Não há nada de ilícito, não há problema interno de comunicação na de quatro Lojas Simbólicas filiadas 
Direito Autoral, outra é o recebimen-

fazer, inclusive, aconselho o Sr. a nada de criminoso e não houve em B.N.. ao GOSP e Federadas ao GOB, 
to dos valores referentes ao Registro 

providenciar o registro desses seus nenhum momento no processo de Agora eu pergunto: espero ver o mesmo empenho e 
dos Direitos Autorais e outra é ter 

Rituais, pois, se algum malandro ou Registro a intenção do Soberano em E a reportagem da Revista Isto É? dedicação de todos os nobres 
cópia do Ritual na Biblioteca 

aproveitador o fizer, vocês passarão receber o que não lhe pertencia. Não Quem foi que deu o material para ser Deputados da SAFL demonstrados 
Nacional. de vítima a réu, mesmo que de fato precisam acreditar em mim, verifi- publicado na Revista? Esse sim é um até agora, no esclarecimento e 

O Registro do Direito Autoral só 
esses Rituais sejam de vocês. Porque quem junto à Secretaria Geral de perjuro, visto que expôs no meio punição exemplar dos responsáveis 

pode ser pedido por pessoa física, 
o que vale em um inquérito ou queixa Administração e Patrimônio, junto à profano assuntos que só dizem pela nossa exposição em uma revista 

pessoa jurídica não é autor de nada, 
crime é o documento de registro.” Secretaria Geral de Finanças quem é respeito a nós, não é? E a transcrição semanal.

pessoa jurídica não escreve livros, 
Diante dessa situação, nosso o beneficiário dos Direitos Autorais da parte de nosso juramento que lá foi Fraternalmente

nem Rituais, portanto não pode pedir 
S o b e r a n o ,  p r e o c u p a d o  c o m  dos Rituais e verão que essa acusação divulgada? Ter o P. C., a L. A. e o C. Gerson Magdaleno – M.I.

Registro de Direito Autoral. Quem 
NOSSOS interesses, começou o feita contra ele é injusta, improceden- E. nas areis do mar, onde o F. e R. das 

escreve é pessoa física, portanto, é 
procedimento administrativo legal te e imoral. ondas o mantenha em P.E…(e não 

Geral

Vimos com tristeza a matéria da Revista Isto É, levando problemas internos da maçonaria ao mundo profano, o assunto estava e ainda 
esta nos poderes competentes, a  SAFL e a Justiça Federal Maçônica, veja mais sobre o assunto nas reportagens abaixo.

Texto: Ir∴Gerson Madagdaleno M∴ I∴

Irmão Gerson Magdaleno

imagem e desestruturar a nossa A quem interessa a nossa disposição para pesquisas ou 
ordem. Na oportunidade o desunião? consultas. Esse registro evita que 
Soberano, Marcos José da Silva, A maçonaria tem compromis- alguém, não ligado a nossa 
foi aplaudido de pé por mais de sos sérios, não só com o povo instituição, os registre em seu 
80% dos deputados presentes à maçônico, mas como, também, nome e nos cobre direitos 
sessão. com toda a humanidade. autorais.

Saindo da assembléia fui ao No momento em que devería- Vamos agir com serenidade.
seu gabinete, onde permaneci até mos estar unidos para combater O soberano Grão Mestre está 
as 14 horas, vi todos os documen- as pragas que infestam o mundo à disposição para quaisquer 
tos que comprovam a lisura de profano, alguém semeia, entre esclarecimentos que se fazerem 
comportamento de  nosso nós a semente da erva daninha. necessário.
soberano Grão Mestre. Esclareço Vamos fortalecer nossa ordem Êle foi procurado, por 

Amados Irmãos: que os mesmos me foram não  permitindo entre nós telefone, por alguém que se dizia 
 apresentados pelo próprio profanos de avental. Os rituais repórter da Isto É, tendo respon-
Tive oportunidade de ir a Soberano. não foram entregues, mas sim dido que só daria entrevista 

Brasília quando visitei a SAFL do Cabe-nos indagar; A quem registrados em  nome do GOB na pessoalmente e com o seu 
GOB, onde o Soberano Grão interessa a nossa desestrutura- categoria "fora de uso". Isso quer gravador ligado para que não suas 
Mestre deu um show naqueles ção? dizer que os mesmos não estão à palavras não fossem distorcidas.
que tentam denegrir a sua 

Depoimento do Irmão Américo Pereira da Rocha

Américo Pereira da Rocha
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 Grande Oriente do Brasil 
reuniu os  Secretár ios  
Estaduais de Orientação O
Ritualística de todo o Brasil, 

juntamente com os Secretários 
Gerais da mesma Pasta e realizou um 
Seminário  para discutir sobre o 
aprimoramento dos Rituais, de 
acordo com o que foi esta-belecido 
no Art. 4º do Decreto que instituiu os 
mesmos.

