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Em sessão especial realizada na manhã do dia 21 de março, o Senado celebrou os 30 anos de atuação no Brasil da Ordem DeMolay, entidade filosófica ligada à 
Maçonaria para transmitir seus princípios a jovens do sexo masculino de 12 a 21 anos de idade. >03

Jovens membros de diversos Capítulos da Ordem DeMolay  participaram da homenagem no plenário do Senadodo Distrito Federal

Américo Pereira da 

Rocha é eleito Grão-

Mestre do GOB-ES 

>08

Estrela de Ibiraçu 
realiza Sessão 

Magna de Iniciação 

>08
Reativada a 
Academia 

Maçônica de 
Letras do E. Santo
A Comissão Especial reuniu-se 
com os remanescentes Membros 
Fundadores  da AMLES visando 
a sua reativação. >05

Especialistas tentam recupe-
rar parte do acervo do 
Museu Maçônico do Rio que 
conta a história da Ordem e 
também do Brasil Império.
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2 Março 2011 Opiniões

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

s raios do sol equinocial neste início de ano administrativo entre as instituições que compõe a 
maçônico, antes adotado pelo Grande Federação.OOriente do Brasil e ainda seguido, hoje, por Assim, foi aprovado o pedido de verbas para as 

muitas potências e até no mundo profano, veio obras de novas dependências a serem oferecidas ao 
encontrar a nossa Sublime Instituição em marca povo maçônico e a alteração na administração de 
segura para a pacificação total, a ser observada a Loja, com a obrigatória eleição do novo Venerável-
diretriz estabelecida pelo exemplo dos três poderes Mestre na hipótese de afastamento durante o manda-
da Federação. to, restaurando centenária tradição praticada no 

Nos termos do antigo calendário, a entrada do Sol universo maçônico.
no signo de Aires, ocorrida no último domingo, dia Trata-se, agora, de valorização o resultado dessa 
20, dá começo ao novo ano astronômico, à estação do conjugação de fatores tão favoráveis ao imediato 
outono e ao afastamento desse astro de hemisfério desdobramento dos planos, desde as Lojas até as 
sul, amenizando as temperaturas. Maçonicamente, esferas superiores de trabalho e de direção da Ordem, 
ressalta-se a formação momentânea da grande tudo no sentido de cumprirmos nossas metas, as 
esquadria celeste pela intercessão de grandes retas quais, afinal foram estabelecidas para o bem de toda a 
imaginárias: a do eixo da terra com a outra, vinda do sociedade.
centro do Sol. Enfim, a grande meta a que os maçons se obrigam, 

Neste ano de 2.011, a Soberana Assembléia a de torna feliz a humanidade, não pode se alcançada 
Federal Legislativa reuniu-se exatamente no dia 19 sem esforços muito grandes, principalmente se 
de março, véspera do grande momento simbólico, e estamos todos, ainda, em fase de procura da perfei-
suas decisões, sob o influxo, talvez, do transcendente ção. Mas tenhamos a certeza de que nesta caminhada, 
esquadro e da grandiosa luz que o acompanha, as bênçãos do Grande Arquiteto do Universo sempre 
apontam para o bom e necessário relacionamento nos iluminará no encontro da paz e da concórdia.

Paz e concórdia

Tenho refletido bastante REEDUCAÇÃO, em todos os sentidos. Precisamos 
sobre essa enorme tragédia que reaprender a viver e não a nos acostumarmos a sobreviver 
assolou a região serrana do Rio com os problemas que, nós próprios, estamos causando 
e  emocionou  o  mundo .  com nosso descaso, individualismo, falta de cidadania, 
Momentos de dor em que nos etc.
saltam aos olhos lágrimas de Muitos de nós vendem-se a políticos corruptos que, 
impotência e tristeza. O que eleitoreiramente, permitem invasão de terras, ocupação 
fazer em uma hora dessas? A desordenada, residências em áreas de risco, em troca de 
quem pedir ajuda? voto. Tanto o político quanto o eleitor são culpados. 

Lembro de uma breve Precisamos, antes de tudo, pensar no todo e não em 
conversa, que tive com a nossos interesses pessoais.
gerente do meu banco sobre a Temos visto, a cada chuva de verão, o mesmo cenário 
tamanha injustiça social  de destruição e dor. Gasta-se cerca de 13 vezes mais em 
brasileira, o materialismo recuperação de uma catástrofe do que para preveni-la. 
voraz, a cultura do “TER” custe Mas a prevenção não dá voto. Obras de contenção de 
o que custar. Em certo momento encosta, canalização e desassoreamento de rios não 

de nossa conversa, ela me perguntava o que devolveria ao aparecem tanto como a inauguração de uma praça. O 
ser humano a prática de valores como a fraternidade e da povo inculto gosta de políticas populistas como distribui-
solidariedade. Intuitivamente, respondia que, somente, a ção de cestas básicas, vale-gás, shows de graça com 
força da natureza, cobrando tantos descasos, agressões e artistas famosos e tantas outras artimanhas, que servem, 
a explorações sem controle ao ecossistema, poderia tão somente, para garantir a reeleição dos falsos patroci-
igualar, na mesma dor, o rico e o pobre, o poderoso e o nadores, pois os fazem com o dinheiro do próprio 
cidadão comum. Com isso, fatalmente, faria ressurgir, contribuinte. Como diziam os romanos, “o povo gosta 
entre os homens, a fraternidade e a solidariedade. mesmo é de pão e circo!”.

Confesso que não sabia, na prática, a fiel tradução de Portanto, volto a clamar: precisamos nos reeducar 
minhas palavras e, hoje, vejo que essas, com certeza, nem como filhos, pais, maridos. Como cidadãos, como seres 
minhas foram, apenas, fui intuído a pronunciá-las. humanos! 

O que tenho assistido, atônito, por esses dias, tem Atentemos para as palavras do poeta:  “...é impossível 
dilacerado meu coração. ser feliz sozinho.”. Precisamos pensar no todo, no 

Não é regra geral, principalmente, em nosso meio, próximo e daí fazer ressurgir a fraternidade e a solidarie-
mas a humanidade, ao longo de sua história, vem se dade. Esses valores deveriam ser inerentes ao ser humano 
distanciando de Deus, de sua espiritualidade. Vivemos e não motivados por tragédias como estamos assistindo 
competindo o tempo todo, numa busca incessante pelo perplexos.
poder, numa busca desesperadora pelo efêmero material. O ser humano não satisfeito em não preservar os 

