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No evento festivo a Linhares Unido 
conseguiu a proeza de reunir, numa 
só noite, o Sob\ Grão-Mestre Geral 
do GOB, Ir\ Marcos José da Silva, o 
Sapientíssimo Presidente da SAFL, 
Ir\ Arnaldo Soter Braga Cardoso, e 
o Sap\ Pres\ do Supremo Tribunal 
Federal Maçônico, Irmão Dorival 
Lourenço da Cunha, fato que carac-
teriza o prestígio da Loja Linhares 
Unido frente a maçonaria nacional e 
estadual, pois, pela primeira vez, na 
história da maçonaria brasileira 
uma loja consegue reunir as maio-
res autoridades que representam o 
poder federativo que sustenta o 

Grande Oriente do Brasil. > 05

 A ARLS “Liberdade e  Luz”  nº 1029 
do Oriente  de Guaçui, comemorou 
suas Bodas de Girassol, resgatan-
do memórias de sua história nestes 
85 anos de existência. >06

>06

>03

Liberdade e Luz
comemora 85 anos

>07

Padre católico ingressa
na Maçonaria

>05

PAEL realiza 
sessão de 

encerramento
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Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

Conduta Maçônica        

Um Maçom não é somente a pensa ser sábio, pensa que sabe Tríplice Aliança podem evitar 
honra de ingressar nos mistérios tudo, quando na realidade não flagelos impostos pelo próprio 
da construção, nem usar roupa sabe nada.” homem, único animal que mata e 
preta, assistir reuniões, praticar O homem tem dentro de si um destrói por prazer.
filantropia ou identificar-se reino celestial à toda prova e não Lembrar que “ somente 
através de sinais. sabe que em seu interior abriga a quando for secado o último rio; 

Deve ter dentro de si a trilogia luz do Grande Arquiteto Do cortada a última árvore; 
d a  T O L E R Â N C I A ,  d a  Universo, mas insiste em envenenado o último peixe e 
I R M A N D A D E  e  d a  construir um mundo repleto de abandonado o último amigo é 
FRATERNIDADE,  princípios atrocidades, de invejas, de que o HOMEM se dará conta de 
básicos exigidos para ser um bom intolerâncias, quando seria que não poderá comer o dinheiro 
artífice da Arte Real. muito mais fácil olhar para que possui".

Acrescenta-se, ainda, a dentro de si e achar a cristalina Não julgue para não ser 
RAZÃO de ajudar e respeitar o mina da fraternidade. julgado, porque com a medida 
Irmão e o próximo; de entender Só pode ser fraterno quem se com que tiver medido seu 
que a Maçonaria é una e indivisí- sentir igual, só pode sentir-se próximo, hão de medi-lo. São 
vel; de estender a mão a um igual quem é livre e de bons Paulo dizia: a língua é uma 
necessitado; de compreender que costumes, só é feliz quem faz o espada de dois gumes, que pode 
aqui só há lugar para quem tem próximo feliz. ferir ao ser usada. Ouça a voz da 
no coração a chama viva da O Maçom não pode conhecer consciência e seja tolerante, 
tríplice argamassa da igualdade, o fracasso porque o mundo virtude dos “filhos da viúva”. 
da fraternidade e da irmanda- necessita de sua força espiritual, Não esquecer de que “os 
de; porque somos o Arauto dos mental e moral para salvá-lo dos covardes não tentaram; os fracos 
sublimes e sábios ensinamentos desmandos, como fizeram voltaram do meio do caminho e 
que poucos possuem; porque grandes vultos que a história somente os fortes conquistam ao 
somos diferentes e privilegiados registrou. ápice.”
por compreender a humanidade à Devemos evitar desavenças Nunca pergunte o que a 
luz do foco da decência e da  pessoais, brigas (no bom Maçonaria pode fazer por você e 
moral. sentido), postura irregular nas sim o que você pode fazer por Ela 

Se assim não fosse, seríamos Lojas e “fofocas” dentro do e pelo social.
*Boris Castro e Juiz Vice meros Clubes ou Agremiações e Templo quando pregamos 

Presidente do Tribunal Eleitoral – ao nosso lado teríamos apenas filantropia, amor e paz.
Inspetor Geral da Ordem Grau 33 – vizinhos e não autênticos Irmãos Às vezes perguntamos : que 
Membro do Capítulo Royal Edward O sábio  Rei  Sa lomão vieram fazer entre nós estes 
da Inglaterra – Acadêmico da 

costumava dizer: “o mundo está aventureiros que juraram “ ó 
Academia Maçônica de Letras – 

repleto de maldades e vaidades quão bom e suave é que os Advogado – Jornalista                                                  
que nada mais são do que Irmãos vivam em união.”  
fantasias. Por isso o ignorante Somente os representantes da 

*Ir\Boris Castro - e-mail:  boriscastro@oi.com.br 

umerosos pedidos de ingresso na Sublime Instituição 
continuam a ser apresentados em nossas Lojas, Nregistrando o interesse da sociedade brasileira, e a 

confiança que ela deposita nesta irmandade de homens livres e 
de bons costumes, que tem orientado a Nação em muitos 
momentos históricos decisivos, e ainda se apresenta como 
herdeira, que é, de fato, de muitos usos e costumes 
procedentes organizações análogas da Idade Média e da 
antiguidade clássica.

O charme do mistério, como já foi dito, é poderosa força de 
atração que está sempre presente, na Maçonaria, e encanta 
àqueles que, dentro do coração sensível ao bem, conservam 
um ideal de aperfeiçoamento só alcançável por meios 
transcendentais, ou melhor através do processo iniciático, o 
modo de crescimento que só se pode compreender praticando.

A esses novos adeptos do caminho maçônico, a esses 
novos caminhantes da vereda estreita, futuros mestres da 
ordem, devemos oferecer todo apoio possível, em matéria de 
instrução graduada e cercada por grande noção de 
responsabilidade, tornando-os capazes de orientar as 
comunidades segundo os princípios do bem estar geral e da 
prevalência do espírito, conforme nossos estatutos.

Todos sabemos o processo de admissão é rigoroso e 
invasivo. A sujeição de bom grado as nossas investigações 
pessoais revela um grau de adesão que pouco se encontra em 
outros lugares, principalmente ante a consideração das 
características do mundo moderno, com toda a sua coorte de 
maldades a inspirar o sentimento de desconfiança.