O Soberano Grão-Mestre  
Marcos Jose da Silva abriu o 
Seminário e falou da importância 
que tem a Ritualística  para a 
Maçonaria. Comentou da importân-
cia das Lojas praticarem com 
desenvoltura os procedimentos 
Ritualísticos e disse que é de 
responsabilidade dos Irmãos 
Oradores: “observar, promover e 
fiscalizar o rigoroso cumprimento Antônio Gouveia, após serem procedimentos ritualísticos, como 
das Leis Maçônicas e dos Rituais.” E apresentadas as Sugestões também está aceitando convites para 
os próprios Rituais, que são baixados para alteração dos Rituais, as ministrar seminários ou instruções . 
mediante Decretos do Grão-Mestre Lojas irão participar através de Informa ainda que os Novos Rituais 
Geral, reafirmam a obrigação dos Seminários, que oportunamente de Instalação e Posse de Veneráveis 
Oradores de fiscalizarem o seu serão agendadas pelos Secretários Mestres já foram finalizados e serão 
perfeito cumprimento, requisitando Estaduais de Orientação Ritualística. enviados diretamente para o Irmãos 
c la ramente  os  cu idados  do  O GOB-ES, se fez representar Mestres Instalados, por intermédio 
Ministério Público Maçônico”. pelo Irmão Pasolini, oportunidade de  suas  r e spec t ivas  Lo jas .  

No Seminário foi discutido e em que apresentou todas as suges- Oportunamente será marcado um 
revisado todos os Rituais e sugerida tões recebidas e defendeu os Seminário, para treinamento e 
as correções, que serão feitas  interesses dos Irmãos Capixabas. instruções aos Mestres Instalados, 
através de provimentos  (erratas). Aproveitando a oportunidade, o objetivando a Instalação dos 

Por Ordem do Soberano Grão Irmão Pasolini, Secretário Estadual Veneráveis que serão eleitos no 
Mestre, Irmão Marcos José da Silva de Orientação Ritualística comunica próximo ano.
e do Secretário Geral de Orientação que está à disposição de todas as 
Ritualística, Eminente Irmão Lojas para o bom desempenho dos 

A Unimed Sul Capixaba mais Esperança em Linhares, através 
uma vez presenteou a comunida- do Programa Mamografia  
de do Sul do Espirito Santo nas Express, com a realização de 
comemorações de seus 20 anos. exames de mamografia no dia 17 
Desta vez, através do Programa de setembro de 2010.
Mamografia Express, realizou 50 Graças à sensibilidade e 
exames de mamografia em determinação de seu Presidente, 
Castelo no dia 11 de setembro de Dr. Walter Alves Noronha, que 
2010. não mediu esforços, e mobilizou 

A comunidade quis mais e em a competente equipe do Conselho 
mobilização coordenada pelo Regional de Contabilidade para 
i l u s t r e  c idadão  Arch i l au  atender as mulheres com idade 
Vivacqua Neto, Venerável acima de 40 anos, residentes 
Mestre da Loja Maçônica naquele bairro. O Presidente 
William Nemer, contratou mais garantiu que o Programa 
um dia de exames. Os 50 exames Mamografia Express voltará a 
complementares foram realiza- Linhares, atendendo assim os 
dos no dia 12 de setembro de apelos formulados em favor das 
2010. Oportunamente divulgare- comunidades carentes. 
mos a lista dos colaboradores. Trata-se de uma parceria das 

pessoas de bem, cuja ação vem 
sendo seguidamente prestigiada Em Linhares
pelos dirigentes do Informativo O CRC – Conselho Regional 
maçônico “O Malhete”, editado de Contabilidade presenteou a 
naquele próspero município do comunidade do Bairro Nova 
norte do Estado.

