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Com as presenças do Grão-
Mestre Estadual Américo 
Pereira da Rocha e do 
Grão-Mestre Estadual 
Adjunto Naeme José de Sá, 
a ARLS Rufino Manoel de 
Oliveira, de Aracruz, 
comemorou com Sessão 
Magna, em 15 de outubro, 
os seus 30 anos de fundação.
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A  Assembléia Legislativa 
do Espírito Santo,  realizou 
s e s s ã o  e s p e c i a l  e m  
comemoração ao Outubro 
Rosa. Na oportunidade, a 
presidente da Afecc – 
Hospital Santa Rita, D. 
Telma Dias Ayres (foto) 
proferiu um discurso 
falando da origem e dos 
objetivos do Programa 
Outubro Rosa. >07

G r ã o - M e s t r e  
concede comenda 
Domingos  José  
Martins >08

Mensagem do 
Grão-Mestre Geral
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*Ir\Boris Castro - e-mail:  boriscastro@oi.com.br 

Importância do Mestre  de  Harmonia

Nos tempos modernos a compe ten te  e  necessá r i a  “musicas juninas”, “fanfarras”, 
ciência projeta nos aparelhos de preparação musical, para que a etc. Nem pensar.
som, tecnologia altamente mente mergulhe no silêncio, A Harmonia, Irmãos, é peça 
sofisticada, auxiliando as Lojas ouvindo com emoção melodias fundamental para que os Maçons 
nas realizações de suas sessões. adequadas que conduz o tomem ciência de que, a partir 

Entretanto, há alguns anos, o pensamento para planos mais daquele momento, assumimos 
acompanhamento musical era elevados. nova postura física e mental. A 
feito por órgãos, depois os Há momentos em que o musicalidade apropriada, com 
“gramofones”, “as vitrolas”, as FUNDO MUSICAL é tão seus acordes emotivos, nos 
“fitas”, “os cds” e finalmente o necessário e importante que, se ajudam a ter mais perto de nós os 
som de puríssima qualidade de não for previamente escolhido e fluídos positivos emanados pelo 
sofisticados aparelhos. dentro dos padrões recomenda- Grande Arquiteto do Universo.

Poucos Irmãos sabem que a dos, “quebra” todo um momento A música, é um ponto 
base musical ou harmonia de de preparação e reflexão, luminoso no firmamento de 
uma Loja é indispensável porque podendo citar : entrada no nossas emoções. Ouvindo-as, 
nos prepara, espiritualmente, Templo, abertura e encerramento produzimos mais, nos concentra-
para ingressarmos no Templo, do Livro Sagrado, no tronco de mos melhor e veremos o mundo 
com mente e espírito preparados beneficência, encerramento de diferente do que realmente ele é.
para a realização da Sessão reuniões, iniciações, datas Que os Veneráveis Mestres 
mantendo a união dos Irmãos. festivas e, quase nenhuma Loja passem a exigir mais qualidade 
Daí exigir-se um Mestre de faz, na Cadeia de União. musical em suas Lojas e verão 
H a r m o n i a  c o m  b a s t a n t e  Já as sessões econômicas, que com este filtro as consciênci-
sensibilidade, ou melhor, gostar obviamente, não há necessidade as fluirão em busca dos ensina-
do que faz. de fundo  musical. mentos que nos conduzirão ao 

Quando nos encontramos no Lamentavelmente não há ápice da escada de Jacó.
Átrio (grande ambiente) nos uma norma rígida e nem um Somente assim nos aproxi-
preparamos para ter ingresso no protocolo preestabelecido, maremos, mais ainda, dos nossos 
Templo (Santuário), que é apesar do avanço intelectual da Amados Irmãos, da Ordem e da 
diferente de Loja (local), o fundo Maçonaria, gerando nas Lojas humanidade.

*Boris Castro e Juiz Vice musical deve ser suave e despreparo na harmonia, ficando 
Presidente do Tribunal Eleitoral – penetrante (preferência para o bom senso a cargo do Mestre de 
Inspetor Geral da Ordem Grau 33 marchas e músicas clássicas) Harmonia.
– Membro do Capítulo Royal para auxiliar na conscientização Há muito em nossas cami-
E d w a r d  d a  I n g l a t e r r a  –  

de que o Maçom deixa, embora nhadas acompanhando o Grão 
A c a d ê m i c o  d a  A c a d e m i a  

simbolicamente, o mundo Mes t re ,  v i s i t ando  Lojas ,  Maçônica de Letras – Advogado – 
profano para ter ingresso no constatamos que algumas Jornalista
Templo. executavam antes, durante e 

Nada pode ser iniciado sem a depois da sessão “samba”, 

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

Maçonaria é religião? Ao menos para alguns, decisão, interpôs a Loja Agravo de Instrumento 
Irmãos, sim. Como exemplo, a Sociedade diretamente em Brasília (nº 1.144.139– RJ), 
Beneficente Maçônica nº 19, do Oriente de Niterói requerendo que não houvesse impedimento para a 
(GLMERJ), que pleiteou na justiça profana um análise do recurso em que pedia imunidade de IPTU 
benefício com base na alegação de que a maçonaria nos mesmos moldes dos concedidos para igrejas e 
seria um templo religioso, e por isso deveria ser templos. O ministro do STJ Teori Albino Zavascki, 
tratada como Igreja. O juiz que primeiro analisou o entretanto, manteve a decisão do TJ/RJ, e não 
caso julgou-o improcedente, aduzindo que permitiu sequer a análise do recurso especial, 
maçonaria não é religião. Inconformada, a Loja aduzindo que não foram observados os pressupos-
recorreu ao TJ/RJ (Tribunal de Justiça do Rio de tos autorizativos. Desse modo, prevaleceu a decisão 
Janeiro), requerendo a modificação do julgado, pois fluminense de que Templo Maçônico não se 
maçonaria seria sim religião, e que houve cercea- confunde com Igreja, e que por isso deve pagar 
mento de defesa, pois o magistrado sequer ouviu as IPTU.
testemunhas apresentadas para comprovar os A questão principal, e que demanda detida 
argumentos da Loja Maçônica. reflexão, é se nesta altura da vida ainda é aceitável 

