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GMMG Amintas Araújo Xavier, GMG Marcos José da Silva, GM honorário Cecilio A. Oliveira, GMES Américo Pereira 
Rocha, GMES Adjunto Naeme José de Sá, e o Ven\Mestre Walter Rodrigues de Almeida

Ao comemorar o seu trigésimo aniversário da fundação, a ARLS Obreiros do Vale do Itabapoana, do Oriente 

de Bom Jesus do Norte, realizou Sessão Magna para a Sagração do seu Templo .  > 03

O trabalho social desenvolvido pela Maçonaria no Espírito 
Santo foi debatido na noite de terça-feira (30), em sessão especial 
no Plenário Dirceu Cardoso da Assembléia Legislativa (Ales).
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Fato importante na Maçonaria Brasileira foi a reunião da 
Suprema Congregação da Federação, “órgão consultivo do 
mais alto nível do Grande Oriente do Brasil”, cujos 
resultados terão, certamente, significativo impacto no curso 
da história da nossa Ordem, tanto pelo espírito de 
responsabilidade que presidiu o encontro quanto pela 
praticidade das decisões adotadas, cuja síntese estão 
expressas na Carta de Brasília – 2011.

A Maçonaria Brasileira persegue, como é natural, o 
objetivo maior que é a perfeição do homem e a felicidade 
humana, apanágios do verdadeiro Maçom desde tempos 
muito longínquos e que hoje é, ainda, a pedra de toque das 
organizações maçônicas modernas, que carregam a 
característica de regular.

Momentos como o que vivemos recentemente, no âmbito 
do Grande Oriente do Brasil, com a reunião da Suprema 
Congregação, de 04 a 07 deste mês, nos dão a certeza de que a 
unidade da Ordem, estabelecida sobre a sincera união dos 
maçons, é a garantia da continuidade do nosso trabalho em 
prol do aprimoramento pessoal e social em nosso País.

Todos os Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, 
além dos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, tratamos, durante três dias, dos mais importantes 
temas maçônicos, revelando-se entre nós admirável união de 
propósitos e total harmonia sobre o sistema de organização e 
a dinâmica administrativa da Federação.

Temos de ressaltar, e também agradecer, o elevado nível 
compreensão e tolerância para com opiniões divergentes, 
todas voltadas para bem da Ordem e para o futuro da Pátria, 
eis que, segundo consta da Constituição do Grande Oriente 
do Brasil, os fins supremos da Maçonaria são: Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade. Como sempre, as opiniões 
responsáveis e sem ofensas, embora divergentes, são 
elementos indispensáveis para o encontro do melhor ponto 
de vista comum.

Que o Grande Arquiteto do Universo ilumine sempre o 
caminho dos praticantes da Arte Real, assim como o do povo 
brasileiro e de todos os povos do mundo.

União e Harmonia

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

O  t r a b a l h o  s o c i a l  royalties do petróleo para os campanhas para doação de 
desenvolvido pela maçonaria no Estados produtores. sangue e de órgãos em todas as 
Espírito Santo foi debatido na O  d e p u t a d o  L u c i a n o  lojas. E avaliou que o maçom 
noite desta terça-feira (30), em Rezende (PPS) destacou que tem o dever fechar a porta da 
sessão especial no Plenário mais de 190 países do mundo maldade e da corrupção, fechar a 
Dirceu Cardoso da Assembléia contam com os trabalhos de porta para os maus políticos.
Legislativa (Ales). O evento foi lojas maçônicas. Lembrou que a Maçom, o deputado Sandro 
proposto pela deputada Luzia maçonaria se destacou por sua Locutor (PV) lembrou de sua 
Toledo (PMDB), que o realiza atuação na Revolução Francesa própria caminhada desde 
há seis anos. quando ingressou na instituição. 

Na abertura, Luzia Toledo Por meio de uma história, e 
ressaltou que a instituição, desde usando a alegoria de uma 
a sua fundação, busca contribuir m o n t a n h a ,  m o s t r o u  a  
por uma sociedade mais justa e importância de perseverar diante 
igualitária. No Brasil, teve papel da vida, de respeitar as fases, 
importante em fatos históricos, sem nunca desistir de lutar para 
como a Inconfidência Mineira, a chegar ao cume da montanha.
Independência, a Proclamação O  D i a  d o  M a ç o m  é  
da República e a Abolição da comemorado em 20 de agosto no 
Escravatura. Brasil. A sessão que exaltou o 

(1789), que espalhou pelos O próprio dom Pedro I, que trabalho da instituição contou 
povos os ideais de liberdade, proclamou a independência do com a presença do Sereníssimo 
igualdade e fraternidade. Hoje, a Brasil, era maçom, lembrou a Grão-Mestre da Grande Loja 
m a ç o n a r i a  c o n t i n u a  deputada. “A maçonaria sempre Maçônica do Espírito Santo, 
disseminando um dos mais foi a figura central das grandes Aides Bertolo da Silva; do Grão-
importantes sentimentos, que é a mudanças em nossa sociedade”, Mestre Estadual do Grande 
compaixão.reaf i rmou Luzia  Toledo,  Oriente do Brasil no Espírito 

Na visão do deputado Doutor pedindo aos maçons que Santo  Américo Pereira Rocha.
Hércules (PMDB), o maçom abracem a luta pela manutenção 
trabalha em defesa da vida. Fez do percentual de 60% dos 
um apelo para que sejam feitas 

Fonte: http://www.al.es.gov.br

No dia 29 de agosto, o 
Grão-Mestre Geral, Soberano 
Irmão Marcos José da Silva, 
tornou-se Cidadão Goiano.