Ir∴Alcy Ribeiro 

Geral

A “ARLS” Dr. Wallace Vieira no uso da palavra salientou 
Borges realizou nesta sexta-feira que o irmão aprendiz é uma 
dia 27/08/2010 a sessão magna de grande aquisição para a loja 
iniciação de Marcelo Graça de e para a maçonaria. O 
Oliveira,  tendo as i lustres Venerável Mestre convidou 
presenças dos irmãos, Poderoso os presentes para o ágape 
Grão Mestre Adjunto Agnaldo fraternal em Loja e,  
Fritolí Vieira, Secretário Adjunto acompanhados de seus 
das Ações Paramaçônicas Juvenis f ami l i a r e s  pudes sem 
do GOB/ES Jorge Luis Soares e também no domingo dia 
irmão René Fernandes Deputado 29/08/2010 saborear um 
Federal pela ARLS Estrela de apetitoso churrasco nas 
Comburi, na oportunidade o dependências do clube 
Venerável Mestre Henrique Álvares Cabral onde a 
Allemand comentou sobre a cunhada Cláudia e os 
importância para maçonaria da s o b r i n h o s  s e r i a m  
chegada de mais um amigo e irmão, apresentados a família 
o Orador irmão Anderson Fanzeres maçônica.

+ Flashs do Sermaçon
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Sou Ramon Barros, Maçons e outra que poderá ser utilizada 
iniciado na Loja Nilo em reuniões festivas e abertas.
Peçanha – Colatina e As palestras tem em média 40 
membro regular da Loja minutos e para realizá-las precisamos 
Fraternidade e Luz – de Datashow, Telão e som.
C a c h o e i r o  d e  Exclusivamente para as Lojas 
Itapemirim.  Maçônicas, as palestras não têm custo, 

Tenho um trabalho sendo necessário apenas uma ajuda de 
de grande sucesso como consultor de custo para o Combustível, alimentação 
imagem, palestrante motivacional e e se necessário uma diária em hotel para 
instrutor de vários cursos como duas pessoas. 
Oratória, Vendas, Atendimento, entre Todas as informações sobre meu 
outros. trabalho podem ser obtidas no site 

Quero oferecer à sua Loja Maçônica www.ramonbarros.com ou diretamente 
uma palestra sobre Motivação, pelos telefones (27)8117-4959 ou 
Liderança, Ética e Relacionamento em (28)9882-8981.
dois formatos: uma exclusiva para 

R

A

M

O

N

apuraram os pesquisadores. O c u m p r i m e n t o :  d e z  a n o s .  
ensino médio padece da mesma Convenhamos que é um prazo muito 
escassez, dado que metade de suas dilatado. É um longo prazo. “E a 
escolas, de um total de 25.923, não longo prazo, ensinava J M Keynes, 
possui biblioteca. Quer dizer: não todos nós estaremos mortos”. Para 
têm biblioteca nem espaço para sermos menos drásticos, o prazo de 
leitura. E não é só o setor privado que dez anos pode gerar frustração, 
é negligente, porquanto “só 28,2% própria dos que esperam um Brasil 
das escolas públicas do País contam culto e próspero de imediato. 
com biblioteca”. O gestor público Para que isto não aconteça, que 
ignora que “Uma nação se faz com tal a Maçonaria ingressar neste 
homens e livros” (M Lobato). projeto? Mediante convênio, ir 

Ressalte-se que O Ministério da instalando bibliotecas em escolas do 
Educação mantém, em suas setor privado? E nesse processo, 
atividades, o Programa Nacional de recorrendo a nomes de grande valor 
Biblioteca da Escola que envia maçônico, para as denominações, 
l i v r o s ,  a p o i a n d o ,  p o r  e s t e  como Biblioteca Arruda da Câmara, 

*O Irmão Antônio do Carmo intermédio, o sistema de ensino Monsenhor Muniz Tavares, Padre 
Ferreira é Grão-Mestre do público, o qual, segundo se divulga, João Ribeiro, Frei Caneca, Cônego 
Grande Oriente Independente de recebeu, no período 2005/2010, Januário Barbosa, Gonçalves Ledo, 
Pernambuco e presidente da cerca de “43 milhões de livros de Hipólito José da Costa, Padre Roma, 
ABIM - Associação Brasileira de literatura infantil e infanto-juvenil”. Cônego das Mercês, José Castelani, 
Imprensa Maçônica. Em que planeta eles se escondem? Xico Trolha, Teobaldo Varoli Filho, 

