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 verdade sempre foi submisso a essa estranha Consagrar a vida à verdade.
característica da maneira de viver. Na vida social e política Aconduta, do pensa- A prática da mentira é um nenhum preconceito, nenhuma 

mento e do relacionamento do vício que só pode alcançar d i s c r i m i n a ç ã o ,  n e n h u m  
Maçom com seus Irmãos, com aquele cujo perfil se inclina convencionalismo, mas, sim, a 
as pessoas e a sociedade em para o mal, nada tem a ver, procura constante da verdade a 
geral. Do ponto de vista portanto, com a rotina maçôni- respeito dos fatos e das situa-
filosófico, temos que um ca, com a vida em Maçonaria, ções que se apresentam ao 
princípio maçônico é a investi- uma escola da virtude definida nosso julgamento sério e 
gação constante da verdade, a como a “disposição da alma isento, sem o que o homem se 
busca da verdade, o que, aliás, que nos induz a praticar o arrisca a abdicar das próprias 
nos diferencia das religiões, bem.” Nenhuma vocação idéias em favor de cooptações 
cada uma com seus dogmas maçônica tem o mentiroso, o externas.
estabelecidos. farsante, o ardiloso. Já se disse que a Maçonaria 

A verdade analisada do Há um exemplo de um ensina a pensar, isto é, a 
ponto de vista moral é a palavra grande cultor da verdade que procurar a origem dos aconteci-
do dia a dia, das relações preferiu morrer, como morreu, mentos e das situações, a 
sociais, familiares e maçôni- assassinado, a enganar os seus verificar o caráter daqueles que 
cas. É a correlação entre a algozes com uma palavra falsa investem contra nossas tradi-
inteligência, o pensamento e a e assim salvar a própria vida. ções em favor de modernidades 
palavra correspondente. Essa, a Outras lendas maçônicas passageiras, e assim achar o 
verdade que opõe à mentira, a exaltam o mérito da verdade melhor caminho para prosse-
mãe da calúnia, da difamação e em oposição à mentira. O guir no trabalho árduo e 
da injúria. Somente um falso respeito à verdade não admite fatigante, mas que nos traz a 
Maçom se comportaria, dentro condições. Rousseau adota o recompensa de estarmos 
ou fora da Sublime Ordem, lema: Vitam impendere vero – lidando com o culto da verdade.

Mensagem do
 Grão-Mestre Geral
Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

O Culto da Verdade

Já vivemos as Exuberante na mensagem – AMAR AO PRÓXIMO. E 
Boas Festas comemo- Jesus foi a LUZ que veio para clarear a todos. Dar um 
rativas do Natal. Então basta nas trevas. Iluminar todo o universo.  Todo  o  
p e n s e m o s  n e l e ,  reino  de  Deus.  E  não limitados reininhos de alguns, 
lembrando não os que ensejam  as desavenças e, por isto, as trevas, 
pinheiros,  sempre causadoras dos males que atormentam o ser humano. 
enfeitados de sugesti- O homem se torna maçom numa linda cerimônia, 
v o s  p r e s e n t e s ,  durante a qual ele NASCE para tal circunstância. Ele 
denominados “árvores faz nascer em si novos ideais, quais sejam os de tornar 
de natal”, nem os feliz a humanidade, que são os ideais da Maçonaria. 
“bons  velhinhos”  Ninguém ingressa na Maçonaria sem firmar o 
p o r t a d o r e s  d e  compromisso de AMAR O PRÓXIMO. E compromis-
mochilas exuberantes so em maçonaria  não prescreve, nem se quebra. 
– os papais-noéis, de Cumpre-se. 

eficaz indução aos sentimentos mercantis, mas Estamos em tempo de Natal. Quer dizer, dias de 
recordando o nascimento de  Jesus Cristo, o homena- reflexão sobre a mensagem com que nos acena o 
geado que os nossos dias teimam em fazê-lo cada vez nascimento de Jesus. Primeiro, agradecer ao Grande 
menos presente. Daí o grito que vem dos longes: cadê Arquiteto do Universo pelo que pudemos  realizar em 
os Presépios? favor do próximo, que foi possível isto graças a Ele, 

Também não nos incomode que Jesus tenha conforme reconhecem os adonhiramitas,  como 
nascido não exatamente num 25 de dezembro, nem no também sermos gratos pela vida que Ele nos deu: um 
1º ano do calendário pelo qual nos pautamos.  Importe- presente inigualável, dentro do qual nos trouxe nossa 
nos, e muito, a mensagem que este nascimento nos família, nossos amigos, nossos irmãos, este mundão 
traz, gerando, esta lembrança, um tempo de agradeci- que nos rodeia e clama pela paz. E, segundo, devere-
mentos e de renovação de ideais.  mos recorrer a este tempo de Natal, para recordar de 

Consta que os romanos valeram-se de uma festa nossos sonhos, de nossos projetos. E nos perguntar: 
pagã já tradicional e de grande aceitação popular – o temos chegado às realizações dos mesmos? Se não 
nascimento do Invencível Sol -  e, em seu lugar, chegamos, não desistir, pois Deus é amor(4). E sendo o 
colocaram a festa do Natal de nosso Senhor Jesus. Este Bom Pastor, como é, iluminará os nossos cami-
apocalipse (substituição, revelação) se deu no século nhos.(5). 
IV, durante o pontificado de Júlio I, em 337 d.C (1). O padre Vieira nos lembra da parábola do 
Naquele tempo era assim “Roma locuta, causa finita”. Semeador. É insistir em jogar a semente. Se caiu na 
Roma falou (não se discutia), estava falado. pedra escaldante, se caiu entre os espinhos, se caiu no 

Esta decisão, contudo, não deverá ser vista como caminho sob os pés do viandante, não desistir. Cairá, 
Jesus passando a ser  um bem particular e privativo de decerto,  uma vez, em solo fértil (6). E crescerá e dará 
qualquer Igreja, nem de uma parte do mundo. Pois uma frutos. Assim são os sonhos, os ideais 
Igreja sua terá que ser inclusiva de todos. Será do Jesus, o Cristo, que trocou a vida pelo amor ao 
mundo inteiro. próximo, garantiu um prêmio, ensinando através do 

O mesmo entendimento deverá ser o da religião de apóstolo que “fará jus ao mesmo  quem persistir até o 
Jesus que não será a de uma porção dos povos. É a de fim” (7). Por isto, fraternidade, para o maçom, não é 
toda a humanidade. Porquanto a sua pregação teve algo que ele apenas deseja. É algo que sobretudo ele 
como cerne a mensagem de “amor ao próximo”, que vive a praticar. E que, por conseqüência, não lhe seja 
Ele disse ser o “novo mandamento semelhante ao nunca palavra para enfeitar discurso.
primeiro” – o de amar a Deus sobre todas as coisas(2). 
Disse mais, através de seus apóstolos que quem fala *O Irmão Antônio do Carmo Ferreira é Grão-
amar a Deus e não amar o próximo é mentiro- Mestre do GOIPE e presidente da ABIM
so(3).Vejam  que linda é a religião de Jesus! 