Esse recurso foi distribuído à desembargadora dúvidas sobre o caráter religioso ou não da 
Maria da Gloria Oliveira Bandeira de Mello, da 16ª Maçonaria. E com o respeito a opiniões contrárias, 
Câmara Cível, cujo voto foi acolhido pela unanimi- entendo que sim. Aliás, sempre é possível expressar 
dade dos seus pares. Para ela, “A maçonaria não qualquer opinião sobre qualquer assunto, por mais 
pode ser considerada crença ou religião. Tanto absurdo que possa aparentemente parecer. Ainda 
assim, que o estatuto da apelante só admite homens, mais aqui, entre Irmãos, todos homens livres e de 
de qualquer crença religiosa. Consequentemente, as bons costumes, onde um dos nossos pilares está 
salas de reunião da maçonaria não ostentam o justamente na tolerância com os que pensam de 
caráter de templo, para que se possa pleitear a forma contrária, pois isso é a expressão maior do 
imunidade nos moldes supra aventados.” E também significado de “liberdade”. Ora, como poderia eu 
afastou o cerceamento de defesa, pois entendeu que defender a liberdade de expressão se não respeito 
testemunhas não modificariam esse entendimento. nem a de um Irmão que pensa diferente de mim? 

Ainda insatisfeita, a Sociedade Beneficente Dessarte, continuo firme acreditando que maçona-
Maçônica nº 19 apresentou nova irresignação, ria não é, não foi, nem nunca será uma religião, mas 
agora para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), defendo o direito de qualquer Irmão que não 
com os mesmos argumentos. Esse tipo de recurso, concorde com essa verdade se manifestar. Não 
como são todos os endereçados ao STJ, deve podemos jamais nos divorciar do que proclama o 
preencher alguns requisitos, porque do contrário art. 1º da Constituição do Grande Oriente do Brasil. 
sequer são remetidos para Brasília. E no caso em Eis aí uma boa sugestão de trabalho para os 
tela, o TJ/RJ entendeu que o recurso especial da aprendizes.
Loja Maçônica não preenchia os chamados *Vladimir Polízio Júnior, é deputado federal 
“pressupostos de admissibilidade”, e não deveria pela ARLS Estrela do Acre nº 3287, e membro da 
ser encaminhado ao STJ.  Não aceitando essa ARLS Fraternidade Guanduense nº. 1396

*Por Vladimir Polízio Júnior

 História do Brasil, a cidadania, de igualdade perante a 
partir da Independência e lei, do estado de Direito e de Amesmo antes, em muitas plena democracia, de que hoje 

ocasiões mistura-se com a usufruímos, a esses, temos o 
história da Maçonaria brasileira. dever de honrar e de seguir-lhes 
Momentos gloriosos da nossa os passos em direção a um futuro 
nacionalidade guardam, na de total bem estar e felicidade 
memória da Pátria, a participação para o nosso povo.
generosa da Sublime Instituição. E m  d i r e ç ã o  c o n t r á r i a  
No episódio da Independência, a marcham derrotistas constrangi-
ação decisiva coube ao príncipe dos, saudosistas de tempos 
Dom Pedro, cujo aniversário do obscuros ,  pa r t idá r ios  da  
nascimento comemora-se no dia decadência ,  enf im,  maus  
12 de outubro, Grão-Mestre do brasileiros que se comprazem em 
Grande Oriente do Brasil e palavras e atos na mórbida e 
Fundador do Império Brasileiro. inglória tentativa de aviltamento 

Nas fases mais brilhantes da da Pátria, através da prática da 
nossa História encontramos os corrupção por um lado, e do 
nomes dos maçons José do aproveitamento dessa corrupção 
Patrocínio, à frente da Campanha para, por outro lado, fazer 
A b o l i c i o n i s t a ;  M a r e c h a l  comparações pejorativas contra 
D e o d o r o  d a  F o n s e c a ,  o  nosso País no exterior.
Proclamador da República, que E s c r i t o r e s  l e v i a n o s  e  
levou o galardão de Grão-Mestre pesquisadores de encomenda 
da Maçonaria Brasileira; Rui sempre atacaram a Ordem e os 
Barbosa, Carlos Gomes, Duque seus mais abnegados represen-
de Caxias, além de centenas de tantes, seja de fora ou de dentro 
outros de mesmo gabarito. das nossas colunas, sempre a 

Falemos ainda de Frei soldo do obscurantismo, como 
Caneca ,  co locando-o  em foi o caso do famoso Leo Taxil, 
destaque na galeria de mártires e que depois confessou seus 
heróis da Pátria e da Nobre Arte, crimes de calúnia e de corrupção 
benfeitores de uma Nação que a bem paga.
custa de sacrifícios de seu povo e O Grande Oriente do Brasil 
de seus líderes conseguiu abrir está atento a essa nova ofensiva 
caminho e figurar, hoje, com malsã contra os heróis da Pátria e 
destaque na vida internacional, e sempre se manterá na defesa 
aos quais temos, no mínimo, a daqueles que, hoje no Oriente 
obrigação de reverenciar e Eterno, são atacados de forma 
mostrar como exemplos dignos indigna pelos que violam, 
do respeito dos seus pósteros, mesmo em face dos mortos, o 
especialmente à juventude. divino mandamento da fraterni-

Aos que trouxeram para o dade universal.
Brasil o clima de liberdade, de 

Salve! Os Heróis da Pátria
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om as presenças do Grão- 1980, quando realmente foi Fernando Procholdt, e Mestre de 
Mestre Estadual Américo decidido pelo grupo a criação de Cerimônias – Clóves da Rós 
Pereira da Rocha e do uma Loja Maçônica em Aracruz. Pimentel, estando presentes 28 C

