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banhando diversos municípios brasileiros, localizados em Para brindarmos com chave de ouro esse momento 
todas as regiões do País, alguns longínquos, mas não ímpar de vitórias e mais vitórias e festejarmos os cento e 
menos importantes, que contribuem decisivamente para noventa anos de  fundação de nossa Instituição,  enfatiza-
matar a sede de saber daqueles desejosos de seu aprimora- mos, com muito orgulho e imensa satisfação a relevante 
mento pessoal, oportunidade que se lhes é oferecida conquista obtida em abril deste ano, quando, pela primeira 
mediante a possibilidade de ingresso em uma de nossas vez em toda a sua história, um Grão-Mestre Geral do 

A Vitoriosa tragetória do Grande Oriente do Brasil Lojas Maçônicas, que buscam homens livres e de bons Grande Oriente do Brasil foi eleito Presidente da 
costumes, dispostos a abraçarem nossos elevados Confederação Maçônica Interamericana-CMI, em seus 65 

As águas de uma pequena fonte  aos poucos se juntam princípios. anos de existência. Organismo de maior destaque  
a outras oriundas também de pequenas fontes, que Poucas são as instituições que lograram sucesso por mundial no universo maçônico, do qual participam 
formam pequenos veios, que se avolumam dando origem mais de um século, mas o  Grande Oriente do Brasil Instituições Maçônicas da América do Sul, América 
a pequenos córregos, os quais mais adiante se encontram e alcança resoluto seu  centésimo nonagésimo ano de Central e América do Norte, além das  de Portugal, 
formam pequenos riachos, cujo volume d’água cresce à profícua existência, destacando-se cada vez mais no Espanha e França.
medida que outros riachos a eles se juntam, de tal sorte que cenário maçônico mundial, gozando de invejável PARABÉNS GRANDE ORIENTE DO BRASIL, 
os pequenos riachos  ao se reunirem fazem com que surja  prestígio, mercê do trabalho incansável de seus valorosos PARABÉNS VALOROSOS MAÇONS GOBIANOS!
um grande e majestoso rio. obreiros, que não medem esforços para engrandecerem 

O Grande Oriente do Brasil é um caudaloso rio cujos cada vez mais seu nome.
afluentes se encontram em todo o território nacional, 

OPINIÕES

minuciosamente o ocorrido deu causa a danos morais, e a conduta confessadamente praticada pelo autor, isto é, 
pleiteou isso em processo judicial. O juiz que primeiro a retenção indevida de valores do réu, oriundos a alvará 
analisou o processo condenou o antigo cliente do nosso levantado pelo demandante. Com efeito, é fato notório 
Irmão no pagamento de danos morais, aceitando o que a maçonaria é uma entidade que tem atribuições 
argumento de que a remessa da correspondência maculara censórias quanto à integridade moral de seus filiados, 
sua honra íntima, e deu causa aos danos pleiteados. zelando pelo cumprimento de adequados preceitos éticos 

Do Oriente do Rio Grande do Sul veio um julgado cujo Seu antigo cliente, todavia, não se conformou com a e sociais. Destarte, quem se filia a essa instituição, 
conteúdo é sempre atual. Em síntese, um Irmão, decisão monocrática, e levou o caso ao Tribunal de Justiça submete-se voluntariamente a fiscalizações e punições 
advogado, e que teve o apoio da sua Loja para cursar a do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), argumentando previsíveis. Como visto, a conduta do autor não pode ser 
faculdade de direito, certa vez, no exercício da advocacia que tais informações deveriam sim ser compartilhadas considerada um ilícito, uma vez que não se tratou de ato 
no mundo profano, não repassara ao cliente os valores com os maçons de sua Oficina. Recebido sob nº difamatório ou vexatório. A comunicação da conduta do 
recebidos num determinado processo. O cliente, que 70029353539, pela 16ª Turma, teve como relator o Des. autor não teve esse caráter, tanto que limitada aos 
depois de muito tempo percebeu que seu advogado, nosso Ernio Roque Menine, para quem o julgado não merecia órgãos censórios da instituição. Vale ressaltar que não se 
Irmão, se apropriara indevidamente do que não era dele, qualquer reparo: “... a prova do dano vai introduzida pela tratou de uma carta aberta, e que nem mesmo há notícias 
fez o seguinte: a) formulou representação junto a OAB, atitude abusiva do requerido, uma vez que a de que o conteúdo da carta tenha sido divulgado no 
reclamando da conduta daquele profissional do direito; b) comunicação do fato ilícito à Maçonaria serviu tão- âmbito da ordem maçônica ou, ainda, de que o autor 
foi à Justiça pleitear o recebimento dos valores somente para desabonar o requerente perante a tenha sido exposto a qualquer tipo de situação vexatória. 
indevidamente retidos pelo advogado maçom; c) remeteu entidade, sendo, portanto, desproporcional ao agravo Mais: dela sequer decorreu aplicação de alguma 
uma correspondência à Loja em que o maçom advogado sofrido.” Os demais desembargadores discordaram desse penalidade ao que se infere do depoimento pessoal do 
estava filiado, contando detalhadamente o acontecido. Aí entendimento. Para o revisor, Des. Paulo Sérgio Scarparo, demandante...”. Desse modo, por maioria, venceu a tese 
que surgiu o problema, que foi resolvido pelo Judiciário: “...a mera análise do texto da missiva, em confronto com de que não houve dano moral. Justiça foi feita.
nosso Irmão entendeu que o fato de seu cliente irresignado as demais providências tomadas pelo autor, demonstram 