* Ir∴ Antônio do Carmo Ferreira

Agora é meio-dia, por vezes nos 
pegamos à pensar na fugacidade da 
vida, ou em quão lábil ela pode ser, 
ou ainda, em várias situações, 
vemos parentes, amigos ou 
desconhecidos pronunciarem 
frases feitas do tipo: “- nós não 
somos nada!” E quantas vezes 
ouvimos isso durante a nossa vida? 
Principalmente quando a pessoa 
que nos deixa está perto, não em 
distância, mas em sentimento, em 
ideais ou simplesmente por 
amizade.

Alegoricamente podemos fazer 
uma ponte com a história do 

peça valorosa da nossa história, um 
Grande Mestre Iran, que foi 

filho, um entusiasta, um marido, 
Venerado por muitos pedreiros 

um amigo, um irmão e um Mestre! 
livres, aprendizes ou mestres. A 

É verdade que mestre só por uma 
lenda nos mostra muitas lições, 

noite, mas todos podem ter certeza 
algumas que devem ser seguidas e 

que foi uma noite gloriosa, noite 
outras que não devem. Pensemos 

feliz, noite de aprender a celebrar a 
na parte da lenda que não deve ser 

morte e a também a vida! Nesta 
seguida, na parte que o Mestre foi 

noite ele foi o verdadeiro Mestre e a 
morto por seu descuido, por estar 

sua encenação foi brilhante, a sua 
sozinho e sem guardas naquele 

alegria de ter sido o personagem 
momento em que foi abatido por 

principal foi a maior de todas, mas 
seus assassinos, deixou sua 

por um pequeno descuido, como o 
confiança em suas ferramentas e 

do Mestre Iran, partiu para o 
seus trabalhadores fosse maior do 

Oriente Eterno, no qual, todos 
que a sua posição de liderança.

podem ter certeza, que será sempre 
Na vida de hoje, não só na dos 

um Mestre Maçom!
maçons, mas na vida de qualquer 

Agora é meia-noite, sempre que 
ser humano, não devemos nos 

perdemos alguma peça que fazia 
descuidar, não devemos ter excesso 

parte da nossa vida, e esta peça 
de confiança nas pessoas que estão 

sendo muito importante, ou até 
ao nosso redor e muito menos nas 

mesmo a mais importante do jogo, 
nossas ferramentas de trabalho. 

devemos nos apoiar nas obras em 
Não faça da pressa um motivo para 

que ela fez e no que ela nos deixou. 
diminuir a sua segurança, não faça 

A semente do descuido nos tirou 
do seu trabalho um motivo para 

mais um Irmão, mas podem ter 
destratar da sua família, esposa, 

certeza que ele estava pronto para o 
filhos e amigos. Pois a vida passa, e 

que a vida estava preparando para 
muitas vezes passa tão rápido que 

ele! A evolução continua!
não há tempo para dizer adeus.

Hoje a Instituição Maçônica 
acorda mais triste, perdemos uma 

Thiago Frasson

Irmão Thiago Frasson - e-mail: tfrasson@terra.com.br

Ir∴ Lucas Becevelli M∴M∴
1982   -  2010
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uarenta e sete irmãos 
deputados participaram da Qúltima reunião da Poderosa 
Assembléia Legislativa 

Estadual (PAEL), que foi itineran-
te, realizada em Aracruz no 
sábado (27) e presidida pelo Ir ∴ 
Carlos Magno M. Freitas. O 
convite para o evento foi feito 
pelos Veneráveis Idivaldo Moro 
Capo (Loja Rufino Manoel de 
Oliveira) e Hugo José da Silva 
(Loja Estrela de Ibiraçu).
   Irmãos visitantes de Aracruz, 
Ibiraçu e Colatina participaram da 
reunião. As cunhadas foram 
recepcionadas pelas fraternas de 
Aracruz e Ibiraçu com café da 
manhã e visitas à fábrica de 
celulose da Fibria e ao Portocel. 
Ao final, irmãos, cunhadas e 
visitantes foram recepcionados 
com um almoço no Restaurante 
Deguste.
   O índice de frequência à reunião 
foi de 90% e ao final do almoço, 
diversos  deputados foram 
homenageados com diploma e 
troféu de 100% de assiduidade às 
reuniões da PAEL. A recepção foi 
coordenada pelo Irmão Antônio 
Vieira da Silva, presidente de 
honra da PAEL e membro ativo 
das lojas Rufino Manoel de 
Oliveira e Estrela de Ibiraçu.

Texto e fotos: Irmão Danilo Salvadeo

Dando continuidade ao projeto horas e terminou as 17:00 horas, com 
de levar instruções ritualísticas aos intervalo de 1 hora para o almoço. 

Foram ministradas instruções Irmãos, o  Ir∴ Pasolini, Secretário 
teóricas e práticas do R∴E∴A∴A∴ Estadual de Orientação Ritualística 

do GOB-ES, realizou um Seminário d o s  G r a u s  d e  A p r e n d i z ,  
no dia 27 de novembro de 2010, no Companheiro e Mestre. Naquela 
Templo da ARLS Nilo Peçanha,  em oportunidade foram passadas 
Colatina-ES. informações sobre Legislação 

Estiveram presentes Irmãos da Maçônica.
ARLS Nilo Peçanha e ARLS 22 de O resultado obtido pelos Irmãos 
Agosto, ambas do Oriente de participantes foi maravilhoso, uma 
Colatina, ARLS Estrela de São vez que todos tiraram suas dúvidas, 
Gabriel, Oriente de São Gabriel da se exercitaram bastante e estarão 
Palha e ARLS Magalhães Espíndula, recebendo por intermédio de suas 
Oriente de São Domingos do Norte e respectivas  Lojas amplo material 
Irmãos visitantes. orientativo.