Os velhos mestres de Lojas são resultado da acolhida 
generosa e da aprendizagem correta proporcionada aos jovens 
de outras quadras. E esses mestres mais antigos estão 
destinados a ser substituídos justamente pelos neófitos de 
hoje, sedentos, todos, dos conhecimentos que a Arte Real tem 
em condições de transferir-lhes.

A iniciação do primeiro grau está resumida, simbolicamente, 
na cerimônia de admissão; é a culminação de um ato litúrgico 
onde certamente não estão fora as influências do Altíssimo com 
toda a sua energia da Onipresença o que inspira os Maçons, 
antigos e modernos, a considerarem, sem reservas, a 
universalidade da Maçonaria.

Marcos José da Silva
Grão-Mestre Geral

Confiança na Ordem
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imagens que foram postas no ar pela 
imprensa registraram e trataram como 
secundária uma que poderia ser melhor 
analisada pelo cidadão brasileiro: uma 
janela, fogo e nossa bandeira...

Cabe mesmo o ato de queimar o pavilhão 
nacional como alegoria à insatisfação de Tem sido cada dia mais comum 
haver a policia detido os pivôs da ação?encon t ra rmos  pessoas  do  nosso  

A ideologia presumida na manifestação relacionamento diário mencionando a 
desencadeada por tal motivo pode ser velocidade do tempo; expressões do tipo 
tratada como acima do símbolo maior da “como este mês/ano  passou depressa 
nossa pátria?demais” são ouvidas a toda hora de todo tipo 

Quem deveria cumprir o dever de de gente, dos mais jovens aos mais 
respeitar  -por força de lei- a nossa bandeira experientes cidadãos. Procurem observar e 
tem o direito de fazer manifestações em avaliar o quanto essa sensação tem 
praça pública por futilidades?adeptos... Racionalmente sabemos que o 

O que há por traz de órgãos de tempo é um fator fixo e referencial, assim 
divulgação tão capazes de se indignarem e sendo, a tal variação fica na conta da força 
reagirem contra meninos “zoando” uma de expressão e nos resta  tirar dele o que de 
moça de vestidinho vermelho e curto em melhor  seja  possível.
busca de celebridade e não darem a mínima Pensando bem, talvez haja um meio 
para esse lamentável  gesto “secundário”?termo subjetivo que poderíamos usar para 

Te n h o  c e r t e z a  d e  q u e  e s s e s  entender melhor essa sensação de 
manifestantes acadêmicos que se lixam velocidade tempo/espaço: a informação que 
para o auriverde pendão de nossa terra e tem sido dividida no dia a dia pelos meios 
seu significado jamais aceitariam qualquer próprios, principalmente a internet tem 
o b j e t o  d e  c o n s u m o  c u j a  m a r c a  chegado em algumas situações quase em 
(símbolo/logotipo) seja de segunda linha e tempo real e assim permitindo-nos tomar 
os minimize o status (sic). Afinal, grife é para conhecimento dos fatos  quase como o era 
ser reverenciada, não?no tempo dos “furos” jornalísticos(...). Como 

Quanto ao tempo, ouso repetir em no exemplo que vou citar, infelizmente...
paródia as palavras do poeta:Todo o pais assistiu no início deste mês 

   - Tempo, volta para traz e dá-me tudo o ao movimento desencadeado no campus 
que perdi...universitário em São Paulo quando, 

   Quem se importa?segundo consta, alguns estudantes foram 
                               abordados por soldados da PM e 
*Ir\ Deo Mário Siqueira é Mestre enquadrados por uso de droga no espaço 

Instalado, membro da ARLS Caridade e público. Fato outrora tão chocante mas hoje 
Esperança, Oriente de Jacaraipe -  Serra-banal até pela forma como a arte e a cultura 
ES                                                                                             passaram a tratar o tema. No entanto, as 

Alguém se importa?

*Ir\ Deo Mário Siqueira
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ma parceria entre o grafia saiu de Vitória no dia 4 de das mulheres para cuidarem de 

GOB-ES e GOB-MG outubro de 2011, percorreu sua saúde realizando exames Ulevou o Programa 4.000 km, realizando 858 exa- periódicos de mamografia.

Mamografia Express a traba- mes de mamografia, retornan- Considerando a alta exposi-

lhar durante todo o mês de outu- do no dia 2 de novembro de ção na mídia regional por onde 

bro no estado de Minas Gerais. 2011. a Unidade Móvel de Mamogra-

Tudo começou em um con- Dois fatos chamaram a fia (UMM) passava, o objetivo 

tato informal entre os dois Emi- atenção da equipe, o primeiro foi atingido. As mulheres resi-

nentes Grão Mestres, Irmãos foi em Ribeirão das Neves onde dentes nas cidades próximas as 

Américo Pereira da Rocha colheram o depoimento de uma que foram atendidas, também 

(GOB-ES) e Amintas de Araujo senhora, cuja sobrinha de ape- foram motivadas pela exposi-

Xavier (GOB-MG). nas 12 anos havia falecido viti- ção na mídia e pôde-se consta-

O Irmão Amintas apresen- ma de câncer de mama. O fato tar, um aumento de procura 

tou o Programa na Secretaria foi informado imediatamente à pelo exame de mamografia em 

Estadual de Saúde de Minas Secretaria Estadual de Saúde de todo estado, objetivo do Outu-

Gerais que imediatamente se Minas Gerais. O segundo ocor- bro Rosa.

sensibilizou com a idéia. reu em Juiz de Fora onde a A Unidade Móvel já voltou 

Num prazo recorde chama- comunidade formou uma fila, ao Espírito Santo onde tem 

ram o gestor do Programa a espontaneamente, de aproxi- programado ações de combate 

Minas Gerais e contrataram a madamente 500 pessoas para ao câncer de mama em 10 cida-

unidade móvel para atuar em 12 fazer mamografia, que foram des ainda este ano. Os trabalhos 

cidades de Minas Gerais, come- cadastradas pela Secretaria recomeçaram por Nova Vené-

çando por Belo Horizonte, Municipal de Saúde para reali- cia e Pinheiros. Em Pinheiros, 

Santa Luzia, Ribeirão das zação de exames em outra data. além de ser a cidade que até o 

Neves, Governador Valadares, A atuação da Unidade momento contratou o maior 

Teófilo Otoni, Montes Claros, Móvel de Mamografia regis- volume de mamografias numa 

Patos de Minas, Uberlândia, trou a adesão do Estado de só ação, sendo realizados 500 

Uberaba, Divinópolis, Vargi- Minas Gerais ao movimento exames, o Programa Mamogra-

nha e Juiz de Fora. mundial denominado Outubro fia Express atendeu a paciente 

Unidade Móvel de Mamo- Rosa, despertando a atenção de número 3.000.

