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O novo Grão-Mestre do Grande Oriente do 
Brasil-ES, Irmão Américo Pereira da Rocha 
tomou posse no dia 02 de julho de 2011 
juntamente com seu adjunto Irmão Naeme José 
de Sá para gestão 2011 / 2015. Filho e neto de 
maçons, o Irmão Américo tem um a linda 
trajetória dentro  da Arte Real. 
Iniciado em 1969 na ARLS Dr. Américo de 
Oliveira, também pertenceu ao quadro da ARLS 
Estrela de Camburi e atualmente é membro da 
ARLS Praia da Costa. Ao iniciar o seu mandato 
como Grão-Mestre Estadual, concedeu 
entrevista aos Irmãos Edson Neves Said e Luiz 
Sérgio Castro onde fala de suas pretensões à 
frente  do GOB-ES

Grão-Mestre do GOB-ES
Américo Pereira da Rocha

Academia Maçônica de Letras do Espirito Santo, 
realizou sessão para empossar os novos Acadêmicos: 
Ir\Nilson Sidney Peixoto Bezerra, Ir\ Francisco Luiz 
Pereira e Ir\ Hever da Silva Nogueira. 
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o ingressar na Maçonaria, o homem comum tem à Maçonaria, que é a transmissão de conhecimento aos que 
sua disposição um cabedal impressionante de revelarem disposição de empregá-lo sem a mácula do Aprincípios, acumulados durante as centenas de interesse pessoal. O que é movido por esse pressuposto 

anos em que a Sublime Instituição vem trabalhando pelo negativo, dificilmente se entregará a si próprio, 
aperfeiçoamento da condição humana, preceitos dependente que é, inveterado, das exterioridades que lhe 
fundamentados na prática do bem. A incapacidade de impelem de volta ao mundo profano. Ao mundo mental 
assimilação dos princípios maçônicos é coisa individual. do homem inferior. 
Somente o indivíduo é responsável por isso. Os que se descobrem incapazes, deveriam pedir, 

Antes do indivíduo se voltar contra a Ordem, honradamente, o seu afastamento da Fraternidade, no 
naturalmente por não compreender os objetivos da que, aliás, está comprometido solenemente, antes de 
comunidade em que foi admitido, deveria mergulhar em procurar valer-se de instrumentos do poder público numa 
si mesmo, observar os motivos que o trouxeram para a campanha inglória contra a Nobre Arte, e os dirigentes 
Irmandade, os compromissos que assumiu perante as legais e legítimos da Instituição que tantos serviços 
assembleias que o interrogaram e que o honraram com o desinteressados vem prestando ao nosso País desde a 
título de Franco Maçom. fundação do Império Brasileiro. 

Descobrirá, o curioso que se aventurou numa viagem A grande promessa da Iniciação Maçônica é a 
impossível, que a origem do malogro está em seu próprio transformação que o homem conseguirá com seus 
coração e nos falsos ideais que o animam. O sentimento próprios esforços, desde que siga as regras e os 
de decepção com a Ordem é, em geral, resultante de não ensinamentos. Mas a Iniciação é um processo interior que 
ter contato imediato com os grandes mistérios maçônicos, se reflete nos seus pensamentos, palavras e atos, 
antes mesmo de dar mostra de ter compreendido os elevando-o na escala espiritual ou reduzindo-o a 
segredos menores. rebotalho do processo evolutivo.

Há um compromisso mútuo entre os Maçons e a 

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

Os Trânsfugas 

Opiniões

agosto de 1883), matando mais de 30 mil pessoas; a 
primeira morte na cadeira elétrica (06 de agosto de 
1890); início da 1º Grande Guerra (01 de agosto de 
1910); início da II Grande Guerra (em agosto de 1939); 
renúncia de Jânio Quadros (em agosto de 1961). E as 
mortes dos dois maiores Presidentes do Brasil, Getúlio e 
Juscelino, também, aconteceram em agosto (1954 e 

O nome do mês de agosto teve sua origem em Roma, 
1976). 

em homenagem Imperador Caio Julio César Octaviano 
Se o mês de agosto, para alguns, é temido, o dia 13 de 

Augustus (63 a.C. a 14 d.C.), de uma forma muito 
agosto, então, é fatídico. Superstições à parte, em 

interessante. Seu antecessor, Julio César, general, 
agosto, comemoramos o Dia do Maçom brasileiro, e isso 

ditador, cônsul vitalício e imperador, idolatrado por 
é muito positivo! Muito embora, essa data, sugerida pela 

muitos e odiado por alguns, fez, em 46 a.C., uma reforma 
GLMMG, durante uma reunião da CMSB (Confedera-

no calendário, estabelecido por Rômulo, fundador e rei 
ção da Maçonaria Simbólica do Brasil), em junho de 

de Roma, e modificado por Numa Pompílio, segundo rei 
1957, no Oriente de Belém, com a boa intenção de 

de romano (716 a.C. a 673 a.C.). César, percebendo que 
prestar uma merecida homenagem ao fervoroso discurso 

as festas romanas em comemoração à estação mais 
de Gonçalves Ledo, Grande 1º Vigilante de Ofício, no 

florida, marcadas para o mês de março (primeiro mês do 
exercício do Grão-Mestrado do GOB (no impedimento 

ano), cairiam em pleno inverno, determinou ao astrôno-
de José Bonifácio), que, contagiando a todos os presen-

mo Alexandrino Sosígenes as devidas correções. Nascia 
tes, proclamou a Independência do Brasil dentro de uma 

o calendário Juliano, com 12 meses e 365 dias; janeiro 
Loja maçônica, fato registrado na Ata da 14ª Assembleia 

(“januariu”) e fevereiro (“februariu”) passaram a ser os 
do GOB, ocorrida no 20º dia de 6º mês de 1822.

primeiros meses do ano. Tais modificações, dentre 
Assim, foi escolhido o dia 20 de agosto para se 

outras, foram essenciais para corrigir as discrepâncias e 
comemorar o Dia do Maçom, fazendo-se alusão a esse 

facilitar a vida dos romanos. Embora, mais tarde, em 8 
memorável discurso. De fato, a reunião ocorreu, assim 

d.C., seu sucessor, o Imperador Augusto, fosse obrigado 
como, o discurso de Ledo. Porém, o calendário utilizado, 

a fazer um pequeno ajuste, colocando os anos bissextos, 
na época, tinha início em 21 de março (hebraico 

a cada quatro anos.
religioso, astrológico – próprio do Rito Adonhiramita), e 

Devido a uma conspiração de aristocratas do Senado, 
não em 1º de março (calendário romano, próprio do Rito 

foi assassinado; entre os senadores, que lhe cravaram as 
Moderno) como imaginava o Irmão Barão do Rio 

adagas, estava Bruto, seu filho adotivo. Daí a célebre 
Branco, com quem se originou toda essa confusão. A 

frase: “Até tu, Bruto, meu filho!”. Após sua morte, o 
partir do histórico equívoco desse ilustre Irmão, até os 

mesmo Senado, que lhe ceifara a vida, prestava-lhe uma 
dias de hoje, muitos Irmãos desinformados afirmam que 

homenagem, substituindo o nome do 7º mês do calendá-
a Independência do Brasil foi proclamada em 20 de 

rio, “quinquiliu”, por “juliu”.
agosto, dentro de uma Loja Maçônica. Quando, na 

Segundo alguns historiadores, posteriormente, o 
verdade, essa reunião, de fato, ocorreu no dia 09 de 

vaidoso Imperador Augusto prestaria uma auto-
setembro (trazendo para o calendário gregoriano).