Também foram registradas as As Lojas que tiverem interesse 
presenças do Irmãos Marcos José em promover  Seminár io  de  
Damascena, Secretário Estadual de Orientação Ritualística, podem 
Ent idades  Pa ramaçôn icas  e   entram em contato com o Ir.'. 
Américo Pereira da Rocha, candida- Pasolini para agendamento pelo e-
to a Grão Mestre Estadual. mail: pasolini.vix@terra.com.br.

O Seminário começou as 09:00 

O II Leilão da Fraternidade,  em 
benefício do Lar da Fraternidade de 
Linhares, realizado no dia 20 de 
novembro superou todas as 
expectativas.  

O evento foi organizado em 
conjunto pelas Lojas Maçônicas, 
Antonio Firmino Demuner (GOB) 
de Rio Bananal, Antônio Macedo 
Filho (GLMEES) de Sooretama, 
L i n h a r e s  U n i d o  ( G O B ) ,  
Fraternidade Universal Nº 8 e 
Vigilância e Progresso (GLMEES) organizadora, a expectativa de 
de Linhares. Entidades como Lions arrecadação que era em torno de R$ 
e Rotary Club também apoiaram a 120 mil, foi ainda mais satisfatória, 
iniciativa. superando a casa dos R$ 182 mil, 

Segundo o Irmão José Adenis que serão revertidos para o Lar da 
Pessin, presidente  da comissão Fraternidade de Linhares.

Portal Ouro Negro

O Ven  Mestre da Fraternidade ∴ 
Universal nº 8 Ir∴ Rogério Carvalho

 A ARLS Antônio Firmino 
Demuner Nº 2457, Or∴ Rio 
Bananal-ES,   em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Rio 
Bananal e o Ministério Público 
Estadual, promoveu nos dias 27 
e 28 de novembro ação social, 
quando foram realizados 100 
exames de mamografia através 
do Programa Mamografia 
Express, além de aferição de 
pressão arterial e rastreamento 
de diabetes.

O evento foi realizado em 
frente as dependências do 
ministério público estadual de 
Rio Bananal que, através do 
promotor de justiça Ir∴ Adriani 
Ozório do Nascimento, gentil-
mente cedeu as instalações 
daquele órgão oferecendo toda 
estrutura necessária para 
realização dos exames.

Durante o sábado (27) e 
domingo (28) os IIr∴ da ARLS 
Antônio Firmino Demuner e 
também da ARLS Papa João 
XXIII estiveram  presentes ao 
evento, oferecendo toda a 
assistência necessária para que 
as senhoras inscrita previamen-
te, não deixassem de realizar os 
exames de mamografia. 

O  Ve n e r á v e l  M e s t r e  
Belmarques dos Santos Farias 
agradeceu a todos que, direta o 
indiretamente ajudaram na 
realização de mais este evento.

Mais uma ação de sucesso na luta contra o câncer de mama através do Programa Mamografia Express 

Irmãos e cunhadas formaram uma equipe de apoio nota 1000
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2851”, de Londres.  Apoiado pela fortíssima 

Em 1911 Churchill tornou- Maçonaria inglesa e contando 
se Lorde do Almirantado. com as simpatias fraternais da 
Modernizou a Marinha de Maçonaria norte americana, 
Guerra do Reino Unido. mais forte ainda, ele devotou-
Porém, com o fracasso da se, de corpo e alma, à 
expedição  br i t ân ica  na  concretização e preservação da 

ir Winston Leonard Guerra dos Boêres. Acabou Turquia, em plena Primeira "Grande Aliança" com os 
Spencer Churchill era prisioneiro e empreendeu uma Guerra, pediu demissão e Estados Unidos, mantendo um Sfilho de Lorde Randolph fuga espetacular, narrada no alistou-se no exército. estreito entendimento com o 

Spencer-Churchi l l  e  da  l i v r o  " D e  L o n d r e s  a  Com o fim da Primeira p r e s i d e n t e  a m e r i c a n o ,  
socialite norte-americana Ladysmith", que o tornou Guerra Winston Churchill foi Franklin Delano Roosevelt, 
Jennie Jerome, neto do sétimo conhecido no mundo inteiro. adquirindo um perfil mais também Maçom.
duque de Marlborough e do Em 1900 ,  fo i  e l e i to  conservador e continuou Winston Churchill recebeu 
t e r c e i r o  m a r q u ê s  d e  d e p u t a d o  p e l o  p a r t i d o  participando ativamente da o Prêmio Nobel de literatura 
Londonderry. conservador. política. Em 1916 voltou ao invasão da França pela em 1953, devido aos seis 

Estudou na Academia Em 24 de maio de 1901 parlamento. Entre 1919 e Alemanha, foi nomeado volumes de sua famosa obra 
Militar de Sandhurst e, entre Winston Churchill foi Iniciado 1921, foi ministro da Guerra; p r i m e i r o  m i n i s t r o ,  "A Segunda Guerra Mundial". 
1895 e 1899, serviu no na Maçonaria Inglesa, na entre 1921 e 1922, ministro das apresentando, em seu primeiro Aos 90 anos, vítima de um 
regimento de hussardos. “UNITED STUDHOLM Colônias e, de 1924 a 1929, foi discurso na Câmara dos derrame, Churchill faleceu em 

T r a b a l h o u  c o m o  LODGEN nº 1591”. Elevado ministro das Finanças. Comuns, a sua plataforma de Londres no dia 24 de janeiro de 
correspondente de guerra em ao Grau de Mestre, em 25 de E m  1 9 3 9 ,  v o l t o u  governo: "Nada tenho a 1965, encerrando uma era na 
Cuba, na Índia e na África do m a r ç o  d e  1 9 0 2 ,  n a  novamente à Marinha e, em 13 oferecer, senão sangue, labor, história do século 20. 
Sul. Na África, participou da “ROSEMARY LODGE nº de maio de 1940, com a lágrimas e suor".