O Ato de entrega do Título 
foi realizado na Assembléia 
Estadual de Goiás, em Sessão 
Presidida pelo Deputado 
Daniel Messac.

Estiveram presentes à 
Solenidade, o Sapientíssimo 
Irmão Ivaldo Medeiros e os 
Eminentes Irmãos Ronaldo 
Fidalgo Junqueira e Barbosa 
Nunes, Grão-Mestre do 
Estado de Goiás.

Soberano Irmão Marcos José da Silva  
recebe Título de  Cidadão Goiano



Os Irmãos da 
Loja Maçônica 
Monteiro Lobato 
nº 3.740 oriente 
de Vila Velha 
r e c e b e r a m  
visitantes para 
u m a  p a l e s t r a  
sobre ritualística 
que foi proferida 
pelo Secretário 
E s t a d u a l  d e  
Ritualística Celis 
Pasolini. O Secretário de Entidades 

A abordagem foi muito bem Paramaçônicas Jorge Soares 
conduzida e os Irmãos puderam também prestigiou o evento e 
aprimorar seus conhecimentos. agradeceu o convite.

O Venerável Marcos José A s  f r a t e r n a s  d a  
Damascena agradeceu o Fraternidade Feminina Aliança 
empenho e disponibilidade do Solidária-FFAS após realiza-
Irmão Celis em contribuir para rem a sua reunião, recepciona-
o aprimoramento das ações ram os Cunhados oferecendo 
daquela oficina, bem como uma noite de caldos variados, 
ressaltou a necessidade do carinhosamente preparados por 
estudo de forma efetiva. elas.
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Na quinta feira, dia leve e nem um 
25/08, por iniciativa pouco rebuscado, 
i n é d i t a  d o  E x m º  ornamentou e deu 
Vereador Irmão João um brilho diferen-
Luiz Teixeira Correa, ciado ao evento ao  
foi  real izada uma se manifestar sobre 
sessão  so lene  em as responsabilida-
homenagem ao  Dia do des dos homenage-
M a ç o m  n a  s e d e  ados  no trato com 
daquela casa de leis. o poder instituído e 
Mormente o tema fosse a o  c o n v o c a r  
do total interesse de abertamente os 
toda a  Maçonaria  d i g n í s s i m o s  
serrana, deu-nos muita s e n h o r e s  ( a s )  
satisfação ver aquelas Dignidades vinculadas tanto ao vereadores (as) 
tribunas preenchidas das mais GOB quanto à GLMEES com presentes ao ato em si para 
diversas lideranças deste destaque para, sem demérito, terem sempre no foco a 
Oriente. os Irmãos Américo Pereira da seriedade e o comprometimen-

Pulsando fraternidade e Rocha, Eminente Grão-Mestre to  com os mais carentes.
harmonia se fizeram presentes do GOB-ES e do Sereníssimo Dentre os homenageados 
Irmãos de todas as Lojas aqui Grão-Mestre da GLMEES, observou-se o critério de expor 
jurisdicionadas alem de um Irmão Aídes Bertoldo da Silva, suas credencias e suas ações 
sem número de adesões de porem, o brilho e exuberância enquanto cidadãos formadores 
irmãos de outros orientes. do momento ficaram pela de opinião e lideranças na 

À abertura dos trabalhos oportuna presença do Soberano comunidade. 
brilhantemente manifestaram- Grão-Mestre do Grande do Ápice da solenidade, a 
se o propositor do evento, Brasil, Irmão Marcos José da entrega dos títulos foi coroada 
eminente edil, Irmão João Luiz Silva, distinta autoridade maior pelas escolhas feitas pelos 
Teixeira e sua assessoria na que nos brindou com uma componentes daquela Câmara 
pessoa do nosso querido Irmão p a r t i c i p a ç ã o  e i v a d a  d e  com acerto e perspicácia.
Sílvio de Amaral Assis, ao carismática sabedoria no trato à Como de praxe foi realiza-
convite do qual adentraram e cerca das questões da Ordem do após a solenidade nas 
assentaram-se nos lugares a si dando especial atenção ao tema dependências da ARLS Aníbal 
reservados à mesa diretora, tangente às relações da mesma Freire um coquetel regado a 
alem do presidente daquela pela visão extra loja. fraternidade e felicidade 
c a s a ,  u m a  p l ê i a d e  d e  Sua oratória de conteúdo explícitas.

Ao comemora r  o  s eu  Silveira ES José Renato Valadares, do 
trigésimo aniversário, a ARLS 1º Experto: Robson Cypriano Poderoso GME Adjunto Ir\ 
Obreiros do Vale do Itabapoana, Mestre de Cerimônias: Celis Naeme Jose de Sá  e outras 
do Oriente de Bom Jesus do Francisco Pasolini autoridades maçônicas.
Norte, realizou Sessão Magna Cobridor: Romero Zumach Aproveitando a ocasião o 
para a Sagração do seu Templo. A Lemos Venerável  Mestre  Wal ter  
Comissão Sagradora nomeada Embora o evento tenha Rodrigues de Almeida, procedeu 
pelo Eminente Grão-Mestre ocorrido numa sexta-feira e a entrega de vários Títulos de 
Estadual ficou assim composta: iniciado às 16:00 horas, o Membros Honorários bem como 

Presidente: Cecílio Andrade comparecimento  dos Irmãos foi de reconhecimento aos irmãos do 
de Oliveira; bastante significativo, contando quadro que tanto sacrifico 

1º Vigilante: Silas Rodrigues inclusive com a presença do fizeram para a conclusão daquela 
de Andrade Soberano Grão Mestre Geral Ir. obra. 

