
Informativo do GOB-ES
Filiado à ABIM - Associação Brasileira de Impressa Maçônica, Sob o nº 075-J

Vitória-ES, Março de 2012 - Ano IV - Nº 30 - Circulação em todo território nacional - e-mail: omalhete@gmail.com

>03

Dividimos sua compra pela  nossa loja Virtual em até
 18 X no PAGSEGURO ou se preferir  pelo nosso 

e-mail: pedidos@editorayod.com.br

GRANDE PROMOÇÃO!!
COLEÇÃO MORAL E DOGMA

 (GRAUS SIMBÓLICOS, INEFÁVEIS, CAPITULARES E FILOSÓFICOS) 
AUTOR: ALBERT PIKE

www.editorayod.com.br
pedidos@editorayod.com.br

Rua Bahia, 1159 - São Brás - Birigui-SP - Tel.: (18) 3021-2379

>06

O V\M\ Ir\ Gilberto Bourguignon Pratti (ao centro) dirigiu os trabalhos, e 
demonstrou a felicidade dos IIr\ do quadro em receber tantos visitantes. 
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 O Supremo Delegado da IORG no 
Espírito Santo, Brasil, Ney Batista 
Coutinho; Grande Ilustre Preceptora 
da Bolívia, Gretha Vidal; Conselheira 
e Past Ilustre Preceptora da 
Assembleia Plenitude das Cores n 2; 
Past Ilustre Preceptora da Assembleia 
Primeira Luz n 1, Laize Nalli; e Mãe 
Preceptora da Assembleia Plenitude 
das Cores n 2, Nelcina Coutinho 
durante a I Grande Assembleia da 
Bolívia, realizada na cidade de Sucre.
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e pelo discernimento de Grandes do Brasil; a própria amizade plano internacional.
Maçons à frente o Grão-Mestre entre os Irmãos, dedicada, O entusiasmo dos maçons 
José Bonifacio e Gonçalves mutuamente, no dia-a-dia da brasileiros pela Nobre Arte 
Ledo, cujo evento comemorativo atividade maçônica, poderá ser possibilitará que, aos irmãos 
será celebrado no dia 16 de junho fortificada. visitantes da CMI, seja mostrada 
de 2012, no Salão de Eventos O grande encontro maçônico a maneira como praticamos, 
Augusto Rodrigues dos Santos. deste ano coincide com a aqui, a Maçonaria, e de que 

Estão, assim, convidados passagem do aniversário de 190 forma atuamos no ambiente 
este começo de um novo Orquestra Sinfônica de Brasília, todos os irmãos a comparecerem anos de fundação do Grande político, em momento decisivo 
ano, tenho o prazer de no Teatro Nacional de Brasília,  a às solenidades comemorativas Oriente do Brasil, em 17 de junho da nacionalidade.
dirigir-me aos queridos ser  reg ido  pe lo  Maes t ro  N dos  do is  acontec imentos  de 1822, meses antes da indepen- O ano de 2.012 abre aos 

irmãos iniciados do Grande Fernando Túllio Colacioppo maçônicos, que, certamente, dência da colônia, efetivada no maçons brasileiros, orientados 
Oriente do Brasil, augurando- Junior, Eminente Secretário mostrarão o valor e a pujança de Sete de Setembro, pela espada do pelos Grandes Orientes, a chance 
lhes os melhores votos de Geral de Relações Exteriores nossa Sublime Instituição neste jovem príncipe português e de grandes celebrações cívicas, 
felicidade, realizações consisten- Maçônicas do GOB. pedaço da América do Sul, e Mestre Maçom do Grande marcando a nossa hospitalidade 
tes e vitórias em todas as áreas da O fortalecimento da união mesmo em plagas longínquas. Oriente do Brasil, Dom Pedro para com os visitantes, que tanto 
existência. maçônica interamericana ocorre D’Alcântara, o qual, inspirado na nos honrarão, e exaltando os 

Os Maçons gobianos terão ao mesmo tempo em que os Maçonaria,  preferiu f icar nossos feitos, os feitos maçôni-
em 2012 motivos suficientes países desta região, sob a conosco e fundar o Império do cos, pelo engrandecimento da 
para sentirem-se honrados pela liderança do Governo Brasileiro, A realização, no Brasil, da Brasil, assumindo a glória de ser Pátria,  tornando-nos hoje 
oportunidade de acolherem em procuram modos e meios de próxima XXII Gran Asamblea seu primeiro Imperador, a herdar capazes de podermos oferecer a 
nosso País a realização da XXII solidificar a amizade entre eles, Masónica Interamericana está o trono lusitano. nossa experiência de povo 
Assembleia da Confederação através de novas organizações destinada a proporcionar nova Mais tarde, Grão-Mestre da pacífico e solidário à solução dos 
Maçônica Interamericana – multilaterais e assinatura de dimensão aos sentimentos de Ordem, percebendo a rejeição do grandes problemas financeiros e 
(CMI), evento que terá lugar nas tratados, no sentido de dar fraternidade e de solidariedade País que criou, retirou-se, econômicos em que se debate a 
nossas dependências aqui em objetividade às tradicionais boas entre os maçons desta parte do nobremente, de cena, regressan- parte mais rica da sociedade 
Brasília, Poder Central, de 11 a relações políticas e diplomáticas mundo e de alguns outros países. do à Europa e deixando com os humana.
14 de abril, quando a CMI vigentes. Entre nós, certamente progredi- brasileiros a responsabilidade Que a Luz do Altíssimo 
comemora os seus 65 anos de O acontecimento coincide, rão as relações entre lojas e pelo futuro da florescente Nação ilumine sempre a jornada dos 
profícuos trabalhos. também, com a passagem do potências regulares, as obediên- que hoje é a sexta economia do povos  la t ino-amer icanos ,  

A abertura ocorrerá às 20 190º aniversário do Grande cias ligadas ao GOB por tratados, mundo, à frente de velhas guiados pela Maçonaria, em seu 
horas do dia 11 de abril e será Oriente do Brasil, fundado em 17 as lojas e Grandes Orientes potências colonialistas e a glorioso destino no futuro da 
marcada por um concerto da de junho de 1822, pela Inspiração subordinados ao Grande Oriente caminho de novos patamares no humanidade. 