Winston Churchill

sua vida, foi nomeado Juiz da Américo de Campos, Américo 
Corte Internacional de Haia. Brasiliense, Antônio Carlos 
um cargo de enorme prestígio. Ribeiro de Andrada (o II), 

R U I  B A R B O S A f o i  Ubaldino do Amaral, Luís 
iniciado maçom na Loja Gama e outros. A América era, 
AMÉRICA, a 1º. de julho de ao lado das Lojas Piratininga 
1869. A Loja era ainda (fundada a 28/8/1850) e Ruy Barbosa foi um jurista, Participou da Campanha 
incipiente, pois fora fundada a A m i z a d e  ( f u n d a d a  a  político, diplomata, lobista, Abolicionista, a defesa da 
9/11/1868 e seria regularizada 13/5/1832), o grande celeiro escritor, filólogo, tradutor e Federação, a própria fundação 
apenas a 7/7/1869. Mesmo d e  h o m e n s  i l u s t r e s ,  orador brasileiro, formado da República e da Campanha 
assim, possuía, em seu geralmente captados na pela Faculdade de Direito do Civilista. Orador e estudioso 
quadro, homens que já eram, Academia de Direito.Largo de São Francisco. da língua portuguesa, foi 
ou seriam, notáveis na Foi deputado, senador, nomeado presidente da 
História do Brasil imperial e ministro e candidato à Academia Brasileira de Letras 
republicano, como: Joaquim Presidência da República em em substituição a Machado de 
Nabuco, que fora iniciado a duas ocasiões, tendo realizado Assis. Foi representante do Conferência Internacional da 
1º. de dezembro de 1868, p i o n e i r a s  c a m p a n h a s .  B r a s i l  n a  S e g u n d a  Paz, em Haia e, já no final de 

Ruy Barbosa de Oliveira

(Salvador, 05 /11/1849 - Petrópolis, 01 /03/ 1923)  

jurista, político e diplomata brasileiro

inicialmente para publicação de seu livro de memórias, intitula-
seus capítulos, como artigos, do Minha formação, publicado 
nos jornais e na Revista do parcialmente na imprensa e 
Brasil. Estes livros, quase reunido em livro em 1900.
sempre de comentários políti-  Em 1896, participou da 
cos, foram Balmaceda (publi- f u n d a ç ã o  d a  A c a d e m i a  
cado em 1895) sobre a guerra Brasileira de Letras, que teve Joaquim Aurélio Barreto assassinara seu senhor.
civil no Chile e A intervenção Machado de Assis como seu Nabuco de Araújo diplomou-se  Em 1880, organizou e 
estrangeira na Revolta de 1893 primeiro presidente e Nabuco no Recife em Ciências Sociais e instalou em sua residência a 
(publicado em 1896) onde, como secretário perpétuo.Jurídicas. Transferiu-se para o Sociedade Brasileira Contra a 
além de analisar o desenrolar da Em 1905, foi criada a Rio de Janeiro, tentando Escravidão, desafiando a elite 
luta, faz confronto entre Embaixada do Brasil em advocacia - o pai tinha um da época, que considerava a 
Saldanha da Gama, maior líder Washington, Nabuco foi excelente escritório - e inician- escravidão indispensável ao 
da Revolta, e Floriano Peixoto, nomeado embaixador do do-se no jornalismo em A desenvolvimento do Brasil. 
que encarnava a legalidade. Brasil, apresentando suas Reforma, defendendo princípi- Entre 1893 e 1899, vive seu bastante pelos Estados Unidos Também deste período é Um credenciais ao presidente os monárquicos. período de intensa atividade e proferiu dezenas de conferên-estadista do Império (1896), Teodoro Roosevelt, a 25 de intelectual. Não aceitando os J o a q u i m  N a b u c o , f o i  cias em universidades america-seu principal livro, em que maio. Como embaixador em cargos nem encargos da iniciado na Loja América a 1º. nas. analisa a vida do senador Washington ligou-se muito ao República, Nabuco dedicou-se de dezembro de 1868. Em 17 de janeiro de 1910, Nabuco de Araújo e a vida governo norte-americano e às letras, escrevendo livros e Em 1869, escandalizou a faleceu em Washington, como política, econômica e social do defendeu uma política pan-artigos para jornais e revistas. elite do Recife por defender, em embaixador, após um longo país durante a atuação do americana, baseada na doutrina Alguns livros foram escritos um júri, um escravo que período de doençamesmo. Ainda desta época é o de Monroe. Também viajou 

Joaquim Nabuco
Diplomata, político e escritor brasileiro

( Recife 19/08/1849 – Washington 17/01/1910) 

Joaquim Nabuco

1849 - 1910

Ruy Barbosa

1849 - 1923

Winston Churchill

1874 - 1965

Entre de peito nessa campanha
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ma Sessão Magna de Iniciação, 
presidida pelo  Venerável Mestre 
Irmão José Geraldo de Oliveira.

Com seu templo lotado e com 
onze lojas representadas, foram 
iniciados os profanos Roberto de 
Oliveira Queiroga, Flávio Acácio 
Batiston e Adelino Junior 
Tomazini.

Após a sessão os irmãos 
No dia 27/11/2010, a ARLS participaram de um excelente 

Luz de Camburi Nº 91 - ágape fraternal.
GLMEES, realizou uma belíssi-

Geral

N o  d i a  2 4 / 1 1 / 2 0 1 0  a  Venâncio com a medalha come-
morativa dos 40 anos de fundação A∴R. L S   Estrela do 
da Grande Loja.Oriente Nº. 37, através do Decreto 

A s  A A ∴R R ∴L L ∴S S ∴ 012 - GM 2010, transferiu sua sede 
para  o  Pa lác io  Maçônico  Frank Sherman Landi Nº. 56, 
Capixaba,  na Rua Marília Monte Sinai Nº. 43, Monte das 
Resende Scarton Coutinho, Nº. 70, Oliveiras Nº. 28 e Cidade de Vila 
Enseada do Suá, Vitória – ES. Velha Nº. 89 representadas pelos 

O Sereníssimo Grão-Mestre seus Veneráveis Mestres prestigia-
Aides Bertoldo da Silva e sua ram o evento que contou com 

de fácil acesso e que por tudo isso comitiva foram recebidos pelo quase cem irmãos.
tem a certeza que a Estrela do Irmão Juliano Holzmeister Após a sessão os Irmãos, 
Oriente Nº. 37 de agora em diante Venâncio. cunhadas, sobrinhos e convidados 
brilhará mais intensamente e Em belíssima sessão presidida foram recebidos no salão de festas 
enriquecerá seu quadro com novos pelo Sereníssimo Grão-Mestre, o da loja para um maravilhoso jantar 
e valorosos irmãos e homenageou mesmo falou de sua alegria por ver musical.
o irmão Juliano Holzmeister a loja bem instalada em um local Fonte:www.glmees.org.br