2º Vigilante: Helio Soares da Marcos Jose da Silva, dos Após a Sessão Ritualística, os 
Luz  Sodré Eminentes GME GOB-ES Ir\ convidados foram recepcionados 

O r a d o r :  P a u l o  L ú c i o  Américo Pereira da Rocha, GME no Salão de Festas do Hotel 
Meireles Avila Pitucão, onde foi servido um GOB-MG Ir\ Amintas Araujo 

Secretário: Eli de Sousa laudo banquete.Xavier,  do Presidente da PAEL-

Aconteceu no dia 20 Geral  Marcos José da 
de Agosto de 2011, uma Silva, o presidente da  
S e s s ã o  M a g n a  d e  Soberana Assembléia 
Aniversário em come- Federal Legislativa do 
moração aos 40 anos de GOB, Sapientíssimo 
fundação da AGBLS 22 Ir\  Arnaldo Soter 
de Agosto, Oriente de Braga Cardoso, Grão-
Colatina. Mestre do GOB- ES 

Fizeram-se presentes Eminente Ir\ Américo 
no evento 67 Irmãos do P e r e i r a  R o c h a ,  o  
quadro e 87 Irmãos Presidente da PAEL 
visitantes representando Eminente Ir\ José 
31 lojas maçônicas. Renato  Valadares  e os 

Abrilhantaram ainda v á r i o s  Ve n e r á v e i s  
mais nossos trabalhos, o Mestres de orientes 
Soberano Grão-Mestre vizinhos. 

AGBLS 22 de Agosto comemora 40 anos

GMG Marcos José da Silva,Ven\Mestre
 Pedro Grama e o GME Américo P. Rocha

Por Déo Mário Siqueira
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Entre de peito nessa campanha
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“Aos dezoito dias do mês de setembro de 1835 de 
E\V\e da 5835 VL, reunidos em sua sede, situada na 
Rua da Igreja, nº 67, em lugar Claríssimo, Forte e 
Terrível aos tiranos, abaixo da abóbada celeste do 
Zenith, aos 30º Sul e 5º de latitude da América 
Brasileira, no Vale de Porto Alegre, Província de São 
Pedro do Rio Grande, nas dependências do Gabinete de 
Leituras, onde funciona a Loj\ Maç\Philantropia e 

a edição de nº 7 de nossa Revista Arte Real, iniciando no dia 1º, ainda assim, o mês não corresponde- Liberdade, com o fim de, especificamente, traçarem as 
lançada em setembro de 2007, publicamos ria ao de mês de Tishrei, ou Tirsi, como foi escrito pelo metas finais para o início do movimento revolucionário 
uma matéria de nossa autoria, intitulada autor, pois o calendário hebraico civil inicia-se no “Rosh N com que seus integrantes pretendem resgatar os brios, 

“Despertai, Farroupilhas! Despertai!”, um caloroso Hashaná” (cabeça do ano), após a Lua Nova, que somente os direitos e a dignidade do povo Riograndense, a Sessão 
chamamento ao leitor, elucidando-lhe quanto à origem da ocorreu, naquele ano, no dia 24 de setembro, portanto o 

foi aberta pelo Ven\Mestre, Ir\ Bento Gonçalves da 
mais duradoura Revolução, que a história brasileira já mês, ainda, seria Elul e não Tishrei. 

Silva. Registre-se, a bem da verdade, ainda, as presen-
conheceu. Para tanto, utilizamo-nos da compilação de um Notamos, aqui, um erro de interpretação, lembrando o 

ças dos IIr\ José Mariano de Mattos, ex- Ven\, José parágrafo do famoso “Balaústre 67”. Também, na que ocasionou a escolha do Dia do Maçom em 20 de 
Gomes de Vasconcellos Jardim, Pedro Boticário, oportunidade, enfatizamos o que e como foi motivada a agosto, quando os Irmãos queriam fazer alusão à mesma 
Vicente da Fontoura, Paulino da Fontoura, Antônio de Revolta dos Farrapos, fazendo analogia com o caótico data da 14ª Assembléia Geral do GOB, 20º dia do sexto 
Souza Neto e Domingos José de Almeida, o qual serviu momento atual que estamos atravessando, principalmen- mês (9 de setembro), quando foi proclamada a 
como secretário e lavrou a presente Ata. Logo de início, te, no meio político, razão de escolhermos esse título. Independência do Brasil em um Templo Maçônico, mas 
o Ven Mestre, depois de tecer breves considerações sobre Posteriormente, tivemos acesso, através da Lista de isso é outro assunto. 
os motivos da presente reunião, de caráter extraordiná-Discussão Maçônica “Mestre-Maestro”, a uma mensa- Na verdade, a montagem desse Balaústre foi, apenas, 
rio, informou a seus pares que o movimento estava gem de parte do nosso Irmão Dante Cezar Melo Rostirola para abrilhantar a palestra do valoroso Irmão Dante 
prestes a ser desencadeado. A data escolhida é o dia vinte - Ministro da Cultura e Propaganda do GORGS - filiado Bósio, sem a menor intenção de forjar sua autenticidade, 
de setembro do corrente, isto é, depois de amanhã. Nessa às Lojas Simbólicas Inconfidência e Inconfidência II, de fazendo questão de enfatizar esse particular na abertura 
data, todos nós, em nome do Rio Grande do Sul, nos São Leopoldo, e meu Confrade na Loja de Pesquisas de sua fala. O Balaústre original daquela memorável 
levantaremos em luta contra o imperialismo que reina Francisco Xavier Ferreira, de Porto Alegre, explicitando a Sessão, de cuja existência não sabemos, talvez, tenha sido 
no país. Na ocasião, ficou acertada a tomada da capital origem do famoso Balaústre 67, da Loja Maçônica extraviado ou sucumbido às chamas, no incêndio do 
da província pelas tropas dos IIr\Vasconcellos Jardim Philantropia e Liberdade, do Oriente de Porto Alegre-RS, galpão do GOB, quando diversos documentos históricos 
e Onofre Pires, que deverão se deslocar desde a localida-datado, de 18 de setembro de 1835, no qual foram, foram destruídos.
de de Pedras Brancas, quando avisados. Tanto supostamente, relatados os preparativos para a Revolta, Enfim, um conto, a que somado um ponto, acabou 
Vasconcellos Jardim como Onofre Pires, ao serem levada a efeito dois dias após. virando história e paradigma da atuação maçônica 
informados, responderam que estariam a postos, Segundo nosso Irmão Dante Rostirola, esse Balaústre naquelas escaramuças entre os fazendeiros gaúchos e o 
aguardando o momento para agirem. Também se fez foi uma composição fictícia do Irmão Dante Bósio, para governo de então, virando uma revolução e, mais tarde, 
ouvir o nobre Ir\Vicente da Fontoura, que sugeriu o uma palestra, proferida por ele no Oriente de Camaquã, quando os positivistas precisavam de exemplos contun-
máximo cuidado, pois, certamente, o Presidente Braga RS, nos festejos da Semana Farroupilha, há cerca de 15 dentes para basear suas ideias modificadoras, uma guerra: 
seria avisado do movimento. O Tronco de Beneficência anos. a Guerra dos Farrapos. 
fez a sua circulação e rendeu a medalha cunhada de A palestra, contendo a inserção nela do Balaústre, Eisntein já dizia que é mais fácil quebrar o átomo do 
421$000, contados pelo Ir\Tes\Pedro Boticário. Por imaginado pelo Irmão Bósio, que, na ocasião, chamou a que um paradigma. E, aqui entre nós, esse é o mais puro 