Fila em Juiz de Fora - MG Montes Claros - MG

Praça do ET em Varginha - MG Praça em frente a Loja Maçonica em Pinheiros - ES

Praça da Estação em Belo Horizonte - MG

Saida da UMM para Minas Gerais

O Eminente GME  do GOB-ES Américo Pereira da
 Rocha e o Soberano GMG do GOB Marcos José 
da Silva quando a UMM retornou à Vitória

Entre de peito 
nessa campanha
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instituição universal, que se rege em cascata e aos borbotões, na entendeu o magistrado, em voto 
por princípios – denominados de hipótese dos autos. Não existe acompanhado por seus pares, 
landmarks – que são imemoriais notícia de que tivesse havido que a divulgação da proibição do 
e imutáveis, transcendendo as q u a l q u e r  p r o c e d i m e n t o  acesso pela internet, além da 
regras e disposições internas das instaurado contra os maçons leitura do boletim nas lojas da 
potências e lojas que se retirantes antes da expedição GLMB, causaram mácula à boa 
pretendam maçons. Ou seja, desse malsinado decreto. E a reputação do autor, aduzindo que 
constituem eles o conjunto de teratologia avança ainda mais. essa publicidade “de forma 

ecentemente, a Grande Potência no Distrito Federal, das 
princípios definidores do que é O aludido decreto classifica ampla dentro de sua própria 

Loja  Maçôn ica  de  d u a s  d e l i b e r a ç õ e s  d a s  
Maçonaria, e só poderá se c o m o  “ i n d i s c i p l i n a ”  e  comunidade maçônica, como 

Brasília no pagamento Assembleias ,  e  que essa  R considerar maçon quem, tendo “desobediência” os atos de também os noticiou via internet, 
de R$ 14 mil a título de danos proibição de visitar outras 

sido regularmente iniciado, seja desligamento voluntário do no seu site oficial, configurando-
morais para antigo obreiro de sua o f i c i n a s  v i o l a v a  n o s s o  

reconhecido como tal pelos recorrente relativamente à se assim, a meu ver, violação à 
oficina. Tudo teve início quando Landmark.

outros maçons e observe os recorrida. Ora, trata-se de imagem do recorrente perante o 
um grupo não mais se sentia  O juiz que primeiro analisou 

princípios definidores da dispositivo nulo de pleno direito, meio social em que se encontra 
confortável na sua Potência e o caso disse que não houve 

Maçonaria tais como indicados eis que contraria frontalmente o inserido, quer maçônico ou 
requereu, coletivamente, quite nenhum prejuízo passível de 

nesse elenco de landmarks. próprio estatuto da entidade, em profano. Assim, e muito além de 
placet. Durante o período de 6 reparação moral, porque se trata 

 (...) seu art. 68, inciso XIII, o qual, na qualquer dúvida razoável, tenho 
meses, alguns dos integrantes de questão “interna corporis” 

O rompimento de relações consignação de direitos do que o recorrente experimentou, 
desse grupo divergente passaram aduzindo que “se ao passar pelos 

entre a potência Grande Loja e a maçon, está expressamente no episódio, um dano moral, que 
a frequentar várias Lojas, portais das lojas, o maçom deixa 

potência Grande Oriente não assegurado  o  ped ido  de  se configura toda vez que uma 
apregoando que o seu então Grão para trás certos valores profanos 

autoriza à GLMB desatender ao desligamento. pessoa vier a sofrer abalo na sua 
Mestre estaria envolvido em e incorpora outros de mais valia, 

comando expl íc i to  dessa  (...) esfera subjetiva, capaz de lhe 
condutas ilícitas e imorais. não se mostra razoável que ao 

landmark. Veja-se que, em princípio, o c a s i o n a r  v e x a m e s ,  
Quando teve conhecimento sair dali e pelos fatos ali 

(...) foram o recorrente e seus humilhações, transtornos, dores, 
desses fatos, o então Eminente da ocorridos, queira sobrevalorizar 

Sem esforço, é de concluir-se companheiros tachados de dentre outros sentimentos 
G L M B  c o n v o c o u  u m a  aqueles primeiros valores 

que a violência e o desrespeito “indesejados” porque teriam se negativos, abaladores de sua 
Assembleia Geral que, reunida, profanos em detrimento aos da 

perpetrados por tal iniciativa ret irado dos quadros da honra objetiva e subjetiva”. 
deliberou que seus antigos maçonaria.” Inconformado, 

aos mais comezinhos princípios recorrida para ingressar no E s s e  p r o c e s s o  é  
obreiros eram pessoas “não apresentou sua irresignação 

e garantias de dignidade nada Grande Oriente de Brasília. emblemático, e comporta detidas 
gratas”, e que não mais poderiam (TJ/DFT; Recurso Inominado nº. 

ficaria a dever, em arbítrio e Todavia, cumpre reconhecer e ref lexões  sobre  os  fa tos  
adentrar em qualquer Templo. 2006.01.1.110796-9; 1ª Turma 

in iquidade ,  à  Inquis ição  assinalar que isso, no momento discutidos. Afinal, landmarks são 
P o s t e r i o r m e n t e ,  n o v a  Recursal dos Juizados Especiais 

espanhola e à metodologia dos em que concretizaram eles esse dogmas indubitáveis para todos 
Assembleia deliberou sobre a Cíveis e Criminais; relator juiz 

regimes nazista e stalinista. E a propósito, o faziam na plenitude os maçons. Daí a importância do 
aceitação do GOB do ingresso Silva Lemos; j. 02/03/2010; p. 

perplexidade se torna ainda mais de seus direitos, pois a qualquer telhamento, da compreensão 
aos seus quadros daqueles DJe 03/05/2010; v.u.), que 

acentuada quando confrontada maçon é dado filiar-se a outra exata do seu significado e 
obreiros e, por maioria, aprovou- culminou com a reforma da 

com o fato de terem esses atos lo ja  reconhec ida ,  pouco  amplitude, pois é infinitamente 
se o rompimento do "Tratado de decisão. Do brilhante voto do 

sido praticados por dirigentes importando a que potência mais fácil entrar na maçonaria 
Mútuo Reconhecimento e  juiz relator, foram abordados 

altamente qualificados de uma maçônica ela pertencesse, e que se permitir que a maçonaria 
Fraternal Amizade" com o diversos institutos da nossa 

instituição, como a Maçonaria, naquele preciso momento, a penetre no coração do homem.
Grande Oriente do Brasil e seu Ordem, dos quais destaco: 

que em seus fundamentos e recorrida e os Grandes Orientes 
federado Grande Oriente do “(...) 