homenagem, trocando o nome do 8º mês, “sextiliu”, para 
Agosto era para ser “augusto”, em sua acepção, 

“augustu”. Não satisfeito, ao perceber que esse mês 
porém sendo fruto da vaidade de um Imperador sua fama 

tinha, apenas, 30 dias e não 31 como o mês de julho, que 
não poderia ser diferente. Foi marcado, ao longo da 

homenageava seu antecessor, resolveu tirar um dia do 
história, por tragédias, superstições, confusões e fatos, 

mês de fevereiro (“februariu”) e passar para o mês de 
pelo menos, interessantes. Por exemplo: em se falando 

agosto (“augustu”),  ficando assim, em igualdade com o 
de Imperador, também, nesse pouco simpático mês, D. 

mês que homenageava Julio César.
Pedro I foi iniciado na Maçonaria (02/08/1822) e três 

Não por isso, mas, atualmente, o mês de agosto, 
dias após (05/08/1822) exaltado ao Grau de Mestre 

popularmente, é conhecido como um mês de má sorte, 
Maçom.

assim como, era o mês de fevereiro (“februariu”) para os 
Coisas de agosto! Confusões à parte, o Dia do 

antigos romanos. Em pesquisas, descobrimos que essa 
Maçom deve e merece ser comemorado, e muito, por 

saga, na verdade, vem de Portugal. Antigamente, nas 
todos nós! 

terras lusitanas, casar em agosto significava ficar só, sem 
Salve o Dia do Maçom, ainda que aconteça em 

lua-de-mel ou viúva, pois esse era o mês em que os 
agosto!

navios das expedições zarpavam em busca de novas 
terras.

*O autor é palestrante, escritor e acadêmico; 
É o mês do “cachorro louco”, que, para os superstici-

Grau 33º, MI da ARLS Rui Barbosa, 46, Or\ de São osos, é marcado por fatos históricos que alimentam esse 
Lourenço-MG – GLMMG; Grande Inspetor agouro. Dentre tantos, citaremos: o Massacre de São 
Litúrgico da 14ª MG (Sul de Minas); Editor da Bartolomeu, ordenado por Catarina de Médicis (23 de 
Revista Maçônica Virtual Arte Real.agosto de 1572); a erupção do vulcão Cracatoa (27 de 

* Ir\ Antônio do Carmo Ferreira

O Sonho e a Escada

Não sei se é costume em todas as uma contrapartida de Jacó e descen-
regiões do Brasil, o maçom dizer que dentes ao que o Senhor, seu Deus, lhe 
“subiu um degrau na Escada de Jacó”, estava a garantir. Que aquele povo 
para externar sua alegria em receber desse à vida o destino de encaminhar-
“aumento de salário”. se ao Altíssimo: (7) “uma peregrina-

Aqui, na região em que vivo e ção de retorno à Casa do Pai”, como 
tenho vinculação com a Arte Real, é séculos depois, Santo Agostinho 
rotina dizer-se esta expressão, tanto ensinava a respeito da vida.
na revelação da felicidade de quem Parece-me não causar arrepios 
foi elevado de grau, como nos dizer que a maçonaria pensa desta 
discursos de saudação aos beneficia- forma, quando proclama a “prevalên-
dos. cia do espírito sobre a matéria”. 

Entendo que deverá ser muito Pensamento este muito bem retratado 
denso o significado deste símbolo na na composição do compasso e 
maçonaria (1), diante de tanta ênfase esquadro, sendo este a matéria e 
que se lhe dá em seu uso ou ao se fazer aquele o espírito.
a sua exegese, por mais superficial A vida, em seus aspectos menos 
que seja a abordagem. tangíveis, é o mote principal da 

Não quero falar que a Escada de Ordem. O aperfeiçoamento do 
Jacó é importante, por haver sido iniciado e seu exemplo na comunida-
admitida no Simbolismo Maçônico e, de em que habita.. O cuidado com o 
coincidentemente, ao mesmo tempo bem-estar do próximo. O zelo pela 
em que se inaugurava o primeiro família. A dedicação às coisas do 
Templo Maçônico, construído como amor fraternal. O adepto da maçona-
tal e para esta finalidade – o ria deve apresentar-se pelo bem que 
Freemason's Hall – inaugurado em pode fazer.
1776 (2), no oriente de Londres. A Escada de Jacó indica esta 

Nem desejo registrar, mas já trajetória. No que se refere ao sonho, 
registrando, a sua importância, ela é utilizada pelos anjos (seres 
porque esteja configurada no Painel plenos de virtudes) em sua movimen-
da Loja de Aprendiz, elaborado por tação. O maçom deverá ser um 
Willian Dight, em 1808 (3), onde a construtor de templos à virtude. Ele 
Escada de Jacó aparece, partindo da mesmo será uma pedra que se poliu 
Bíblia aberta sobre o altar e alçando- para ocupar espaço na construção. 
se ao céu, que o alcança no clarão de Ascender mais um degrau na Escada 
uma estrela de sete pontas. é estar mais perto do Criador. 

Todavia, como se percebe, Significa dizer: possuir mais virtudes. 
mesmo sem querer me referir a uma A contrapartida ao que o Senhor 
Escada, já falei de duas. Uma, a do ofertou a Jacó.
sonho de Jacó, cuja descrição vem do A Escada de Jacó, na concepção 
Velho Testamento (4). Outra, de Dight, que contém os símbolos da 
desenhada por Dight, que se reporta à fé, da esperança e do amor, tem o 
primeira, mas com omissões e chamamento do maçom a seu próprio 
algumas inserções. Na Escada do aperfeiçoamento.
sonho, ela está ligando a terra ao céu, Se o maçom diz que subiu um 
e anjos, sobem e descem. Na Escada degrau na Escada, tem convicção do 
do Painel, ela está ligando a Bíblia do que está dizendo, e acredita nisto, ele 
altar ao céu, sem anjos, mas com a está declarando seu compromisso 
introdução de fortes símbolos do com esta prática de amar a Deus, pois 
cristianismo, quais sejam: a cruz da está em seu caminho; de aperfeiçoar-
fé, a âncora da esperança, e o cálice se, porque é destinado a ser templo de 
do amor (o sangue do Filho de Deus, Deus (8); e de amar ao próximo que é 
derramado em face do amor pela um estágio da Escada, que se 
humanidade). (5) encontra mais aproximado do 

O sonho, teve-o Jacó, e está Altíssimo.
totalmente narrado no Gênesis. O Que o Grande Arquiteto do 
Senhor, na oportunidade, fala a Jacó Universo conceda, sempre, aos 
de tudo de bom que lhe está reserva- irmãos maçons a força e o vigor 
do, tanto a Jacó quanto à sua descen- suficientes para subirem, não 
dência – o povo de Israel, nome este somente um, porém vários degraus 
que substituiu o de Jacó, após sua luta nesta desafiadora “escada”, com a 
com o anjo, episódio de que a Bíblia qual sonhou Jacó e na qual a maçona-
se ocupa no livro de Gênesis (6) ria se inspira a cada instante.