atenção da platéia, iniciando sua fala, mais ou menos exemplo disso: o Balaústre 67. proposição do Ir\ José Mariano de Mattos, o Tronco de 
assim: "imaginem o que poderia ter acontecido, se Há uma década, esse fictício Balaústre circula no Beneficência foi destinado à compra de uma Carta da 
houvesse uma Ata registrando os primórdios da meio maçônico. Rostirola, afirma, assim como a Revista Alforria de um escravo de meia idade, no valor de 
Revolução Farroupilha...". Arte Real, que não quer, com isso, menosprezar a atuação 350$000, proposta aceita por unanimidade. Foi 

O original dessa palestra ficou em poder da Loja maçônica naquele episódio importantíssimo da história realizada poderosa Cadeia de União, em que, pela 
anfitriã e, segundo nosso Irmão Rostirola, depois de do Brasil e, muito menos, desestimular os Irmãos que justiça e grandeza da causa, pois, em nome do povo 
algum tempo, outro Irmão, que editava um Jornal tomam as linhas, contidas naquela Ata, como guia de sua Riograndense, lutariam pela Liberdade, Igualdade e 
Maçônico, no Rio Grande do Sul, publicou o dito atuação. Sua intenção, como amante da verdade, é, Humanidade, pediam a força e a proteção do GADU 
Balaústre em seu jornal, com algumas inserções, ainda apenas, colocar à luz da razão esse assunto. para todos os IIr\e seus companheiros que iriam 
mais cavalheirescas, e a estória passou a ser história. Esse Nosso Irmão Rostirola, afirma, ainda: “Devemos, participar das contendas. Já eram altas horas da 
assunto incomoda, até hoje, o Irmão Dante Bósio, pois, saber que, também, de uma lenda, de uma estória, madrugada quando os trabalhos foram encerrados, 
atualmente, já bem velhinho e adoentado, que, ainda, poderemos extrair virtuosos ensinamentos para as nossas afirmando o Ven\Mestre que todos deveriam confiar 
guarda uma cópia da referida palestra e da Ata para quem vidas“. nas LL do GADU. Como ninguém mais quisesse fazer 
quiser ver, pois é um Maçom de grande conhecimento e Parabenizamos nossos Irmãos do passado e miramo- uso da palavra, eu, Domingos José de Almeida, 
teve a melhor das boas intenções, quando a imaginou. nos em seus exemplos de luta, determinação e restauração Secretário, tracei o presente Balaústre, a fim de que a 
Nosso Irmão Rostirola, assim que teve conhecimento do dos direitos e da justiça sociais, tão menosprezados por história, através dos tempos, possa registrar que um 
fato, há cerca de 10 anos, procurou o Irmão Bósio, que, na nossos políticos. grupo de maçons, homens livres e de bons costumes, 
oportunidade, mostrou-lhe, em cópia carbono, a Palestra Despertai, povo brasileiro! Despertai, Maçonaria! empenhou-se com o risco da própria vida, em restabele-
apresentada, pois o original, como já foi dito, ficou na Despertai Farroupilhas! Res Non Verba! cer o reconhecimento dos direitos dessa abençoada 
Loja Maçônica, existente no Oriente de Camaquã. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de terra, berço de grandes homens, localizada no extremo 

Observamos que, se o Rito, praticado na época, fosse conhecer o fictício e poético Balaústre 67, transcrevemo- Sul de nossa querida Pátria. Oriente de Porto Alegre, 
o Adhonhiramita, ao convertermos sua data para o lo abaixo, na íntegra, e solicitamos que, antes de repassá- aos dezoito dias do mês de setembro de 1835 da E\V\, 
calendário maçônico vigente, de então, que iniciava, com lo aos Irmãos, informem que se trata, apenas, de uma bela 

18º dia do sexto mês, Tirsi, da V\L\ do ano de 5835.
relação ao calendário gregoriano, no dia 21 de cada mês, Peça de Arquitetura, o que, em nada, desmerece o 
encontraremos o vigésimo quarto dia do mês de Elul de original, muito menos a bravura de nossos valorosos 

Ir\Domingos José de Almeida – Secretário”.5.835. Caso o Rito praticado fosse o Francês ou Moderno, Irmãos Farroupilhas.