Entregamos à sorte a criação de nossos filhos, cujo reinos mineral, vegetal e animal, reveste-se do materialis-
instrutor tem sido a televisão e a Internet, ambos vomitan- mo exacerbado, do egoísmo e se distancia de Deus, 
do exemplos de má educação e de descaminhos. Em um cavando sua própria destruição e, consequentemente, do 
artigo anterior falei sobre a importância das refeições à planeta.
mesa, como antigamente, reunindo toda a família, Precisamos nos reeducar, volto a clamar!
encerrando com uma tertúlia, onde os mais velhos A Fraternidade e a Solidariedade não devem, apenas, 
passavam suas experiências aos mais novos. O mundo ser despertadas, dentro de cada um, com o desenrolar de 
moderno não tem permitido mais isso. Em verdade, a uma grande tragédia!
instituição família desapareceu e com ela a referência de Pensemos nisso, nesse momento em que as águas das 
nossos filhos. chuvas misturadas às nossas lágrimas de dor lavam o que 

Preocupados com nosso próprio umbigo, mal restou das efêmeras conquistas materiais, enquanto 
sabemos o nome de nossos vizinhos, que moram há anos nossos corações vazios e dilacerados batem em louco 
no apartamento ao lado! E como saber de nossos vizinhos descompasso com a perda de tantas vidas!
quando nem nos sobra tempo para saber da vida de nossos Tenho dito!
filhos, como estão na escola e com quem andam. 
Lamentavelmente, essa ganância pelo material nos cega *Francisco Feitosa MI 33º - Membro da ARLS Rui 
os olhos e quando despertamos para o real, vemo-nos Barbosa nº 46 – GLMMG - Grande Inspetor Litúrgico da 
tentando resgatar nossos jovens adotados pelas drogas, 14ª MG - Editor da Revista Arte Real
pelo crime.

Tenho, em meus escritos,  clamado pela 

Francisco Feitosa*

Deus Criou o Mundo para que o Quando Martinho Lutero criou o 
homem tivesse abundância e Protestantismo o mundo conheceu a 
prosperidade. O grande problema é Teologia da Prosperidade, o que deu 
que o mesmo homem, criado à ao homem Cristão a possibilidade de 
imagem e semelhança do Pai deseja crescer materialmente, algo que a 
conquistar mais e mais para sua igreja Católica propagava como 
satisfação pessoal e com o objetivo errado, pois a salvação estava entre 
de obter poder. A Kabbalah - A os menos favorecidos. Mas o 
ciência da Cabala é única na maneira problema está longe dos Católicos 
que fala sobre você e eu, sobre todos ou Protestantes: ele se encontra na 
nós. Ele não trata de algo abstrato, essência do homem que através da 
apenas com a forma como são evolução dos tempos buscou no 
criados e como nós funcionamos em poder sua realização.
níveis mais elevados de existência – É facilmente identificável uma 
instrui o homem que temos o dever e pessoa que tem religião de outra que 
a autoridade de reivindicar as não possui uma crença em um ser 
dádivas que Deus criou para todos superior: para os que possuem uma 
nós. Mas primeiro precisamos fé, sua motivação é pautada  por 
merecer estas bênçãos em nossa atitudes positivas, pensamentos 
vida. éticos e objetivos nobres. Elas 

Para merecer as dádivas é preciso conseguem o sucesso e alcançam a 
nos comprometer com a evolução felicidade através de seu comprome-
espiritual e o amor ao semelhante, timento com as Leis de Deus e com a 
por se tratar da única forma de ética.
tratarmos nossa essência, purifican- Para o Protestantismo o mal está 
do a alma e assim alcançarmos os ligado à essência satânica – anjo que 
dons de Deus. Através de rituais esteve bem próximo de Deus e se 
realizados em grupo ou individual- rebelou – e estas energias negativas 
mente a Kabbalah nos ajuda a alteram desde a saúde das pessoas até 
identificar os pontos negativos em a conquista de suas dádivas prepara-
nossa vida e mostra quais caminhos das por Deus. Através de sua 
devem ser seguidos para a obtenção redenção às leis divinas e sua total 
da paz interior e felicidade. entrega – daí a necessidade de nascer 

Dentro da Kaballah ainda de novo para Jesus – o Homem 
aprendemos que o ser humano está encontra sua chance de recomeçar, 
em constante evolução e por isso é purificado pelo sangue de Jesus 
passível de erros, os quais devem ser Cristo Crucificado.
evitados para se alcançar a evolução. Basta pensar que diante de 
Vivemos em uma sociedade de tragédias com as que o mundo tem 
grandes contrastes sociais. Algumas convivido coloca todos os homens 
classes se afastam cada vez mais das em igualdade perante Deus. A 
outras e os governantes não criam solidariedade pode surgir de onde se 
caminhos para que esta igualdade menos espera e atende todas as raças, 
aumente. Corrupção, falta de ética, crenças, classes sociais, opções 
concentração de poder e riqueza nas sexuais, filosofias políticas e 
mãos de poucos transformam o inúmeras diversidades humanas. 
conceito que os jovens tem dos Essas atitudes são contagiantes e 
verdadeiros valores para a constru- conseguem atrair milhões de pessoas 
ção de sua personalidade. Diante dos em todo o mundo dispostas a ajudar: 
apelos do mundo capitalista, surge aí esta é uma prova da essência de Deus 
o desejo de ambição e poder. em nossos corações.

No Cristianismo ouvimos desde A ambição e a falta de ética não 
cedo que somos todos filhos de tem espaço nestes momentos. Deus 
Deus. Isso em tese nos garante espera que possamos agir de forma 
igualdade de tratamento entre as leis madura e dentro de suas Leis. É a 
divinas e as leis dos homens. Os oportunidade de nos religar ao 
conflitos surgem por que a sociedade Criador através da solidariedade. 
não está preparada para lidar com as Diante de todos os momentos de 
desigualdades por que o mundo nossa vida devemos nos perguntar: 
capitalista incentiva o homem a de que forma posso ser um Agente de 
juntar riquezas para que seu poder Deus, através de minhas atitudes?
possa subjugar os menos favoreci-
dos. Sucesso e Paz. Ramon Barros 

Ramon Barros

Irmão Ramon Barros - e-mail: ramonbarrospropaganda@gmail.com
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S o b  a  p r e s i d ê n c i a  d o  
Sereníssimo Grão Mestre Aides 
Bertoldo da Silva, foi realizada na 
dia 19 de março de 2011 mais uma 
Grande Assembléia Deliberativa, 
uma verdadeira festa maçônica.