Opiniões

Ante a impossibilidade de rou: sessão realizada em (...) revela 
solucionar a divergência pelos “...Deliberou a aludida que foi atingido o quorum para 

AGE, pelo 'desligamento' da seu desligamento da Federação meios adequados entre IIr\, a 
Loja Cavalheiros da Paz n.º capitaneada pelo Grande Ori-Loja Maçônica Cavaleiros da 
2677 do Grande Oriente do ente do Brasil. Não é de outro Paz nº 2677, do Or\ Alfenas, 
Brasil, para que a mesma pas- modo que também foram Minas Gerais, procurou a Justi-
sasse a integrar aos quadros observadas as regras interna ça Profana alegando que a 
da Grande Loja Maçônica de corporis previstas no artigo 20 Assembléia Geral Extraordiná-
Minas Gerais - entidade distin- da Constituição do Grande ria (AGE) realizada, e que 
ta e desvinculada da primeira, Oriente do Brasil visto que resultou no desligamento da 
com a denominação Loja Cava- comprovou-se a devolução da mencionada oficina do Grande 
lheiros da Paz n.º295. De fato, Carta Constitutiva. As lojas Oriente do Brasil e imediata 
o desligamento é permitido maçônicas, como se observa, filiação à Grande Loja Maçôni-
tanto pela Constituição do são associações civis, constitu-ca Mineira, sob o selo distinti-
Grande Oriente do Brasil ídas sob a égide dos preceitos vo de Cavaleiros da Paz nº. 
como pelo Estatuto da Loja. do Código Civil e da Constitui-295, não produziu resultado 
Contudo, o que se verifica que ção da República, as quais não válido.
aconteceu, na verdade, foi a podem ser obrigadas a se asso-O juiz que primeiro anali-
desfederalização, eis que, não ciar a uma ou outra potência.” sou o processo entendeu corre-
obstante ter integrado aos Esse entendimento, todavia, ta a desfiliação, pois estaria de 
quadros da Grande Loja Maçô- foi vencido, porque  o Des. acordo com o disposto no esta-
nica de Minas Gerais, a Loja Alberto Aluízio Pacheco de tuto social da Oficina e, adema-
n.º 295, continuou usando a Andrade, outro integrante da is, teria sido aprovada em AGE 
mesma designação "Loja Cava- Câmara julgadora, não acom-pela maioria dos presentes.
lheiros da Paz", CNPJ e sede panhou a divergência, e a rein-Inconformada, a Cavaleiros 
da Loja n.º 2677. Ocorre que a tegração de posse foi mantida, da Paz nº. 2677 apresentou 
desfederalização da Loja é bem como a declaração de recurso, que foi encaminhado 
vedada pela Constituição do nulidade da assembléia geral.para a 10 ª Câmara Cível do 
Grande Oriente do Brasil - que Desse modo, prevaleceu na TJ/MG (Tribunal de Justiça do 
é o órgão máximo da Maçona- Justiça Profana que os maçons Estado de Minas Gerais). A 
ria  Brasileira -, na medida em são livres para ir e vir, e para se relatoria do processo ficou a 
que adota, em seu artigo 3º, o filiarem e permanecerem filia-cargo do Des. Roberto Borges 
sistema federativo indissolú- dos conforme suas convicções; de Oliveira, que concluiu pela 
vel, de forma a impedir a sepa- mas não podem apropriar-se do reforma da decisão monocráti-
ração dos membros que o com- que pertence à Federação, que ca, pois “o conjunto probatório 
põe...”. é de todos nós, membros do não permite outra conclusão 

Outro magistrado integran- GOB.senão a de ilegalidade da deci-
te da 10ª Câmara, Des. Cabral são tomada pela Assembléia 
da Silva, divergiu do relator, e * Vladimir Polízio Júnior, Geral Extraordinária”, e 
manteve a decisão do juízo de é deputado federal pela declarou que o espaço físico 
1º grau: “A análise do artigo 19 ARLS Estrela do Acre nº. onde funciona a Oficina deve-
do Estatuto da Loja Maçônica 3287 e membro da ARLS Fra-ria ser reintegrado ao GOB. 
Cavaleiros da Paz n. 2677 (fls. ternidade Guanduense nº. Nas razões de seu convenci-
...) e o seu cotejo com a ata da mento, o magistrado asseve- 1396.

Justiça decide que Loja é do GOB
*Ir\Vladimir Polizio Júnior  :  

O Brasil no Mundo

Ano de Celebrações
Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB
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Frutos da ação criadora do personagens extremamente 
escritor, compositor, jurista comuns e absolutamente atuais: 
(entre outras aptidões) Jose gente que realiza o sonho de 
Marçal de Ataíde, estão nas adquirir o direito de morar no 
livrarias duas obras da autoria que é seu por aquisição ou por 
desse capixaba da Guarapari dos escolha opcional. Daí, descritos 
bons tempos do Siribeira, dos de maneira brilhante somos 
milagres das areias pretas e apresentados a um sem número 
demais maravilhas citadas em de tipos de moradores cujas 
versos e prosas. Ambos da características facilmente 
melhor qualidade literária, ou reconhecemos bem perto de 
seja, de estilo livre, leve e solto, nossa comunidade vertical ou 
destacando sem h o r i z o n t a l ,  
p r o s e l i t i s m o  quem sabe?
coisas do dia a C O T I D I A N O  
d i a  q u e  VERTICAL é 
qualquer um de b a s t a n t e  
n ó s  p o d e r i a  o p o r t u n o  s e  
vivenciar, se l evarmos  em 
n ã o  e s t i v e r  conta o boom de 
vivenciando... crescimento no 
E m  número de novas 
“ S I M B I O S E  m o r a d i a s  
URBANA”, MARÇAL de verticais –ou horizontais- que 
ATAÍDE passeia pela arte de passa nosso estado hoje.
construir personagens da ficção Finalmente, tenho muito prazer 
c o m  i d e n t i d a d e s  m u i t o  por fazer esse registro por dois 
próximas de nós, gente comum motivos especiais:
com atividades e opções de vida 1- Cultura descomplicada e 
facilmente identificáveis e reais, genialmente “tricotada” por 
com estilo e leveza. gente da terra;

2- Abaixo a violência áudio 
“COTIDIANO VERTICAL” visual; viva a LITERATURA
consegue criar um mosaico de 

Ir\ Déo Mário Siqueira M\I\ 
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 ARLS Estre la  de  

Camburi realizou uma Areunião magna festiva 

em comemoração aos seus 31 

anos de fundação. A reunião 

marcou ainda a abertura das 

atividades maçônicas da Loja.