Grão-Mestre Estadual Adjunto Como não havia local definido irmãos de várias lojas do Estado.
Naeme José de Sá, a ARLS para as reuniões, o irmão Clóves No dia 08 de dezembro de 
Rufino Manoel de Oliveira, de da Rós Pimentel cedeu uma parte 1982 efetivou-se a Sessão de 
Aracruz, comemorou com de sua garagem, na qual foi Instalação da Loja Simbólica 
Sessão Magna, em 15 de outubro, adaptado o primeiro Templo, “Rufino Manoel de Oliveira”. 
os seus 30 anos de fundação. A sendo o mobiliário inicial doado Foi designada pelo Grão-Mestre 
sessão foi prestigiada por irmãos pela loja mãe, a Linhares Unido. Es tadua l  a  Comissão  de  
de diversas lojas da região, que Para complementar o número Instalação composta por:  
foram recepcionados com um legal de maçons residentes para Presidente – Osvaldo Albernaz; 
jantar na AABB, no bairro compor a Loja, faltava ainda um 1º Vigilante – José Boti, 2º 
Jardins. irmão, e foi convidado o Vigilante – David Cruz, Orador – 

O Venerável Mestre Diogo advogado Francisco Guilherme Carlos Alberto de Faria e Mestre 
Piancetini Engel foi o anfitrião e Maria  Apolônio Comett i ,  de Cerimônia – José Olímpio 
prestou homenagem à cunhada iniciado em 26 de setembro de Ramos. 
mais antiga da loja, Benedita 1981 na Loja Linhares Unido. O patrono
Celestino. Finalmente, em 28 de setembro O nome de Rufino Manoel de 

Na Sessão Magna foram de 1981 foi fundada a Loja, com Oliveira foi uma homenagem a 
Pereira da Rocha entregou ao Aracruz proporcionado pela 

e n t r e g u e s  d i p l o m a s  d e  o título distintivo de “Rufino quem trabalhou em Ibiraçu com 
I rmão Alcântaro  Paul ino  Aracruz Celulose, inaugurada 

Reconhecimento e Mérito Manoel de Oliveira”, número dedicação à causa dos menos 
Campos a Comenda Domingos dois anos antes, foi feito o 

Maçônico às lojas Nilo Peçanha e 2.118, em sessão de fundação afortunados, em uma época 
José Martins, e aos irmãos primeiro encontro entre os sete 

22 de Agosto (Colatina), Estrela presidida pelo poderoso Irmão difícil, como farmacêutico, em 
Joelson Pedro Celestino e maçons sediados em Aracruz, 

de Ibiraçu (Ibiraçu), Cuore Carlos Roberto de Faria, tendo que não havia médico na região, 
Apolônio Cometti, respectiva- que eram: Samuel Costa, Joelson 

Italiano III (Santa Teresa), como primeiro e segundo tendo sido um homem que viveu 
mente, diplomas de reconheci- Pedro Celestino, Jaider Alves da 

Antônio Firmino Demuner (Rio Vigilantes os Irmãos Constantino para servir, um verdadeiro 
mento maçônico. De surpresa, o Cunha, Emílio Soares Gouvêa 

Bananal) e Linhares Unido Helal e Jose Boti; Orador Irmão maçom, não medindo esforços 
Grão-Mestre anunciou que Horta Júnior, Genir Gomes 

(Linhares), filiadas ao GOB-ES, Rubens Dias Bastos; Secretário para atender doentes na zona 
concedia, naquele momento, a Pacheco, Rubens Dias Bastos e 

além das lojas D. Pedro I Irmão Francisco Luis Ferreira, urbana ou rural. Rufino ingres-
Comenda Domingos José  Reinaldo Monteiro.

(Aracruz), União Fraternal sendo na época eleita a Diretoria sou na Maçonaria em 20 de junho 
Martins ao Irmão Apolônio No início, para sustentar as 

(Fundão), Fraternidade e Luz Interina, assim constituída: de 1945 e chegou ao Grau 33, 
Cometti, que comemorou 31 bases da futura Loja, foi provi-

(João Neiva) e João Baptista Venerável Mestre – Samoel como Grande Inspetor da Ordem. 
anos de maçonaria. denciada a iniciação de candida-

C e l e s t i n o  ( C o q u e i r a l  d e  Costa, 1º Vigilante – Joelson Faleceu em Vitória no dia 17 de 
tos residentes e na oportunidade 

Aracruz), da Grande Loja Pedro Celestino, 2º Vigilante – setembro de 1980, e está 
Como surgiu a Loja foram convidados Clóves da Rós 

Maçônica do Espírito Santo. Jaider Alves da Cunha, Orador – sepultado no Cemitério de Santo 
Pimentel e Darly Fernando 

Participaram ainda do evento Rubens Dias Bastos, Secretário – Antônio.
No início de 1980, com o Proscholdt. A reunião histórica 

Irmãos de Vitória e Jaguaré. Emilio Soares Gouveia Horta 
crescimento econômico de ocorreu no dia 10 de setembro de 

O Grão-Mestre Américo Júnior, Tesoureiro – Darly 

Geral

Por Ir\Danilo Salvadeo

GM Adjunto Naeme José de Sá entrega 
o diploma de reconhecimento 
maçônico ao Irmão Apolônio Cometti

GME Américo Pereira Rocha entrega o 
diploma de reconhecimento maçônico 
ao Irmão Joelson Pedro Celestino 

Joelson P. Celestino e Hugo José da 
Silva representante da Loja Estrela de 
Ibiraçú

O Irmão Edson Neves Said 
representou a Loja mãe, Linhares 
Unido.