finalidades basilares propõe-se à do Brasil e do Distrito Federal *Vladimir Polízio Júnior, é 
Distrito Federal. O caso chegou à Chama-se a atenção, aqui, 

deputado federal pela ARLS luta contra o despotismo e a m a n t i n h a m  t r a t a d o  d e  
justiça porque um dos Irmãos para uma singularidade da Estrela do Acre nº 3287, e membro tirania, e busca fomentar, ao lado f r a t e r n i d a d e  e  m ú t u o  
desse grupo se sentiu ofendido condição maçônica. É de d a  A R L S  F r a t e r n i d a d e  da liberdade, a justiça, razão e a reconhecimento.
moralmente por conta da conhecimento geral, fatos Guanduense nº 1396tolerância. (...)”
divulgação, e consequente leitura acessíveis a quem se interesse, 

Entretanto, os absurdos vêm S o b re  o  d a n o  m o r a l ,  
em todas as Lojas daquela que a Maçonaria constitui uma 

*Ir\ Vladimir Polizio Júnior

Geral

denomina-se de “Mestre” aquele ingresso dos chamados “Acei- menor propósito de aprendizado 
que se reveste do avental, t o s ” ,  o r i u n d o s  d o  moral, sequer filosófico, quiçá, 
recebido quando exaltado ao Rosacrucionismo, da Alquimia, espiritual.
terceiro Grau. Em sua enorme do Hermetismo, da Cabala, Esse quadro atual muito nos 
maioria, jamais, perceberam que perseguidos, que foram, pela preocupa, pois entendemos que 
o Mestre que deverá ser intolerância da Igreja Católica, Iniciação é o passo mais sério 
desperto, sempre, esteve dentro refugiando-se em nossa Ordem. que se pode dar na vida, 

Às vésperas das festas que envolve as festas natalinas, de si mesmo e o propósito da A partir de então, a Maçonaria se contraindo-se, com sua profana-
natalinas, o povo maçônico, momento em que os Irmãos preparação de um postulante nos revestiu de um profundo ção, conscientemente ou não, 
novamente, prepara-se para voltam suas atenções para as G r a u s  d e  A p r e n d i z  e  simbolismo esotérico e suas um carma terrível. 
iniciar um “pequeno recesso”, confraternizações junto a seus Companheiro é parte do trabalho atividades templárias passaram a Muitas Lojas, já estão 
que, adotado como Usos e familiares, o que vem a ser muito de despertá-lo. Por isso, sua cumprir, com excelência, o papel contando os dias para iniciarem 
Costumes, transformou-se no justo e saudável. caminhada pelas Doze Colunas de uma verdadeira Escola de suas “Férias Maçônicas”, e, tão 
que ficou conhecido por “Férias A falta de consciência do Zodiacais (Norte e Sul), como o Iniciação. somente, reencetarem suas 
Maçônicas”. Refletindo sobre trabalho templário maçônico, Sol perpassando todo o cinturão Longe de seus propósitos atividades, conforme seus “usos 
tal coisa, começamos a concluir leva-nos a observar Lojas que zodiacal ,  como Hércules  iniciáticos, o que temos visto, e costumes”, após o Carnaval. 
que, a Ordem Maçônica, no que iniciam tal recesso já na primeira vencendo cada etapa de seus hoje, é um total desconhecimen- Seus Templos, durante tal 
se refere a uma Escola de semana de dezembro e, somente, doze trabalhos para se tornar um to da magia de um Ritual período, por certo, irá acumular 
Iniciação, perdeu, em muito, seu retornam as suas atividades após Iniciado, ou seja, despertar seu Maçônico, além de o completo a poeira da ignorância de seus 
objetivo. o Carnaval. No mundo profano, Mestre Interior. descomprometimento com a membros, e ecoar o silêncio do 

É claro que, administrativa- de fato, quase nada funciona Na acepção da palavra, hoje, ritualística e a lastimável vazio de suas consciências, 
mente, toda instituição, nas duas nesse período, sendo que o novo não temos mais “Mestres”. profanação de nossos Templos. abandonados, que foram, como 
semanas que envolvem as festas ano, apenas, começa, de fato, C a r e n t e  d e  v e r d a d e i r o s  No dito popular: “quem não sabe um corpo sem Alma. 
natalinas, buscam fazer um após os festejos carnavalescos. Instrutores, mal se tem prepara- rezar acaba tacando pedra na O incentivo ao estudo e à 
breve recesso, retomando suas Isso no mundo profano, mas do Irmãos para serem exaltados. cruz!” pesquisa, a conscientização do 
atividades nos primeiros dias de estamos falando de uma Escola E o pior, esses, sem a menor Influenciados por uma nosso papel dentro e fora de 
janeiro. Quando falamos em de Iniciação, cujos compromis- base, passam a ser os instrutores sociedade capitalista, que exalta nossos Templos, têm sido a 
uma Ordem Iniciática, que se sos estendem-se bem mais do de novos postulantes ao o material e incentiva o consu- bandeira que ousamos empunhar 
predispõe a fazer um trabalho que fazer feliz a humanidade, mestrado. Cegos a guiarem mismo desvairado, muitos de em nossa Trajetória de Luz. 
em templo, portanto, Templário, pelo amor... cegos à beira de precipícios. nossos Irmãos, desprovidos do Desejamos a todos um breve 
falamos em manutenir uma A Maçonaria vem, ao longo Com isso, cada vez mais, espírito maçônico que se espera, e reflexivo recesso, e que tal 
conexão, ora aberta no momento de sua história, perdendo seu estamos nos distanciando do real têm feito de nossa Sacrossanta período apresente-se como a 
da sagração daquele santuário, caráter templário. Arriscaríamos trabalho de uma Escola de Instituição um “clube de oportunidade de refletir sobre a 
entre os dois mundos – o Divino dizer que, grande parte de seus Iniciação, em especial, em sua serviços”, a fim de atender seus pergunta que deverá se fazer 
e o terreno. membros, não tem o menor parte templária. interesses comerciais, profissio- latente em suas mentes: o que 

Em nosso humilde entender, conhecimento e/ou consciência A Maçonaria teve um nais e pessoais.Lamentavelmen- vindes fazer aqui?
esse trabalho não deveria ser da magnitude do trabalho em enorme salto de qualidade, no te, esses pseudoiniciados têm Até breve!
interrompido. Mas admitamos Templo  a  ser  rea l izado.  que se refere à ritualística, nos trazido outros tantos que 
que se faça pelo breve período Ignorando tais mistérios,  séculos XVII e XVIII, com o adentram a Maçonaria sem o 