Dentre as várias autoridades 

p r e sen t e s ,  de s t acamos  o  

Eminente Grão-Mestre Ir\ 

Américo Pereira da Rocha, o 

Sapientíssimo Ir\ Arnaldo Soter 

Braga, Presidente da Assembleia 

Federal Legislativa,  Eminente 

Ir\ José Renato Valadares, 

Presidente da PAEL-ES e o 

Venerável Presidente do Tribunal 

de Justiça Maçônico, José Olívio 

Grillo.

O V\M\ Ir\ Gilberto 

Bourguignon Pratti dirigiu os 

trabalhos, e demonstrou a 

felicidade dos IIr\ do quadro em 

receber tantos visitantes. Várias 

Lojas do GOB e da Grande Loja 

do ES se fizeram presentes, 

sendo a comitiva da ARLS 

Gonçalves Ledo a de maior 

número.

O Orador fez um belo e breve 

relato sobre a história da Loja 

enriquecido pela presença dos 

IIr\ José Antonio Fiorotti, 

Américo Pereira Rocha, Deuber 

Erly Pretti, Sérgio Rubens de 

Aguiar, Milton Correa Santos, 

Leonardo Lube, Carlos Augusto 

da Motta Leal, Ex veneráveis e 

construtores da história da 

Estrela de Camburi.

O Ir\ José Renato Valadares, 

parabenizou aos IIr\ do quadro 

pela data e fez registro sobre a 

força da Loja Estrela de Camburi 

na Maçonaria Capixaba.

O Ir\  Arnaldo Soter,  
Eminente Grão Mestre do GOB- brilhantismo seu papel na Presidente da Assembleia 
ES, Ir\ Américo Pereira da história da Maçonaria”.Federal, parabenizou a Loja e os 
Rocha, um dos construtores da Após o encerramento, foi IIr.: do quadro e falou da 
história da Loja Estrela de oferecido aos presentes um ágape importância de realização de 
Cambur i ,  e  seu  segundo fraternal, onde todos puderam ações sociais pela maçonaria e 
Vene ráve l ,  r e l a tou  f a to s  desfrutar da companhia e que a Assembleia Federal está a 
interessantes passados pelos IIr.: estreitar os laços de fraternidade disposição da Loja para a 
à época: “Muitos construíram que nos unem.divulgação de seus trabalhos 
esta Loja e outros tantos a Parabéns Estrela de Camburi. sociais.
mantem forte, saudável e Parabéns a Maçonaria.”Para finalizar a reunião, o 
harmoniosa, cumprindo com 

Por Irmão Ruy Franklin

Entre de peito nessa campanha
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mentos técnicos, adquiridos pelos membros mais velhos Nº 1 - O Significado da pala- Nº 4 - Fanáticos e Fanatismo
e experientes, e os transmitiam, oralmente, em segredo, 

Em termos religiosos, temos que, segundo os em locais afastados e adequados, longe de pessoas vra "Brethren" dicionários, fanático “é quem, ou que se julga inspirado estranhas ao grupo formado. Como eram grandes, A palavra "Brethren" é uma antiga forma do plural por Deus”. De modo geral fanático “é quem, ou que se precisavam de sinais de reconhecimento, palavras de de "brother", e não é usada em circunstancias normais. apaixona demasiadamente por uma causa ou pessoa”. passe, etc. E, obviamente, de pessoas que coordenassem, Ela é usada com frequencia para distinguir "irmãos de Podemos aprofundar esta nossa pesquisa consultando que vigiassem tudo isso. Também é obvio, que para que a sangue" e "irmãos" membros de comunidades religiosas trabalhos do pranteado Ir\ Nicola Aslan, dizendo que os Guilda tivesse continuidade, precisavam de jovens, que ou fraternais, que é o caso da Maçonaria. fanáticos eram os sacerdotes antigos dos cultos de Isis, seriam por um determinado tempo, aprendizes desses É encontrada principalmente nos Rituais ingleses Cibele, Belona, etc., que eram tomados de delírio conhecimentos. Na festa de confraternização, comiam (incluindo Nova Zelandia) e Rituais americanos. Outras sagrado, e que se laceravam até fazer correr sangue. A juntos, dividiam o mesmo pão entre eles (do latim “cum fraternidades, distintas da Maçonaria, também a usam. palavra tomou, assim, o sentido de misticismo vulgar, panis”, gerando, talvez, a palavra “Companheiro”). Etc, Parece haver um senso comum em usá-la, e seu uso que admite poderes ocultos, que podem intervir graças ao etc, etc. O leitor Maçom , já entendeu aonde eu quero frequente e continuado, o justifica amplamente. uso de certos Rituais. Emprega-se, também, para indicar chegar.
a intolerância obstinada daquele que luta por uma A que mais se destacou e evolui grandemente, foi a 
posição, que considera evidente e verdadeira, e que está Guilda dos Construtores em alvenaria, principalmente de Nº 2 - Carta Constitutiva disposto a empregar até a violência para fazer valer suas igrejas e palácios. Como a Igreja Católica Apostólica 

Nos primórdios, uma Loja era formada por si só, sem opiniões e para converter a outros que não aceitam as suas Romana, na época, dominava tudo, e os padres, por dever 
nenhuma cerimônia, normalmente auxiliada por outra da idéias. Dai tomar-se o termo, por extensão, para apontar de ofício, eram os únicos letrados, nada mais natural que 
vizinhança, se um numero suficiente de Irmãos decidis- toda e qualquer crença, quer religiosa, ou não, desde que os mestres (de maneira bem ampla) fossem eles. Como 
sem formar uma delas. haja manifestação obstinada por parte de quem a segue. sacerdotes, eram venerados, e porque ensinavam, eram 