Joelson Pedro  Celestino e o  Irmão 
Carlos Alexandre Granato da Loja 
Dom Pedro I de Aracruz

O VM Pedro Grama recebeu o 
diploma pela Loja 22 de Agosto de 
Colatina

Joelson Celestino e o VM da Loja 
Fraternidade e Luz de João Neiva

Joelson Celestino e o VM da Loja João 
Batista Celestino do Oriente Coqueiral

O  I r m ã o  R o m e r o  S a n t a n a  
representou a Loja Cuori Italiano 

Joelson e  o VM Renato Ozorio da 
Loja Antônio Firmino Demuner

Joelson Celestino e o V M da Loja 
Nilo Peçanha Denilton Barcelos
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passos para o religar, “religare” (a tradução perfeita da escola pitagórica, pois sua real compreensão só poderia 
palavra religião), a um Ser Superior, o Construtor do ser absorvida, quando precedida de provas iniciáticas, 
Universo. Sendo o homem, criado à imagem e à seme- como início da preparação da personalidade do postulan-
lhança do Criador, também, fez-se construtor, pois esse te, para que esse pudesse, então, “perceber” nas entreli-
germe em si, sempre, esteve latente. nhas os segredos desses excelsos ensinamentos. Dizia 

Já dominando a arte de construir, o culto ao Agni, Tomaz Taylor:
(Fogo Sagrado) receberia um local próprio, onde todos “Só poderá entender (perceber) bem a Geometria 

esde os primórdios, o homem traz dentro de si o pudessem se reunir e contemplá-lo. Surgia, então, os (Divina) quem desenvolver a inteligência abstrata.” 
germe construtor. Habitando cavernas, nossos primeiros santuários e Templos. Consequentemente, “A Geometria permite ao seu devoto, como uma 
ancestrais faziam daqueles locais sua proteção D aqueles que tinham por função cuidar, zelar o fogo, os ponte, franquear a obscuridade da natureza material, 

contra as intempéries e os animais. Nem sempre, tais primeiros sacerdotes. como se fosse um mar escuro, para as regiões luminosas 
cavernas, naturalmente, adequadas a sua proteção, Desde a catástrofe atlante, a Divindade vem se da realidade perfeita.”
estavam perto de fontes de água, e da caça, o que lhe manifestando no plano terreno, através dos Mestres de Proporções como o PI, Phi, a Quadratura do Círculo, o 
expunha à sorte na busca do alimento, em conflito com Sabedoria, conhecidos por Avatares, que, ciclicamente, Retângulo Áureo, a Espiral Áurea, a Raiz de 3, a Série de 
outras tribos e, principalmente, dos ataques dos animais em sacrifício, ou melhor, dizendo, em “sacro-ofício”, Fibonacci, poderão ser facilmente encontradas nos 
ferozes, passando da condição de caçador ao de caça. manifestam-se para trazer as novas diretrizes evoluciona- antigos Templos. Tais medidas, também, poderão ser 
Com o passar do tempo, viram-se obrigados a abandonar is à humanidade. Tais Seres, ligados à Grande observadas, como: no rosto da enigmática “Monalisa” – 
essas longínquas moradias e edificá-las em locais mais Fraternidade Branca, dentre outros ensinamentos, de Da Vinci (Retângulo Áureo), na construção do Violino 
apropriados. transmitiram a esses construtores os mistérios da Stradivarius, que foi, totalmente, construído tendo por 

Com isso, embora rudimentares, nasciam as primeiras construção, as chamadas “Medidas Canônicas”, ou base o Phi; na Bandeira do Brasil, que além de desobede-
construções da história da humanidade. Como o objetivo “Proporções Divinas”, as quais, foram rigorosamente cer, em muito, as leis da heráldica, tem no Phi suas 
era sua proteção física, apelaram para “Força”, pois a utilizadas nas construções dos antigos Templos, com a proporções.
necessidade lhes obrigou a construir um local que lhes finalidade de transformar aqueles locais em verdadeiras A origem de tais proporções vem do templo mais 
oferecesse, fundamentalmente, segurança, para o seu usinas de energias, capazes de unir o mundo Divino e o perfeito já erigido, obra do Grande Arquiteto do Universo, 
descanso físico. Com o tempo, já dominando a arte de mundo terreno. Afinal, esse, sempre, foi o objetivo de um que é o próprio homem. O homem é uma criação do 
construir edificações seguras, nossos primeiros arquitetos verdadeiro Templo. Grande Geômetra, porém, sabia e propositalmente, tal 
percebem que tais locais, ainda que seguros, não lhes Poderíamos citar como exemplo dessas construções, obra ficou inacabado, cabendo ao próprio homem a tarefa 
poderia oferecer o descanso psíquico. A fim de atender a ao longo da história, as Pirâmides do Egito, as Pirâmides de concluí-la, através da Iniciação.
essa necessidade, intuitivamente, apelaram para “Bele- do México, as ruínas da cidade de Machu Pichu, o Templo Em nosso corpo habita a “Centelha Divina”, o nosso 
za”. Tais rudimentares edificações começaram a tomar Partenon, na Grécia, O Templo de Salomão, além das Deus Interior, que, através da Iniciação, como a própria 
forma, estética, luz e cor. Nasciam, embrionariamente, as Catedrais Góticas, verdadeiros “Livros de Pedras” e palavra assim oculta (iniciar uma ação), há de ser 
primeiras ordens de construção, que ao longo de vários tantas outras edificações, assim como, Stonehange, que a despertada, transformando o Fogo Sagrado em Luz 
séculos foram se aprimorando e deram origem as Ordens própria história carece de registros de seus construtores. Divinal. Esse processo é, também, conhecido como o 
Arquitetônicas, que hoje conhecemos. Os misteriosos Monges Construtores eram detentores acendimento dos Candelabros Místicos ou castiçais de 