∴∴∴

N o  d i a  2 9 / 11 / 2 0 1 0 ,  o  tes, havendo treze lojas representa-
Sereníssimo Grão-Mestre Aides das e o Delegado da 6ª Região Ir∴ 
Bertoldo da Silva, acompanhado do Sérgio José Silveira de Moraes, a 
Grão-Mestre Adjunto Ir∴ Heraldo sessão transcorreu em clima de 
Salla Lima e comitiva, visitaram a muita descontração, harmonia e 
ARLS Vale da Liberdade Nº. 45 no felicidade, onde o Sereníssimo 
Oriente de Marilândia, onde foram Grão-Mestre fez uma pequena 
recebidos com muita alegria e explanação sobre sua administra-
entusiasmo pelo Venerável Mestre ção.

No salão de festas da loja os  Ir∴ Claudionor Maciel e demais 
IIr∴ foram recebidos pelas IIr∴ daquela Oficina.
cunhadas para um magnífico Com cerca de 80 IIr∴ presen-
ágape.
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o dia 8 de novembro de 
2010, a Grande Loja 
Maçônica do Estado do N

Espírito Santo completou 40 anos 
de sua fundação.

Os festejos comemorativos de 
tão auspiciosa efeméride que 
foram marcados pela alegria e 
felicidade do povo maçônico 
tendo à sua frente o Sereníssimo 
Grão-Mestre Aides Bertoldo da 
Silva e contando com a participa-
ção de representantes de várias 
Grandes Lojas do Brasil, teve a 
seguinte programação:

19/11/2010 (sexta-feira) – Às 
20:00 horas na sede da Grande 
Loja Maçônica do Estado do 
Espírito Santo, na avenida Joubert 

Neves, José Campos Oliveira, dos Estados de Minas Gerais, Rio 
de Barros, 358, Bairro Bento 

Moacir Rosado e Rafael Morais Grande do Sul e São Paulo, 
Ferreira, houve uma belíssima 

da Silva, membros fundadores da irmãos Adilson Lima Leitão, 
cerimônia de fundação do Clube 

Grande Loja Maçônica do Estado Marcos Hans e Roberto Alonso 
Shriners Brasil – Espírito 

do Espírito Santo que foram respectivamente.
Santo, sob a presidência do irmão 

agraciados com a medalha 20/11/2010 (sábado) – Às Anthony Murray, Past Portentade 
comemorativa dos 40 anos de 15:00 horas na sede da Grande do Templo Almas Shriners de 
fundação da Grande Loja, Loja, Sessão de investidura de 60 Washington DC, Estados Unidos 
juntamente com o irmão Jorge irmãos no Grau 33, presidida pelo e com a presença do Sereníssimo 
Nodari, venerável mestre da mais Soberano Grande Comendador Grão-Mestre Aides Bertoldo da 
n o v a  l o j a  j u r i s d i c i o n a d a  do Supremo Conselho do Grau 33 Silva, que foi iniciado juntamente 
Templários do Caparaó Nº. 90. do Rito Escocês Antigo e Aceito com mais 56 irmãos, ficando 

Nessa mesma sessão, o irmão da Maçonaria para a República assim formado o maior clube 
Ney Batista Coutinho, foi Federativa do Brasil Irmão Luiz Shriners da América Latina, 
investido no cargo de Supremo Fernando Rodrigues Torres, que trazido para a nossa Grande Loja 
Delegado no Estado do Espírito contou com a presença do pelo seu Grande Secretário de 
Santo da Ordem Internacional do Sereníssimo Grão-Mestre Aides Relações Exteriores João Cesar 
Arco Íris para Meninas, pela Bertoldo da Silva. Faria.
cunhada Ivete Russo Leite. 20/11/2010 (sábado) – Às 20/11/2010 (sábado) – Às 

A sessão comemorativa 22:00 horas no Centro de 09:00 horas no templo do palácio 
contou ainda com a presença do Convenções de Vitória, no Salão maçônico capixaba foi realizada a 
irmão Luiz Fernando Rodrigues Penedo um jantar dançante 168ª reunião ordinária, Solstício 
Tor res ,  Soberano  Grande  animado pela excelente Banda de Verão, da Grande Assembléia 
Comendador  do  Supremo Exodus, que contagiou os mais de Deliberativa da Grande Loja sob a 
Conselho do Grau 33 do Rito 700 presentes entre irmãos, presidência do Sereníssimo Grão-
Escocês Antigo e Aceito da cunhadas, sobrinhos e convida-Mestre Aides Bertoldo da Silva, 
Maçonaria para a República dos.que contou com a ilustre partici-
Federativa do Brasil, além dos pação dos irmãos Fernando 
representantes das Grandes Lojas Campagnolli, Joel Pereira 

Fonte: www.glmees.org.br

Irmãos Lelo Coimbra, Heraldo Salla Lima, Aides Bertoldo da Silva
 e Sérgio Gionardoli durante as comemorações dos 40 anos da GLMEES

Em 25/10/2010 a ARLS Ferreira Pinto, que a partir 
Sete de Setembro nº 2, Oriente desta data atingiram sua 
de Itapoá – Vila Velha – ES., plenitude na Ordem, gozando 
sob a presidência de seu com todos direitos maçônicos.
venerável mestre Marco Estiveram presentes 42 
Antonio Matias Miranda Mestres Maçons prestigiando 
realizou uma Sessão Magna o evento que contou com 
de Exaltação, onde foram representantes da Grande 
exaltados os seguintes compa- Loja, e irmãos visitantes de 
nheiros: Benedito Carlos l o j a s  d o  C o n d o m í n i o  
Amador, Cassiano Laranja Maçônico de Itapoã e de 
Pereira, Felipe Jose da Rocha Vitória.
Lomeu, Marco Antonio 
Ferreira Pinto e Max Tulio 
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José de Souza, juntamente com a sua esposa, Dona Helena a u g u s t a  d e  u m  
Jefferson de Souza, espiritualmente em São Lourenço em Movimento, cuja origem 
1921 e materialmente em Niterói no ano de 1924, tem a sua se estende com as idades e 
sede na cidade sul-mineira de São Lourenço. Conta com para o qual os milênios 
Departamentos e Representações em quase todo o Brasil e são partículas infinitesi-
em diversos países, com a finalidade de auxiliar na mais do tempo divino... 