Tempo de Estudos

A Revolução Farropilha 
e o Balaustre 67
Irmão Francisco Feitosa

pelos maçons, desde os tempos deveria ser fiel ao Rei e ao país De fato,  t raduz uma terem recebido a mesma 
de Abraão, o velho patriarca de nascimento; em segundo maneira de proceder muito Iniciação, os mesmos modos 
bíblico. Reza a história que lugar, cumpria-lhes amarem-se afetiva e agradável a todos os de reconhecimento e foram 
estando ele e sua mulher Sara uns aos outros e serem leais e corações dos que militam em instruídos no mesmo sistema 
no Egito, lá ensinavam as 7 dedicados mutuamente. Para nossos  Templos .  Assim de moralidade. Além da 
ciências liberais (gramática, que seus alunos não descuidas- passaram os Iniciados ao uso amizade fraternal que deve 
lógica e dialética, matemática, sem dessas últimas obrigações, desse tratamento em todas as uni-los, os maçons conside-Esse tratamento existe em 
geometria astronomia e ele sugeriu a eles que se horas, quer no mundo profano, ram-se Irmãos por serem, todas as sociedades iniciáticas 
música), e contou entre os seus dessem, reciprocamente, o quer no maçônico. simbolicamente, filhos da e nas confrarias, em que o seu 
discípulos com um de nome tratamento de "Irmãos" ou O Poema Regius, que data mesma mãe, a Mãe-Terra, significado é a condição 
Euclides. Tão inteligente que "Companheiros". do ano de 1390, aconselha os representada pela deusa adquirida com a participação 
não demorou nada em tornar- Aprovando inteiramente operários a não se tratarem de egípcia Ísis, viúva de Osíris, o de um mesmo ideal baseado na 
se mestre nas mesmas ciências, esse costume da escola de outra forma senão de "meu Sol, e a mãe de Hórus.amizade. É o tratamento que se 
ficando por isso bastante E u c l i d e s ,  a  M a ç o n a r i a  caro Irmão". Por isso o Assim os maçons são, davam entre si os maçons 
afamado como ilustre persona- resolveu sugeri-lo aos seus tratamento de Irmão dado por também, simbolicamente, operativos.
gem. iniciados, que receberam-no um maçom a um outro, Irmãos de Hórus e se autode-A origem do cordial 

Então Euclides, a par com com todo agrado, sem nenhu- significa reconhecimento nominam Filhos da Viúva.tratamento de "Irmão" afirma 
suas aulas, estabeleceu regras ma restrição, passando a ser fraternal, como pertencente à " O  m a i o r  c a rg o  e m  que esse tratamento foi 
de conduta para o discipulado; uma norma obrigatória nos mesma família. maçonaria é o de verdadeiro adotado e nunca mais olvidado 
em primeiro lugar cada um diversos Corpos da Ordem. Os maçons são Irmãos por Irmão."

Ir\Valdemar Sansão

Setembro 2011



Geral

Elizabeth Mofati Andrade de Oliveira

Na tarde de sábado, dia 30, as 
Fraternas da Fraternidade 
Feminina Aliança Solidária-
FFAS,  v incu l ada  à  Lo ja  
Maçônica Monteiro Lobato nº 
3.740, Vila Velha, realizaram um 
Chá de Bebê para três Cunhadas 
gestantes: Cláudia Farinelli, 
Elysane Endlich e Janaína 
Rezende.

A s  c o n v i d a d a s  f o r a m  
recepcionadas pelas fraternas: 
Rosiene Damascena, Ilma 
Pasolini, Fátima Batista, Arlete 
Brandão, Kátia Moreira, Ludmila 
Parente e Helenice Andrade e 
sobrinhas Aline e Laís. 

Com direito a oração, bolo de 
fraldas, lembrancinhas, brincade-
iras, homenagens surpresas e 
orientações sobre gestação e 
cuidados com o bebê, a confrater-
nização significou um momento 
de perfeita harmonia para a 
família maçônica.

A Presidente da FFAS, 
Rosiene, falou dos projetos 
sociais da entidade, ressaltou que 
iniciativas dessa natureza 
reforçam a missão da maçonaria 

Para cumprir a sua finalidade da mamãe e do bebê.que é unir, proteger e fortalecer a 
social e beneficente a Presidente A exceção ficou por conta das família. Agradeceu ainda a 
informou que esse projeto inclui a presenças de alguns dedicados presença de todos, o apoio da 
doação de enxoval de bebê para cunhados que compareceram Loja e principalmente o empenho 
gestante carente e outros itens de como guardiões e deram apoio às de todas as fraternas associadas à 
primeira necessidade que possam fraternas: Silas, Christian, Carlos FFAS que se dedicaram para que 
colaborar para a saúde e bem estar Eduardo e Ivan.o Chá fosse realizado.

Por Rose Damascena
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Antes de tudo, queremos agradecer ao Pai Criador a benção da 
presença de um Pai em nossas vidas, em nosso lar.