Durante a Sessão, várias 
empresas de propriedade de irmãos, 
foram agraciadas com o Diploma 
“Amiga do Peito”, expedido pelo 
IGES – Instituto de Gestão Social 
do Terceiro Setor, responsável pelo 
programa Mamografia Express, e 
chancelado pelos Grão Mestre da 
Grande Loja Maçônica do Estado 
do Espírito Santo e pelo Grão 
Mestre do Grande oriente do Brasil 
Espírito Santo, por haverem 

Aides Bertoldo da Silva, pela sua Grande Loja, o Sereníssimo Grão p a r t i c i p a d o  d o  p r o g r a m a  
maneira firme de dirigir a Grande Mestre Aides Bertoldo da Silva e oferecendo gratuitamente a pessoas 
Loja e pelas inúmeras realizações uma comitiva de mais de cinqüenta carentes o referido exame.
durante este primeiro ano de irmãos dirigiram-se até a cidade de 

No decorrer da Sessão, vários mandato. Afonso Cláudio para a fundação da 
irmãos fizeram uso da palavra para Loja de nº 93 “Cidade de Afonso Terminada a Sessão, após o elogiar o Sereníssimo Grão Mestre Cláudio”.almoço oferecido aos irmãos pela 

Geral

Fonte: www.glmees.org.br
Foto: Mário de Oliveira Jr

m sessão especia l  norteiam um cidadão preocupado princípios entre os jovens brasileiros 
realizada na manhã do com a família, a sociedade e a pátria. e oferecer sua contribuição para que o 

Os jovens da ordem DeMolay podem país conquiste um futuro mais dia 21 de março, o E
até não entrar depois na Maçonaria, brilhante. O compromisso foi Senado celebrou os 30 anos de 
mas estarão preparados, porque esta é assumido por dirigentes da Ordem atuação no Brasil da Ordem 
uma instituição que forma líderes DeMolay  durante sessão plenária no DeMolay, entidade filosófica 
capazes de servir à comunidade e ao senadol igada à Maçonaria para 
país - disse o senador pouco antes de - Somos uma instituição criada transmitir seus princípios a 
abrir a sessão. com o propósito de formar líderes e jovens do sexo masculino de 

Compuseram a Mesa dos melhores cidadãos entre os jovens - 12 a 21 anos de idade.
trabalhos, presidida por Mozarildo destacou Wilson José Barbosa Júnior, S o l i c i t a d a  p e l o  s e n a d o r  
Cavalcanti, os maçons José Eduardo grande mestre nacional do Supremo Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), foi 
de Miranda, secretário-geral do Conselho da Ordem DeMolay para o a primeira vez que o Senado realizou 
Grande Oriente do Brasil; Alberto Brasil.essa homenagem. Seis representantes 
Mansur,  fundador da Ordem Ao falar das atividades da da Maçonaria discursaram durante a 
D e M o l a y  n o  B r a s i l ;  Y h u r i  organização,  Barbosa Júnior  sessão, destacando os princípios de 
Guimarães, representando o grande destacou a Campanha Nacional pelo fraternidade, filantropia, respeito 
mestre nacional do Supremo Cadastramento de Doadores de filial e amor à pátria defendidos pela 
Conselho da Ordem DeMolay no Medula Óssea. Em parceria com o instituição.
Brasil; Jafé Torres, Grão-Mestre do Hospital do Câncer de Barretos, esse Foram também esses os valores Dia DeMolay personagem que inspirou a organiza-
Grande Oriente do Distrito Federal; trabalhou resultou no registro de mais s u b l i n h a d o s  p o r  M o z a r i l d o  ção. Ele foi o último Grão-Mestre da 
Wilson Júnior, Grão-Mestre do de cem mil doadores, cerca de 8% do Cavalcanti, primeiro orador da O Dia Demolay, celebrado em 18 Ordem dos Cavaleiros Templários, 
Supremo Conselho da Ordem cadastro total de doadores no Brasil. sessão, que chamou a atenção para o de março e incluído no calendário de levado à fogueira pela Inquisição em 
DeMolay para o Brasil; e Max Em retribuição, o hospital batizou papel da Ordem DeMolay na datas oficiais por lei sancionada no 18 de março de 1314, depois de se 
Rodrigues Pereira, grande inspetor- uma nova ala com o nome "Ala construção de uma sociedade mais ano passado pelo então presidente recusar a assumir culpa por ativida-
geral da Ordem no Brasil. Ordem DeMolay".justa, mais igual e mais fraterna. Luiz Inácio Lula da Silva se reporta à des anticristãs.

A Ordem DeMolay continuará Os jovens integrantes dessa data da morte de Jacques DeMolay, 
empenhada em promover seus Ordem aprendem os princípios que 

Fonte: Agência Senado

Anuncie conosco
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Pike prendeu-se a este cargo até sua morte, dedicando-se a 
diversas atividades do Conselho, inclusive a advocatícia. 
Entretanto, Pike foi envolvido pela guerra civil americana 
dedicando-se grande parte de sua vida à ela. Vivia freqüentemen-
te pedindo o dinheiro para suas despesas básicas, até que o 
conselho votou uma anuidade de U$ 1.200,00 em 1879 pelo 
resto de sua vida. Pike faleceu em 2 de abril de 1891 com 81 anos 
em Washington, D.C.. Para que o R E A A  pudesse 
sobreviver, Pike realizou uma importante e necessária revisão 

lbert Pike nasceu em 29 de dezembro de 1809 e era o 
deste Rito. Nesta empreitada foi incentivado por Mackey para 

filho mais velho de seis irmãos do casal Benjamin e 
produzir um ritual padrão para o uso em todos os estados da 

Sarah Andrews Pike. Pike cresceu em um ambiente A Jurisdição do Sul. A revisão começou em 1855 e depois de 
cristão freqüentando uma igreja Episcopal. Foi aprovado no 

algumas alterações o Conselho Supremo endossou a revisão de 
exame de admissão Colégio de Harvard quando tinha 15 anos, 

Pike em 1861. Mudanças menores foram feitas em dois Graus, 
mas não conseguiu freqüenta-lo por falta de dinheiro. Depois de 

mais tarde em 1873, em conseqüência de afirmações que os 
viajar pelo oeste americano pela região de Santa Fé, Pike 

graus 29° e 30° revelavam segredos do Rito de York.
estabilizou-se no Arkansas, onde trabalhou como editor de um 

Pike escreveu diversos livros de História, Filosofia e 
jornal local. No Arkansas, encontra Mary Ann Hamilton e casa-

viagens, sendo o mais famoso "Morais e Dogma", assim Pike é 
se em 28 de novembro de 1834. Desta união nasceram 11 filhos.

muito mais conhecido pela sua maior obra publicada em 1871 e 
Pike foi advogado, poeta, um profícuo escritor, general de 

não pela revisão do R E A A . Também, sua obra "Morais brigada no Exército dos Estados Confederados da América e 
e Dogma" não deve ser confundida com a revisão do maçom. Era um leitor voraz, interessado especialmente em 

, são trabalhos separados. Walter Lee Brown religiões e sistemas filosóficos das culturas antigas. Como 
escreveu: "Pike pretendia que (Morais e Dogma) fosse um general não comandou nem tropas brancas nem negras, mas 
suplemento ao Rito Escocês, onde abrangia grande instrução índios americanos. Estudou e respeitou a opinião religiosa de 
moral, religiosa e filosófica completando assim, sua revisão do seus comandados. Mas não importa como profundamente 