A conversa havida ao pé da 
*O autor é presidente da ABIM -  Escada inspira o entendimento de 

Associação Brasileira da Imprensa Maçônica

(1) “A Escada de Jacob é alegoria de origem bíblica e designa a escada que Jacob viu em sonho, a 
qual simbolizava a providência e cuidado especial de Deus por Jacob; os anjos levavam suas 
orações e necessidades ao trono de Deus e desciam com as bênçãos divinas; em Maçonaria ela é 
representada sobre o círculo entre paralelas verticais e tangenciais, tendo no topo, uma estrela 
de sete pontas, como símbolo da ligação do iniciado com Deus, através da ascensão na escada 
iniciática”. José Castellani, no livro Dicionário Etimológico Maçônico, vol. DEFG, pág. 59, Editora 
A Trolha, Londrina/PR..
(2) “Naquele ano foi pintado um Painel... tudo leva a crer que o irmão Pintor... acrescentou 
também a Escada de Jacó, que desde alguns anos antes já vinha sendo ensinado nas Lojas. 
Lendo Machey, vemos que no rito de York, a Escada não era um Símbolo original, tendo sido 
introduzido por Dunckerley em 1776, época em que Priston iniciou suas LEITURAS. O que vem a 
comprovar, é que, até aquela data, a Escada de Jacó ainda não era um Símbolo Maçônico. No 
Rito Escocês Antigo e Aceito, ela entrou pelas mãos de Miguel André de Ransay, que era um 
ardoroso defensor dos Stwarts, transformando em símbolo maçônico a Escada Mística dos 
Mistérios Mitraicos.” Francisco de Assis Carvalho no livro “Símbolos Maçônicos e suas origens”, 
págs. 135, 136 e 137, Editora A Trolha, Londrina/PR..
(3) “Willian Dight, um maçom inglês, pintor, em 1808 elaborou três Painéis sobre lona, como era 
de uso na época.” Rizzardo Da Camino no livro “Os Painéis da Loja de Aprendiz” pág. 109, 
Editora A Trolha. Na pág. 110 da mesma obra, está reproduzido o painel onde se encontra o 
desenho da Escada de Jacó.
(4) Gênesis 28:10 – 17 - (5) I Cor 13:13 - (6) Gênesis 32: 28 - (7) Gênesis 28:20 – 22 - (8) I Cor 6: 19
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Contando com a presença de Américo - Sra. Mariangela e a esposa 
diversas autoridades entre elas o do Grão Mestre Adjunto  Naeme José 
Soberano Grão Mestre Marcos José de Sá - Sra. Ana Maria
da Silva, foi empossada no último dia Em seu discurso a Presidente 
2 de Julho, pelo Grão Mestre Estadual falou da importância do apoio dos 
Américo Pereira da Rocha, a nova Maçons para  a  a tuação das  
Presidente da Fraternidade Feminina Fraternidades Femininas, lembrando 
Cruzeiro do Sul do Espírito Santo o relevante papel decisório da Mulher 
Leila Rocha Induzzi. para que eles ingressassem na Ordem. 

A cerimônia foi conduzida pela Afirmou que tal princípio evidencia o 
Diretora Secretária Rosiene Vieira fato de que Homem e Mulher devem 
Damascena. partilhar do mesmo ideal, com 

Com a palavra, Elizabeth M. reciprocidade de colaboração. Ao 
Andrade de Oliveira, deixando o fa lar  dos  obje t ivos  de  uma 
cargo de Presidente, reafirmou sua Fraternidade Feminina numa Loja 
convicção do poder das fraternas que Maçônica, ratificou o discurso de 
quando "unidas e reunidas são Elizabeth de que as esposas dos 

respeito e dignidade através da capazes de tornar possível o que maçons não pretendem “ingressar na 
Educação e do Trabalho, condições parece impossível". Agradeceu a Maçonaria” e nem querem participar 
vitais para redução da violência no todos os que acreditaram e apoiaram de Ritualísticas. Falou que o reconhe-
mundo.as fraternas, principalmente ao Grão cimento das Fraternidades Femininas 

O Soberano Marcos José da Silva Mestre Cecílio Andrade de Oliveira, pelo Grande Oriente do Brasil como 
encerrou a solenidade enaltecendo o que em sua gestão não mediu esforços Paramaçônicas, sendo o primeiro Elizabeth. M. A. de Oliveira, Entidade Paramaçônica, fortaleceu o 
trabalho das fraternas no Espírito para defender a criação e a manuten- Maçom a receber essa honraria. enaltecendo sua capacidade adminis- grupo de mulheres que movida pelos 
Santo, pelo qual dedica respeito e ção das Fraternidades. Após ser empossada pelo Grão- trativa, afirmando que não estava ali ideais de caminharem junto aos seus 
reconhece sua credibilidade, e Cecílio foi homenageado pela Mestre Estadual Américo Pereira da para substituí-la e que aceitara o companheiros já se mobilizavam para 
desejou à nova Presidente Leila que diretoria com o Diploma “Medalha Rocha a Presidente  Leila Rocha desafio na certeza de sua permanên- algumas atividades nas Lojas. Disse 
possa dar continuidade e que esteja Laelso Rodrigues” emitido pelo GOB Induzzi, fez o juramento formal  e deu cia na Diretoria bem como a de todas ainda que apoiar a participação da 
s empre  co l abo rando  com a  como reconhecimento de ter sido um posse a sua Diretoria para a gestão as integrantes do grupo. Enfatizou mulher apenas nas atividades 
Maçonaria.g r a n d e  i n c e n t i v a d o r  d a s  2011-2015, que ficou assim constituí- que na nova Diretoria permanecem domésticas como elaboração de 

Na oportunidade Marcos José da Fraternidades Femininas. Em seu da: Elizabeth Mofati Andrade de todas as fraternas da gestão anterior, jantares e decoração do ambiente é 
Silva reservou especial atenção para discurso ainda como Presidente Oliveira Vice-Presidente, Ilma fortalecida com o ingresso de mais desperdiçar um potencial hoje em 
parabenizar e agradecer o trabalho de Elizabeth homenageou o Cunhado Lougon de Souza Pasolini - Diretora uma, em virtude da falta da Vice evidência nos mais altos escalões do 
Cecílio Andrade de Oliveira enquan-Marcos José Damascena, ofertando- de Finanças,  Rosiene Vieira Presidente, cargo que passa a ser governo. Concluiu agradecendo e 
to Grão-Mestre Estadual e expressou lhe o Diploma Estrela do Cruzeiro do Damascena - Diretora Social e ocupado por Elizabeth para dar dizendo que todos devem buscar a 
ao Grão-Mestre Américo Pereira da Sul, como agradecimento pelo Cultural e Solange Rocha Ferreira continuidade ao excelente trabalho união da família maçônica para o 
Rocha uma profícua gestão.empenho em favor das Fraternidades Lemos- Diretora Secretária. por ela iniciado. desenvolvimento de Projetos Sociais 