Mas, em 1722, a Grande Loja da Inglaterra recém Esta palavra vem do latim fanum, Templo, lugar mestres. Há uma teoria, e é a minha também, que 
formada em Londres, determinou que cada nova Loja na sagrado. Fanaticus era, em latim, o inspirado, o entusias- “Venerável Mestre” derivou disso aí explicado: 
Inglaterra deveria ter uma patente, e desde aqueles mado, o agitado por um furor divino. Posteriormente, Venerável por ser sacerdote e Mestre porque ensinava!
tempos todos os Irmãos que resolvessem formar uma tomou o sentido de exaltado, de delirante, de frenético. E, Posteriormente, essas confrarias perderam essa 
nova Loja, empenhavam-se para obter a permissão, a . finalmente, o de supersticioso. predominância da Igreja, apesar de não deixarem de 
certificação, em forma de carta, da Grande Loja. Desse modo, podemos agora definir o Fanatismo serem altamente religiosas, e geraram os Ofícios Francos 

Esta nova Loja ficava, então, unida à Grande Loja da como sendo a dedicação cega, excessiva, ao zelo (ou Francomaçonaria) formados por artesões com 
Inglaterra, como uma filial, se comprometendo em religioso; paixão; adesão cega a uma doutrina ou sistema previlégios ofertados pelo Feudo e pelo Clero.
trabalhar de acordo com seu sistema, e se manter dentro qualquer, inclusive político. Podemos afirmar que o 
dos antigos landmarks. abuso das praticas religiosas podem levar até a exaltação 

Então, a tal Loja era chamada justa, perfeita e que impedem o fanático a praticar atos criminosos em Nº 6 - Maçonaria Especulativa
regular. nome da religião ou de um poder político.

Até 1717 d.C., quando houve a fusão de quatro Lojas Temos hoje, conforme nos orienta o Mestre Alec Conforme a Enciclopédia Portuguesa Ilustrada temos 
inglesas, semente da Grande Loja Unida da Inglaterra, a Mellor, que nenhuma Loja ou Capitulo pode existir que: o fanatismo é uma fé cega, irrefletida, inconsciente, 
Maçonaria era chamada de “Maçonaria Operativa”, pois regularmente sem um título de constituição, chamado e a maior parte das vezes independente da própria 
o “saber” era empírico, adquirido de maneira prática. As Carta Constitutiva (em inglês, Warrant ou Charter) que vontade, que algumas pessoas sentem por uma doutrina 
ferramentas e o manuseio estavam sempre presentes. O é ao mesmo tempo, a sua certificação de nascimento e, de ou um partido. O fanatismo é uma auto-sugestão, que se 
Maçom Operativo era um profissional da arte de certa forma, seu alvará de funcionamento. sente independente da própria vontade e que faz sentir 
construir.Henry Wilson Coil nos esclarece que não há uma uma paixão desordenada a que nos abandonamos. 

A partir dessa data, a Maçonaria começou a ser essencial diferença entre Warrant e Charter, mas ambas as Enquanto o fanatismo não intervém nas relações sociais 
denominada de “Maçonaria Especulativa”.palavras, nos primórdios eram usadas para descrever a dos indivíduos, não deve ser considerado perigoso; mas 

A palavra “especulação” vem do latim – specullum – autorização, emitida pelo Grão Mestre, consentida pela não sucede o mesmo quando os seus efeitos se manifes-
cuja tradução é espelho. Como nos esclarece, Ir\ N. Grande Loja, de modo oral primeiramente, em seguida tam numa sociedade compacta, onde reina a diversidade 
Aslan:por escrito, para a constituição de uma nova Loja. de crenças e opiniões. O fanatismo causou males em 

“é a ação de especular, que significar indagar, todas as sociedades antigas, e na Idade Media viram-se 
pesquisar, observar, espelhar, as coisas físicas e mentais, também excessos produzidos por ele.
para estuda-las atentamente, para observa-las cuidado-A Maçonaria condena o fanatismo com todas as suas 
samente, minuciosamente, do ponto de vista teórico. forças. Em vários Graus, as instruções giram em torno 
Disso extraímos idéias e formulamos hipóteses”.desta execrável paixão, considerada como um dos Este é o nome popularmente dado a mais de 100 Bernard Jones nos esclarece:inimigos da Ordem Maçônica.antigos Manuscritos em ingles ou (ocasionalmente) em “os “Maçons aceitos” elaborando ou adquirindo o 

escoces, de aproximadamente 600 anos atrás. conhecimento da Ordem, caíram sobre o termo favorito, 
Eles parecem ter servido nas Lojas Operativas embora fosse inadequado, pois não havia outro que 

Inglesas para alguns propósitos, como, por exemplo, no melhor qualificasse suas intenções. Distinguiram-se dos 
Livro das Constituições e Rituais. talhadores de pedras, denominando-se "Maçons 

Eles são frequentemente achados escritos em Especulativos”.
O Collegia Fabrorum era uma Associação romana pergaminhos com aproximadamente 1,8 metros de Os “aceitos” começaram a fazer parte da Ordem, em 

na época (iniciada em 500 a.C.) das grandes conquistas comprimento por 22,8 centimetros de largura. torno de 1600 d.C., e nada mais justo do que chamá-los de 
de cidades pelos romanos, até o ano aproximadamente Eles geralmente consistem em tres partes: especulativos, pois na maioria das vezes faziam parte da 
400 d.C. Os guerreiros destruíam as construções de todos * uma Invocação ao "Poder do Senhor no Céu", etc ala social da Maçonaria, como mecenas ou colaborado-
os tipos, na subjugação dos povos e devido a selvageria 

res, e, literalmente “não metiam a mão na massa”.*uma História Tradicional diferindo largamente das batalhas, esse grupo de construtores, talhadores de 
O “especulativo” era o planejador, o calculista, o daquelas que usamos hoje em dia, começando com pedras, artistas, carpinteiros, etc, iam atrás reconstruindo 

pesquisador, e não o homem de ação ou o profissional Lamech, incluindo Euclides e indo até o tempo de o que era de interesse para as tropas e aos comandantes de 
braçal. Na profissão de construtores, seja de qualquer Athestan. Roma. Tinha um caráter religioso, politeísta, adorando e 
época, sempre foi exigido um “trabalho especulativo”, ou 

oferecendo seus trabalhos, aos seus deuses protetores e *Instruções, em Geral ou no Particular, as quais são seja, a teoria adquirida pelo Mestre-de-Obra, desmem-
benfeitores. É possível que, com a aceitação do regras para uma boa conduta da ordem (Craft) ou para a brada na geometria, nas teorias dos planos, na resistência 
Cristianismo pelos romanos, essa associação tenha se conduta dos Maçons, individualmente. dos materiais, nas forças resultantes nas vigas e arcos de 
tornado monoteísta.As duas últimas versões bem conhecidas estão agora sustentação, etc. Desse modo, o trabalho que usasse de 