"sondou em outras religiões, nada mudou em Pike, sempre foi um 
Até 1974 "Morais e Dogma" era tradicionalmente presentea-cristão devoto. 

do aos candidatos ao Grau 14 º do , atualmente é Tinha 41 anos em 1850 quando foi iniciado na Loja Western Supremo Conselho deste Rito, até que um outro Conselho, o 
fornecido aos candidatos a obra "Uma Ponte para a Luz" (A Star Nº 2 em Little Rock, Arkansas. Muito ativo na Grande Loja Supremo Conselho do Norte foi estabelecido na cidade de New 
Bridge to Light) de Rex R. Hutchens. "É lamentável que "Morais do Arkansas, Pike galgou até o 10º grau do Rito de York de 1850 York em 1813. A divisão de jurisdição entre o Sul e Norte foi 
and Dogma" seja lido apenas por alguns maçons. "Uma Ponte a 1853. Recebeu o grau 29º do R∴E A A  em março de regulamentada 1828 e permanece até hoje.
para a Luz" foi escrito para ser uma ponte entre as cerimônias dos 1853 de Albert Gallatin Mackey em Charleston, S.C. Mackey então convidou Pike a participar da Jurisdição do 
Graus e a leitura de "Morais e Dogmas"", afirma Hutchens.O R E A A  havia sido introduzido nos Estados Unidos Supremo Conselho do Sul em 1858 em Charleston chegando ao 

em 1783 e a cidade de Charleston foi o local do primeiro cargo de Grande Comandante deste Conselho no ano seguinte. 
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Albert Pike
1809 - 1891

Considerado o pai do R.E.A.A. moderno

republicanas são derrotadas pelas de D. João VI, e 12 líderes 
revolucionários são presos, entre eles estava Domingos 
Martins.

Chegava ao fim o grande ideal daquele herói. No dia 12 de 
junho de 1817 com apenas 36 anos, Domingos José Martins 
era fuzilado na Bahia.

Diante do Pelotão de fuzilamento mostra mais uma vez sua Domingos José Martins nasceu em 9 de maio de 1781 onde 
convicções nos ideais de liberdade, exclamando:“CUMPRI A ho je  é  I t ampemir im,  su l  do  Esp í r i to  San to .
ORDEM DO VOSSO SULTÃO! EU MORREREI PELA Estudou na Bahia, tendo ido posteriormente para Portugal e 
LIBERD...” Não conseguiu terminar a frase.Inglaterra terminar seus estudos e iniciou na Maçonaria. 

O sentimento de liberdade que ficou cravado no nosso Voltou ao Brasil em 1814 com ideais de Independência, 
povo, permitiram que 5 anos mais tarde D. Pedro I proclamas-originário da Revolução Francesa e Independência dos 
se a Independência tão duramente defendida pelo glorioso Estados Unidos.
herói. Tornou-se um dos principais chefes da Revolução 

Um dia um outro grupo de capixabas, trazendo no peito Pernanbucana, que visava a instalação da Republica, primeiro 
ideais nobres, ansioso por participar da construção de um país no Nordeste e depois no restante do País. Colocou sua fortuna 
grande e livre, funda em Vila Velha mais uma Loja à disposição dos revolucionários para a compra de armas e 
Maçônica.Em homenagem ao grande irmão e herói, batizam-víveres.
na DOMINGOS MARTINS. Hoje tão longe no tempo, seu Após muitas lutas, a revolução se espalha pelo Nordeste. 
ideal, sua luta, sua dor, nos anima e nos inspira a continuarmos Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas se juntam a 
a obra regidos pelo Grande Arquiteto do Universo.Pernambuco para criar o “Governo Provisório” com a 

Proclamação da República. Após muitas batalhas as forças Fonte: http://www.domingosmartins.org.br

Domingos José Martins
1781 - 1817

Heroi da Revolução Pernambucana

Constituição de perfil conservador, contra a qual se insurgiu o 
grupo de Caneca.

As lutas políticas que opunham o poder local ao Império 
tomavam vulto cada vez maior em Pernambuco. Dia 2 de julho de 
1824, os líderes pernambucanos romperam definitivamente com 
o poder central. Anunciaram a formação de uma nova república - 
a Confederação do Equador - e pediram a adesão das outras 
províncias do Norte e Nordeste.

«Com uma pesada corrente de ferro no pescoço o O movimento, no entanto, não obteve o apoio necessário. A 
prisioneiro ia andando devagar. Estava descalço, adesão dos países estrangeiros, a princípio esperada, também não 
usava uma batina suja e rasgada, vigiado por soldados foi adiante. O movimento acabou sufocado, depois de muitas 
bem armados. Em direção ao porto, caminhava em lutas sangrentas. Dia 29 de novembro de 1824, a coluna na qual 
silêncio. A Revolução Pernambucana tinha sido lutava Frei Caneca foi cercada pelas tropas legalistas.
esmagada, mas a idéia de libertar a província do poder Frei Caneca, um dos maiores idealizadores e combatentes do 
central estava cada vez mais viva.» movimento, foi condenado à forca. Foi preso e levado para um 

O prisioneiro retratado acima foi Frei Joaquim do Amor calabouço. No dia de Natal do mesmo ano, foi transferido de sua 
Divino Rabelo, mais conhecido como Frei Caneca, um dos cela a uma sala incomunicável, para receber a sentença. Muito foi 
mentores da Revolução Pernambucana. Preso em 1817, Frei feito para que Caneca não fosse executado. Houve petições, 
Caneca foi levado para Salvador, onde cumpriu pena até 1821. manifestações de ordens religiosas, pedidos de clemência. Em 

O Irmão Frei Caneca foi iniciado maçom na Loja Maçônica vão.
Academia de Suassuna e posteriormente filiado a Loja Maçônica Dia 13 de janeiro de 1825, o prisioneiro foi conduzido à forca. 
Academia do Paraíso, que tiveram, elas ambas, suas colunas Na hora de chamar o carrasco, surgiu um problema. Não havia 
reerguidas pelo Grande Oriente Independente de Pernambuco. quem aceitasse enforcar Caneca. Castigos, sangue, pancadas. 