Consciência Templária
* Irmão Francisco Feitosa 
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 L o j a  M a ç ô n i c a  George Duarte de Freitas A concentração de inúme-
Filho foi condecorado com a ras autoridades na sessão de Linhares Unido Or\ 
Cruz da Perfeição Maçônica. iniciação comprova a valorosa d e  L i n h a r e s - E S ,  A
Também foram condecorados dedicação e esmero da realizou no dia 04 de novem-
com o título de Membro Diretoria da Loja, além de bro uma sessão magna de 
H o n o r á r i o  d a  A G B L S  demonstrar o respeito que a iniciação histórica e que ficará 
Linhares Unido, os Irmãos Loja detém na maçonaria registrada nos anais da 
Américo Pereira da Rocha, estadual e nacional, ressaltan-maçonaria capixaba, quiçá 
Dorival Lourenço da Cunha, do que o seu Quadro conta brasileira, quando foram 
Arnaldo Soter Braga Cardoso ainda com 02 juízes do iniciados os Irmãos Joelson de 
e o presidente da PAEL-ES Tribunal de Contas Estadual, Souza Tavares Júnior, Paulo 
José Renato Valadares que foi 02 membros do Conselho Ricardo Camatta de Assis e 
representado pelo venerável Estadual e 01 Deputado Thiago Monteiro Bonatto. 
d e p u t a d o  I l s o n  A l v e s  Estadual.No evento festivo a 
Pessoa.      Linhares Unido conseguiu a 

proeza de reunir, numa só 
noite, o Sob\Grão-Mestre 
Geral do GOB, Ir\ Marcos maçonaria brasileira uma loja Andrade de Oliveira, além de 
José da Silva, o Sapientíssimo consegue reunir as maiores 15  (qu inze)  deputados  
Presidente da SAFL, Irmão  autoridades que representam o federais ,  representantes 
Arnaldo Soter Braga Cardoso, poder federativo que sustenta exclusivos de lojas de nosso 
e o Sap\ Pres\ do Supremo o Grande Oriente do Brasil. Estado, o que se tornou 

Ainda para coroar de êxito também um evento histórico Tribunal Federal Maçônico, 
o evento, a sessão teve a pelo fato de ser a maior Irmão Dorival Lourenço da 
presença do Grão-Mestre concentração de deputados Cunha, fato que caracteriza o 

federais já ocorrida no prestígio da Loja Linhares Estadual do GOB-ES, Ir\ 
Espírito Santo, quiçá no Unido frente a maçonaria Américo Pereira da Rocha e 
Brasil.nacional e estadual, pois, pela do Grão-Mestre Estadual 

Na mesma sessão o Irmão primeira vez, na história da Honorário, Ir\  Cecílio 

As dezenove lojas existentes 
atualmente no país, reuniram-se 
em Natal-RN,  para realizar o 5º 
Congresso do Movimento 
Nacional Monteiro Lobato.

A abertura foi feita pelo 
Grão-Mestre Honorário do 
GOB-ES Ir\ Cecílio Andrade 
de Oliveira que esclareceu 
àqueles que ainda tinham 
dúvida, que o Movimento 
Monteiro Lobato foi criado por 
u m  G r u p o  d e  M a ç o n s  
Petroleiros e não Petroleiros, 
com o objetivo de, além de 
promover o bem estar da 
Humanidade,  defender  a  
Petrobrás, a Amazônia, as 
Forças Armadas, os Poderes 

da Executiva Nacional do Exército - Presidente do Clube Pátrios, enfim lutar pela 
Movimento Monteiro Lobato, Militar, Ir\ Maynard Marques Soberania do Brasil, mesmo que 
Ir\ Aníbal Ayala San Tomé, de Santa Rosa, General de tal atitude possa contrariar 
representando o Soberano Exército; Ir\ Edson Leal Pujol, interesses variados despertando 
Grão-Mestre Geral do GOB, General de Divisão; Ir\ Luiz ódio e perseguições.
Ir\ Antônio Pinheiro Braga, Carlos Rodrigues Padilha, Salientou ainda o Ir\ 
Pres idente  da  PAEL/RN General de Brigada; Ir\ Cecílio que, embora seja um 
Representando o GOB-RN, Ir\ N e w t o n  M o u s i n h o  d e  ideal de maçons, o movimento 
Raimundo Farias, Grão-Mestre Albuquerque, General de Monteiro Lobato não tem a 
do GOB-PA, Ir\ José de Jesus intenção de criar uma nova Brigada; Ir\ João Manoel 
Bilio Mendes Grão-Mestre do Potência Maçônica e tão pouco Sandim de Rezende, Tenente 

de se reportar em nome da GOB-MA, Ir\ Américo Pereira Brigadeiro.
Instituição, mas, enquanto da Rocha, Grão-Mestre do O Palestrante, General Santa 
cidadãos e maçons, os partícipes Rosa, recém iniciado na Ordem GOB-ES, Ir\ Francisco José de 
deste movimento não irão ficar dissertou sobre as Forças Souza,  Grão-Mestre do GOB-
alheios aos conchavos políticos Armadas na atual conjuntura e o PI, Ir\ Julio Tardim, Grão-
e nos danosos efeitos sócio- momento econômico mundial. Mestre GOB-MT, Ir\ Benilo 
econômicos oriundo de acordos Na  opor tun idade  Foram Alegretti Grão-Mestre do GOB-
funestos perpetrados pelas homenageadas várias autorida-MS,  Ir\ Valdim Pereira de 
Oligarquias. des com a Comenda da |Ordem Souza Grão-Mestre do GOB-

O evento foi prestigiado por Mérito Monteiro Lobato, dentre 
AP, Ir\ Eduardo Gomes de 

várias Autoridades Maçônicas e elas o Ir\ Jorge Sávio de Paula Souza, Grão-Mestre Honorário 
Militares a saber: Ir\ José Antunes, pertencente à Loja do do GOB-RJ,  Sr. Renato Cesar 
Inácio da Conceição, Presidente Espírito Santo.Tibau da Costa, General de 