Femininas, enquanto Secretário A Presidente da FFCS-ES Leila Foram ainda homenageadas pelas que possibilitem aos menos favoreci-
E s t a d u a l  d e  E n t i d a d e s  Rocha Induzzi ,  homenageou fraternas a esposa do Grão Mestre dos maiores chances para alcançarem 

Geral

A nova presidente da 
FRAFEM-ES Leila R. Induzzi

Vários  I rmãos,  também para comemorar 
cunhadas, sobrinhos e a reunião de alguns  
sobrinhas,  dirigiram- R e s p l e n d o r e n s e s  
se em caravana ao Or.'. A u s e n t e s ,  e m  s u a   
de  Resplendor – MG maioria membros da 
onde foram recepcio- família Rocha. foram 
nados pelos Irmãos da entregues  pela ARLS 
ARLS Resplendor Resplendor Unido e 
Unido .  e s t ive ram Câmara Municipal, várias 
p r e s e n t e s  v á r i a s  placas comemorativas ás 
autoridades maçôni- autoridades presentes, e 
cas, a saber: o  GME prestaram também uma 
de MG, Irmão Amintas homenagem a matriarca 
de Araújo Xavier, o da família Rocha e 
GME adjunto do ES, aniversariante do dia, a 
Irmão Naeme José de Sra. Aracy Gonçalves 
Sá, o GME honorário Rocha. da Câmara Municipal Sr. Adaias 
do ES, Irmão Cecílio Andrade de Durante a estadia naquela da Rocha Pires, bem como,  o 
Oliveira, os Veneráveis Mestres cidade, A delegação foi brindada Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
Emerson Gonçalves da Rocha, com um almoço no Restaurante Fernando Duarte.
Paulo Cesar da Silva,  o anfitrião Flutuante, passeios de chalana e de O evento além de marcar a 
Jorge Vinícius Nico, além do trenzinho, e com um laudo confraternização e a fraternidade 
Venerável Mestre da ARLS Acácia churrasco no clube da AABB. existente entre os obreiros das 
de Resplendor. Prestigiaram lojas representadas  serviu 
também a efeméride o presidente 

Delegação do GOB-ES visita Or\ de Resplendor-MG

O Venerável Mestre Sergio 
Renato dos Santos, da ARLS 
Floriano Peixoto, do Oriente de 
Aimorés-MG, realizou Sessão 
Magna de Entrega Comendas.

Estiveram presentes várias 
Autoridades Maçônicas, inclusive o 
Eminente Ir\ Amintas de Araujo 
Xavier, Grão Mestre Estadual do 
GOB-MG, onde com a devida 
pompa exigida,  procedeu a entrega 
das variadas condecorações, sendo 
duas comendas da Ordem do Mérito 
de D. Pedro I.

da Ordem; Sinval Ruela de Oliveira, Distinção Maçônica; José de Freitas F o r a m  c o n t e m p l a d o s  o s  
Grande Benemérito da Ordem; Rocha, Ordem do Mérito D. Pedro I; seguintes Irmãos: Lamunier da Silva 
Wilson Claudio Oliveira, Estrela da e  Alarico de Almeida Leão; Ordem Araújo, Benemérito da Ordem; José 
Distinção Maçônica; Norival do Mérito D.Pedro I.Claudio Diniz, Grande Benemérito 
Ferreira de Souza, Estrela da 

Participe você também do jornal O 

Malhete. Envie artigos, notícias ou 

fotos de sua Loja que nós 

publicaremos.

E-mail: omalhete@gmail.com
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Eminente Grão Mestre, como está Porque as lojas do Grande Oriente ini-
encontrando a Maçonaria Capixaba? ciam tão poucos irmãos?

Não posso responder pela maçonaria São vários os motivos. Podemos exempli-
capixaba, mas respondo pelo GOB-ES,  o ficar o caso da prévia, que embora possa ser 
qual encontrei muito bem, graças ao traba- decidida na mesma sessão, alguns veneráveis 
lho desenvolvido pelo Grão Mestre que me entendem que devem usar o prazo máximo de 
antecedeu. Para quem não sabe, o irmão 30 dias. Depois temos a tramitação do proces-
Cecílio Andrade de Oliveira implantou so, com as publicações nos boletins e a fixa-
novas metodologias administrativas, que ção dos editais no quadro de aviso o que, não 
permitiram uma transição sem sobressaltos. raro, coincide com a fixação das prévias no 
Encontrei a casa muito bem organizada, o mesmo quadro, o que no meu entendimento é 
que me  possibilita administrar partindo de uma redundância. Tem ainda as sindicâncias e 
uma base sólida,  sem me preocupar com o as votações dos processos, que devem aconte-
passado. cer de acordo com os prazos regimentais. 

Como se observa, nossos processos são demo-
Como pensa administrar o GOB/ES? rados e isso nos impede de iniciar uma quanti-
Mantendo a estrutura que foi criada e dade maior de irmãos. Existe também a resis-

avançando no sentido de melhorar naquilo tência de alguns veneráveis, ainda bem que 
que for possível. Como exemplo promove- são poucos, em iniciar novos obreiros. Em 
remos o redirecionamento administrativos contra partida temos várias lojas que estão 
dos núcleos que foram criados na adminis- crescendo muito acima da média. Para citar 
tração anterior, sem contudo prejudicar  sua alguns exemplos;  a loja União e Progresso, 
essência. Vamos transformar esses núcleos cujo quadro é de mais de 140 obreiros, iniciou 
em coordenações regionais e distritais, onde um processo de crescimento na administra-
cada coordenador terá funções específicas ção do venerável Flávio Julião, que alem do 
dentro de um programa que está sendo ela- numero expressivo de iniciações, em sua ges-
borado juntamente com nossa assessoria. tão, deixou para seu sucessor 22 processos em 

andamento. A loja 22 de agosto, também tem 
Quais são as prioridades para sua iniciado muito e seu quadro se aproxima ao de 

administração? 90 irmãos. A loja Domingos Martins tem em 
Em primeiro lugar manter o aprimora- seus quadros aproximadamente 100 obreiros. 