As Guildas eram Associações corporativistas, auto no Museu Britanico. A mais antiga, o REGIUS, é ferramentas e manuseio, era o “prático”, ou “operativo”.
protetivas, que apareceram, na Idade Média, depois de considerada datar de 1390, e o COOKE, de 1425. Devemos esclarecer que o termo “especular” pode 
800 d.C. Eram grupos de operários, negociantes e outras Entretanto, evidencias internas indicam que o significar a atividade pela qual, pessoas se propõem obter 
classes. Existiram, com o passar do tempo, diversos tipos COOKE foi transcrito de um Original, mais antigo que o lucros ou vantagens, em negociações ou afins. 
de “Guildas”: religiosas, de ofício, etc, entre outras. No REGIUS. Obviamente, não tem nenhuma ligação com o termo, 
caso das de oficio, se auto protegiam, e protegiam seus 

semelhante, usado na Maçonaria.
membros e, muito importante, protegiam seus conheci-

Nº 03 - Old Charges (Antigas 
Instruções)

Nº 05 - Collegia Fabrorum e as 
Guildas

Tempo de Estudos

A partir desta edição estaremos publicando as “Pílulas Maçônicas”, estudo elaborado pelo Irmão Alferio Di Giaimo Neto onde de forma bem 
sucinta, o Irmão faz esclarecimentos desde os primórdios da Maçonaria.

 "Este trabalho contém informações Maçônicas, resumos de informações tiradas de livros ingleses, americanos e alguns brasileiros selecionados. 
O objetivo é transmitir conhecimentos de livros idôneos, nem sempre disponíveis para a maioria dos Aprendizes e Companheiros. Ninguém é dono da 
verdade. Queremos chegar o mais próximo dela. Todas as informações podem ser questionadas, sem problemas." (Alferio Di Giaimo Neto) 



 L o j a  C a r i d a d e  e  dedicação à vida política, 
Fernando Richa, também muito Esperança,  Or\  de  A envolvido de emoção, relembrou Jacaraipe, Serra-ES, 
seu histórico de vida profissio-realizou um evento que podería-
nal, com muito carinho; Valeria mos classificar simplesmente de 
Batista Crema, uma dedicada na inesquecível, foi intitulado de 
área de administração hospitalar “ H o m e n a g e m  H u m b e r t o  
envolvida com o desespero Nogueira”, fazendo jus ao nosso 
famil iar,  não poderíamos irmão, que tantas lembranças 
esquecer seu dito, “... vou positivas nos deixou.
procurar quem está jogando as A partir de indicações 
c r i anças  no  r io” ;  Mar ia  individuais e sagrações unâni-
Aparecida Pereira Freitas, uma mes, obteve-se um conjunto de 
enfermeira, que afirma em seu pessoas a serem homenageadas 
agradecimento, como é bom por seu feito comunitário. 
poder dar calor as pessoas em Muitos deles com um histórico 
horas de sofrimento. Outros de vida até então desconhecido 
homenageados não puderam da maioria dos presentes.
comparecer, mas justificaram Viu-se, em uma organização 
suas ausências e agradeceram, de evento global, a apresentação 
Antonio Sergio Alves Vidigal, dos homenageados, um a um 
Herculano Abrahão e Emerson com seus feitos relevantes, que o 
Gonçalves.levaram a ter este destaque pela 

Muito mais que esta apresen-maçonaria. O homenageado 
tação foi à calorosa recepção por Padre Renato Paganini, em seu 
parte de todos, onde se via na agradecimento fez uma correla-
saudação aos homenageados o ção entre os maçons e a igreja, se 
brilho nos olhos de admiração colocando completamente 
por parte das pessoas, ao fim de aberto nesta relação; nosso irmão 
uma singela apresentação Luiz Sérgio de Freitas Castro, 
acompanhada de palavras reconhecido como um grande 
to ta lmente  inesperadas  e  d ivu lgador  da  esperança  
grandiosamente educadoras.maçônica; Juliano Boechat 

Pessoas homenageadas não Moulin, como introdutor de seus 
pelo poder adquirido e sim pelo conhecimentos em educação 
poder conquistado na vida. física às pessoas deficientes e 
Conquista de relevante significa-carentes; Sebastião Edmar 
do para si, onde o valor das Morais, como um exemplo de 
pessoas está na alegria de suas funcionário público; Leonardo 
almas, portanto nos mostrando e Marchezi dos Reis, Coronel da 
ensinando como é gostoso viver, policia militar do estado, 
sabendo como e o que “ter” para agradeceu por ser reconhecido 
poder realmente “ser” e a hora pelos seus feitos e não simples-
para isto tudo. Pessoas simples-mente como um servidor; Cecílio 
mente realizadas, com orgulho Andrade de Oliveira muito se 
de suas vidas, que nos trazem emocionou ao mencionar o Livro 
grandes ensinamentos, mostran-da Lei e agradeceu por ter sido 
do como crescer sem regras lembrado como um maçom 
estabelecidas.mesmo sem estar um cargo de 

Como não poderia deixar de relevância; Dra Marivania de 
ser, este evento contou com a Freitas Aquino, disse que faz 
presença digna, por vezes pelas pessoas carentes, na área da 
lembrada somente em ocasiões medicina como cumprimento ao 
desportivas do nosso símbolo juramento assumido em sua 
pátrio querido, a Bandeira do formatura;  Aline Moreira 
Brasil!!!!Domingues agradeceu, com um 