Geral

Lojas Monteiro Lobato realizam em 
Natal-RN o 5º Congresso Nacional

Tendo a frente os Grão por motociclistas do grupo Bodes 
Mestres Barbosa Nunes, do do Asfalto, abriu o cortejo, tendo a 
Grande Oriente do Estado de frente Barbosa Nunes (GME-
Goiás e Ruy Rocha de Macedo, da OEG), Ruy Rocha (GME - 
Grande Loja Maçônica do Estado GLEG), Luís Carlos de Castro 
de Goiás, aconteceu na manhã do Coelho (GME Adjunto GOEG) e 
dia 15 de novembro, a Caminhada Adolfo Valadares (GM Adjunto 
Maçônica Contra a Corrupção e a da GLEG). 
Impunidade, com a participação Tanto na abertura quanto no 
de maçons, cunhadas, sobrinhos, encerramento os Grão Mestres 
representando Oficinas da Capital Barbosa Nunes e Rui Rocha, 
e dos mais distantes municípios, reafirmaram seus compromissos 
alcançando dois mil participantes, de que juntos e unidos como 
portando faixas de identificação e acontece em Goiás vamos ajudar 
de contrariedade com a situação o Brasil a mudar, quando então 
vivida em nosso país, com os a g r a d e c e r a m  t o d o s  q u e  
recentes escândalos e desvios de colaboraram, as equipes que 
verbas públicas destinadas à montaram o  t raba lho ,  os  
saúde, educação, segurança e Veneráveis Mestres e as Lojas que 
outras atividade em favor da se fizeram presentes e foi entoado 
criança, do idoso e de um país o Hino Nacional Brasileiro após a 
mais honesto e justo. saudação do Pavilhão Nacional 

Exatamente as dez horas da feita pelo maçom Rômulo Rocha.
manhã, um carro de som seguido 

Acima: Barbosa Nunes - Grão Mestre GOEG, e Ruy Rocha - 
Grão Mestre GLEG - Abaixo: Luis Carlos - Grão Mestre 
Adjunto GOEG, e Adolfo Valadares - Grão Mestre Adjunto 
GLEG
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o dia 12 do mês Marcial Valois Martins e o Ven.'. praça pública de faixas e banner 
novembro a ARLS de Honra da Oficina, Irmão José alusivos; realização palestras e a 
“Liberdade e  Luz”  nº Celso de Lima Rizzi, com a distribuição de panfletos.N

1029 do Oriente  de Guaçui, concessão do título de Grande Coube ao  Grupo Alpha 
comemorou suas Bodas de Benemérito Estadual da Ordem. Apejotísta “Laelso Rodrigues” 
Girassol, resgatando memórias Por fim, o veterano Irmão João ativar as comemorações ao Dia 
de sua história nestes 85 anos de Ferreira Monteiro foi agraciado da Criança, promovendo a 
existência. pelo Eminente Grão Mestre visitação às Creches, incenti-

As atividades desenvolvidas Américo Pereira da Rocha com vando diversões e promovendo 
pelos membros da Comissão de os títulos da “Cruz da Perfeição a distribuição de brinquedos e 
Festas composta pelo Ven.'. Maçônica” e a Comenda guloseimas para a garotada.
Mestre Francisco Carlos Rangel “Domingos José Martins”, a Some-se e parabenize-se por 
Pereira,  tiveram como foco o mais elevada honraria maçônica oportuno o zelo e a eficácia do 
propósito de enaltecer de modo concedida pelo GOB-ES. trabalho desenvolvido pelas 
perene a participação de Por ocasião do evento a componentes da  Fraternidade 
saudosos membros de seu Diretoria da ARLS “Liberdade e Feminina Cruzeiro do Sul – 
Quadro de Obreiros inauguran- Luz” houve por bem manifestar Departamento Social Feminino 
do  e/ou  denominando  Museu Maçônico “Ir.'. Antônio Coordenadores do Programa publicamente o reconhecimento “Liberdade e Luz”, a segunda 
doravante  as seguintes depen- Carneiro Ribeiro” M a m o g r a f i a  E x p r e s s ,  do maçom guaçuiense ao entidade do gênero mais antiga 
dências em sua sede: As solenidades descritas Sapientíssimo Irmão Alcy Professor Jorge Luiz de fundada no Espírito Santo, 

Galeria de Ex Veneráveis foram prest igiadas pelos Ribeiro da Costa e Ruy de Carvalho, pelos relevantes assegurando brilho invulgar nas 
“Ir.'. Adauto Barbosa Lima”; Eminentes Irmãos Grão Mestre Almeida Franklin, membro serviços prestados à  comunida- comemorações do 85º ano de 
Galeria de Ex Presidente do do GOB-ES Américo Pereira da ativo da ARLS “Luzes da de, conferindo-lhe o título fundação  da  Lo ja ,  cu jo   
Departamento Social Feminino Rocha e o Presidente da PAEL Serra”, da GLMEES. “Moção de Aplauso”. congraçamento da família 
“Dalva Amaral Faria”; denomi- José Renato Valadares; mem- Foram homenageados os Ainda no mês antecedente os maçônica e o entrosamento com 
n a ç ã o  d a  S e c r e t a r i a  d a  bros do Conselho Estadual da seguintes IIr.'.: ex Venerável membros da Oficina empenha- a sociedade guaçuiense tiveram 
Fraternidade “Odete Rodrigues Ordem, Irmãos Ulysses de Mestre Ivan Viana de Oliveira, ram-se na Campanha Mundial como ponto alto os festivos 
de Oliveira Freitas”; denomina- Campos e Robson Cipriano; com a outorga do Diploma de difusão do Combate ao acontecimentos verificados nas 
ção da Secretaria da Loja “Ir.'. Veneráveis Deputados da PAEL, “Laelso Rodrigues”, emissão da Câncer de Mama, sob a denomi- instalações da Associação 
Paulo Fernando do Couto Ademir José Rocha Couzzi, c e n t r a l  d a  F r a t e r n i d a d e  nação “outubro Rosa”, expondo Atlética Banco do Brasil. 
Soares”; Salão de Eventos “Ir.'. Elias Rocha Santos e Jamil de Feminina Cruzeiro do Sul; um laço de fita rosa na fachada 
João Pedro de Andrade” e o Almeida Costa, bem como os Ademir José Rocha Couzzi, de sua sede e a exposição em 

Geral

Em sessão realizada no dia Outro fato marcante na f reqüência  aos  t rabalhos  
05/11/2011, no Templo da ARLS sessão foi o emocionante r e a l i z a d o s  n o  p e r í o d o  
“União e Progresso”, a Poderosa p r o n u n c i a m e n t o  d o  junho/2010 a junho 2011, sendo 
A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  Sapientíssimo Irmão Alcy eles: 01 - Antonio Mauro Calente 
Estadual, realizou a última Ribeiro da Costa, em face da  02 - Antonio de Souza Oliveira 
sessão do corrente ano. votação unânime do plenário, 03 - Antonio Vieira da Silva 04 - 