O elemento fogo, para eles, tinha um significado dessas medidas secretas, e perpetuaram suas maravilho- ouro do Apocalipse (Chacras), pois esse Fogo etéreo, 
misterioso e mágico. Os primeiros contatos se deram sas obras espalhadas por toda a Europa, consolidando, ascendendo por nossa coluna vertebral, abrirá nossos 
através de incêndios nas florestas, causados pela queda de assim, um surto civilizatório no ocidente, mesmo porque, Portais Internos, despertando-nos para um novo estado de 
raios na vegetação. Com o tempo, passam a ter domínio a arquitetura é o único meio de consolidar uma civiliza- consciência, que nos levará à Iluminação.
sobre o fogo, e, até, a produzi-lo, através da pramanta. O ção. Quem não constrói não se perpetua! Podemos, Os antigos, ao edificarem um Templo, utiliza-
fogo passaria a lhe servir como um elemento de proteção também, citar a Ordem de Cister (Ordem Monástica) de vam-se dessas proporções e tal obra visava expressar o 
contra os animais, de conforto, de adoração e de contem- filosofia mística e gnóstica, que serviu de inspiração e “Homem Cósmico”, também, conhecido por “Adam-
plação, em suas reuniões noturnas, realizadas em torno de fundamento para a construção das catedrais góticas. Kadmon”, como a representação da Divindade na face da 
fogueiras, além de, ao longo da história, transformar-se Mestres como o Frei Luca Paccioli – grande Mestre Terra.
em aspecto preponderante para sua evolução. renascentista da Geometria Sagrada,  como também, na Cabe ao iniciado maçom perceber o sentido real de um 

Devido a sua importância e seu aspecto místico, antiguidade, Platão, Ptolomeu e Pitágoras, são, apenas, Templo e, em especial, de um processo iniciático, 
surgiria uma espécie de adoração. Mais tarde, passaram a alguns que detinham o tal conhecimento. pautando seus passos dentro dos ditames da Lei Divina, a 
cultuá-lo, surgindo, então, o culto ao “Fogo Sagrado”, o A Geometria Divina, por ser uma matéria de teor fim de não se desviar do verdadeiro caminho de volta à 
que veio a iniciar o despertar de suas mentes para a altamente abstrato, era, apenas, ensinada nas escolas de Casa do Pai.
abstração e a religiosidade. Assim como, os primeiros Mistérios, como, por exemplo, há mais de 500 a.C., na 

Divinas 
Proporções

Por: Irmão Francisco Feitosa

Tempo de Estudos

Indicador Profissional



Novembro 2011 05

m solenidade de gala 
realizada no dia 21 de 
outubro, na  Câmara E
d o s  G r a u s  

Filosóficos do REAA, 
gentilmente cedida pelo 
Delegado Litúrgico Alberto 
Gianordoli, com as presen-
ças do Soberano Grande 
Primaz do Rito Brasileiro, 
Ir\Nei Inocêncio dos 
Santos, acompanhado pelo 
Eminente Grão-Mestre 
Estadual do GOB-ES, 
Ir\Américo Pereira da 
R o c h a ,  e  d i v e r s a s  
Autoridades Maçônicas, o P o s t e r i o r m e n t e ,  o  ES, Ir\ Américo Pereira da 
Supremo Conclave do Rito Soberano Grande Primaz do Rocha, foi agraciado com 
Brasileiro realizou Sessão Rito Brasileiro, procedeu às uma belíssima placa come-
de gala, na cidade de Vitória, solenidades de posses as morativa em agradecimento 
Espír i to  Santo ,  cujos  funções de Delegados aos relevantes serviços 
objetivos principais foram Litúrgicos, aos Irmãos: prestados ao Rito Brasileiro 
Recepcionar nas prerrogati- Marcos Antonio Bezerra, em particular e a Ordem em 
vas e privilégios inerentes Euclésio Ribeiro da Silva e Geral no Estado do Espírito 
ao Grau 33 na referida Jefferson Barbosa Pereira, Santo.
Potência, “Servidores da respectivamente, que irão Concluída Sessão, os 
Ordem, da Pátria e da Administrar as Delegacias convidados participaram de 
Humanidade”, os Ilustres na forma estabelecidas pelo um fausto Ágape, no Salão 
Maçons: Carlos Alberto Rito Brasileiro de Banquetes da Centenária, 
Conde Santos, Jefferson Em homenagem especia- receptiva e atuante Loja 
Barbosa Pereira  e José  líssima, o Eminente Grão M a ç ô n i c a  U n i ã o  e  
Olívio Grillo. Mestre Estadual do GOB- Progresso.

pertencente a Grande Loja Trata-se estes documentos de talvez até com fins políticos, ou 
Provincial de Pernambuco, manuscritos que foram ofereci- ainda para obter as benesses do 
provavelmente pertencente ao dos ao Imperador, pensando que 
Grande Oriente do Passeio, no o mesmo aceitasse ser Grão-
século XVIII, segundo alguns Mestre, ou no mínimo ser o 
autores em 1878 e segundo Protetor deste movimento que 

É um Rito Regular, já que outros em data muito anterior ou pretendiam fundar. Entretanto, 
acata os Landmarques e demais seja mais ou menos em 1848, o D.Pedro II°, muito embora nunca 
princípios tradicionais da qual com um contingente alem tenha sido inimigo da Maçonaria 
Maçonaria, e os usos e costumes dele e mais 837 maçons, jamais pensou em ser maçom. 
antigos. Com isso, pode ser elaboraram uma Constituição Guardou os documentos e 
praticado em qualquer país. Especial do Rito Brasileiro, posteriormente os entregou à 
Proclama a glória e a fraternida- colocando o mesmo sob a tutela Imperatr iz  Dona Thereza 
de dos homens, e estabelece, de D.Pedro IIº e do Papa. Cristina Maria de Bourbon. Daí a 
durante as sessões, a presença E x i s t e m  d e p o s i t a d o s  n a  exp l i cação  po rque  e s t e s  
das três Grandes Luzes: o Livro Biblioteca Nacional no Rio de documentos estão na Biblioteca 
da Lei Sagrada, o Esquadro e o Janeiro, dois documentos que Nacional, felizmente até certo 
Compasso, e emprega os pertenceram à D.Pedro II que nos ponto, porque se estivesse em 
símbolos da construção univer- dão informações sobre esta algum arquivo ou biblioteca de 
sal. entidade e que tem o seguinte algum maçom temos a certeza de 