Parabenizamos o Papai pelo seu Dia Especial de festa, uma 
homenagem muito justa ao membro da família, cuja importância é, 
reconhecimento, indiscutível.

Parabéns, Papai, por haver aceitado, do Criador, a tarefa 
missionária como auxiliar na Criação Divina, demonstrando fé, amor 
e responsabilidade de um filho merecedor da confiança de Deus-Pai.

Parabéns, Papai, por ter assumido sua função paternal, sabendo 
dar a devida contribuição no trabalho educativo da difícil e 
estressante missão maternal, usando dedicação, carinho, respeito, 
compreensão, justiça e paciência; e estes sentimentos funcionam já, a 
partir do planejamento de cada concepção e, mais adiante, em muitas 
outras situações como, por exemplo, na famosa troca de fraldas pelas 
madrugadas.

Agradecemos, Papai, os seus sacrifícios na luta para proporcionar 
maior conforto e mais alegrias e sua família.

Obrigada, Papai, pelas vezes que você chegou cansado, mas não 
deixou de nos dar atenção, de brincar conosco ou de olhar nossos 
deveres escolares e, até mesmo, de nos oferecer um agradável 
passeio, acompanhando, assim, cada passo dos seus filhos, com o 
mesmo interesse.

Quantas vezes a mamãe ficava nervosa e você procurava acalmá-
la, carinhosamente, com beijos e abraços...

Quantas vezes você segurava o filinho no colo, para mamãe 
descansar.

Além disso, você nunca se negou a compartilhar na execução das 
tarefas domésticas.

Realmente você foi, para nós, além de Pai, um amigo, um 
companheiro, um irmão.

Sem direito de condenar ninguém, lamentamos profundamente, 
não podermos dizer estas mesmas coisas sobre todos os Pais.

Muitos deles não aceitam seus filhos, abandonando-os, 
displicentemente, nos braços de suas mães, também desprezadas.

Outros jovens Pais chegam, até mesmo, a forçar insensivelmente 
suas parceiras, a cometer o grave crime do aborto, tirando, do próprio 
filho, o direito de viver.

Só desejamos que o Criador dê a estes Pais a oportunidade de 
repararem o erro cometido, pagando a grande dívida para com o ser 
humano e para com a Lei Maior.

Vale a pena desviar nossa atenção destes fatos sombrios, voltando 
à festa dos verdadeiros Pais, mesmo porque, nada pode ensombrar o 
brilho intenso que se irradia da ação responsável e construtiva do 
trabalho do amor paterno.

Parabéns, Papai!
Abraços carinhosos de todos os filhos e de suas mães, aqui 

humildemente, representados por 

Alba

Papai
* Alba Martins Ribeiro

Por isso, nossa homenagem * Há muitos anos a Maçonaria é 
e agradecimento a você, agraciada com mensagens 
querida Cunhada Alba, pela elaboradas pela Cunhada Alba 
sua incansável dedicação e Martins Ribeiro por ocasião de 
amor.comemoração pelo dia dos Pais, 

(Rose Damascena)das Mães, Natal, e outros.
Com carinho e sabedoria 

e screve  para  a  Famí l ia  
Maçônica e oferta gratuitamen-
te, compartilhando sua alegria, 
emoção e experiência de VIDA e 
FÉ EM DEUS.

A Cunhada Alba é voluntá-
ria em ações de caridade e ao 
lado do Irmão Antônio Adelino 
Ribeiro vivencia os preceitos da 
Maçonaria e luta pela proteção 
da família, como base da 
s o c i e d a d e  e  v e r d a d e i ro  
caminho de mudança em prol 
de um futuro melhor.

Antônio Adelino e Alba

*   *   *   

Geral

 ator carioca, John Vaz, de alguns de seus irmãos com o 
que interpretou D.Pedro tesouro templário, da posse, em 
I, no inédito espetáculo um ritual, a um novo Grão-O
maçônico em turnê Mestre Templários no Exílio, 

nacional, estréia novo espetácu- fala sobre a Lenda de Hiran e a 
lo. O ator vive agora o Cavaleiro construção do templo de 
Templário Jacques DeMolay - Salomão, a montagem segue 
ultimo Grão-Mestre da misterio- contando a historia de Jerusalém, 
sa Ordem. as batalhas, os vários tipos de 

A montagem da peça, que é povos que assumiram a terra 
itinerante, conta com a participa- santa ate chegar ao Sultão Curdo 
ção da platéia. 10 espectadores Saladino. Após a visão do Islã 
voluntários irão se vestir de sobre as Cruzadas, e os planos do 
inquisidores e templários e Papa e do Rei para condenar os 
participarão ,junto ao ator, de Templários, o personagem narra 
cenas da peça. " a ter o espectador de como foi o surgimento da 
como parte do elenco é algo que Ordem e o porque esta sendo 

revelar e responder certas 
motiva não só o publico como a perseguida pelo Rei Felipe e a 

questões do publico: Quem 
mim mesmo, a proeza foi feita Inquisição. .um espetáculo 

foram os Templários e o porque 
pela primeira vez na peça D instigante,  dramático que 

foram exterminados.
Pedro I, gostei da ideia e repeti a promete mexer com a platéia...