mento constante no processo de informati- A maioria das lojas está seguindo no mesmo 
zação do GOB-ES. Estamos implantando ritmo e só citei as acima, pelo tamanho de 
uma central onde os irmãos, cunhadas e seus quadros.
sobrinhos poderão colocar seus currículos, 
objetivando ajudá-los a se colocarem no O que pensa o Irmão Américo a respe-
mercado de trabalho. Vamos fazer uma cam- ito do político maçom?dação de lojas, apenas olhando para o mapa  estatísti-
panha junto às lojas, visando à recuperação dos irmãos É um equívoco separar o Ir\ Américo do Grão Mes-co. Para fundar uma loja existe um processo criterioso 
adormecidos, que foram colocados na irregularidade tre. Não posso dar uma resposta e dizer: respondo em para evitar que a mesma venha abater colunas. É prefe-
por motivos que não sejam de ordem moral. Pretende- meu nome e não como Grão Mestre. Fui eleito com rível fortalecer e aumentar o quadro de Obreiros das 
mos criar um fundo, que terá por objetivo a construção uma votação expressiva para representar os maçons do lojas existentes do quer abrir outras atabalhoadamen-
de novos templos e principalmente ajudar na conclu- Grande Oriente do Brasil do Espírito Santo, portanto te.  Mesmo assim o GOB-ES tem crescido. Há alguns 
são dos que estão inacabados. Para isso teremos que falo como tal. Os políticos detentores de mandatos e anos eram pouco mais de 40 lojas, hoje são 80, e acre-
contar com apoio da Assembléia Estadual Legislativa. que por ventura pertençam à maçonaria, falo com rela-dito que no futuro, com a expansão do número de 
É de nosso interesse, adquirir um terreno para que, ção ao GOB-ES, pouco foram ajudados por nós. Sendo maçons, o GOB-ES terá condições de ter lojas nos 
futuramente, possamos construir instalações mais assim não me cabe fazer nenhuma crítica ou sugestão. outros municípios.
adequadas ao funcionamento do GOB-ES. Precisa- Entretanto, a partir de agora, vamos promover um tra-
mos pensar, também, nas lojas que funcionam em ins- balho de conscientização nas lojas maçônicas filiadas Como está,  em sua visão empresarial, a maço-
talações inadequadas e propor soluções. ao GOB-ES, visando à formação de lideranças políti-naria capixaba?

cas saindo de nossos quadros. Não podemos ficar alhe-A maçonaria não pode ser vista ou administrada 
Quais as suas expectativas para garantir novas ios aos acontecimentos freqüentemente denunciados como  empresa, pois não visa lucro. É uma instituição  

conquistas para o GOB-ES? pela imprensa, envolvendo políticos, pertencentes à com objetivos próprios. Se olharmos pelo lado empre-
O GOB precisa promover o crescimento do número maçonaria, ou não. Para fazer a faxina ética na política sarial fica muito a desejar. Para começar, a maçonaria é 

de obreiros sem abrir mão da qualidade. Temos como e que o país precisa, teremos que formar lideranças uma instituição privada com a contabilidade pública. 
meta principal  dobrar o número atual em quatro anos. comprometidas com a nossa doutrina, que tem como A maioria das decisões do poder executivo passa pela 
Mas para que isso aconteça, será preciso que todos os objetivo principal; promover o bem estar da huma-aprovação do poder legislativo, o que se por um lado é 
veneráveis e suas respectivas lojas tenham a mesma nidade, e não para empregar filhos ou parentes no ser-benéfico por ser a assembléia um órgão fiscalizador, 
meta. Se conseguirmos alcançar esse objetivo, será viço público, o que seria mais um nepotismo, só por outro, torna mais lenta nossas ações. A constitui-
uma enorme  conquista. mudando de mão. Temos de ter consciência para ção e o RGF, também engessam, em muitos casos, não 

entender que se a coletividade estiver bem, nós todos nos permitindo maior agilidade, impondo limitações. 
Porque todos os municípios do estado não con- também estaremos. Daí a necessidade de nosso com-Em uma empresa as coisas ocorrem de forma diferen-

tam com Lojas do Grande Oriente? prometimento com o povo em geral e não com interes-te, não dá para comparar. Temos de agir de acordo com 
Não é prioridade de o Grão Mestrado fundar lojas, à ses em particular.a lei e se ela não for boa, vamos mudar. Quero deixar 

toque de caixa, em todos os municípios. O GOB-ES claro que falo em relação ao GOB e não sobre a maço-
não adota e não adotará política expansionista de fun- naria em geral.

Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha
A história do Eminente Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha na Maçonaria começou em 19 de Janeiro de 1949, com a iniciação de seu avô, 
Mário Antônio Pereira, na Loja Hiran do Rio Doce, Or\ de Tumiritinga-MG. Continuou com a iniciação de seu pai, Orestes Alves da Rocha, em 
19 de Março de 1953, na mesma Loja. Iniciado em 19 de Agosto de 1969 na Loja Dr. Américo de Oliveira, Or\ de Cariacica-ES, o Irmão Américo, 
participou da comissão que efetuou a compra do terreno, onde hoje ela se encontra, tendo ainda participado ativamente na construção do 
templo. Participou da fundação da ARLS Estrela de Camburí, onde ocupou  os cargos de 1º Vigilante, Orador e por duas vezes o de Venerável. 
Sendo o primeiro integral de dois anos e o segundo em mandato  complementar. Na ARLS Praia da Costa, ocupou os cargos de Chanceler, 1º 
Vigilante, e o de Venerável por dois mandatos consecutivos.  O Irmão Américo é portador da Comenda Domingos José Martins outorgada pelo 
GOB-ES, também é portador da  Condecoração de Cruz da Perfeição Maçônica, concedida pelo Grande Oriente do Brasil. É Grande Inspetor da 
Ordem: Gr.: 33 do REEA e Gr.: 33 do Rito Brasileiro. Ao iniciar o seu mandato como Grão-Mestre, concedeu entrevista aos IIr\ Edson Neves 
Said e Luiz Sérgio Castro onde fala de suas pretensões à frente  do Grande Oriente do Brasil – ES.

continua na página 05...
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Qual a importância Maçônica na Sociedade 
Civil?
Sempre disse em minhas palestras, que a maçonaria é a 
nossa tábua de salvação. Entretanto vou me apropriar 
das palavras de meu irmão e amigo, o ator Milton 
Gonçalves, quando disse ser a maçonaria a última 
trincheira. Isso que dizer que, se tudo estiver perdido 
restará a maçonaria como, talvez, a única instituição 
comprometida fielmente com a humanidade, isso 
porque investiga constantemente em busca da 
verdade, combatendo a ignorância e o obscurantismo, 
daí a sua importância para a sociedade.