* O Irmão Vladimir Polizio Jr é membro da ARLS ter remetido correspondência à Loja Maçônica contando que se tratou de uma simples medida voltada à combalir 
Fraternidade Guanduense, Or\ de Baixo Gunadú-ES

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

Maçons e Maçons
*Ir\Vladimir Polizio Júnior    

tem para si formas de identificação própria, divulgariam outros não, cada um com seu valor, mas será que os 
na integra seus conhecimentos adquiridos com muita anônimos têm menos ou mais valor? Existem historias ou 
troca de informação em uma internet? O novo integrante estórias ditas de participação da maçonaria em fatos 
da maçonaria não tem nenhuma responsabilidade com históricos, que talvez por seu sigilo não se consiga 
instruções maçônicas dadas em Loja, pois praticamente descobrir sua veracidade. Isto é uma atitude secreta e 
não existem. forte, talvez até com grandes sacrifícios, mas conseguiram 

No entanto, a manifestação de maçons fervorosos faz alcançar seu objetivo!  Deveriam ter em seu coração os Como é bom chegar o dia de reunião!
das reuniões algo extraordinário, colocando, de moto ensinamentos, a fraternidade e a cumplicidade maçônica.Chegar em minha Loja, encontrar meus irmãos, 
próprio, ensinamentos maçônicos, valiosos, ricos e Vivemos hoje num mundo de favoritismos, participar de um ritual milenar, trocar idéias, aprender e 
inesquecíveis, mas nada ritualístico e realmente espertezas, facilidades, injustiças, impunidades e a ensinar filosofia maçônica, ficar leve de espírito e brindar 
filosófico, muito bom. maçonaria... fazendo o que? Homenagens, festas... Vamos isto tudo com um jantar fraternal bem alegre.  

O principio básico da discrição maçônica, onde está nos unir da forma maçônica, vamos dar nossa Mas os tempos mudaram, o mundo de informações 
situada a sua força, é o grande segredo do poder fraternal. contribuição REAL à nossa pátria, vamos ter nosso hino instantâneas exige de nossa fraternidade uma maior 
Mas a grande curiosidade pública venceu a parcela no coração, nossa bandeira em nossa alma, vamos nos unir objetividade em nossas reuniões, fazendo nela uma 
“burra” do segredo maçônico, partindo provavelmente de para um Brasil de D. Pedro I, sem precisar ser um adaptação ritualística adequando à variedade de assuntos 
pessoas excluídas do meio e de outras, que são as piores, Tiradentes.a serem nela abordados. Com isto deixou-se de lado o teor 
as vaidosas. Não é cabida uma fraternidade secreta se de ensino filosófico inicial maçônico, mergulhando a 
exibir publicamente, em qualquer que seja a *O Irmão Reynaldo Caplum é membro da ARLS própria maçonaria no mundo internauta, onde a origem 
circunstancia, para homenagens, desfiles ou mesmo fotos. Caridade e Esperança, Oriente de Kacaraipe - Serra - dos textos pode ter sempre dados duvidosos, tanto quanto 
Joga-se no lixo o seu principio básico. ESaos autores como aos textos e cá entre nós, maçons que 