Segundo o ator, que também 
dose nessa nova montagem. E 

assina a direção, a peça começa 
O Irmão John Vaz, é membro muito interessante a participação 

do lado de fora do teatro com a da ARLS Triunfo do Brasil do publico no centro da cena..me 
cena do Julgamento de DeMolay, GOB-RJ.remete ao Teatro da Crueldade de 
já dentro do teatro a peça se passa Para agendar a apresenta-Antonin Artaud" Explica o ator.
no dia 13 de outubro de 1307 na ção da peça em sua cidade O espetáculo, como não 
madrugada de sua captura pelos faça contato: (21) 2225-poderia deixar de ser, é uma aula 
soldados do Rei Francês Felipe. 6175de historia antiga e medieval, Vaz 
Ali DeMolay encaminha a fuga E-mail: j.vaz@hotmail.com dividiu a peça em cenas que irão 

No sábado (13), a Ordem praticaram um ato de 
Demolay Capítulo de filantropia, tomando 
Linhares nº 132 comemorou conta de um estacio-
o Dia dos Pais com reunião namento, cuja renda 
simbólica, apresentação de será destinada ao Lar 
uma crônica e um jantar. B a t i s t a  e  C l am 
Compareceram à festa: Centro Linharense 
membros da ordem, tios d e  A m i g o s  d o  
maçons e familiares. Menor).

Na Expolinhares, a 
maioria dos Demolays 

Por Paulo Júnior

Em um ambiente de declamou uma linda 
m u i t a  a l e g r i a ,  f o i  mensagem dedicada aos 
comemorado no último dia Pais, que também muito 
17/08 o Dia dos Pais e do nos emocionou.
Maçom na Loja Maçonica O Venerável Mestre 
"Fraternidade e Luz". Vi l son  demons t rou  

A  F r a F e m  muita felicidade e muito 
homenageou os pais  emocionado agradeceu 
Maçons, interpretando a a s  c u n h a d a s  p e l a  
música Meu Querido, Meu presença e homenagens 
Velho, Meu Amigo do recebidas.
nosso conterrâneo Roberto sobre o Maçom feito por um de E para finalizar, foi 
Carlos, revelando assim um nossos sobrinho Demolays servido no salão de festas da 
bonito e afinado coral. tocando o coração de todos Loja um delicioso jantar, com 

O Orador, Ary Rabelo presentes. entrega de brindes para os Pais 
apresentou um belo trabalho A fraterna Maria Elvira presentes ao evento".
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O Programa Mamografia inicialmente ao viabilizar a 
Express continua seu curso pelo assinatura de parceria entre o 
interior do Estado levando GOB-ES e  GLMEES na  
exames de mamografia às primeira ação conjunta das duas 
comunidades carentes, especifi- potencias Maçônicas de nosso 
camente para pacientes acima de estado. Este comportamento tem 
40 anos. se refletido nas Lojas a exemplo 

do que ocorreu em Rio Bananal, 
onde as duas Lojas Maçônicas da 
Cidade, ARLS Antônio Firmino 
Demuner e ARLS Papa João 
XXIII, firmaram um convênio 
para a realização da terceira ação 
do Programa Mamografia 
Express naquela cidade.

Por outro lado em Colatina, o 
de número 2.000 foi a Senhora Programa Mamografia Express, 
Maria Adeline Moschen, na foto levado através da parceria entre 
a c i m a  a b r a ç a d a  p e l a  o CRC/SESI/Pastoral da Saúde 
Coordenadora da Pastoral da Além do atendimento social, da Paróquia Imaculada Coração 
Saúde, Sra. Maricelia Ludovico.o Programa tem feito história de Maria, ultrapassou a marca de 

dentro da Maçonaria Capixaba, 2.000 atendimentos. A paciente 

Geral

No dia 16 de Agosto a 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Cachoeiro de Itapemirim fez 
realizar a primeira Sessão 
Solene Comemorativa à 
SEMANA DO MAÇOM, 
instituída mediante proposição 
apresentada pelo Vereador José 
Carlos Amaral, aprovada pela 
mencionada Casa de Lei e 
sancionada pelo Prefeito 
Municipal Carlos Roberto denominado Homenagem O marco histórico mencio-
Casteglione Dias. Especial, o qual será reproduzi- nado encontra-se gravado no 

Naquela data, treze Irmãos do anualmente  em reconheci- Diário Oficial da municipali-
indicados pelas cinco Lojas mento pelos serviços prestados dade, conforme a Lei nº 
Maçônicas sediadas naquela pela Maçonaria à comunidade 6527/2011.
região receberam o Título cachoeirense.     

A Poderosa Assembléia 
Estadual Legislativa do 
G O B - E S ,  n a  s e s s ã o  
ordinária realizada em 06 de 
agosto de 2011, empossou o 
78º (septuagésimo oitavo) 
Deputado na Legislatura 
2011/2015.

Na oportunidade, o 
Eminente Presidente José 
Renato Valadares deu posse 
ao Venerável Deputado 
R a f a e l  P o s t i g l i o n e ,  
representante da ARLS 
Coure Italiano III, nº 3714, 
Oriente de Santa Tereza. 

Assim, no universo de 80 
Lojas componentes do Maçônico no Estado do Espírito 
GOB-ES, apenas duas, ainda Santo.  
não possuem representação E m  n o s s o  s i t e  
naquela Casa de Leis, as quais www.pael.org.br, poderão ser 
ansiosamente aguardamos. Esta encontrado maiores detalhes. 
s e m  d ú v i d a  é  a  m a i o r  Façam-nos uma visita.
representatividade de todos os 
tempos do Poder Legislativo 