Fale sobre o futuro da Maçonaria, num contexto 
geral.
A Maçonaria teve papel preponderante, em todos os 
acontecimentos importantes ao redor do mundo. combatido por ela. Primeiro devemos limpar as nossas 
Participou da revolução francesa, da independência consciências, varrendo as nossas mentes, desbastando 
dos Estados Unidos da América e do Brasil. a pedra bruta que há em cada um de nós, feito isso 
Posteriormente entrou num processo de letargia, como teremos uma sociedade melhor e com certeza mais 
se mais nada fosse necessário fazer, isso porque, em honesta.
grande parte, nossas lideranças, a meu ver, com 
pensamentos equivocados, entenderam que a As divergências entre os irmãos não deveriam 
maçonaria não deveria ter nenhuma participação existir, mas todos sabem que existem. Como 
política. Esqueceram que os grandes movimentos em explicar isso?
que a Maçonaria esteve envolvida, foram políticos. Divergências, pura e simples, não constituem o 
Não souberam separar envolvimento político de problema. Em uma sociedade heterogênea, o debate é 
política partidária, esta sim, nefasta para a Maçonaria. necessário e salutar. O que nos preocupa é quando 
Entretanto, com o surgimento de novas lideranças, alguém tenta impor suas idéias a qualquer custo, não 
com novos pensamentos e novas diretrizes, acredito respeitando as opiniões do próximo. A maçonaria é 
que a retomada do espaço perdido é questão de tempo. uma instituição essencialmente democrática e o 

Maçom não pode ser um ditador. Devemos praticar a 
no ambiente propício  ao seu desenvolvimento, O Senhor acha que maçonaria é omissa no tolerância e nossos corações devem ser sensíveis ao 
devendo ter a responsabilidade e consciência, de ao combate a corrupção, praticada nacionalmente? bem, por sermos livres e de bons costumes. Aqueles 
partir, deixar este planeta melhor do que recebeu. Isso Não acho que a maçonaria seja omissa. O combate a que fugirem dessas regras um ex-ofício é um bom 
não acontece. Veja a poluição, a degradação ambiental corrupção começa em casa. Quem nos pede para remédio.
e a corrupção escandalosa, freqüentemente noticiada cancelar uma multa de transito, interferir em 
pela  imprensa.  A maçonaria  pr ima pelo concursos públicos para beneficiar parentes, ou furar Uma Mensagem
aperfeiçoamento moral e intelectual do ser humano. uma fila; está praticando corrupção. Sonegar impostos Apesar dos extraordinários avanços científicos, o ser 
Quer um homem melhor e mais justo. Não é contra a e comprar produtos sem exigir nota fiscal para pagar humano pouco evoluiu. Continua a ser o animal mais 
riqueza, mas entende que ela tem um importante fator com desconto, também é corrupção. Comprar recibos perverso da face da terra, não respeitando limites, não 
social. Quem é rico distribui riqueza. Quem é justo falsos de pessoas inescrupulosas para pagar menos tendo consciência de sua missão na vida terrena, 
distribui justiça. Quem é sábio distribui sabedoria. Sou imposto de renda, também é corrupção, e todos os dias travando uma briga desenfreada com tudo e com 
um sonhador? Posso ser, pois acredito no ser humano a imprensa noticia fatos dessa natureza. Vimos vários todos. Age como se tudo lhe pertencesse, não tendo 
mais justo, mais honesto e comprometido com o seu exemplos de pessoas que chamam um político de nenhuma responsabilidade com as gerações futuras, se 
semelhante. Acredito na sua transformação e acredito corrupto, porque não conseguiram favores. apropriando de tudo como se pudesse levar no caixão. 
que a maçonaria é o agente que promoverá essa Entretanto, isso não quem dizer que a maçonaria não Esquece que a vida é uma dádiva de Deus e que nasceu 
mudança.deva denunciar esses fatos, pois tudo que é privilégio é 

Entrevista
...continuação da página 04

“É de nosso interesse, 

adquirir um terreno para 
q u e ,  f u t u r a m e n t e ,  
p o s s a m o s  c o n s t r u i r  
instalações mais adequadas 
ao funcionamento do GOB-

ES.” 

“Não podemos ficar alheios aos 

acontecimentos freqüentemente 
denunciados pela imprensa, 
e n v o l v e n d o  p o l í t i c o s ,  
pertencentes à maçonaria, ou não. 
Para fazer a faxina ética na política 
e que o país precisa, teremos que 
formar lideranças comprometidas 

com a nossa doutrina”
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Com a presença do Grão-
Mestre Estadual Ir\Américo 
Pereira da Rocha, bem como,  
do Presidente da Pael Ir\ José 
Renato Valadares,  outras 
Autoridades   Maçônicas e 
inúmeros vis i tantes ,  foi  
instalado e empossado como 
Venerável Mestre da ARLS 
Liberdade e Luz, do Oriente de 
Guaçui, o Ir\ Francisco Carlos 
Rangel Pereira (foto)

Posse em Guaçui

Nesta belíssima noite dançan-
te, a Loja, reuniu a família maçôni-
ca e amigos para mais uma festa e 
desta vez no Cerimonial Bel's, em 
Vila Velha.

O evento ofereceu chopp, 
drinks e variados petiscos para os 
aproximados 250 convidados, que 
entre uma música e outra, aprovei-
taram para uma conversa informal.

Por tratar-se de uma festa bene-
ficente foram escolhidas a APAE 
de Vila Velha e a GAPC - Grupo de 
Apoio a Pessoas com Câncer para 
receberem as doações. Cada uma 
delas recebeu 204 litros de leite.

Fomos abrilhantados com a 
Não esquecendo um dos objeti- presença da entrevistadora Adria-

vos da Maçonaria e em especial na Veloso que fez uma matéria 
desta Loja, a Loja Maçônica sobre a festa e a maçonaria, que foi 
Ordem e Perseverança, ainda sob a ao ar em seu programa na Rede TV 
administração do Irmão Altamiro no dia 26 de junho.
dos Santos, realizou uma festa Outras fotos poderão ser 
Beneficente em comemoração ao encontradas no site: www.belsce-
dia dos Namorados. rimonial.blogspot.com

As voluntárias do Departamento da Loja Safira; sorteio de muitos 
Feminino 08 de Março, pertencente brindes doados por lojas de moda 
à Loja Maçônica Fraternidade Uni- feminina da cidade; culminando 
versal nº 08 de Linhares, promove- como o ponto alto, a Boutique Rio's, 
ram o tradicional Chá Beneficente, que apresentou um belo e luxuoso 
quinta-feira (14), no salão nobre da desfile feminino dos lançamentos de 
referida loja maçônica, em benefício uma grife famosa, da coleção prima-
de entidades filantrópicas do muni- vera verão 2012, para a uma platéia 
cípio. Como nos anos anteriores, o de mais de 250 mulheres da socieda-
ambiente, todo decorado na cor rosa, de. Foram servidos pelas voluntárias 
estava bonito. variados tipos de  salgados, tortas, 

O evento contou com um estande sucos e achocolatado.
da Mahogany Cosméticos, com Parabéns para o Departamento 
funcionárias fazendo demonstração Feminino da Loja Maçônica Frater-
dos seus produtos; uma exposição nidade Universal de Linhares, por 
dos mais variados tipos de bijuterias mais uma ação de filantropia. 

Por Paulo Júnior

 Academia Maçônica de Naeme José de Sá e vários Francisco Luiz Pereira, Ir\ 
Letras do Espirito Santo, convidados. Hever da Silva Nogueira e Ir\ Areativada na administra- Durante a cerimônia o  novo Nilson Sidney Peixoto Bezerra. 