De família humilde, desde cedo demonstrando inteligência Nada, ninguém queria se prestar ao papel de carrasco. Por fim, 
viva e grande força moral, Frei Caneca teve formação religiosa. resolveram trocar a forca pela execução por fuzilamento. Estava 
Professou votos no convento do Carmo, em Pernambuco e encerrada a carreira revolucionária de Frei Caneca. Seu corpo foi 
tornou-se secretário do visitador da ordem. Freqüentou centros deixado num caixão de pinho em frente ao Convento das 
de estudos políticos de tendência liberal e participou do movi- Carmelitas, de onde os padres o recolheram.
mento revolucionário, pelo qual foi preso. O GOIPE prestou justa e merecida homenagem ao 

modelos do jornalismo panfletário e deu um tom pessoal às idéias Ao ser libertado, de volta a Pernambuco, tornou-se professor Irmão Joaquim do Amor Divino Rabelo, o frei Caneca, 
dos filósofos franceses do Iluminismo, como Montesquieu e de filosofia, geometria e retórica. Em meio a intensa atividade em solenidade pública realizada no dia 13 de janeiro 
Rousseau.jornalística, fundou o jornal "Tifis Pernambucano", de oposição deste ano, ao entorno do Forte de Cinco Pontas, em 

Com a instauração da monarquia, por Pedro 1º, em 1822, ao governo central conservador. Os temas políticos dominaram a Recife, onde se encontra o busto do Herói Nacional.
preparava-se uma Constituição para reger o país. Em 1824 o carreira literária de Frei Caneca. Como escritor, ele assimilou os 
Imperador dissolveu a Assembléia Constituinte, outorgando uma 

«Frei Caneca»

1779 - 1825

 Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo

Domingos José Martins

Fonte: http://educacao.uol.com.br / http://domcarmo.blogspot.com

Frei Caneca diante do pelotão de fuzilamento
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No dia 03 de março, a Loja 
Maçônica José Bahia nº 2201, 
Oriente de Conceição da Barra 
depois de muitos anos, fez uma 
Sessão Magna de Iniciação. Foi 
Iniciado o Candidato José Luiz 
Pazito.

A Loja Maçônica José Bahia, 
chegou a ficar adormecida, 
passando um longo período sem 
sessões.  Graças ao empenho do 
Grão-Mestre Estadual Cecilio 
Andrade de Oliveira  e com a 
coragem do Interventor Izaque 
Costa Dutra, hoje Venerável 
Mestre, a Oficina está em plena 
atividade, já tendo feito ate 
regularização, mas o ponto 
marcante foi a iniciação.

O Venerável Mestre Izaque 
Costa Dutra, está trabalhando na 
conclusão do templo que em 
breve estará concluída.

Enviado pelo Ir∴ Vanair Raimundo de Oliveira

Na oportunidade foi lançada a 
nova logomarca da loja, de autoria 
do Ir∴ Wilson Lázaro de Souza e 
lido um relato histórico destas três 
décadas, de autoria do Ir∴ Mario 
Natali. 

A Loja entregou a todos os 
Irmãos do Quadro e aos membros 
honorários, uma medalha cunhada 
em comemoração a data.

 O Eminente Grão-Mestre 
Cecílio Andrade de Oliveira 
congratulou a Loja, e registrou a data 
com a entrega de uma placa come-
morativa e, o Poderoso Grão-Mestre 
Adjunto Aguinaldo Fritoli Vieira, de 
mesma forma, congratulou a Loja 
por meio de uma placa em nome do 
Conselho Estadual da Ordem.

 Após a sessão, que contou com 
diversos pronunciamentos de muita 

No dia  25/01/2011, inaugurando inúmeros Iir∴ Visitantes e as profundidade, foi descerrada a placa 
o ano maçônico, a Loja Maçônica comemorativa da data e, como não cunhadas e familiares dos Ir∴.
Estrela de Camburi – Benfeitora da poderia deixar de ser, todos os  A presença de diversas autorida-
Ordem, comemorou o 30º aniversá- presentes cantaram um animado des do GOBES foi marcante, entre 
rio de fundação (28/01/1981 – “parabéns pra você”, no entorno de elas o Eminente Grão-Mestre 
28/01/2011), realizando uma Sessão um bolo confeitado em comemora-Estadual Cecílio Andrade de 
Magna Pública, que contou com a ção ao aniversário.Oliveira e o Pod∴ Grão-Mestre 
presença maciça dos IIr∴ do quadro, Adjunto  Aguinaldo Fritoli Vieira. 

A Comissão   Especial compos-
ta pelos IIr. José Olívio Grillo, 
Alfredo Carlos Intra, Hélio da Luz 
Sodré, Jose Renato Valadares e 
Carlos Roberto de Farias,  reuniu-se 
com os remanescentes Membros 
Fundadores  da AMLES visando a 
sua reativação. Estiveram presen-
tes, além da comissão, os seguintes 
Ir∴ fundadores: Luiz Carlos 
Franco de Melo, Boris de Castro, 
Wagner Araujo, Antonio Adelino 
Alves Ribeiro e Sergio Dário 
Machado. Na ocasião a Comissão 
apresentou o novo Estatuto, 
devidamente adequado ao Código 
Civil Brasileiro que será discutido e 
votado na próxima sessão. Ainda na 
próxima Sessão, será empossado o 
Presidente eleito, Ir∴ Sergio Dário 
Machado, bem como serão fixados 
os critérios para pertencer a 
AMLES.

Reativada a Academia Maçônica de Letras do E. Santo

Em Sessão Magna de Iniciação e 
com a presença do Eminente 
Grão-Mestre Estadual, Cecilio 
Andrade de Oliveira, o Venerável 
Mestre Augustinho da ARLS 
Presidente Roosevelt do Or∴ de 
Mimoso do Sul, iniciou os nossos 
augustos  mis tér ios  o  I r  
Francisco de Assis. Foram 
convidados e compareceram 
v á r i o s  I I r  d a s  L o j a s  

∴

∴

ARLS Presidente Roosevelt

Italiano de nascimento e 
professor da língua na 
ARLS Cuore Italiano III, de 
Santa Teresa,  Ângelo 
Cherci, morador de Vila 
Velha, foi iniciado em 
Sessão Magna realizada em 
fevereiro, com a presenças 
de irmãos visitantes de oito 
lojas. A maior parte da 
sessão foi realizada com os 
irmãos falando em italiano, 
como é obrigatório pelo rito 
daquela Oficina. Ângelo 
Cherci, muito emocionado, 
disse durante o Ágape que ministrar aulas de italiano para os 
se interessou pela Maçonaria irmãos, e acabou se envolvendo e 
quando, há um ano, começou a gostando da Ordem.

ARLS Cuore Italiano III
Por Danilo Salvadeo

50 exames foram realizados na 
sede da AABB, no último dia 19 
de março 

Cláudio com um dia de exames de 
mamografia que se realizou no dia 
na inauguração da nossa oficina, na 

A única forma de combater o aprazível sede da AABB.
câncer de mama é através da sua A seleção das pacientes ficou a 
detecção precoce e a melhor forma cargo da Primeira Dama do 
para isso é a mamografia. O exame Município e as pacientes foram 
precoce representa chance de cura carinhosamente atendidas pela 
em até 95% dos casos. Unidade Móvel de Mamografia do 

Com base neste pensamento, o Programa Mamografia Express. Os 
Sereníssimo Grão Mestre Aides resultados serão entregues em 30 
Bertoldo da Silva, resolveu homena- dias.  
gear a caçula das Lojas da GLMEES É a Maçonaria trabalhando pelo 
brindando a cidade de Afonso bem da humanidade.