Mensagem da Presidente 
fraterna, Carla Regina 
D'Ettorres Coelho
«Queridas fraternas, que o 
pensamento do Santo de Assis 
p o s s a  c o n d u z i r  n o s s a s  
atividades. 
Os trabalhos realizados por 
nossa Fraternidade, que 
somam mais de cinquenta 

unir: o respeito, a sinceridade, Presidente: Carla Regina anos, intensificam nossa 
o  d e s p r e n d i m e n t o ,  a  D'Ettorres Coelho responsabilidade e alimentam 
misericórdia, o perdão e Vice Presidente:  Roseli  nossas esperanças no sentido 
principalmente, o ideal de Machado da Hora da execução do Trabalho 
praticar o bem ao próximo. 1ª Secretária: Maria Imaculada Filantrópico. Basta um olhar 
Estruturei nossa Diretoria me Fardim Costa de relance para identificar a 
espelhando, com pequenas 2ª Secretária: Jussara da Rocha grandiosidade dos problemas 
diferenças, à Diretoria da Loja Tonon sociais que enfrentaremos. 
Maçônica. 1ª Tesoureira: Edna Borges de Não alimentamos a presunção 
Repetindo uma frase que meu Oliveira de resolver o menor deles, mas, 
esposo me recomendou: 2ª Tesoureira: Maria das faremos todo o possível para 
- "Separadas seremos pontos Graças Silva Rabelloamenizar a dor, o abandono, e a 
de vista, Unidas seremos Diretoria Social:carência material onde nosso 
opinião". Maria Elvira Costa olhos atingirem. 
Assim, apresento a nova Maria de Fátima Pinheiro Tenho a certeza de que o 
Diretoria da Fraternidade Madureira Bastos trabalho em equipe, além de 
Feminina Cruzeiro do Sul - Eliete Ferreira Semprinif o r t a l e c e r - n o s  
D e p a r t a m e n t o  S o c i a l  Conselho Fiscal:individualmente, irá produzir 
Feminino "Fraternidade e Maria da Penha Cotta assistências grandiosas. 
Luz" para o biênio 2011-2013: Maria da Conceição Scherrer Algumas características de 
Diretoria Executiva: Katiúcia B. Batistanosso comportamento irão nos 
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No dia 30 de julho a Loja ARLS Monte i ro  Loba to ,  
Maçônica Alferes Tiradentes Antônio José da Silva e a esposa 
comemorou seu 45º aniversário. Janes  Martinelli da Silva da 
A s  F r a t e r n a s  d a  L o j a  Loja Dr. Américo de Oliveira,  
abrilhantaram a festa resgatando dentre outros.
momentos históricos e de muita A Diretoria da Fraternidade 
alegria entre seus membros. Feminina Cruzeiro do Sul do 
Várias autoridades prestigiaram Espírito Santo também marcou 
o evento, dentre elas o eminente presença com a Presidente Leila 
Grão-Mestre do GOB-ES, Rocha Induzzi, a Diretora 
Américo Pereira da Rocha, o Secretária Solange Rocha 
Venerável da Loja Maçônica Ferreira Lemos e a Diretora 
Monteiro Lobato Marcos José Social e Cultural Rosiene Vieira 
Damascena, Romero Zumach Damascena. Parabéns à Alferes 
Lemos, Deputado Estadual da Tiradentes!!

conteceu em Brasília no 
período de 4 a 7  de agosto Ao VII Encontro Nacional 

das Presidentes Estaduais. 
O Espírito Santo foi represen-

tado pela Presidente Leila Rocha 
Induzzi e pela Vice Presidente 
Elizabeth M. Andrade de 
Oliveira.

O evento teve como objetivo 
a discussão do Novo Estatuto e 
da Legislação que rege a 
Fraternidade Feminina bem 
como a troca de experiência entre 
as Fraternas de todo o país.

O Encontro Nacional das 
Presidentes aconteceu no mesmo 
p e r í o d o  d a  S u p r e m a  
Congregação do Grande Oriente 
do Brasil em que estiveram 
presentes Grão Mestres de todos 
os Estados Brasileiros

Elizabeth M. A. de Oliveira, Vice Presidente da FRAFEM-
ES, Lígia Castro da Silva, Presidente Nacional da 
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Américo Pereira 
da Rocha, Grão Mestre do Espírito Santo, Leila Rocha 
Induzzi, Presidente da FRAFEM-ES e Flora Rios, Vice 
Presidente Nacional.

A Diretora Secretária da 
Fraternidade Feminina Cruzeiro 
do Sul do Espírito Santo Solange 
Rocha F. Lemos, prestigiou a 
Cerimônia de Posse da nova 
Diretoria da Fraternidade 
Feminina  Cuore  I ta l iano  
representando a Diretoria 
Estadual, que aconteceu no dia 5 
de agosto em Santa Teresa. 
Flávia Salaroli Piumbini é a nova 
Presidente da Fraternidade 
Feminina Cuore Italiano.

Solange R. Lemos, Ven\ 
Mestre Flávio Santana do 
Amaral, Flávia S. Piumbini e a 
Fraterna Hélida  S. Piumbini.

Em uma linda e agradável caldos, oferecidos pela anfitriã 
noite, irmãos com suas famílias e Loja Caridade e Esperança.
convidados se divertiram na As festas da loja já são 
ARLS Caridade e Esperança em tradicionais na sociedade de 
uma animada festa temática à Jacaraipe, tendo sempre seus 400 
década de 60, no sábado dia 27 de ingressos disputados pelo 
agosto. público, que já fica na expectati-

O clima de alegria e descon- va do próximo evento.
tração foi a principal marca do Parabéns a todos os partici-
evento, onde embalados  pelo DJ pantes e organizadores pelo 
todos dançaram  até a madrugada clima alegre e fraterno do evento.
de domingo, fortalecidos por um 
rodízio de 10 saborosos tipos de Irmão Deo Mário Siqueira e 

esposa estavam a caráter
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