ção do Grão-Mestre Estadual Acadêmico Hever da Silva O Evento contou com as 
Cecilio Andrade de Oliveira, Nogueira saudou o Pavilhão presenças do Eminente Grão-
realizou sessão para empossar Nacional com  versos de sua Mestre Ir\ Américo Pereira da 

autoria. (veja quadro ao lado)os mais novos Acadêmicos: Ir\ Rocha, do Grão-Mestre Adjunto 

Nesta noite memorável E então, as tuas estrelas,
De cultura e cortesia, No auriverde da esperança,

Bandeira venho saudar-te Além de Ordem e Progresso,
Em nome da Academia. Ditam, Amor, paz e bonança.

Agradecer-te a presença És, ainda eterno impulso
Que, os trabalhos, enobrece... Restaurador da moral,

E enaltecer tua imagem Do teu povo brasileiro,
No canto de minha prece. Na busca de um ideal.

Nas guerras, sempre... Também, na Maçonaria,
Por vezes, de sangue manchada... Fulguras entre os conceitos,

Foste acalanto, aos heróis Que os homens de bons costumes,
Que te nutriam sagrada. Sejam justos e perfeitos.

A tua figura insólita Destarte, lábaro honrado!
Ondeia audaz pela glória... Quero, com simplicidade,
Relicário de um passado. Confirmar o amor, respeito
Eternizado na história. E a nossa fidelidade.

Na paz, tua doce efígie. Obreiros da Arte Real
Nos momentos mais dispersos, Eis a Pátria Brasileira

Sempre serviu, aos poetas, De Pé e à Ordem...conclamo:
De incentivo, lindos versos. Saudemos nossa Bandeira

Bandeira do Brasil
Ir\Hever da Silva Nogueira

O Venerável Mestre Rodrigo Araújo De Martins, da ARLS Fraternidade  
Guanduense, alem de dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo 
executado por aquela Loja, de interagir com a sociedade local, está 
incentivando o surgimento de novos líderes para o engrandecimento daquela 
Oficina. A última Sessão foi dirigida pelo Ir\ Eloy Avelino Junior, que teve 
um excelente desempenho, demonstrando  estar apto,  para num futuro bem 
próximo, se houver necessidade, ocupar o primeiro malhete da Loja.

Novas Lideranças

Foi instalado o mais novo  O site da Cuore Italiano já 
Venerável Mestre da Loja pode ser acessado: cuoreita-
Cuore Italiano III, Oriente de liano.org.br
S an t a  Te re sa ,  Flav io  A diretoria da Cuore Italiano 
Santana do Amaral (foto), III para 2011/2013 é formada 
assim como a nova diretoria por:
da Loja, em uma belíssima Ve n \ M e s t re :  F l a v i o  
sessão que reuniu membros Santana do Amaral
de lojas de outras cidades 1º Vigilante:  Antonio 
(Aracruz, Colatina, Vitória, Romero Sant' anna
Vila Velha, Itaguaçu e Belo 2º Vigilante: José Canan dos 
Horizonte-MG). Santos

  O novo deputado estadu- Orador: Ângelo Piumbini
al é o Ir\ Rafael Postiglione S e c re t á r i o :  A d i v a l d o  
Fernandes, e o deputado Belúcio Maneteum novo tesoureiro, assu-

Tesoureiro: Stephen Rossifederal o Ir\ Antônio de mindo a função, em lugar do 
Chanceler: José Lemos Pádua Faustini. Ir\ Nelson Villapoca, o Ir\ 
SobrinhoA Loja também conta com Stephen Rossi.

Por Danilo Salvadeo
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após dias de  árduo de trabalho, 
dispuseram-se  a frequentar as aulas 
noturnas, permitindo-nos finalmente 
alcançar o resultado almejado, como 
é mostrado no Certificado acima 

o dia 09 de julho foi realizada ção dos custos, e a facilidade de reproduzido, consolidando de modo 
nas dependências da Loja deslocamento dos alunos, mantida a inequívoco um ciclo importante em 
Maçônica “Caridade e originalidade do ensino planejado. O suas vidas, e a alegria dos Irmãos N

marco inicial resultante da ação das Esperança”, em Jacaraípe, Or\ da diante do dever cumprido.
Lojas ocorreu no dia 07 de julho de Serra, a solenidade de  conclusão do Além dos valores financeiros 
2010, tendo como orientadora a ano letivo do Projeto Piloto “Alfa & obtidos mensalmente pelo Projeto, e 
Professora Ana Lúcia de Souza Ação”, focado no propósito de da efetiva união de esforços dos 
Monte, cuja dedicação e competên-proporcionar a alfabetização de membros das Lojas envolvidas, 
cia ao longo de todo período fez por pessoas da comunidade, indepen- cumpre-nos ressaltar o altruísmo do 
merecer finalmente os aplausos e o dentemente de sua faixa etária. espírito maçônico dos Irmãos 
reconhecimento dos maçons Há um ano e dois meses, as Lojas George Ricardo e Welerson Cleide 
presentes ao evento da formatura, e, Maçônicas  jurisdicionadas ao (Nêgo), proprietários de panificado-
especialmente, dos alunos.GOB-ES, reuniram-se na sede ras, que proporcionaram diariamen-

Naquela fase inicial, numerosos ARLS “Aníbal Freire”, sob a te o lanche servido aos alunos; o 
foram os obstáculos defrontados presidência do Ven Mestre José Irmão Wanderley, que doou os Freire”, “Caridade e Esperança”, dirigentes de outras Oficinas 
para a conscientização das pessoas Maria de Abreu Júnior, e decidiram recursos para a aquisição de óculos “GM Francisco Murilo Pinto” e sediadas no Estado, reproduzindo 
da comunidade, até alcançar o ela aprovação do Projeto “Alfa & para as pessoas necessitadas, bem “Luz do Planalto”,  asseguraram projetos dessa natureza, e contribu-
número desejável de cidadãos e Ação”, inspirado no Projeto “São como o Irmão Américo Pereira da apoio ao Projeto,  que disporá, indo para a construção de um mundo 
senhoras interessados em aprender a João na Ponta do Lápis”, cabendo, Rocha, nosso Eminente Grão- doravante, de uma estrutura  melhor no qual as pessoas nele 
ler, proporcionando-lhes uma visão ao Irmão Antônio Cesar Dutra Mestre, que fez a doação de uma TV fortalecida pela experiência e o inseridas desfrutem da alegria de 
ampla da sua condição e de seus Ribeiro, a responsabilidade da e de um DVD. arrojo dos Irmãos, de modo a poder proclamar para os pósteros:
direitos de cidadão. Felizmente, um coordenação das atividades  a serem O Projeto “Alfa & Ação” diante incentivar a aproximação de futuros  “Eu aprendi a ler e escre-
grupo perseverante de pessoas desenvolvidas. da magnitude dos resultados alunos. ver”.“Sou grato à Maçonaria !”
aceitou o desafio de conhecer as Naquela ocasião foram efetuadas alcançados, não sofrerá solução de Que o Grande Arquiteto do 
letras, e, à custo de muitos esforços, adaptações voltadas para a diminui- continuidade. As Lojas “Aníbal Universo ilumine a mente dos 