Sua base é a Maçonaria enunciado: que dificilmente teríamos notícia 
Simbólica universa l(graus de “Const:.Maç:. do Esp:. Rit:. desta preciosidade. Aquele Rito, 
Aprendiz, Companheiro e governo imperial.Braz:. de Nob:. e Aug:. Caz:. naquela ocasião não vingou, 
Mestre). Sobre ela se eleva a Es ta  h i s tó r ia  ca iu  no  em cada Pátria, porque a Cor:. Liv:. sob os Ausp:. de porque entre outras contradições, 
Hierarquia de 30 Altos Graus (no esquecimento e este “Rito” que Maçonaria é supranacional, mas S:.M:.I:.S:.D:.P:.S:.I:.B:. meu não aceitava que fossem 
grau 4 ao 33). pretendiam fundar não deu certo. não pode ser desnacionalizante. Alt:. e Pod:.Gr:.da Ord:.Braz:. iniciados pessoas que não 

O Rito Maçônico Brasileiro Mas, após iniciada a Primeira O Rito Brasileiro também em todo o Circulo do Império fossem nascidas no Brasil, 
ou o Rito da Maçonaria Grande Guerra Mundial, em chamado de Rito Maçônico B r a z i l e i r o —  O f f e r e c i d o  mostrando um nacionalismo 
Renovada, concilia a Tradição 1914, o Grão-Mestre do Grande Perene, conviverá fraternalmen- S : . M : . I : . D : . P : . S : . I : .  d o  inconseqüente e alem do mais, 
com a Evolução, para que, assim, Oriente do Brasil, o Irmão Lauro te com todos os Ritos Regulares, B r a z : . A l t : .  e  D.Pedro IIº não estava muito 
a Maçonaria não se torne uma Sodré (iniciado na Loja “Harmo-através da intervisitação e da Pod:.Sen:.Gr:.Mest:. da Ordem interessado em Maçonaria, 
força esgotada. nia” de Belém no dia 1° de agosto interfiliação. O Rito exige dos Brazileira”. apesar de seu pai ter sido maçom. 

Especializa-se no cultivo da de 1888), através do Decreto n.º Obreiros a Vida Reta e o Espírito Entretanto, a D.Pedro IIº que Assim como, não tem lógica um 
Filosofia, Liturgia, Simbologia, 500 datado de 23.12.1914, Fraterno e suas legendas são: - nunca foi maçom, José Firmo rito maçônico se colocar sob a 
História e Legislação maçônicas determina que, em reunião de URBI ET ORBI e HOMO Xavier lhe outorgou o grau 23º, e tutela do Imperador e do Papa.
e estuda todos os grandes 21.12.1914, o Ilustre Conselho HOMINI FRATER. o considerava o Grande Chefe Estamos mencionando este 
problemas nacionais e universais Geral da Ordem aprovou o Protetor, quanto a si, autointitu- fato mais como uma citação, 
com implicações ou conseqüên- reconhecimento e incorporação História do Rito Brasileiro lou-se com o título de Grande diga-se de passagem, porem sem 
cias no futuro da Pátria e da do Rito Brasileiro entre os que Chefe Propagador “ad vitan” considera-lo como um movi-
Humanidade. Realiza a indispen- compõem o Grande Oriente do Fala-se que o Rito Brasileiro sendo que, no caso de seu mento maçônico propriamente 
sável cultura doutrinário- Brasil, com os mesmos ônus e teria tido uma origem aparente- falecimento seria substituído por dito, e sim como uma sociedade 
maçônica e também a cultura direito, regido liturgicamente m e n t e  r o m â n t i c a  e m  um Grande Chefe Conservador. secreta nos moldes da Maçonaria 
político-social dos Obreiros. pela sua Constituição particular.Pernambuco, quando o comerci- Senão estranho, todavia, muito para se colocar a serviço do 

Impõe a pratica do Civismo Fonte: wikipediaante e maçom José Firmo Xavier curioso e interessante. Imperador e da religião católica, 

Brasão do Rito Brasileiro
Grão-Mestre Geral Lauro Sodré

Geral



Eminente Grão Mestre Estadual
Irmão  Américo Pereira da  Rocha
 
Venho à Vossa presença, respeitosamente, movido 

pelo espírito maçônico de erguer templos à virtude e 
cavar masmorras ao vício, conclamar a este Oriente a 
apoiar a consolidação da conquista, ainda que 
temporária, pois decorre de medida liminar, conseguida 
por Ir.'. obreiro deste nossa Oficina, Vladimir Polízio 
Júnior, que, no exercício do seu ofício no mundo profano, 
conseguiu, como é de vosso conhecimento, junto ao 
poder judiciário, ordem para que todos os capixabas 
desprovidos de recursos materiais, tenham direito a 
tratamento nas unidades de saúde nos mesmos prazos 
fixados por resolução da Agência Nacional de Saúde aos 
que possuem planos de saúde privados.

Em nossa Loja, Excelentíssimo Eminente, já há 
alguns anos, invocamos IIr.'. para participar da 
administração, gestão e diretoria de asilo, casas de 
abrigo e passagem, conselhos municipais, associações 
de moradores, partidos políticos, clubes recreativos, 
projetos sociais e a tantas outras entidades locais, a fim 
de obter espaço suficiente para realizar o que 
consideramos ser o principal objetivo do trabalho 
maçônico, o qual seja, promover os necessários 
progressos no mundo não maçônico através da 
dedicação, do esforço conjunto e do exemplo.

Neste passo, certo do desconhecimento da grande 
maioria da população da existência deste processo 
promovido por nosso Ir.'., bem como da decisão liminar 
que garante a todos o referido benefício, venho em nome 
dos obreiros da Loja Fraternidade Guanduense solicitar 
caso seja possível, através de prancha ou por meio mais 
adequado, que o GOB/ES participe às demais Oficinas 
de nosso Oriente sobre a importância e a relevância da 
conquista acima descrita, auxiliando assim, no apoio à 
defesa dos interesses coletivos da população e na 
motivação para que iniciativas dessa natureza possam 
frutificar em outras Lojas de Vossa Jurisdição.