E  e n c e r r a m o s  n o s s a s  grande sorriso de alguém que faz 
homenagens e aprendizados com pelos meninos carentes com 
um jantar realmente em família.alegria de viver; João Luiz 

Teixeira Correia agradeceu nos 
colocando seu tempo de 
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O Mestre de  Cerimônias,  Ir\ Sebastião Alves da Silva 
Filho  fez a entrega dos diplomas aos homenageados:

01 - Padre Renato Paganini
02 - Ir\ Leonardo Marchesi dos Reis
03 - Juliano Boechat Moulin 
04 - Ir\ Luiz Sérgio de Freitas Castro
05 - Ir\ Sebastião Edmar Morais 
06 - Ir\ Cecílio Andrade de Oliveira
07 - Dra. Marivania de Freitas Aquino
08 - Aline Moreira Domingues
09 - Ir\ João Luiz Teixeira Correia 
10 - Ir\Fernando Richa
11 - Valéria Batista Crema
12 - Maria Aparecida Pereira Freitas
13 - O Ir\ José M. Dornellas representou
o Ir\  Emerson G. Rocha
14 - O Ir\ Décio Soares Ferreira representou
 o Sr. Herculano Abraão 14
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Como Supremo Delegado da Ordem Internacio- mento e deveres das Assembléias.
nal do Arco-Íris para Meninas, no Estado do Espí- Quanto aos trabalhos e cerimônias realizadas, 
rito Santo e para o Brasil, em companhia da Mãe destacaram-se: a cavalgada das bandeiras, em 
Preceptora da Assembleia Plenitude das Cores nº que Laize Nalli de Freitas garbosamente desfilou 
2, de Vitória, Nelcina Dias Athayde Coutinho, da com a bandeira do Brasil; a cerimônia de instala-
Conselheira e Past Ilustre Preceptora da Assem-
bleia Plenitude das Cores nº 2, Andréa Athayde 
Coutinho e, da menina arco-iris, Past Ilustre Pre-
ceptora da Assembléia Primeira Luz n°1, da cida-
de de Cariacica, ES, Laize Nalli de Freitas, com-
pareci à Primeira Grande Assembleia da Bolívia, 

cordial e amiga, dispensada pelos irmãos e Demo-
lays, a todos os integrantes da delegação.

A visita em si foi bastante proveitosa, pois se 
estreitaram os laços de fraternidade e amizade e 
serviu como fonte de aprendizado. Em contato 
com a Supreme Worthy Advisor, Linda-Lee Lit-
tle, que em companhia do seu esposo Tomas, veio 
do Canadá para prestigiar os trabalhos, acabei 

ção e posse das Grandes Oficiais, realizada pela 
por tirar algumas dúvidas quanto ao funciona-

Suprema Deputada Lourdes Orozco: a da Grande 
Cruz das Cores; de maioridade; e, aquelas home-
nageando os membros da Estrela do Oriente e 
Maçons, que foram belíssimas e muito interes-
santes.

Concluindo, tenho certeza de que a participa-
ção da delegação do Estado do Espírito Santo 
naquele evento foi de suma importância, não só 
pelos ensinamentos ritualísticos obtidos, como 
pelos laços de fraternidade e amizade que foram 

realizada no período de 18 a 21 de janeiro na cida- firmados com a família maçônica boliviana.
de de Sucre. Parabéns à Suprema Deputada Lourdes Oroz-

Não poderia deixar de registrar que todos, sem co, obrigado garotas Arco-Íris da Bolívia.
exceção, foram acolhidos com todo o respeito e Que o Pai Celestial nos abençoe. 
carinho pela Suprema Deputada da Bolívia, In Rainbow love.
cunhada Lourdes Orozco Guzmán, e seu marido, 
Ir.: José Luis Hernandez, e toda a equipe de asses-
soramento, composta pelas cunhadas da Estrela 
do Oriente. As meninas arco-íris filiadas a todas 
as oito assembleias do país vizinho foram deve-
ras educadas e graciosas.

Ademais, impressionou-me a forma fraterna, 

*NEY BATISTA COUTINHO é Supremo 
Deputado da Ordem Internacional do Arco-
Íris para Meninas no Estado do Espírito Santo 
e para o Brasil, M\ I\, 33º e membro do 
Clube Shriners do Estado do Espírito Santo.

*Irmão Ney Batista Coutinho

E n c o n t r a m - s e  PLANO B: (Blocos: Badejo, Marlim e Peroá)
abertas as inscrições R$ 400,00 - para duas pessoas
p a r a  o  X V  R$ 180,00 - cama extra para acompanhante acima 
Sermaçon/2012, a de 12 anos de idade
realizar-se nos dias 17, R$ 100,00 - Cama extra para acompanhante de 05 a 
18 e 19 de Agosto do 11 anos de idade
corrente ano, no SESC Em ambos os planos não haverá cobrança para 
de Praia Formosa - crianças com idade inferior a 05 de idade
Aracruz/ES. Estão incluídos nos planos o jantar de sexta-feira, o 

O s  v a l o r e s  café, almoço e jantar do sábado, o almoço de domingo, 
praticados serão os bem como, o coquetel de abertura e o ingresso ao baile 
mesmos do último de encerramento.

evento, ou seja: Os pagamentos poderão ser:
PLANO A: (Blocos: Mero, Mirante, Olho de Boi, À vista

Papa-Terra, Pescada, Robalo e Xareu) Um cheque pré datado para 31/07/2012
R$ 460,00 - para duas pessoas Ou cheques pré datados em até 05 vezes, sendo o 
R$ 200,00 - cama extra para acompanhante acima último vencendo até 31/07/2012.

de 12 anos de idade Maiores informações através dos telefones (27) 
R$ 120,00 - cama extra para acompanhante de 05 a 3322.6289 ou 3322.6289 ou no GOB-ES.