Projeto Alfa & Ação

Criada em 1118, na cidade de Jerusalém, por Graças ao empenho deles na defesa da 
cavaleiros de origem francesa, a Ordem dos Cristandade, ao heroísmo e à coragem demonstra-
Templários tornou-se, nos séculos seguintes, numa dos em inúmeras batalhas, e devido à absoluta 
instituição de enorme poder político, militar e conduta correta adotada, os locais que guardavam 
econômico. Inicialmente suas funções limitavam- tornaram-se locais extremamente seguros e 
se aos territórios cristãos conquistados na Terra qualquer recinto protegido pela cruz da Ordem 
Santa durante o movimento das Cruzadas. Nas aparecia como se fora um oásis. Um lugar protegi-
décadas seguintes, a Ordem se beneficiou de do pelo Senhor.
inúmeras doações de terra na Europa que lhe Era tal a confiança que despertavam que não 
permitiram estabelecer uma rede de influência em tardou para que suas instalações se transformassem 
todo o continente. em estabelecimentos bancários, ainda que informa-

Com a tomada de Jerusalém pela Primeira is, fazendo deles entre os séculos XII e XIII, os 
Cruzada e o surgimento de um reino cristão, nove principais fornecedores de crédito a quem os 
cavaleiros que dela participaram, pediram autoriza- poderosos da época recorriam. Assim foi que se 
ção para permanecer na cidade e proteger os gerou a lenda da fortuna fabulosa do Tesouro dos 
peregrinos que para lá se dirigiam. Passaram então Templários. Valentes até a temeridade e depositári-
a viver nos estábulos do antigo Templo de Salomão, os de imensas fortunas, foram alvos da cobiça do 
em Jerusalém. Rei Felipe, o Belo, da França, que premido por 

Estes cavaleiros fizeram voto de pobreza e de necessidade de dinheiro, em conseqüência das 
castidade. O seu símbolo passou a ser o de um incessantes guerras que movia aos seus vizinhos e 
cavalo montado por dois cavaleiros. Em decorrên- temeroso do poderio dos Cavaleiros Templários, 
cia do local de sua sede, do voto de pobreza e da fé resolveu apoderar-se dos bens da Ordem.
em Cristo, surgiu o nome da Ordem: Os Pobres Acusados de heresia perante a inquisição, os 
Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou Templários foram denunciados por possuírem um 
simplesmente Cavaleiros Templários. esoterismo particular, sendo caluniados, espoliados 

Segundo a lenda, nos primeiros nove anos de e martirizados, retiraram-se para a Escócia, 
existência, eles se dedicaram a escavações feitas Inglaterra e Portugal, onde se juntaram à 
em sua sede. E nestas escavações, eles encontraram Maçonaria.
documentos e tesouros que os tornaram poderosos. Hoje os Templários estão espalhados por todos 
Convém ressaltar que o Templo de Salomão era o os países onde dedicam suas atividades em prol do 
local mais santo dos Judeus e era riquíssimo. Antes bem estar e moral da civilização e do progresso do 
do segundo templo ser destruído pelos romanos, em ser humano de forma integral, como ajuda a 
represália a um levante judeu contra o poder de orfanatos, amparo à velhice e às crianças desampa-
Roma, os sacerdotes teriam enterrado grande parte radas, oferecendo estímulo moral e material aos 
da riqueza como forma de evitar que fossem cientistas e estudiosos.
tomadas pelas legiões. Sendo uma ordem ecumênica, não faz distinção 

A história também diz que eles ficaram com a de raça, credo, nacionalidade, religião e de estirpe. 
tutela do Santo Graal, o cálice onde foi coletado o Respeitando as leis e as tradições de todos os povos 
sangue de Jesus Cristo na cruz, e o mesmo que foi nos países onde estendem suas atividades.
usado na última ceia.

Os Templários
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o dia 2 de julho, com a Grande 
A s s e m b l é i a  R e u n i d a ,  Ntomaram posse  o  I r\  

Américo Pereira da Rocha como 
Grão-Mestre Estadual e o Ir\ Naeme 
José de Sá como Grão-Mestre 
Estadual Adjunto para a gestão 2011-
2015.

O Soberano Grão-Mestre Geral 
Marcos José da Silva vencendo 
contratempos de sua agenda, veio de 
Brasília e chegou a tempo de 
participar da confraternização que 
reuniu a família maçônica, represen-
tada pelos Irmãos de diversas Lojas e 
até de outros Estados da Federação, 
Fraternas e Sobrinhos, realizada na 
área de eventos da Loja Maçônica 
Estrela de Camburi.

Na oportunidade em que agrade-
ceu ao Ir\ Cecílio Andrade de 
Oliveira pelo seu trabalho como 
Grão-Mestre Estadual, enaltecendo 
seu empenho e responsabilidade na 
condução de suas ações, o que muito 
honra a Maçonaria e fortalece as 
relações com a sociedade, disse, 
emocionado, que tem o Ir\ Cecílio 
como um grande amigo e parceiro.

Marcos José da Silva falou dos 
projetos da Maçonaria voltados para 
as causas sociais, defesa da soberania 
nacional, liberdade, igualdade e 
justiça para todos.

O Soberano saudou o Grão-
Mestre Américo Pereira da Rocha e 
seu Ajunto Naeme José de Sá 
desejando que tenham uma trajetória 
de realizações efetivamente em favor 
dos ideais da Ordem e que possam 
promover a união e a harmonia, 
aliando desenvolvimento à conserva-
ção das tradições.

Tanto o Ir\ Cecílio como o Grão-
Mestre Américo agradeceram ao 
Soberano por sua especial atenção em 
estar sempre que possível prestigian-
do o nosso Estado e pelo seu papel 
importante no crescimento da 
maçonaria. 

Dedicou à Presidente da FFCS-
ES Leila Rocha Induzzi palavras de 
apreço e consideração, desejando que 
realize um ótimo trabalho. 

Foi um dia memorável para a 
Maçonaria do Espírito Santo e que de 
forma fraternal foram todos agracia-
dos com a alegria e emoção das 
saudações entre os Irmãos.

Por Rosiene Damascena

Os Irmãos Naeme José de Sá, Altemar Dutra Jr, Américo Pereira
da Rocha e o presidente da PAEL Ir\ José Renato Valadares 

Os Irmãos Sodré e Cecílio deram uma “canja” durante o   show do Ir\ 
Altemar Dutra Jr na  confraternização na Estrela de Camburi

O GME Adjunto Naeme José de Sá, GMG Marcos José da Silva, 
Ven\Mestre da Estrela de Camburi Gilberto Pratti e o GME 
Américo Pereira da Rocha

Geral