Entre de peito nessa campanha
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istoricamente, o Conselho Estadual da Ordem foi Santos; Pelo talento demonstrado na 
criado no dia 12 de Agosto do ano de 1980, na realização do XIV SERMAÇON, o 
sede do Poder Estadual localizado no Ed. Heitor Secretário de Planejamento do GOB-ES, H

Lugon, cidade alta, no centro da Capital de Vitória, com a Ir∴ Leonardo Erlacher Lube de Almeida; 
presença de onze Irmãos, ocasião em que ocorreu a eleição Além deles, foram homenageados 
da sua primeira Diretoria, a saber: Presidente: Ir∴ Oswaldo todos os seus Conselheiros como seguem: 

Adauto Bergamaschi, Anderson Pimentel Albernaz, Secretário: Ir∴Delielson Elias Martius Salles, 
Coutinho, André Arnaldo Kraemer, Chanceler: Ir∴ Jovelson Aguilar Sabino, 1º Vig∴ Ir∴José 
Claudionor Araújo Caldas, Dario Angelo Botti, 2º Vig∴ Ir∴ Constanteen Helal, Orador:Ir∴Itacy 
Baggieri, Eduardo José de Araújo Vieira, Aguieiras, Hospitaleiro: Ir∴ Dario Giestas Soares, 
Emídio Justo da Costa Gonçalves, Enéas 

Cobridor: Ir∴ Paulo Afonso Alves da Silva, Adj. Orador: 
Lobo Diniz, Francisco César Zanon, 

Ir∴Elio Bicalho, Adj∴ Hosp∴ Ir∴ Idialvaro Vasconcelos Francisco G M Apolônio Cometi, 
Dessaune, Adj. Secretário: Ir∴Hercules da Silva Falcão, Geovalte Lopes de Freitas, Jamil de 
Adj. Cobr: Ir∴ Adrien Curcio Allemand. Almeida Costa, Jarbas Moraes Costa 

Ocuparam o cargo de Conselheiro até a presente data, Filho, Jobson Bortot, Joelson Pedro 
cerca de 213  valorosos Irmãos, valendo dizer que no Celestino, José Luiz Cani, José Manoel 
passado o Conselho possuía a característica de “deliberati- Zezé Moreira Guimarães, Josué Ferreira 
vo”, com atribuições e competências de poder decisório e que direta ou indiretamente, mantiveram ou mantêm algum Badaró, Leandro Dellacqua Coutinho, 
de suma importância, com destaque para sua estrutura relacionamento com o Conselho ou Conselheiros, desta- Leonardo Marquezi dos Reis, Moacyr Machado Duarte, 
administrativa assemelhada a que vemos hoje a da cando-se particular homenagem a seus Presidentes Olair José dos Santos, Osimar de Almeida, Roberto 
Assembléia Legislativa. Honorários. Siqueira Motta, Romerio Antenor Gava, Sergio Santos 

Mas isso não é mais visto, posto que o Conselho foi Foram ainda homenageados, as seguintes autoridades Espinoso, Teobaldo Antônio M. Heleodoro e Wildelson 
perdendo essas qualidades, a ponto de hoje se limitar as de Nascimento de Faria.Maçônicas:  Delegado Litúrgico  Ir∴ Alberto Gianordoli 
“consulta e assessoramento” do Grão-Mestrado Estadual, Ainda dentro da programação contida no Regimento que com sabedoria e tolerância transmite aosIrmãos os 
mas nem isso tem ocorrido nesta administração, posto que Interno do Conselho, receberam a homenagem dos seus conhecimentos da Maçonaria Superior no R∴E∴A∴A∴;  
a ele não praticamente nenhum documento foi-lhe encami- pares, aqueles Conselheiros que tiveram freqüência Presidente da Loja de Perfeição “Estudo e Ciência” Ir∴ 
nhado.   integral às sessões realizadas no exercício, e por conta Amauri  Paiva, pela sua abnegação à frente do Rito 

Durante esses 30 anos de criação, o Conselho Estadual disso, fizeram jus ao prêmio assiduidade, o que por Adonhiramita; Delegado Litúrgico, Ir∴rogério Américo da Ordem possuiu oito Presidentes, assim descritos por conseguinte, merecerão a simpatia e o orgulho das Oficinas Nonato, pela sua temperança e postura na condução do Rito 
gestão: Ir∴ Oswaldo Albernaz (1980 a 1983); Ir∴ David que representam.  São eles:  Adauto Bergamaschi (22 de 

Brasileiro, bem assim o seu Adjunto, Ir∴Μarcos Antônio 
Agosto), Dario Ângelo Baggieri (Sermão da Montanha), Cruz (1983 a 1987); Ir∴ Paulo Afonso Alves da Silva 

Bezerra; Ir∴ Pedro de Moraes (Pedrinho Demolay), pela Francisco Cesar Zanon (Antônio Firmino Demuner), (1987 a 1991); Ir∴ Luiz Carlos Franco de Mello (1991 a 
dedicação demonstrada durante anos a fio, para que os Francisco Guilherme Maria Apolônio Cometi (Estrela de 1995); Ir∴ Gabriel Leônidas dos Arcos Rodrigues (1995 a Maçons se apresentem elegantes, e devidamente paramen- Ibiraçu), Jamil de Almeida Costa (Fraternidade e Luz), 1999); Ir∴ José Antônio Fiorot (1999 a 2003) e Ir∴ tados; Pelos profundos conhecimentos que possui do Joelson Pedro Celestino (Rufino Manoel de Oliveira), Fernando Richa (2003 a 2007). REAA,  adquiridos através de sua dedicação de corpo e Leandro Delacqua Coutinho (Nilo Peçanha), Roberto Atualmente, preside o Conselho Estadual da Ordem o espírito aos estudos Maçônicos, recebeu a homenagem do Siqueira Motta (Rufino Manoel de Oliveira), Sérgio Santos 

Ir∴ Aguinaldo Fritoli Vieira, desempenhando um admirá- Conselho – Ir∴ Luiz Guilherme Paterlini; Representando Espinoso (Amor e Justiça), Teobaldo Antônio Magnago 
vel trabalho administrativo à frente desse corpo Maçônico, os Veneráveis Mestres, recebeu homenagem o Ir∴ Paulo Heleodoro (Linhares Unido) e Wildelson Nascimento de 
contando com o apoio do seu Vice-Presidente o Ir∴ Dario César da Silva – VM da Loja “Humildade e Fraternidade”.  Faria (Prof. Hermínio Blackman). 
Ângelo Baggieri, do Secretário Ir∴ Wildelson Nascimento Representando as Lojas Universitárias, recebeu homena- Encerrada a Sessão, e num clima de muita alegria e 
de Faria e seu Adjunto o Ir∴ Adauto Bergamaschi. gem o Ir∴ Emerson Gonçalves Da Rocha; Representando descontração, foi servido um ágape fraternal aos presentes, 