Fraternalmente,
Rodrigo A. de Martin
Venerável Mestre
 ARLS Fratrenidade Guanduense. 1396.
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Motivadas pela importância g e m ,  p ó s - g r a d u a d a  e m  
da ação conjunta e efetiva de Atendimento de Emergência, 
prevenção contra o câncer, as professora de disciplinas 
Fraternas da Aliança Solidária, correlatas e com atuação em 
vinculadas à Loja Maçônica enfermagem neo-natal.
Monteiro Lobato nº 3740, A FFAS contou com o 
oriente de Vila Velha, promove-
ram um encontro, no dia 5, onde 
o tema foi discutido e divulgada 
a Campanha Outubro Rosa.

As Fraternas trocaram 
informações e experiências e 
distribuíram material informati-
vo gentilmente cedido pela 
AFECC - Associação Feminina 
de Educação e Combate ao 
Câncer. 

Os cunhados e sobrinhos 
também participaram e estão 
comprometidos com a responsa-

efetivo e fundamental apoio da bilidade de levar ao maior 
Administração do Condomínio número de pessoas a importân-
Itaparica Mar em Coqueiral de cia da prevenção do câncer.
Itaparica onde foi realizada a O Movimento Outubro Rosa 
palestra, formando uma parceria é internacional e diversas 
que resultou no congraçamento instituições públicas e privadas 
entre fraternas e demais e ong's se mobilizam em defesa 
voluntários dedicados às causas dessa causa.
sociais.Alguns sites tratam do 

A t e n d e n d o  a o s  s e u s  assunto e vale a pena visitar, use 
objetivos, a FFAS empreenderá o Google e terá à sua disposição 
outros projetos em favor da informações e orientações!
saúde com o apoio da Loja O Dia da Fraternidade 9 de 
Maçônica Monteiro Lobato nº outubro, conforme instituído 
3740, à qual está vinculada.pelo GOB, também foi come-

 A Presidente, Rosiene Vieira morado e as fraternas receberam 
Damascena,  agradeceu a  o carinho e apoio do cunhados.
presença de todos, a dedicação e 
compromisso das fraternas que Palestra
se fizeram presentes - Ilma, Para ressaltar a importância 
Ludmila, Fátima Ferreira, da prevenção contra o câncer, a  
Te rez inha  Be lém,  Ká t i a  FFAS promoveu uma palestra 
Brandão, Arlete Brandão, gratuita e aberta à comunidade.
Elizabeth Coutinho (Guardiã da O tema Prevenção: Chave 
Democracia) e Leila Rocha Para Uma Vida Saudável, foi 
Induzzi - Presidente Estadual da apresentado de forma brilhante 
FFCS-ES. pela sobrinha Enfª Luísa Vieira 

Lança, graduada em enferma-

GERAL

A relevância do tema desenvolvi-
do por D. Telma aponta dados 
estarrecedores sobre a ação 
malévola do Câncer e constitui 
uma séria advertência para as 
comunidades e os Poderes 
Públicos. Leia o discurso na 
ítegra:

Agradeço a  Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo por meio de seu presidente 
- deputado Rodrigo Chamoun, a 
Comissão Especial em Defesa 
dos Direitos da Mulher, por meio 
de  sua Presidente Deputada 
Luzia Toledo – e de sua  Vice - 
Presidente  Deputada Lúcia 
Dornelas,  o gentil  convite para planeta. Este ano, com o apoio do 
participarmos desta Sessão Além dos significados de estilista capixaba, Ivan Aguilar, 
Especial e falar um pouco  sobre força e resistência e, ao mesmo confeccionamos  gravatas na cor 
o Movimento Outubro Rosa, na tempo de delicadeza, as rosas rosa, para incentivarmos a 
segunda edição da Campanha no também simbolizam a versatili- homens a aderir ao movimento 
Espírito Santo,  pela Afecc e  que dade que é própria das mulheres. Outubro Rosa, alertando-os para 
esse ano leva o  título “ Outubro Portanto, durante este mês, darem prioridade à visita ao 
Rosa- Um toque pela Vida”. quando vocês avistarem a médico, deixando de lado o 

Quando recebemos da  iluminação rosa em monumen- preconceito com relação aos 
F e d e r a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e  tos, em um órgão público ou exames realizados.
Instituições Filantrópicas de privado, quando alguém estiver  Este ano tivemos uma 
Apoio à Saúde da Mama com a camisa, boné,  gravata ou  importante conquista mundial 
(Femama) o convite para trazer lenço da nossa campanha ou  que foi a Declaração Política 
para o Espírito Santo o Outubro estiver de rosa ,lembrem-se  do sobre Doenças Crônicas Não 
Rosa, sabíamos que o desafio era nosso movimento e juntem-se a Transmissíveis. O documento foi 
grande e que a responsabilidade nós. firmado em Assembléia Geral de 
era ainda maior. A estimativa do INCA- Alto Nível da Organização das 

 O Outubro Rosa é uma Instituto Nacional do Câncer Nações Unidas (ONU), em Nova 
campanha mundial de mobiliza- para 2011, é que, no Brasil,  York. Entre os compromissos 
ção e conscientização da 500.000 novos casos câncer firmados pela Declaração está a 
prevenção e da detecção precoce sejam descobertos. São espera- prioridade em relação à detecção 
do câncer, que busca chamar a dos 236.000 casos novos para o precoce, o rastreio e o diagnósti-
atenção, principalmente das sexo masculino e 250.000 para co dessas doenças, entre elas, o 
mulheres, para a importância de sexo feminino. As regiões Sul e câncer de mama. O mundo está se 
diagnosticar precocemente o Sudeste, de maneira geral, mobilizando em prol desta causa. 
câncer, dando ênfase a realização apresentam as maiores taxas. O câncer não escolhe raça, classe 
dos exames preventivos. O câncer de mama é o social ou idade.