Eubiose – Ciência construção de uma humanidade equilibrada, com seus Não veio trazer aos 
integrantes conscientemente harmonizados com o ritmo homens o consolo da 

A humanidade, ao longo da sua existência, foi orienta- cósmico, sobretudo no Brasil, que tem o relevante papel de piedade, mas o consolo da 
da por Seres de Alta Hierarquia Espiritual, que ciclicamen- ser o atual centro irradiador e anunciador da nova etapa V E R D A D E  e  d a  
te surgiram na face da Terra a fim de trazer novos conceitos evolutiva. JUSTIÇA! Surgiu como 
e ensinamentos para alavancar o processo evolucional da A SBE acredita que somente pela evolução consciente, surgem - ao longo da 
espécie humana. Esses Seres, “Mestres da Sabedoria”, os que implica, necessariamente, numa transformação História Humana - os 
chamados Avataras, são a manifestação física da interna, obedecida a Lei que a tudo e a todos rege, poderá o Movimentos destinados a 
Consciência da Divindade, surgindo em diferentes épocas ser humano melhorar-se e melhorar o mundo em que vive. libertar o Espírito da 
e locais, trazendo ensinamentos transcendentais baseados A Iniciação Eubiótica aborda simultaneamente Escola, degradação, a Alma das 
na Ciência Iniciática das Idades. A origem desta Ciência Teatro e Templo, que é uma forma alegórica de se referir ao paixões e o Corpo das 
trazida pelos Avataras se perde na noite insondável dos desenvolvimento global do indivíduo, através de seus três enfermidades. A Sociedade Brasileira de Eubiose é um elo 
tempos e, em cada ciclo de manifestação avatárica, atributos básicos, que são a razão, a emoção e a vontade. da corrente da evolução, um anel da grande cadeia que, 
recebeu um rótulo: os gregos a denominaram de Gnosis; os Na SBE, não se estuda somente o conhecimento partindo do LOGOS manifestado, a ELE voltará pelos 
egípcios de Kaibalion; no Tibet chamou-se Gupta-Vidya; esotérico tradicional, ela amplia o conhecimento e o caminhos da experiência, subindo e descendo, palmilhan-
na Índia Dharma-Vydia, Brahma-Vydia, Sanatana- projeta para o futuro, baseada nas revelações do Professor do a espiral da travessia humana na face da Terra. Seu 
Dharma; Amônio Sacas (séc. III d.C.) a chamou de Henrique José de Souza. A SBE é uma escola completa, papel principal é o preparo do campo - sáfaro ainda - onde 
Teosofia e assim também a chamou Helena Petrovna abordando aspectos filosóficos, místicos, científicos, há de florescer a nova civilização portadora de melhores 
Blavatsky, enquanto que os alquimistas a denominaram de artísticos e éticos, visando à expansão da consciência dias para o mundo. Sim, porque de fato, o Brasil é o 
Sabedoria Iniciática das Idades. Esta mesma Ciência hoje humana, transformando o ser humano num participante Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da 
recebe o nome de Eubiose. ativo e consciente da evolução planetária e cósmica. sociedade futura... Daí seu glorioso lema: SPES 

Eubiose é a Ciência da Vida, e como tal é aquela que Estes ensinamentos são passados através de um curso, MESSIS IN SEMINE ou a esperança da colheita reside 
ensina os meios de se viver em harmonia com as Leis da que começa com a assistência às palestras públicas que na semente, relacionada com a brasileira, que não 
Natureza e, conseqüentemente, com as Leis Universais, abordam temas variados e que são apresentadas em nossos deveria, de modo algum, permanecer na superstição e no 
das quais as primeiras derivam. É a filosofia que visa a departamentos e representações. No departamento do Rio erro! Seu escopo principal é o combate intensivo ao 
harmonização da criatura com o Criador, a fim de que o de Janeiro localizado na Avenida Gomes Freire, 537 – analfabetismo e a tudo quanto já foi apontado e que 
homem venha compor a fração consciente da humanidade, Centro, essas palestras públicas acontecem às quartas- contrarie ou impeça a evolução humana!... No Brasil, 
precursora do Novo Ciclo, a Era de Aquário. feiras às 19h, com entrada franca. Em seguida, o postulan- pelo Brasil e para o mundo é o trabalho da Sociedade 

Eubiose, palavra de origem grega, composta por: Eu te à Iniciação Eubiótica passa a uma série de aulas prepara- Brasileira de Eubiose, sediada na cidade de São Lourenço 
(Bem, Bom e Belo), significa também o nosso Eu Interno, tórias e, finalmente, ingressa no curso propriamente dito, (MG), por força de Lei, no presente ciclo! E dessa cidade, 
ou a nossa consciência Espiritual; e Biós (vida) significan- composto de quatro graus. As aulas ocorrem uma vez por bem como das terras sagradas da Ilha de Itaparica (BA) e 
do assim, viver em harmonia e equilíbrio com o nosso Eu semana com duração de duas a três horas. Também são da Serra do Roncador (MT), são emanadas irradiações 
Interno, ou a nossa Consciência Superior. A vida Eubiótica realizadas atividades templárias mensalmente, além de espirituais, que devidamente aceitas e compreendidas, 
é a arte de viver o bem, o bom e o belo em harmonia com as serem ensinadas yogas, ou seja, práticas individuais que trarão para a Terra uma Era de Paz e Felicidade que todos 
Leis da Natureza. equilibram e potencializam os atributos bio- almejamos, marcada pela manifestação, no início do 

psicoespirituais. Após o Curso, o discípulo tem acesso à Terceiro Milênio, do Excelso Avatara MAITRÉIA-BUDA, Sociedade Brasileira de Eubiose
Série-Interna, tornando-se Sócio Efetivo e assim podendo e para a qual todos devemos, sem exceção, colaborar.”
obter informações mais profundas, como, por exemplo, os A Sociedade Brasileira de Eubiose (SBE) é uma Escola 
originais do Professor Henrique José de Souza, que “A alma da educação está na Educação da de Iniciação, uma Instituição cultural e espiritualista 
compõem uma biblioteca de mais de 4000 páginas, com Alma”genuinamente brasileira, sem fins lucrativos, existente 
revelações sobre o passado, presente e futuro da humani- Professor Henrique José de Souzadesde 1924, que se propõe, através do estudo e da prática, 
dade e do planeta.promover a evolução individual e, conseqüentemente, do 