Para perpetuar a memória do Conselho, foi realizada ocasião em que se descerrou uma placa que contém a os Conselheiros Honorários recebeu homenagem o Ir∴ 
nas dependências da ARLS “Humildade e Fraternidade”, Galeria dos Presidentes do Conselho Estadual da Ordem, a Μoacyr José Checom; Representando os Deputados 
no último dia 11 de Dezembro de 2010, a derradeira Sessão qual será afixada na sede Estadual do GOB-ES, no momen-Estaduais, foi homenageado o Ir∴ Willlian  Pires Nunes, 
do ano, oportunidade em que além da comemoração do seu to oportuno.pela sua atuação junto a PAEL;  e pelo seu afinco junto à 
“Jubileu de Pérola”, ocorreu a confraternização dos seus 

Soberana Assembléia Federal, recebeu a homenagem pelos 
componentes, tendo havido diversas homenagens àqueles 

demais pares, o Ir∴ Jayme Henrique Rodrigues dos 

Levantei, pois já era Meio Dia... pedra escolher para trabalhar... eu executado será o teu prêmio, e assim 
tinha de cumprir a minha primeira escolho-te pela tua forma quase talvez um dia sejas um Pedreiro.
missão, o meu primeiro trabalho, perfeita, pelas tuas arestas quase (O Aprendiz) - Pedra, não sei o 
enfim, a minha primeira Prancha. esquadrejadas, talvez pela tua que te dizer, sou um pobre aprendiz 
Mãos a Obra... presença destacada deste campo de que muito tem que aprender, sei 
E que missão a minha!... nada mais calhaus disforme... sei lá, por tudo apenas que, hoje e aqui contigo, 
nada menos que trabalhar uma isso. recebi a primeira lição: Deverei 
Pedra. Vamos a isso. (A Pedra) - Sim, estou a ver. Pensaste sempre trabalhar a pedra que mais 
Campo a fora, no meio de calhaus, tu então, pobre Aprendiz de necessita, desde que ela queira! 
tropeço aqui... reviro além, e eis que Pedreiro, que com um mínimo de Agora preciso ir, pois é quase Meia-
descubro, maravilha das maravilhas, esforço realizarias um bom noite... Adeus pedra, agradeço-te a 
uma bela pedra que pela sua forma, trabalho!? Já te passou, por acaso, lição!...
dimensão e textura, facilmente me pela cabeça que poderão existir (A Pedra) - Espera Aprendiz, faz-
permitirá executar  um bom Pedras que não necessitam, ou me um pequeno favor, vira a minha 
trabalho...sem esforço nenhum! simplesmente não querem ser face polida um pouco mais para 
Um pequeno toque de cinzel...e trabalhadas? Já imaginaste que no Oriente,... assim,... já está bem! Ah, 
(!?)... Não é possível !!! a Pedra difícil caminho que tens pela tua já agora retira de debaixo de mim, 
desviou-se!?... e agora ela FALA!... frente, terás sempre que escolher as essa pequena pedra cinzenta... sim 
(A Pedra) - Diz-me Aprendiz, pedras mais difíceis de trabalhar, as essa mesmo, que eu esmago sem 
porque me escolheste para objeto do mais necessitadas da tua atenção, do querer há milhares de anos. Leva-a 
teu Primeiro Trabalho? Será que a teu respeito, da tua arte de contigo, não tentes trabalhá-la; tenta 
minha forma te apraz como sentido transformar sonhos em realidades, apenas compreendê-la, o que já será 
material do caminho que decidiste formas brutas em artefatos dignos de uma tarefa quase impossível, Adeus 
encetar, ou haverá algo de excitante um Criador,... enfim, dignos do Aprendiz.
na minha textura que te impede de Homem? Pensa no quanto as pedras - Adeus pedra!  (O Aprendiz)
imaginar que outras Pedras existem? que te rodeiam necessitam de ti, 
(O Aprendiz) - Estou espantado, tenta dar o teu melhor sem exigir (Autor Desconhecido que pela 
nunca imaginei que uma Pedra nada da pedra que trabalhas, tenta linguagem parece-me ser de um Ir∴ 
falasse, os Mestres a quem devo fazer dela uma obra digna de ti e dos Português).
obediência não me indicaram que teus Mestres, o teu trabalho bem 

Enviado pelo Ir∴ Giuseppe Martinelli
Or∴ Guarapuava-PR O Cowan era um personagem 

muito temido dos Maçons 
Operativos, pela sua curiosidade 
em tomar conhecimento das 
cerimônias organizadas pelos 
Maçons, assim como pelos sinais, 
p a l a v r a s  e  t o q u e  d e  
reconhecimento. Eram pedreiros 
que nunca conseguiam ir além de 
carregar pedras nas construções, e 
que viviam bisbilhotando os 
encontros dos Maçons, subindo 
nas paredes dos “Varandões” 
(local onde os Maçons Operativos 

realizavam suas reuniões), para ver o que se passava lá dentro. 

Por perturbarem tanto, foi criado um cargo nas Lojas – o 
Tyler, isto é, o Cobridor, o Ir.·. que ficava do lado de fora, para 
proteger as reuniões dos Cowans, e criaram, também, um 
castigo, uma penalidade para os mesmos. Quando pegos 
espionando, eram amarrados sob uma calha, para que a água 
da chuva, ou jogada, caísse sobre sua cabeça e escorresse até 
os sapatos. Daí surgir um aviso para alertar os IIr.·. e não 
assustar o Cowan – Tem goteira. Cowan passou a ser 
sinônimo de goteira e vice-versa.

Extraído do livro: Companheiro Maçom de Assis Carvalho
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material ter sido acondicionado 
daquela maneira.