Houve na historia ilustres maçons, alguns conhecidos 

*Irmão Reynaldo Caplum 

Tratores Agrale

Nortral Tratores e Veículos Ltda

Tel.: (73) 3292-5365

Direção Comercial:
Ir\ Henrique Gomes

NORTRAL Tratores
TEIXEIRA DE FREITAS - BA



Junho 2012

m Sessões Magnas de e  T h i a g o  Â n g e l o  C o s t a  mais concorrida, quando foram 
Iniciação realizadas nos Nascimento. iniciados os irmãos Anderson, 
d i a s  2 2 / 0 5 / 2 0 1 2  e  Na cerimônia realizada no Jonas e Lorhan, ocasião em que E
26/05/2012, a ARBLS dia 22/05, foram iniciados os prestigiaram o ato, sessenta e três 

irmãos Bruno e Thiago, quando (63) irmãos do quadro e setenta “22 de Agosto – Nº 1819” – Or\ 
estiveram presentes ao ato, (70) ilustres irmãos visitantes, de Colatina-ES, iniciou em 
cinquenta e nove (59) irmãos do representantes de vinte e quatro nossos Aaug\ Mmist\, os 
quadro e dezessete (17) ilustres (24) Lojas coirmãs.neófitos: Anderson Zambon 
irmãos visitantes, representando No  sábado ,  a l ém das  Alves, Bruno Schmidt, Jonas 
cinco (05) Lojas coirmãs. honrosas presenças do Eminente Gonça lves  Dias ,  Lorhan  

No dia 26/05, a cerimônia foi Ir\ Américo Pereira da Rocha – Nasiadka Rodrigues de Oliveira 

Grão-Mestre do GOB-ES, do recepção das novas fraternas e 
entrega de luvas, quando na Eminente Ir\ José Renato 

Valadares – Presidente da PAEL- oportunidade o Vener\ Mest\ 
GOB-ES, e do Ilustre Ir\ José Ir\Pedro Grama de Oliveira 
Olívio Grillo – Presidente do solicitou ao Eminente Ir\ 
Egrégio Tribunal de Justiça Américo Pereira da Rocha que 
Maçônico GOB-ES, tivemos fizesse a entrega de uma placa à 
também a presença de Poderosos nossa cunhada D. Rosa Zouain 
IIr.´. Deputados Federais, Fontes, homenageando-a pela 
Veneráveis IIr\ Deputados fundação de nossa Fraternidade 
Estaduais e Membros do Feminina no ano de 1992, e por 
Conselho Estadual da Ordem, ter sido sua 1ª Presidenta.
Veneráveis Mestres de Lojas Encerrados os trabalhos, 

todos se dirigiram ao Salão de coirmãs, Ilustres IIr\ Mestres 
Festas para se deliciarem com Instalados, Mestres-Maçons, 
um delicioso ágape, servido para Companheiros e Aprendizes, que 
cerca de trezentas pessoas abrilhantaram nossa sessão.
presentes.Ao final dos trabalhos, 

nossas cunhadas e convidados 
adentraram ao Templo para 

Texto:  Ir\Rogério Francisco de Oliveira   - Fotos: Ir\Deyverson Matiello

Geral
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É uma situação que ocorre com frequência na Geralmente ele tem o seu grupo, formado por um irmão, sem medo, com coragem falar em nome da 
Maçonaria brasileira e quiçá na mundial. O que vem a ser comparsas que são coniventes que antecipadamente já democracia e dos verdadeiros princípios da Ordem, e isto 
esta situação? decidiu quem será o venerável para os próximos seis ferir os desígnios destes déspotas, este será marcado, 