São palavras do fundador da SBE:planeta, a fim de atingirmos um estado de consciência 
mais elevado e compatível com a etapa que se inicia no 

"A Sociedade Brasileira de Eubiose não surgiu no século 21. Tem como objetivo principal o preparo dos 
Brasil como um fenômeno comum religioso, de que tão seres humanos para a vinda do Avatara da Era de Aquário, 
pródigo tem sido o nosso século. Como a flor do Loto - que em terras brasileiras.
em cem anos floresce apenas uma vez - ela é a pétala Fundada pelo eminente brasileiro, Professor Henrique 

*O autor é palestrante, escritor e acadêmico; Grau 
33º, MI da ARLS Rui Barbosa, 46, Oriente de São 

Lourenço-MG – GLMMG; Grande Inspetor Litúrgico 
da 14ª MG (Sul de Minas); Editor da Revista Maçônica 

Virtual  Arte Real.

* Ir∴ Francisco Feitosa

o dia 03 de dezembro de do Ilustre Conselho o 
2010, realizou-se a 307ª Regimento Interno foi 
reunião do Conselho aprovado por unanimidade.N

Federal do Grande Oriente do O Conselho Federal, 
B r a s i l ,  p r e s i d i d a  p e l o  nesta sessão, analisou 27 
Sapientíssimo Irmão Cláudio (vinte e sete) processos de 
Roque Buono Ferreira, contando alteração e revisão de 
com a presença de 24 (vinte e estatutos e 02 (dois) balan-
quat ro)  Poderosos  I rmãos  ços do GOB dos meses de 
Conselheiros e 6 (seis) visitantes. setembro e outubro de 2010.

A abertura dos trabalhos o O Sapientíssimo Irmão 
Sapientíssimo Ir:. Cláudio Roque Presidente do Conselho Federal Cláudio Roque recebeu das mãos 
Buono Ferreira agradeceu a deu boas-vindas aos presentes e do Irmão Paulo Roberto Garcia 
presença de todos, desejando aos solicitou ao Poderoso Irmão Klein, da Loja Amor e Caridade do 
presentes um FELIZ NATAL E Mauro Alves Ferreira, Decano do Oriente de Petrópolis- RJ, 
UM ANO NOVO REPLETO DE Conselho Federal, que evocasse medalha alusiva ao 100º aniversá-
REALIZAÇÕES e um FELIZ uma prece ao Grande Arquiteto do rio da Loja. Recebeu também o 
RETORNO AOS SEUS LARES Universo. Colar da Ordem dos Cavaleiros da 
C O M  A S  B E N Ç Ã O S  D O  O Presidente da Comissão de Inconfidência Mineira que lhe foi 
GRANDE ARQUITETO DO Constituição e Justiça relatou a entregue pelo Eminente Irmão 
UNIVERSO, extensivos a seus minuta do Regimento Interno do Ruy Ferreira Borges, Vice-
familiares e lembrou que a Conselho Federal, apresentando Presidente do Conselho, que o 
próxima reunião do Conselho as sugestões dos Poderosos representou no dia 15.11.2010, na 
Federal será no dia 11 de fevereiro Irmãos, na conclusão dos traba- cidade de Ouro Preto/MG.
de 2011, sexta-feira, às 14 horas.lhos e após submetida a aprovação No encerramento da Sessão o 
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para abrilhantar ainda mais o 
acontecimento,  a cunhada Nilceia 
aproveitou a oportunidade para 
anunciar que ela e o Venerável 
estavam completando 45 anos de 
casados, sendo calorosamente 
aplaudidos pelos presentes.

Em sessão magna e cumprindo 
o que estabelece a Ritualistica, a 
ARLS Dr. Américo de Oliveira, 
tendo à frente o dedicado Venerável 
Guiomarino Intra Filho, promoveu 
a iniciação dos Irmãos Luiz Carlos 
Clarindo, Osmar Bourguinion Dela 
Costa e Hugor Meneguel Pereira. 
Prestigiaram com suas presenças   
várias Autoridades Maçônicas e 

ARLS Dr. Américo de Oliveira

No sábado dia 13/11/2010 às 
18:00 horas no templo da ARLS 
Liberdade e Luz Nº 1029 em 
Guaçuí-ES, sob a direção do 
Venerável Mestre José Celso de 
Lima Rizzi e demais irmãos do 
quadro, iniciou em nossos augustos 
mistérios os novos irmãos: Mateus 
de Paula Marinho e Wilkes de 
Oliveira, e na ocasião nos honraram 
com suas presenças abrilhantando 
os nossos trabalhos os Irmãos: 
Pedro de Oliveira Deputado Federal 
SAFL-GOB, João Manoel de 
Almeida Deputado Estadual PAEL- Carlos Magno Rodrigues Bravo de 
GOB-ES, Jamil de Almeida Costa Alegre-ES juntamente com os 
Conselheiro Estadual da Ordem Irmãos Cássio Ataide e João Paulo 
GOB-ES, Dário Humberto Viana Barreto, Alvany Gomes de Siqueira 
r e p r e s e n t a n t e  d a  A R L S  Venerável Mestre da ARLS Acácia 
Fraternidade e Luz de Cachoeiro do de Guaçuí-ES com os Irmãos 
Itapemirim, Ricardo Ferreira da Amora, Elgem, Eraldo Gonçalves 
Silva representante da ARLS Soares e Nilton Rodrigues Ribeiro 
Fraternidade Prudencia e Luz de r e p r e s e n t a n t e s  d a  A R L S  
Espera Feliz - MG, Ulisses de Fraternidade Alegrense de Alegre-
Campos Venerável Mestre da ARLS ES. 
Universitária Professor Irmão 

ARLS Liberdade e Luz
Enviado por Willian Pires

s Lojas Fraternidade 
Universal V e Neto 
Caiado realizaram A
em conjunto  Sessão 

Magna de Iniciação  de mais 
dois irmãos: Gilbert Ibraim 
Dib e Freud Alighieri de 
Oliveira Silva.