Estiveram presentes a sessão sobre  sua indicação para ser Carlos Magno Monteiro Freitas 
vários Ilustres Irmãos Visitantes, agraciado com a Comenda 05 - Constancio Borges Brandão 
inclusive, sendo concedido pela Sapiente Irmão Aníbal Faria. 06 - Edmilson Almeida Costa 07 
Presidência o uso da palavra ao Destacamos, também a - Edson José dos Santos Vieira 08 
Poderoso Deputado Federal e n t r e g a  p e l o  Ve n e r á v e l  Edson Neves Said 09 - Edson 
Vladmir Polízio Junior, que fez Deputado, Irmão Ilson Alves Rosseto Lima 10 Eduardo dos 
breve e importante explanação, a Pessoa, ao Eminente Presidente, Reis 11 - Eli de Sousa Silveira 12 
cerca de suas atuações no Irmão Jose Renato Valadares, - Francisco Tristão Neto 13 - 
exercício na Defensoria Pública Honroso Título de Membro Francisco Carlos Gonçalves 14 - 
Estadual, buscando, sobretudo, o Honorário, que lhe foi  concedi- Guilherme Gil Botelho Barbosa 
integral cumprimento dos do pela AGBLS “Linhares 15 - Helio Vicente Garibaldi 16 - 
Princípios da Dignidade da Unido”,  na sessão realizada em Ilson Alves Pessoa  17 - 

Jefferson Barbosa Pereira 18 - 
João Manoel Cardoso de 

naquela sessão. apoio as causas maçônicas, a Almeida 19 - Jorge Ignacio 20 - 
Finalmente, ao limiar do p a l a v r a  f o i  d e s t i n a d a  a  José Renato Valadares 21 - Leci 

encerramento da sessão, o Pres iden ta  da  FRAFEM,  Machado de Souza – 22 - Robson 
Eminente Presidente, se dirigiu Cunhada Leila Rocha Induzzi, Rocha de Oliveira – 23 Vanair 
ao Plenário, proferindo breve que fez brilhante pronunciamen- Raimundo de Oliveira –24 - 
leitura do texto “A Assembléia to sobre a atuação  e realizações Virgolino Martins Lugão  25 - 
das Ferramentas” e ao seu das Fraternas no ano de 2011, Willis Nunes dos Santos.
término,   desejou a todos os enaltecendo também a oportuni- Constaram também os nomes 
presentes, votos de Feliz Natal e dade impar que lhes foi concedi- dos então Veneráveis Deputados, 
Ano Novo repleto de saúde, da para estarem presentes a Legislatura 2007/2011, a saber: 
muitas realizações,  conclaman- PAEL, e conosco compartilhar 26 - Alvimar Luciano Ventura 27 
do a todos se cumprimentarem este momento festivo. - Antonio Romero Sant'Ana – 28 
mutuamente, encerrando assim Continuamente, o Presidente - Deuber Erly Pretti 29 - 
os trabalhos de 2011, em pleno da PAEL, passou-se a dirigir a Fernando Luiz Ribeiro Nunes 30 
exercício da fraternidade, e em entrega solene dos 31(trinta e Gilson De Souza Vieira 31 - 
clima de plena harmonia, paz e um) Troféus e Diplomas aos Tarciso Antonio Giacomin.
concórdia. Veneráveis Deputados que Após o encerramento das 

Ato contínuo a sessão, com fizeram jus a premiação, sendo atividades realizados dentro do 
presença das Cunhadas e também entregue Diplomas de T e m p l o ,  p a s s o u - s e  a  
Sobrinhas, reunidas que estavam Reconhecimento e Mérito às Confraternização de todos os 
em sessão mensal da FRAFEM, Cunhadas e Familiares, prestan- presentes em concorrido almoço 
foi realizada a cerimônia de do-lhes justa homenagem, por no salão de festas da ARLS Pessoa Humana, constitucional- 04/11/2011, sendo aquele 
entrega do Premio Assiduidade suas efetivas participações na “União e Progresso”.mente garantidos, mas nem Venerável Deputado designado 
2010/2011. Primeiramente, em premiação conquistada, pelos sempre cumprido pelos adminis- através de ato para especialmen-
reconhecimento as Fraternas, Veneráveis Deputados que tradores públicos. te representar a Presidência 
por seus trabalhos e especial obtiveram 100(cem) por cento de 

O Presidente da PAEL José Renato Valadares recebe do
 Ven\ deputado Ilson Alves Pessoa o título de Membro
 Honorário da AGBLS Linhares Unido

Presidente da FraFem,  Leila R. Induzzi  agradeceu a
 oportunidade e exaltou o papel da mulher junto
 às ações da Maçonaria,
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 Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul do 
Espírito Santo realizou A

na sede do GOB-ES reunião 
para o encerramento de suas 
atividades deste ano. Várias 
presidentes das Fraternidades 
Femininas, de diferentes regiões 
do Estado, compareceram, 
juntamente com suas convida-
das.

A Diretoria Estadual esteve 
presente - Presidente Leila 
Rocha Induzzi, que conduziu a 
reunião, a Vice Presidente 
Elizabeth M. Andrade de 
Oliveira, a Diretora Secretária 
Solange R. Ferreira Lemos, a Coordenadores do Programa Assembléia Legislativa, as 
Diretora de Finanças Ilma “Maçonaria a Favor da Vida – fraternas participaram de 
Lougon Pasolini e a Diretora Con t ra  a s  Drogas” .  As  reunião que homenageou 
Social e Cultural Rosiene Vieira Fraternas foram informadas das Deputados e suas esposas, 
Damascena. atividades que serão desenvol- quando a Presidente Leila 

O Coordenador do Programa vidas no projeto e foram agradeceu a oportunidade e 
Mamografia Express Ruy de convocadas a divulgar e apoiar exaltou o papel da mulher junto 
Almeida Franklin, compareceu a iniciativa em suas Lojas, às ações da Maçonaria, ressal-
a reunião e ratificou a importân- agindo como multiplicadoras tando para os membros daquele 
cia do apoio das Fraternas ao para o sucesso desta campanha. legislativo como estão regula-
projeto, que se prontificaram a Mais uma vez a Fraternidade mentadas e amparadas pelo 
abraçar a causa. O Secretário Feminina acolheu as idéias se G O B  a s  F r a t e r n i d a d e s  
E s t a d u a l  d e  E n t i d a d e s  comprometendo a apoiar todos Femininas, seus princípios e 
Paramaçônicas, Jorge Soares, os Projetos da Maçonaria em objetivos, e ainda porque o 
compareceu juntamente com prol de uma Sociedade mais Espírito Santo se destaca no 
vários Membros do Grupo de Justa e Fraterna. cenário nacional pelo empenho 
Apoio Amor - Exigente e com os A convite do Presidente da e responsabilidade das fraternas.