11 anos de idade

Vem ai o XV SERMAÇON - Inscrições abertas
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Caro Sobrinho Alison Conte bém, você é um privilegiado! o rodeiam. Suas conquistas não 

Cerutti: Alison, certas pessoas vivem vieram por acaso, mas sim com 

Tenho a honra de me dirigir a como meteoros, porque optam muito suor, certamente algumas 

você a sua família, em nome de por sucesso rápidos, efêmeros, e lágrimas, isolamentos, dedicação 

todos os irmãos, cunhadas e em seguida simplesmente desa- extremada e muita competência.

demais familiares da Loja Maçô- parecem. A história humana, em Você é exemplo de supera-

nica Estrela de Camburi e os especial a do esporte, está cheia ção, de coragem e de cidadania. 

demais presentes, para prestar- disso! Você, ao contrário, sem Você é exemplo para a juventude 

lhe uma singela e justa homena- nenhum favor, não surgiu do e para todos nós. Por isso, nossa 

gem por tudo que você representa nada, mas de muito trabalho gratidão eterna pelas alegrias que 

para o esporte brasileiro e pelas dedicação e competência. Você é nos dá.

glórias que tem nos ofertado. uma estrela, tem brilho próprio e Há um pensamento que diz: 

Esse é um momento histórico permanente, uma estrela de quin- Muito mais facilmente se tece 

para a Loja Maçônica Estrela de ta grandeza, pode ter certeza uma coroa de glórias, do que se 

Camburi e para a Ordem Maçôni- disso!! cabeça digna dela. Eu lhe afirmo, 

ca Nacional. Mas gostaria de chamá-lo a você merece todas essas glórias 

Confesso meu caro Alison, a uma reflexão: Um campeão porque as conquistou com muita 

missão de saudá-lo é muito difícil como você atinge um estágio de luta e foi talhado para recebê-las!
Nicéia Conte Cerutti e a irmã lar. Mas, pode ter certeza, você é porque, convenhamos, palavras responsabilidade e de cidadania Obrigado Campeão! Nós 
Aline. O saudamos como capixa- exemplo para todos nós e o consi-jamais traduziriam essa rica tão alta, que muito além de um sempre estaremos firmes ao seu 
ba e brasileiro ilustre que é, sendo deramos como tal.historia esportiva de tanto bri- cidadão comum, anônimo, você é lado em cada partida, mesmo que 
indisfarçável o orgulho que senti- Tenho certeza que essa sua lhantismo, competitividade, e sempre será um homem publico de forma anônima, numa corren-
mos em dizer que você também é marca de campeão se forjou talento, coragem e dedicação de e um patrimônio cultuado por te muito positiva torcendo e 
parte da família maçônica e em primeiramente na família, na um atleta capixaba, que é sim, todos, portanto, por mais parado- acompanhando todas as suas 
particular, da Estrela de Cambu- educação e no berço que o rece-sem qualquer favor, um fenôme- xal e intrigante que seja, o cam- provas, somando-nos às forças 
ri. beu, porque além dos seus muitos no nacional e internacional, e peão não se pertence, porque é de sua família. E torcer por você é 

Bem o sabemos, que em e inquestionáveis méritos, você certamente superando dificulda- um patrimônio de todos nós, seus fácil e muito prazeroso.
2002, você foi acolhido neta Loja traz no seu DNA uma linhagem des de toda ordem, tantas vitórias admiradores. Pense nisso!!! Que Deus, o GADU, o aben-
Maçônica como membro da fantástica. Eu me refiro a essa nos dá no vôlei de praia. A você, campeão, nossa grati- çoe e o ilumine nos seus projetos, 
Ordem De Moley, porem face a família maravilhosa a que você Essas palavras, sem qualquer dão por sua conduta exemplar e nos seus sonhos e em cada passo 
inquietante e quase nômade vida pertence, onde na figura do seu demagogia, traduzem o senti- digna dentro e fora das quadras, de sua vida. A você e a sua queri-
que o vôlei de praia exige de um pai, nosso querido Irmão Abílio e mento de todos nós, seus tios e você é humilde na grandeza e da família os nossos aplausos e a 
atleta profissional de ponta como de sua mãe, a cunhada Nicéia e de fãs. E essa homenagem também é grande na humildade e bem o nossa gratidão!!! 
você, ainda não pode continuar sua irmã Aline certamente são o endereçada aos seus pais - o sabemos, é amigo mesmo diante 
nas atividades maçônicas regu- seu porto seguro. Por isso tam-Irmão Abílio Cerutti e a cunhada de todas as glorias e glamour que 

A Loja Estrela de Camburi, Or\de Vitória-ES,  prestou homenagem ao sobrinho Alison Conte Cerutti, filho do Ir\Abílio Cerutti e da 
cunhada Nicéia Conte Cerutti.  O sobrinho Alison em  junho de 2011, tornou-se campeão mundial de vôlei de praia masculino ao lado do 
parceiro Emanuel Rego, em Roma, derrotando os também brasileiros Márcio Araújo e Ricardo.  Em agosto de 2011, tornou-se campeão 
antecipado do circuito internacional de vôlei de praia ao lado do parceiro Emanuel Rego, na Finlândia. Leia abaixo o pronunciamento do 
Irmão 1º Vigilante Mário Natali durante a sessão de homenagem. 

O VM Gilberto Bourguignon Pratti fez entrega de uma 
placa ao sobrinho Alison Cerutti

Supremo Mestre coloca diante de cada um de nós, procissão, cheio de faixas, de chapéus pretos. A rua 
para que possamos buscar o aprimoramento. É o ficara toda preta.
caminho do livre arbítrio. Alguns, mais - Que urubuzada!
esclarecidos, fazem, e bem, a sua parte. - Não fale assim. Olha a falta de respeito. Eles 
A charrete estava parada. A viúva, uma senhora já podem ouvir.