 A Sessão  presidida pelo 
Grão-Mestre Estadual Cecilio 
Andrade de Oliveira foi 
dirigida brilhantemente pelos 
Veneráveis Mestres Vanildo e 
Wanderson. Embora sendo 
uma segunda feira, compare-
ceram várias Autoridades 
Maçônicas e um número 
bastante significativo de conscientizados de suas mente,  dos irmãos Ibrahim 
irmãos, mostrando a força da responsabilidades junto à Hanna Dib e Moacir Luiz 
Maçonaria do Sul do Estado. Ordem Maçônica, uma vez Silva ex-Venerável da Acácia 
Os iniciados  que, são filhos, respectiva- Vilavelhense. 

Gilbert e Freud, foram 

Em Sessão Magna de Iniciação 
de mais dois Irmãos e Amigos, a 
Loja “Ordem e Perseverança” 
comemorou o seu 15° aniversário. 
A Sessão foi abrilhantada com a 
presença de 37 Irmãos Visitantes, 
21 Irmãos do Quadro da Loja e 
tivemos o prazer de contar com a 
presença do nosso Eminente Grão-
Mestre Cecílio Andrade, dentre 
várias autoridades Maçônicas. 

Após a Sessão, os Iniciados 
Rafael Alves Risso e Robson 
Medeiros e nossas novas cunhadas 
Fernanda Piantavinha Risso e 
Maura Regina Veras da Silva 
Medeiros foram recepcionados na 

A festa contou com a presença de Parabenizamos a Loja Ordem e área de festa da Loja pelo Venerável 
músicos que integram a banda Perseverança por ter tido, por parte Mestre, Altamiro José dos Santos, 
Herança Negra, banda esta que de seus Irmãos, o “comprometi-os padrinhos José Manoel Zezé e 
recentemente esteve na França, mento” de mantê-la por estes 15 Jorge de Paula e demais Irmãos. Os 
representando o nosso Estado. anos. Aos recém iniciados damos às buquês de flores foram entregues 
Logo após foi servido um coquetel boas vindas e agradecemos a todos pelas cunhadas Marcília Maria 
aos presentes e um jantar, sem os Irmãos, cunhadas, sobrinhos e Silva Santos e Marialva Baptista, 
contar com o parabéns que foi convidados que nos prestigiaram dando as boas vindas aos novos 
cantado por todos. com suas presenças.componentes da família maçônica. 

Nos dias 20 e 21 de novem- Grande Mestre Estadual, 
bro, nas dependências da sendo o responsável pelo 
Escola de Ensino Público crescimento e fortalecimento 
Renato Pacheco em Jardim da Ordem DeMolay Capixaba. 
Camburi, foi realizado o XIV Houve um excelente em 
Congresso Estadual da Ordem comemoração de 20 anos de 
DeMolay Capixaba. Ordem DeMolay no Espírito 

Dentre a programação, Santo. 
aconteceram palestras minis- No torneio ritualístico, o 
tradas pelo professor Ricardo DeMolay Saulo Bellato, de 
da Costa sobre a Ordem dos Vitória, ficou em primeiro 
Templários e da professora lugar. Tivemos DeMolays 
Thaís Helena sobre a história vindo de todos os cantos do 
da Maçonaria e dos Maçons no Espírito Santo, do Rio de 
Brasil República. Janeiro e de Minas Gerais. 

Lorenzoni, de Vitória, como 
Na oportunidade foram Contamos tambem, com a 

Mestre Conselheiro Estadual 
eleitos e empossados os presença de nosso Grande 

Adjunto.
D e M o l a y s  R o n a l d o  Mestre Nacional Wilson 

 Foi eleito e empossado o 
Madureira, de Cachoeiro de Junior e de Raphael Tirello, 

Mestre Maçom Jorge Wilson 
Itapemirim, como Mestre Mestre Conselheiro Nacional.

Pereira Junior, da ARLS Dr. 
Conselheiro Estadual e Pedro 

Wallace Vieira Borges como 

Enviado por Henrique Allemand



Dezembro 20108

SUPER SEMINOVOS  CVC

Sociais

O Ex-Grão-Mestre Geral, Soberano seus netos, seu irmão Laor 
Irmão Laelso Rodrigues e sua esposa Rodrigues e sua Irmã.
Leda Borghesi Rodrigues comemo- A cerimônia religiosa foi 
raram seus 50 anos de casamento. O conduzida pelo Arcebispo Dom 
evento aconteceu no oriente de Eduardo Benes de Sales Rodrigues. 
Sorocaba-SP, no salão de festas do Na ocasião, estiveram presenças 
Lar Escola Monteiro Lobato, com a ilustres, como o Prefeito de 
presença de seus filhos Márcia Sorocaba, Vitor Lippi e esposa e o 
Cristina Rodrigues e esposo e Grão-Mestre Geral, Soberano Irmão 
Marcos Augusto Rodrigues e esposa, Marcos José da Silva.

Fonte: Irmão Fernando Colacioppo

A c o n t e c e u  n o  2 8  d e  
novembro na fazenda Graciosa 
em Linhares-ES -  por todo o dia 
- o primeiro encontro da família 
Freitas.

Estiveram presentes todos os 
filhos do falecido Irmão George 
Duarte Freitas.Na foto acima,   
os tres irmãos Mestres Instalados 
Geovane Lopes de Freitas,  
membro da ARLS União, Paz e 
Fraternidade Or∴ de Caravelas-
BA,  Geovalte Lopes de Freitas, 
da ARLS Mensageiros da Luz - 
Or∴ São Mateus-ES e George 
Duarte Freitas Filho,  membro 
da ARLS Linhares Unido,  Or∴ 
Linhares-ES.

1º encontro da 
família Freitas

Aconteceu no de 13 de novembro na igreja matriz de  Linhares-ES,  o 
casamento de Welton de Almeida Silva e Fernanda Costa Castro. Welton 
é  filho de Valsni Luiz Silva e Regina de Almeida Silva.  Fernanda é filha 
do Irmão Luiz Sérgio Castro - membro da Loja Antônio Firmino 
Demuner -  e Edineia Costa Castro. Parabéns e felicidades ao casal.

Ir∴Luiz Carlos Porto (27) 8124-1889 / 9916-9984 