Simplesmente, conforme o titulo do trabalho já ou oito anos, mas sempre ele voltando após as gestões de perseguido e descriminado.
sugere, é um Irmão que exerceu sua gestão como seus substitutos arranjados ou então apenas preferirá ser o Considerando-se que temos cerca de seis ou sete mil 
venerável de uma loja e que seu desempenho pode ter sido chefe por trás, nos bastidores, mandando em tudo e por lojas no Brasil, imagine-se o número de Irmãos que agem 
muito bom ou muito mau, mas seu mandato se esgotou, e muito tempo. desta forma, considerando-se que a natureza humana é 
ele esquecendo que já passou o seu momento como No fundo a sede de poder, nada mais que uma complexa e estranha, que muitos homens possuem a 
principal gestor da loja e que deveria ficar quieto no seu autoafirmação, insegurança, incapacidade de ser síndrome do poder em função de seu DNA animalesco 
canto, insiste em se intrometer nos trabalhos da nova transparente com seus semelhantes e com o meio em onde um quer ser o dominante sobre o outro, ou sobre os 
liderança que democraticamente surgiu na sua loja através que vive vaidoso mentiroso geralmente tendo uma outros. Geralmente estas pessoas são inseguras, não são 
do voto. visão unilateral dos processos de interação entres os felizes, não estão de bem com a vida e esta forma de querer 

 Apegado ao poder, chega aos limites da hipocrisia Irmãos, tornando sua personalidade a de um exercer um suposto poder sobre os outros é sua maneira de 
que como se sabe é o ato de fingir qualidades, ideias ou verdadeiro psicopata social. Não sabe mais discernir tentar equilibrar seus próprios defeitos.
sentimentos que em realidade ele não tem e isso às os seus limites. Não tem sentimentos. Chega a ser uma A síndrome do poder também chamada de síndrome 
vezes se torna uma verdade para ele ainda que falsa, doença um desvio de personalidade, e de do pequeno poder é uma atitude de autoritarismo por parte 
um verdadeiro sofisma, e ele acreditando ser o que comportamento. de um indivíduo que recebeu um poder e tenta usa-lo de 
sabe tudo, que sabe mais que os outros, em fim é o dono Isto não é bazofia ou piada. Isto realmente acontece forma absoluta e imperativa sem se preocupar com os 
da verdade. na Maçonaria brasileira num índice maior do que se problemas dicotomizados que possam vir a ocasionar. A 

Ele não sabe se conter, não consegue ficar sem dar pode imaginar, mas não como rotina. Infelizmente esta síndrome do pequeno poder pode se tornar uma patologia, 
palpites, ou dar ordens ao novo venerável, ou criticar o situação vem ocorrendo e muitos irmãos fingem não quando se torna crônica. Existem aqueles Irmãos que 
novo líder, não somando as suas forças com as da nova vê-la ou senti-la, porque os membros das lojas com mesmo longe do poder pensam que o possui. Quando a 
gestão, pelo contrário, atrapalhando-a. Se o novo exceção de verdadeiros maçons agem passivamente realidade lhe é mostrada, entram em depressão.
venerável não for um líder pragmático, pulso forte, como cordeiros, esquecendo que uma loja aberta em Mas a Maçonaria prega justamente o contrário. 
que não saiba se impor, ficará a mercê do antecessor, sessão é uma tribuna livre onde ideias são criadas, Ela é democrática. Quando se fala em vencer as 
não podendo exercer a sua gestão a contento como sonhos são idealizados que podem mover o mundo, um paixões significa que o maçom deve fazer prevalecer 
planejou. verdadeiro laboratório social que pode mudar tudo em seu consciente racional sobre as programações 

Todavia, numa loja democrática, não faltarão Irmãos para melhor e por isso todos os problemas devem ser erradas de seu subconsciente, ou seja, sobre a parte 
que com coerência e bom senso, tomarão partido do novo discutidos e todos devem participar. ruim que o ser humano tem dentro de si. Segundo São 
líder e os mais habilidosos, chegam ao ex e com muito Uma situação esdrúxula aconteceu em uma loja que Francisco de Assis, é o “burro” ou a “besta” que o ser 
jeito, com parcimônia tentam faze-lo compreender a nova será omitido o nome da cidade, onde isso ocorreu. Um humano carrega dentro de sua consciência. Uma das 
situação, o que às vezes não conseguem havendo até em Irmão destes tipos de donos da sua loja, fez a sua loja votar condições mais exigidas pelos princípios maçônicos é 
certos casos uma cisão na loja. Muitas novas lojas foram o título de “venerável perpétuo” para ele. Até aí, nada de justamente você fazer prevalecer seu lado bom, 
fundadas por ex-veneráveis que não souberam respeitar a mais, a loja votou, está votado. Mas ele exigia que a loja só vencendo o seu lado mau.
nova liderança. Este é um fato inconteste. abrisse os trabalhos em suas sessões normais quando ele  A condição para um irmão ser venerável em primeiro 