Geral

Os tempos estão mudando, do Mons. Moraes em 2007, na 
o conhecimento sempre vai se paróquia de São Sebastião. 
sobrepor aos dogmas. Ordenado na Espanha em 2010, 

A O r d e m  M a ç ô n i c a  atualmente, o Padre Gomes 
Milenar, durante sua longa (foto ao lado) mora em 
história teve sempre como Reriutaba.
grande rival a Igreja Católica Afirma que ingressou na 
Apostólica Romana. Por ser Ordem maçônica, depois de 
uma associação secreta e fugir várias consultas da filosofia 
do controle de todos; os maçônica e que tem observado 
católicos, nunca aceitaram e em Reriutaba, que todo maçom 
por não ter conhecimento das tem um comportamento  

absurdas.ações e de sua filosofia diferenciado. "É um homem de 
O recado direto da maçona-espalharam os mais absurdos paz, compreensivo e de muito 

ria da região norte, do estado do boatos sobre a maçonaria. amor" disse o padre sobre os 
Ceará, faz cair por terra, toda Quando um religioso resolvia irmãos.
rejeição no meio católico.ingressar na ordem secreta, O padre irmão esteve na 

I n g r e s s o u  n a  O r d e m  logo era visitado por religiosos cidade de Ipu fazendo uma 
Maçônica, na Loja Humberto fazendo de tudo, com o visita aos irmãos da Loja 
Taumaturgo Dias Nº 37, do objetivo de desestimular o Vigário Bartolomeu Fagundes 
Oriente de Reriutaba, o padre profano a ingressar na maçona- Nº 35, Oriente de Ipu, na última 
Cícero Gomes de Souza. ria. terça-feira dia 25.10.2011. Na 

O novo irmão iniciou no dia Hoje mesmo vivendo na era oportunidade foi recepcionado 
09 de setembro de 2011 em da tecnologia, do progresso, pelas luzes da loja.
Reriutaba.etc... a falta de conhecimento Se algum religioso tem 

O padre ou irmão Gomes  de muitos, ainda faz pensar, que dúvidas da ordem maçônica, 
teve uma passagem de seis a Maçonaria tem práticas pergunte ao Padre maçom 
meses em Ipu, sendo auxiliar 

Tendo à frente o carismático e A harmonia ficou sob a 
simpático Venerável Mestre responsabilidade do Ir. Hélio 
Altemar Dutra de Oliveira Sodré que apresentou belas peças 
Junior, a pequenina ARLS 
Itapetinga nº.  2901 do Oriente de 
Atibaia - SP, agiganta-se ao 
comemorar o seu vigésimo 
quarto aniversário de fundação. 
A Sessão Magna comemorativa 
contou com as presenças do 
Soberano Grão Mestre Geral, 
Marcos Jose da Silva, do GME 
do GOSP Mario Sergio Nunes da 
Costa e GME Adjunto Benedito 
Marques Ballouk Filho, bem 
como do GME do GOB-ES 
Américo Pereira da Rocha,  de 
várias outras Autoridades 
Maçônicas e de um número 
bastante significativo de irmãos.

A história da Loja foi contada musicais através do seu Sax-
de forma cronológica, ressaltan- Tenor. 
do as dificuldades encontradas Ao encerramento houve o 
ao longo dos 24 anos. compromisso do Soberano Grão 

Foram outorgados também, Mestre Geral  estar novamente  
alguns títulos de Membros presente no próximo ano,  para a 
Honorários, dentre os quais, comemoração do Jubileu de 
estava  o GME do GOB-ES Prata.
Irmão Américo.

O GME-ES Américo Pereira da Rocha, GME do GOSP Mário 
Sérgio Nunes da Costa, GMEH Cecílio  Andrade de Oliveira e o 
Soberano   Grão-Mestre Geral do GOB Marcos José da Silva 
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Fatos & Flashes

Luiz Sérgio Castro

Teve destaque  especial na comemoração dos 85 
anos de fundação da ARLS  Liberdade e Luz, do 
Or.’. de Guaçui-ES, a presença do Sap\ Irmão 
Custódio Rodrigues França  contando 96 anos de 
idade e 67 anos de atuação maçônica ininterrupta e, 
possivelmente, também o recordista no cumpri-
mento de 15 mandatos como Venerável Mestre da 
ARLS “Vigilante Fluminense”, do Oriente de 
Natividade. A  ARLS “Liberdade e Luz” homena-
geou-o com o título de Membro Honorário de seu 
Quadro. 
Na foto abaixo: Presidente da PAEL, José Renato 
Valadares, Sap\ Ir\ Custódio Rodrigues França,  
GME Américo Pereira da Rocha e o Sap\ Ir\ 
Alcy Ribeiro da Costa

O Sapientíssimo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal Maçônico, Irmão Dorival Lourenço da 
Cunha no momento em que recebeu das mãos do 
Irmão Jayme Henrique Rodrigues dos Santos  o 
título de Membro Honorário da AGBLS Linhares 
Unido, Oriente de Linhares-ES. 

SUPER SEMINOVOS  CVCSUPER SEMINOVOS  CVC

Geral

Presidente do STFM recebe 
homenagem em Linhares

O Eminente Irmão George Duarte de Freitas Fº 
recebeu no dia 04/11, a  condecoração da  Cruz da 
Perfeição Maçônica das mãos do Eminente GME 
Américo Pereira  Rocha pelos 40 anos de serviços 
prestados à Ordem Maçônica.

O presidente da SAFL, Sap\Ir\ Arnaldo Soter 
Braga Cardoso e o Deputado Federal pela Loja 
Estrela de Ibiraçu, Hugo José da Silva, durante 
visita à AGBLS Linhares Unido.

A delegação feminina capixaba foi presença 
marcante no 5º Congresso Nacional do 
Movimento Monteiro Lobato em Natal - RN

 Liberdade e Luz recebe o Maçom
 mais antigo ainda em atividade

TAPETES VINÍLICOS PERSONALIZADOS

Ir\ Gilberto Pratti
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