“É desconhecimento, falta de 
uma pessoa habilitada. Durante 
muitos anos o acervo não teve a 
manutenção devida, verificamos em 
que estado ele estava e resolvemos 
enfrentar o desafio”, contou ele, sem 
revelar quem cuidava do museu e 
quanto custará o trabalho de restauro 
das peças e de reforma do prédio. A 
organização, que tem sede em E s p e c i a l i s t a s  t e n t a m  de lixo de cem litros. Sem saber o que 
Brasília, assumiu a direção do local recuperar parte do acervo do tinha dentro, fomos abrindo docu-
em setembro de 2009.mento por documento e começamos a Museu Maçônico do Rio que 

Silva disse preferir acreditar que descobrir coisas fantásticas”, diz o conta a história da Ordem e 
os livros e documentos históricos não restaurador em sua oficina, na Zona também do Brasil Império.
iriam para o lixo. “Acredito que Sul da capital paulista. Entre os 
estavam ali para futura apreciação.” documentos recolhidos, o especialis-á um ano, quando pisou As obras começaram em março de ta, dono de uma empresa de restaura-no Museu Maçônico do 2010 e ele não deu previsão de ção, aponta raridades. Ele calcula que HPalácio do Lavradio, no término.trouxe em três caminhões para São Centro do Rio, com a incumbência de 

Paulo cerca de 17 mil documentos, recuperar o acervo, o restaurador Da Maçonariasete mil livros, 30 gravuras e 13 Tércio Gaudêncio não tinha idéia de Por ser maçom e ter muita quadros.que seu trabalho seria muito maior. caixa está uma Bíblia, que, segundo coordenadoras do trabalho de experiência no ramo, Gaudêncio Uma das raridades é um decreto Até hoje, ele revira os sacos de lixo Gaudêncio, é de 1555 e foi escrita em restauro. assumiu a restauração de parte do do rei português D. João VI, datado onde foram despejados livros e aramaico, grego antigo e latim acervo do Museu Maçônico, o de junho de 1823, com, entre outras, a documentos históricos. A maioria medieval. “D. Pedro I ganhou quando Irregularidades primeiro da categoria na América do seguinte ordem contra os maçons: traz informações sobre a Maçonaria e se casou. Só existem três edições O Grão-Mestre Marcos José da Sul. Enquanto ele se debruça sobre "todas as sociedades secretas ficam o Brasil Império. Gaudêncio conta desta no mundo”, afirma ele sobre a Silva, admitiu que o prédio onde fica livros e papéis destruídos por traças, suprimidas (...) e nunca mais poderão que, se não tivesse passado pelo raridade. A publicação ficava exposta o museu não está em boas condições e cupins e mofo, o prédio do museu na ser instauradas". No acervo, há ainda depósito do prédio, não teria aos visitantes em uma vitrine, o que sofre com infiltrações, cupim e mofo, capital fluminense passa por atas de reuniões da Maçonaria no esbarrado naquele “tesouro”, que não impediu o estrago. “Jogaram a entre outros problemas. Ele disse não reformas.século 19 e documentos sobre a agora passa por restauro em São capa original fora e colocaram outra saber por que parte do acervo estava 
proclamação da independência do Paulo. com uma cola muito ruim”, conta em sacos de lixo e atribuiu à “falta de 
Brasil.“Estava tudo em 251 sacos pretos Ruth Sprung Tarasan, uma das uma pessoa habilitada” o fato de o 

Agora bem guardada em uma 
Fonte: http://g1.globo.com

Loja Maçônica 
Liberdade e Luz de 
Guaçuí-ES encerrou 
os trabalhos do ano de 
2010 em sessão de 
comemoração por 
seus oitenta e quatro 
anos de fundação com 
uma belíssima sessão 
de homenagens à 
i r m ã o s ,  s o b  a  
p r e s i d ê n c i a  d o  
Venerável Mestre Ir.'. 
José Celso de Lima 
R i z z i  q u e  n a  
oportunidade também 
ofertou a todos os ex-
veneráveis da loja 
com uma lembrança 
que  com toda  a  
c e r t e z a  f i c a r á  
marcada em suas 

Estadual da Ordem os Irmãos: Maçônica os irmãos: João vidas para sempre.
Daniel Freitas Junior, Francisco Barbosa da Silveira e João  Registramos que foram 
Carlos R. Pereira, Geraldo Ferreira Monteiro. agraciados através de ato do 
Martiniano Pacheco, Ordaily de A p ó s  a  s e s s ã o  d e  Grão-Mestre Estadual como 
Almeida Franco e Alvarez homenagens foi serviço um Benemérito Estadual da Ordem 
Marchito de Siqueira. Foram maravilhoso jantar preparado os Irmãos: Daniel Freitas Junior, 
condecorados com o Mérito co m ca r i n h o  p o r  n o s s a  Antonio J. Heitor, Hélio Ribeiro 
Maçônico Estadual os Irmãos: fraternidade feminina sob a V. Leal, Ivan Viana de Oliveira, 
João Barbosa da Silveira e João presidência de nossa cunhada Ricardo Romeu S. Reginaldi e 
Ferreira Monteiro com a Janete e finalizando sorteio de Ordaily de Almeida Franco. 
Condecoração  Pe r fe i ção  presentes a todos.Como Grande Benemérito 

Anuncie conosco

Contato: (27) 3371-6244

e-mail: omalhete@gmail.com
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s Irmãos da ARLS Estrela de 
Ibiraçu n.º 3505 realizaram, Ono último dia 12 de março, a 

iniciação do irmão Luciano Fiorotti, 
em Sessão Magna prestigiada por 
irmãos de 14 lojas do Grande Oriente 
do Brasil e Grande Loja Maçônica do 
Espírito Santo, das cidades de 
Aracruz, Colatina, João Neiva, 
Fundão, Cachoeiro de Itapemirim, 
Linhares, Rio Bananal, Vila Velha, 
Vitória, Guaçui e Santa Teresa.

Após a cerimônia, todos foram 
convidados a participarem do Ágape 
Fraternal no Scopel Grill, onde o 
administrador de empresas Luciano 
Fiorotti foi parabenizado pelos 
irmãos e brindado com show musical 
por parte do irmão Atílio Henrique 
Coser e a cunhada Luciene Coser 
(gui tar ra  e  voz) ,  a lém dos  
“cantadores de karaokê” Marcos 
Antônio Baptista, Edmilson de 
Almeida Costa e Danilo Salvadeo.

Texto e Fotos: Ir∴ Danilo Salvadeo

O neófito Luciano Fiorotti e a 
namorada Andreia

O Ven∴Mestre Hugo José da 
Silva com a esposa Graça

O casal Jamil de Almeida Costa 
e Imaculada com Lorrainy

Ir∴ Edimilson A. Costa e Arilda

Dep. Federal Samuel Medina, Ven∴ Mestre Hugo José da Silva, 
Irmão Luciano Fiorotti e o Dep. Estadual Edimilson de Almeida 
Costa

Adjunto do Grande Oriente do 
Brasil do Espírito Santo com 61% 
dos votos válidos na eleição 
realizada no dia 17 de março em 
todas as Lojas do GOB-ES.  Os 
candidatos da chapa 1 Aguinaldo Pesquisas de boca de urna 
Fritoli Vieira e Apolônio Cometi apontam que extra oficialmente, 
obtiveram  39% votos.os candidatos da chapa 02 

Até o fechamento desta edição Américo Pereira da Rocha (foto)  
o  Tribunal Eleitoral ainda não e Naeme José de Sá foram eleitos 
havia divulgado o resultado oficial Grão-Mestre e Grão-Mestre 

Américo P. Rocha e
eleito Grão-Mestre

do GOB - ES