Este apego ao poder é algo que o ex-venerável às vezes estivesse presente. E ele atrasava sempre cerca cinco a dez lugar é que ele tenha merecimentos pessoais e que tenha 
não pode se controlar, porque ele não estava preparado minutos. E aí a sessão começava. Isso é o cúmulo da um conhecimento profundo da ciência maçônica em todos 
quando exerceu seu mandato para um dia deixa-lo como hipocrisia, tanto deste sociopata ex-venerável como da os seus segmentos, tais como história da Ordem, 
soe acontecer nos regimes democráticos e uma loja loja que aceitava tal situação. Pasmem! Parece uma ritualística, simbologia, administração, legislação e 
maçônica não tem dono justamente por ser uma estória inventada, mas não é. Isto é verídico! justiça sendo tudo isso associado à sua capacidade de 
democracia. Ele se achou venerável, e não entendeu que Mas é bom que se frise que a maioria dos ex- liderança.
apenas estava venerável. Acha que continua venerável. veneráveis não se enquadram nesta descrição. Existem Evidentemente a Maçonaria terá que renovar seus 

Este tema abre um leque mais profundo em relação a ainda muitos bons maçons na Ordem. Felizmente a líderes, para que novas ideias, novos postulados, novos 
analise do poder nas lojas e como ele é manipulado. maioria. São. Irmãos excelentes, preparados, humildes, rumos e até novos paradigmas sejam estudados, 

Este tipo de dono da loja não é o pior entrave para uma sabem qual é o seu lugar dentro de uma loja, bons adotados e postos em ação.
loja. O pior ex-venerável é aquele tipo de irmão conselheiros, conhecem o peso de um malhete, porque já o Todavia correrá o famoso risco: 
matreiro, político, de fala mansa, que sorri para todo manejaram quando foram veneráveis.  Aprenderam mais .
mundo, abraça a todos três vezes e que se derrete em ouvir que falar. Por fim, enfatiza-se que este trabalho foi escrito para 
falsos elogios aos Irmãos do quadro e procede assim A Maçonaria valoriza a Dialética, que é a arte do uma minoria de Irmãos, que são gananciosos do poder. 
porque é uma das suas estratégias para se manter no dialogo, ou a discussão, como força de argumentação Ressalve-se aqueles Irmãos ex-veneráveis pessoas 
poder eternamente. Ele se vale de bonecos ou títeres para permite que se contrariem ideias, que elas sejam intocáveis que não se enquadram neste contexto. 
cobrir uma gestão que por imposições das constituições discutidas em todos os sentidos e que dessa situação nasça Felizmente, a maioria. Estes são os sustentáculos da 
das potências ele não pode se reeleger mais de uma ou um ideia concreta, inteligente, e perfeita, uma verdadeira Ordem.
duas vezes. Em seguida ele volta gloriosamente na síntese de tudo o que foi tratado, desde que venha em favor 

*Hercule Spoladore-Loja de Pesquisas Maçônicas “Brasil”- próxima. Mas durante a gestão de seu preposto, quem da Ordem e da humanidade. Ela prega a igualdade e a 
Londrina-PR.dirigirá a loja de fato, será ele. Não de direito, mas de fato. liberdade de pensamento entre seus adeptos.

Ele tomará todas as decisões e o venerável de plantão Esta situação de dono de loja é uma das causas maiores 
cumprirá rigorosamente o que o seu chefe determinar.  do afastamento de muitos honrados irmãos da Ordem. Se 