Capelinha em um lugarejo com pouco mais de bem cansada, havia se preparado para a partida - Mas que parece, parece.
trezentos habitantes. Todos se conheciam e viviam daquele que fora seu companheiro por mais de - É ... mas, não é para falar. É só pra ver.
na ternura dos deuses. cinquenta anos. Havia mais de cem homens vestidos assim. O 
Acontece que naquele dia um alvoroço diferente A humildade com que o casal viveu não condizia defunto devia ser muito importante mesmo.
tomou conta do lugar. Um dos moradores, pessoa com a chegada de tanta gente ao lugarejo. Sendo A curiosidade é tão grande que não cabe no mundo. 
bem simples e de hábitos exemplares, morreu. pessoa simples, sem ter participado de movimento Uma senhora, temendo ficar sem saber o que estava 
Com idade já avançada, vivera na localidade por político, era difícil para o povo do lugar entender acontecendo, fez uma pergunta ao primeiro que 
mais d oitenta anos, tendo nascido ali mesmo. Era tanta movimentação no velório. A capelinha encontrou, um senhor carregando na lapela várias 
dono de uma pequena propriedade onde criava gado simples, aliás, tornara-se palco de um gigantesco medalhas. No peito, uma faixa de veludo, toda 
e mantinha uma razoável plantação de milho. Tudo velório. bordada.
dava para o sustento e, ainda, ajudava muita gente Jamais passara por ali um automóvel. Naquele dia, - O que o finado era, para trazer tanta gente para cá?
menos favorecida. mais de cinquenta carros entupiam as estradinhas, - Ele é nosso irmão!
Dele sabia-se, apenas, que saía pouco, indo uma vez duas no total. - Que família grande!
por semana à cidade, em sua charrete bem cuidada. Várias pessoas procuravam saber a causa de tanto - É a maior família do mundo.
O veículo para transporte de muita gente doente prestígio. - Então ele era muito rico?
estava lá, à espera de qualquer necessitado: a - Como é que pode? - Sim. Muito rico.
charrete. - O quê? - O que é que ele era?
-Por que os bons também morrem? - Um homem que não era visitado nem pelo prefeito - Maçom.
Dizia uma senhora, esfregando as mãos no rosto da sua cidade... vai ter um enterro de gente rica! - Maçom?
enrugado pelo tempo: - Que rico nada. Vai ver esses homens estão no - O que é maçom?
- Verdade. O bom nunca devia morrer. velório errado. - É isso que a senhora está vendo.
Essa mistura de oposição é que dá valor à vida. Esse Um garoto, na inocência, ouvia a conversa e não - Isso o quê?
mosaico que se mistura e, quase sempre, nos juntava as palavras. Olhava admirado o movimento - A união, a fraternidade, mesmo depois da morte, da 
apresenta um só valor é o verdadeiro sentido da no lugar. passagem para o Oriente Eterno.
vida. É a busca por melhorias. É o desafio que o Os homens, todos de preto, lembravam aqueles da 

Enviado por João Eduardo Silva Amorim

O Funeral



A cerimônia da 29ª Festa da 
Uva, realizada no dia 16 de 
fevereiro, oriente de Caxias do 
Sul-RS, teve a participação 
efetiva da Maçonaria, com as 
presenças do Grão-Mestre Geral, 
Soberano Irmão Marcos José da 
Silva; da Presidente Nacional da 
FraFem e Primeira Dama, Lígia 
Castro da Silva; do Grão-Mestre 
do GOB-RS, Eminente Irmão 
Jorge Colombo, com sua esposa 
Aneli Paz e mais de 100 Irmãos 
que trabalharam para que o 
evento ficasse na história do 
Estado, do Brasil da Maçonaria.
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higienic
Clínica Odontológica

higienic-clinodonto@hotmail.com

Resp. Técnico: Dr. Wilson Zamperlini

Av. Capitão Bley, 975 - Centro - Nova Almeida - ES - CEP: 29.182-015

D I P A R T S
SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS PARA

A ÁREA DE PETRÓLEO, GÁS, ENERGIA,
INDÚSTRIA PESADA, NAVAL, CELULOSE,

MINERAÇÃO E SIDERURGIA

Conheça nosso novo parceiro:

Referência em fabricação de produtos
destinados a limpeza e manutenção 

industria, como desgraxantes,
detergentes e lubrificantes.

Revendedor exclusivo
no Espírito Santo

CONSULTE-NOS!

EPI - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - DESENGRAXANTES
CONEXÕES - LUBRIFICANTES - VEDAÇÕES - CORREIAS
 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - SELOS MECÂNICOS
TINTAS ESPECIAIS - MANGUEIRAS - VÁLVULAS
EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA PRODUÇÃO

Av. Abido Saad, 1362 - Jacaraipe - Serra - ES - CEP.: 29.175-110

Visite o nosso site:
www.diparts.com.br

Tel.: (27) 3252-3300 / 3252-3058
Direção: Ir\  Douglas e Sob\ Paula e-mail: contato@diparts.com.br

Os Procurador Geral Euclésio Ribeiro, o Procurador Estadual de 

Justiça  Ozires Pizzol, o GME Américo Pereira da Rocha, o Presidente 

do TEJ José Olívio Grillo, o Presidente da PAEL José Renato 

Valadares, e os juízes do TEJ Carlos Roberto de Faria e Jocy de 

Oliveira Celestino durante reunião do Tribunal de Justiça do GOB-ES

 O Grão-Mestre Estadual do 
GOB-ES, Américo Pereira da 
Rocha, fez a sua segunda visita 
em menos de dois meses à 
A: .R: .G: .B: .L: .S  Rufino 
Manoel de Oliveira, do Or:. de 
Aracruz, para nova entrega de 
comendas.

Desta vez o beneficiado foi 
o Ir:. Francisco Guilherme 
Maria Apolônio Cometti, 
agraciado com a Condecoração 
do Mérito Maçônico Estadual, 
Condecoração Perfeição 
Maçônica  Estadual  e  a  
Comenda da Ordem do Mérito 
de “Domingos José Martins”. 

Os Irmãos Joelson Celestino, Apolônio Cometti, Edmilson A.  
Costa e o GME  Américo Pereira da Rocha

Grão-Mestre visita Aracruz pela segunda vez para a entrega de comendas

Geral

A ARLS Antônio Firmino 
Demuner nº 2457, Oriente de Rio 
Bananal-ES, sob a presidência 
do Venerável Mestre Renato 
Ozório do Nascimento realizou 
Sessão Magna de Iniciação, onde 
foram iniciados os neófitos 
Carlos José Cavalcante Azevedo 
e Sávio Pinto Sant'Ana

Iniciação

lsfcastro@gmail.com

Fatos & Flashes

Luiz Sérgio Castro

Ir\Carlos José C. Azevedo 
com a esposa Valdineia

Ir\Sávio Pinto Sant’Ana e a 
esposa Camila