Sabemos que quanto mais segundo tipo mais freqüente no  A Afecc, em sua segunda 
cedo à doença for diagnosticada, mundo e o mais comum entre as edição da Campanha Outubro 
maiores serão as chances de cura. mulheres. O número de casos Rosa, este ano envolverá todo o 

Mobilizar pessoas em prol de novos de câncer de mama Estado, graças ao apoio do 
uma causa, não é fácil. Para esperados para o Brasil em 2011 Governo e do engajamento da 
sensibilizar a mudança de hábito, é de 49.000. O câncer do colo do Secretária Estadual de Saúde, 
tomar uma atitude positiva, de se útero é o segundo tipo de câncer que envolveu todos os municípi-
cuidar é preciso muita determi- mais freqüente entre as mulheres, os nas ações, convidando cada 
nação. com aproximadamente 500 mil um dos 78 secretários de saúde 

É, com essa determinação casos novos por ano no mundo, para traçarem estratégias de 
que a Afecc almeja, com a sendo responsável pelo óbito de, envolvimento com a população 
campanha, que Outubro seja um aproximadamente, 230 mil assistida.
mês que levará todos a refleti- mulheres por ano. E, durante todo o mês de 
rem, a se tornarem mais consci-  No ano passado, no Hospital outubro, diversos eventos 
entes, a cuidarem de si mesmos. Santa Rita, realizamos 148.090 organizados pela AFECC estão 
Que tomem a atitude da respon- sessões de radioterapia e  46.917 alertando sobre a importância da 
sabilidade  com a sua saúde e sessões de quimioterapia. Foram prevenção e do diagnóstico 
com a saúde do próximo. Isso diagnosticados  2.937  novos precoce, buscando conscientizar 
fará a diferença. E, a cor rosa, que casos de câncer. De 2005 a 2009, cada vez mais as pessoas, sobre 
já está presente em todo o Estado o Santa Rita registrou 2.354 os alarmantes números da 
não deixará  que esqueçamos, casos novos de câncer de mama e doença a cada ano.
nem um minuto sequer, o valor 1.709 casos de câncer de E todos podem aderir ao 
da vida e o quão importante é próstata. movimento. Engaje-se, use a 
preservá-la. O número de casos novos de criatividade e participe. Envolva 

Mas por que a cor rosa?  No câncer de próstata estimado para sua cidade, sua empresa, a 
Brasil e no mundo, a luta contra o o Brasil no ano de 2011 é 52.000, família e os amigos. 
câncer de mama é simbolizada maior do que os casos previstos Qualquer ação é bem-vinda, 
pela rosa, considerada a mais para mama. Esses dados são mas deve estar sempre acompa-
feminina das flores. alarmantes. Temos que envolver nhada da informação sobre a 

Em vários idiomas, a cor rosa os homens neste movimento de importância da prevenção e 
remete à flor da roseira, uma preservação da vida. Temos que diagnostico precoce do câncer. 
planta que teve sua origem no apoiar as políticas públicas de Saiba que todos juntos  é o que  
deserto da antiga Pérsia, em saúde para que facilitem o acesso faz a diferença.
condições climáticas e geográfi- a exames preventivos e de  Participe com a Afecc !!! 
cas bastante adversas, mas que a detecção precoce da população Junte-se a nós!!!
despeito disso vingou em todo o masculina também. Obrigada

A  Assembléia Legislativa do Espírito Santo,  realizou sessão especial em comemoração ao Outubro 
Rosa. Na oportunidade, a presidente da Afecc –  Hospital Santa Rita, D. Telma Dias Ayres proferiu 
um discurso falando da origem e dos objetivos do Programa Outubro Rosa.

D. Telma Dias Ayres presidente da AFECC

colaboração do Irmão Alcy Ribeiro
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www.viniltapetes.com.br

 Eminente  Grão Mestre 
Americo Pereira da 
R o c h a  c o n c e d e u  a  O

Comenda Domingos José 
Martins aos Irmãos Jaques 
Marques Pereira e Fernando 
Campagnoli. A solenidade 
aconteceu no templo da ARLS 
Dr. Américo de Oliveira e a 
concessão deu-se em razão de o 
Irmão Jaques Marques Pereira 
ter sido o Venerável que 
comandou a construção d'aquele 
templo além de possuir um 
brilhante currículo de serviços 
prestados a Maçonaria. Na 
mesma ocasião o seu retrato foi 
colocado na galeria de veneráve-
is.

Foi o idealizador e um dos Esp. Santo. da Rocha.
principais fundadores da ARLS O irmão Fernando, além de R e c e b e u ,  t a m b é m ,  a  
Prof. Hermínio Blackman, cujas ser um valoroso irmãos, ter mais comenda, o atual venerável da 
reuniões iniciais aconteceram na de 43 anos de Maçonaria, Loja Dr. Américo de Oliveira, o 
garagem de sua residência. Foi exerceu vários cargos na irmão Guilmarino Intra Filho, 
também, junto com os irmãos GLMES e foi o primeiro experto que na ocasião disse se sentir 
A l y  P o l e t e  e  F e r n a n d o  nas iniciações do também honrado e destacou a importân-
Campagnoli, dentre outros,  homenageado Jaques Marques cia dos demais homenageados 
fundador da loja Experiência e Pereira do atual Grão Mestre do para a loja Dr. Américo de 
sabedoria,  pertencente às GOB-ES, irmão Americo Pereira Oliveira. 
Grandes Lojas Maçônicas do 

Geral

O Departamento Feminino 
da Loja Antônio Firmino 
Demuner do Oriente de Rio 
Bananal, realizou no dia 22 de 
outubro a 5ª edição do já 
tradicional Baile dos Anos 
Dourados.

O evento aconteceu no 
Clube Recreativo de Rio 
Bananal e contou com a 
presença de aproximadamente 
500 pessoas em sua maioria 
vestidas a caráter, em trajes 
baseados no que se usava nos 
chamados anos dourados.

A animação mais uma vez 
esteve a cargos de Paulo 
Woop's e Megabanda, que 
tocou músicas que foram 

Demuner agradece aos patroci- mento tradicional  na comunida-
sucesso nas décadas de 60, 70 e 

nadores e a todos que estiveram  de de Rio Bananal e promete 
80.

presentes pelo sucesso do evento mais alegria no próximo ano. 
O Departamento Feminino  que já se tornou um aconteci-

da Loja Antônio Firmino 