E n t ã o  a  L e i  f e d e r a l  n º  Nicola Aslan, Lysis Brandão da 
O diário oficial da União, em sua 12.244/2010 vem numa boa hora, Rocha, Fernando Salles Paschoal, 

edição de 24 de maio de 2010, traz especialmente porque se encontra Octacilio Schuler Sobrinho, Osvaldo 
uma notícia excelente para a em curso no Congresso Nacional o Ortega, Rizardo da Camino, 
educação no Brasil. Nela, está Plano Decenal de Educação (2011 a Ambrosio Peters e tantos outros 
publicada lei que obriga a existência 2020). Ela determina que em dez nomes célebres da literatura 
de biblioteca em todas as escolas do anos (até 2020) cada escola do maçônica brasileira ou que, 
País. Projeto vitorioso do deputado governo ou privada deverá ter uma integrantes da Ordem, tiveram uma 
Lobbe Neto, do PSDB de São Paulo, biblioteca com um acervo mínimo de vida dedicada ao amor ao próximo ? 
que foi sancionado em Lei nº 12.244. livros, de pelo menos um título por Este projeto serviria, inclusive, para 

Mas tal exigência faz sentido aluno matriculado. Também que haja o marketing da Ordem, confirmando 
num Brasil de 510 anos de local próprio à leitura e pessoas também, por este intermédio, que 
descobrimento? Até nos toma de capacitadas profissionalmente para ela, realmente, veio para combater a 
surpresa, porque, mesmo sem sua coordenação. ignorância!
expressar, o novo dispositivo legal Muito nos deve animar este No mais, dar-se-ia um freio nesse 
carrega embutida a denúncia de que último item: do espaço e do divórcio, cuja existência se constata, 
há negligência neste setor. Pois ao fomentador. Conquanto não basta a entre a escola e o livro. Urge mesmo 
que se percebe está havendo divórcio existência da biblioteca. É preciso que todos nós nos envolvamos com 
entre a unidade de ensino e o livro, que o gesto não se limite à formação isto. Quem sabe não é o Grande 
quando é sabido que uma escola só de um depósito de livros. Por isto ser Arquiteto do Universo, colocando 
obtém autorização para instalar-se, indispensável a presença do esta luz em nosso caminho ... ? 
constatada a existência de uma f o men tad o r  d a  l e i t u r a .  D o  Dando-nos esta oportunidade de 
biblioteca no ambiente em que profissional dedicado e inventivo “tornar feliz a humanidade” ? Que o 
funciona.. que estimule o hábito da leitura, até, poeta maçom confirme este enten-

Porém tal não vem acontecendo. se necessário for, para romper a dimento: “O livro, caindo n´alma, é 
O Censo Escolar de 2009 revela que inércia, com brindes e premiação aos gérmen que faz a palma. É chuva que 
os órgãos fiscalizadores dormiram que servirem de exemplo. faz o mar”.
no ponto. Das “152.251 escolas de Contudo fiquei com uma nesga 
ensino fundamental, no País, de tristeza, diante do prazo que a Lei 
somente 52.335 têm biblioteca”, estabelece, para o seu total 

* Ir∴ Antônio do Carmo Ferreira

O GOB-ES, por ocasião do também, considerados como nhas ou
XIV SERMAÇON, na pessoa dependentes, pais dos funcio- 0 3  –  C e r t i d ã o  d e  
do nosso Grão-Mestre Cecílio nários, com idade a partir de 65 Nascimento de filhos em 
Andrade de Oliveira, formali- (sessenta e cinco) anos. A comum também comprova a 
zou Convênio com o SESC- infringência desta cláusula união do casal
AR/ES, representado pelo acarretará na imediata suspen- 04 – CPF
Diretor Regional Gutman são da inscrição junto a 05 – RG
Uchoa de Mendonça. Pelo Entidade. 06 – 1 (uma) foto 3x4
tratado o SESC concederá 07 – Taxa de R$ 5,00
a t e n d i m e n t o  a o s  Filhos e Enteados:D o c u m e n t o s  
Funcionários/Associados do 01- Certidão de Nascimento Necessários:
GOB-ES e seu familiares, que e CPF01 – CIM / 02 – CPF  / 03 – 
se enquadrem na Cláusula 02 – 1 (uma) foto 3x4RG / 04 - Uma foto 3x4 / 05 – 
Quarta, em todas as suas 03 – Taxa de R$ 5,00Taxa de R$ 5,00 
atividades disponibilizadas aos OBS: Rapazes a partir de 18 Depndentes de Conveniado: 
Comerciários em geral, obser- anos e moças a partir de 21 anos Cônjuge.
vadas as normas pertinentes perdem o direito à carteirinha 01 – Certidão de Casamento 

Os filhos menores até 18 de dependente. Caso apresen-ou 
(dezoito) anos incompletos tem uma declaração que 02 – Não casados
poderão usufruir deste convê- comprove que ainda são a) Termo de Convivência – 
nio, desde que comprovada- estudantes e o CPF, serão Escritura Pública, lavrada pelo 
mente não tenham atividades considerados dependentes até Tabelião ou
remuneradas, bem como os de os 22 anos.b) Declaração de União 
até 21 (vinte e um) anos incom- *A foto também poderá ser Estável – com observância do 
pletos, que apresentarem tirada na hora, no Setor de Art. 299 do Código Penal 
declaração de que estejam Matrículas do SESC!Brasileiro com firma reconhe-
cursando Curso Superior e que cida dos cônjuges + firma 
não tenham renda. Serão reconhecida de duas testemu-
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Emílio Entringer Júnior, Júlio 
César Valbuza, Luciano Caetano 
Bonjardim e Wéliton José 
Gouveia

No dia 24, foi a vez dos Irmãos 
Gilberto Lopes de Jesus Júnior, 
José Ângelo Sagrillo e José 
Francisco Araújo de Castro.

No dia 28, finalizou a grupo 
com os  I rmãos ,  Doug las  
Campostrini Vieira, Golbery 

Como sempre na vanguarda, e Meira de Alvarenga e José 
dando uma demonstração de Alfredo Vieira, ocasião em que 
crescimento no seu quadro de ocorreu o tradicional banquete desse 
Obreiros, a ARLS “22 de Agosto”, seleto grupo de novos valores.
através do seu Venerável Mestre Também nesse dia 28, foi 
Izechiel Póton, realizou no período concedido ao Grão-Mestre Estadual 
compreendido entre os dias 17 a 28 Adjunto, Ir∴Aguinaldo Fritoli 
do mês de Agosto, a exata Iniciação Vieira, o Título de Benemérito, em 
de 10 candidatos. reconhecimento à sua atenção e 

As sessões ocorreram a partir do estreito relacionamento com os 
dia 17, com a Iniciação dos Irmãos Obreiros da Oficina

Contato: Ir∴Edilson

m  S e s s ã o  M a g n a  d e  
Iniciação realizada no dia 11 
de setembro, a AGBLS E

Linhares Unido nº 1710, Oriente de 
Linhares-ES, iniciou três novos 
Irmãos: Antônio César Arivabeni, 
Cícero Antônio Teixeira Nobre e 
Ricardo Bonomo.

A cerimônia, de muita beleza, 
harmonia e perfeição, foi comanda-
da pelo Venerável Mestre, Ilustre 
Irmão Ademilson Nunes Loureiro, 
e contou  com a honrosa presença 
do Grão-Mestre Adjunto, Eminente 
Irmão Aguinaldo Fritoli Vieira, que 
falando aos  Irmãos presentes, 
desejou aos novos amigos e Irmãos 
felicidades e uma longa e duradoura 

Dalton Coelho Duarte e Humberto bem como Veneráveis Mestres de 
de Aguiar Torres sobre a Cerimônia várias Lojas. 
das Luvas e  em seguida, a entrega Após o término da Sessão, o 
das Luvas Brancas às novas Venerável Mestre franqueou a jornada dentro da Maçonaria. Cunhadas.entrada das cunhadas no Templo, Prestigiaram a solenidade Após o evento foi servido um oportunidade em que houve uma diversas autoridades maçônicas do jantar de confraternização no salão explanação feita pelos Irmãos GOB-ES, GOB-MG da GLMES, de festas Irmão Brunno Milanezi.

Linhares Unido realiza
Sessão Magna de Iniciação

Sociais