VOCÊ QUER 
CONHECER UM MAÇOM? DÊ-LHE PODER

Ir\Hercule Spoladore

Nos estados de esgotamento
 (causados, por exemplo, por extresse),

fadigas, sensação de fraqueza, diminuição da 
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naturais, humanos e materiais. forma qualitativa e isso são fatores que preocupam o 
Assim como na minha época onde diziam que nós jovens pensamento maçônico, pois são preponderantes para que 
seríamos o futuro do país, o jovem também tem esse o Brasil possa crescer e ser uma liderança mundial.
potencial. Falo desta feita com maior assertividade, pois à 
medida que evoluímos no ensino, nas disciplinas e no 05. O senhor destacaria algum líder maçônico ou 
aperfeiçoamento das técnicas e das tecnologias, também pessoa influente dentro da maçonaria nos períodos da 
esperamos cada vez mais a participação das futuras história brasileira?
gerações. Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: Não faria isso, pois são 
Temos que nos conscientizar sobre o potencial que o vários e eu seria injusto em mencionar alguns em 
jovem tem. Da necessidade em desenvolvê-lo de forma detrimento de outros, a congratulação deve ser igual, para 
positiva para que possamos ter uma nação não somente todos, porque na maçonaria nós temos uma situação muito 
respeitada, mas que caminhe para a liderança do mundo. específica. Existiram e existem muitos maçons que muito 
Nós temos um campo favorável a muitas conquistas fizeram e fazem e não quiseram e não querem aparecer. 
enquanto nação e precisamos recompensar esse cenário Há os que apareceram durante o desenvolvimento da 
com as nossas atitudes que devem ser a favor da história brasileira, mas e àqueles que também estavam 
humanidade toda. Acredito que no futuro grandes fazendo a história? Não são somente os líderes que 
conquistas virão de nossos brasileiros. Temos também um realizam, os liderados também. Muitas vezes são os 
fator preponderante que é a paz. Nós não temos guerrilhas liderados que fazem e quem colhe os louros são os líderes O Grão-Mestre Geral Soberano Irmão Marcos 
ideológicas, podemos ter divergências ideológicas, não pela sua posição. E todos historicamente documentados José da Silva recebeu a equipe da Secretaria de 
temos combates frontais de pessoas ou grupos, mas de ou não merecem a nossa gratidão.Comunicação para uma conversa sobre os 190 
ideias e isso traz até um benefício, pois as pessoas têm a .anos do Grande Oriente do Brasil - GOB. Na 
possibilidade de ter uma maior visão sobre diversos 06. Quais são os novos desafios e conquistas que o GOB entrevista que se segue o Grão-Mestre Geral fala 
aspectos. almeja?sobre a importância,  os desafios,  o 

Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: O grande desafio para o desenvolvimento do pensamento maçônico e 
04. Quais são os temas na conjuntura do cenário GOB é exatamente podermos ter uma maior participação temas da atualidade, além das comemorações 
mundial e brasileiro que mais chamam a atenção dos na vida política e econômica do desenvolvimento do país. que serão realizadas para homenagear essa 
gobianos atualmente? Iremos lutar para eleger maçons. O principal fato para a data que é tão especial para o GOB.
Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: Sem dúvida alguma na ação e que damos destaque é a necessidade de passarmos a .
atual conjuntura é a corrupção. Aqui no GOB é um dos ter uma participação mais efetiva com relação aos 01. Qual a importância do crescimento da maçonaria 
temas que chamam mais atenção e um dos mais projetos que tramitam e ajudar a minimizar a burocracia. desde a fundação do Grande Oriente do Brasil 
comentados. Eu sempre faço uma ressalva no seguinte Tanto na esfera municipal, como estadual e federal. É (GOB)? 
sentido: para que nós possamos oferecer críticas é preciso importante enfatizar e dar apoio àqueles projetos que Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: A maçonaria tem se 
que saibamos do que estamos falando, não é apenas falar objetivam atender aos princípios que nós da maçonaria desenvolvido cada vez mais a influenciar no sentido do 
por falar em corrupção. defendemos e trazer benefícios para as pessoas em geral. aprimoramento do homem. A ênfase é dada a filantropia. 
Em diversas oportunidades, palestras ou conversas, eu já Interessa-nos saber que tal projeto trará benefícios para Esse aspecto dentro da maçonaria tem um peso muito 
chamei a atenção do público maçônico para o fato da todos independentes do autor ou partido. Assim, todos nós grande. As atividades filantrópicas evoluem a tal ponto 
corrupção e sempre pergunto a eles como são suas maçons temos que sair às ruas, colher assinaturas e que nós não conseguimos ter a ideia do total de assistência 
relações em questão com a pirataria, por exemplo, e com menções de apoio para esse projeto.mensal e anual. Hoje estimamos em dois milhões de 
os pequenos atos corruptíveis de nossa cultura. Muitas .atendimentos por ano, mas eu acredito que tenha muito 
pessoas não se dão conta disso e essa questão é importante 07. Quais são as comemorações que o GOB está mais, pois muitas lojas não informam o que fazem. Temos 
de ser analisada na atitude diária dos indivíduos. Temos preparando para seu 190º aniversário? várias lojas com inúmeras atividades e nós não sabemos 
que ter cautela com a bandeira que levantamos, pois temos Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: Nesses 190 anos nós sobre seus dados totais. Esses dados são importantes e nós 
que estar incólumes com qualquer crítica que façamos a vamos ter comemorações muito simples, mas de grandes temos ressaltados para as lojas maçônicas e para que 
determinado tema. É uma questão que tratamos com significados. Teremos pela primeira vez realizada no outras instituições comecem a fazer processos 
muito cuidado, primeiro alertando as pessoas sobre o que Grande Oriente do Brasil uma sessão magna semelhantes. Mas as pessoas têm dificuldade de entender. 
é a corrupção e depois como podemos agir no dia a dia comemorativa de aniversário. Inédita, essa sessão magna Esperamos progredir nessa questão.
para evitarmos essa chaga. será dirigida pelas três lojas que deram início ao GOB .
Outro assunto que é debatido e também de muita (Commércio e Artes, Esperança de Nicteroy, União e 02. Na visão do senhor o que representa para o Brasil 
preocupação para a maçonaria atual é a nossa soberania Tranquilidade).os 190 anos do GOB?
nacional, com ênfase às questões da Amazônia. Sabemos Ainda teremos o lançamento de um selo comemorativo Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: O GOB sempre esteve 
que a floresta é cobiçada pelo potencial que ela tem em aos 190 anos do GOB para marcar a importância desse presente na história do Brasil e para nós representa muito 
água potável. Potencial este que está ficando escasso no aniversário. Realizaremos diversas homenagens de porque sempre exercitamos a ideia do sentimento de 
mundo. E isso é o cerne. A biodiversidade é importante, as honrarias principalmente aos maçons mais antigos de brasilidade, esse espírito dessa brasilidade é permanente 
questões de terra e as questões climáticas também, mas cada um dos estados da federação que tenham quarenta ou dentro da maçonaria, seu nome e sua representação como 
vital para a vida é a água, pois sem ela não há vida. Há mais anos de atividade maçônica. É uma maneira que país. A maçonaria sempre reverenciou e sempre lutou para 
estudos divulgados em que daqui a trinta, quarenta anos temos de homenagearmos todos os maçons na figura que fosse mantido em elevado grau esse sentimento e será 
nós teremos um problema sério de água potável no destes ilustres irmãos que já se dedicaram por demais as sempre assim, porque o GOB é essencialmente cívico e 
mundo. E onde as outras nações pretenderão abastecer obras da maçonaria. Para nós será motivo de muita alegria brasileiro. Não importa quem seja o governante, o que 
suas escassas reservas? Em nossos mananciais. É com e satisfação poder materializar um pouquinho da nossa importa é que é o Brasil e dentro dos nossos princípios 
isso que também temos que nos preocupar. Não estamos satisfação e gratidão diante do muito que eles já fizeram todo governante deve ser respeitado; e todo governante 
dando a devida atenção para o fato e suas consequências. pela ordem.sendo respeitado; estaremos respeitando o próprio Brasil. 
O problema é uma questão de sobrevivência. Hoje mais de Importante tomarmos cuidado com as críticas não 
95% da água potável engarrafada que nós tomamos está 08. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para fazendo deduções absurdas ao país.  O país somos nós. 
em mãos de empresas estrangeiras no Brasil. Imagina os maçons em referência os 190 anos do GOB?Infelizmente o que há de mal é ressaltado e o que há de 
como isso no futuro será importante. Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: Nesse momento nós só bom é pouco divulgado. Quantas coisas são realizadas no 
Outro tema de destaque que nos preocupa é a saúde. Mas temos uma palavra: Muito obrigado. E este país em termos de pesquisa e de atendimentos em 
uma saúde vinculada também a boa alimentação e para agradecimento é feito porque embora estejamos na beneficência que não se tem notícia? Por uma questão de 
uma boa alimentação, o desenvolvimento da tecnologia presidência do GOB como Grão-Mestre Geral, na vender imagem, propaganda, as notícias ‘mais 
aplicada sobre a terra, para que possamos produzir algo realidade aqueles que realizam o trabalho maçônico e escandalosas’ são divulgadas, porque dá público.
que seja mais em conta para a população. E tudo isso só se fazem com que a maçonaria seja conhecida e reconhecida .
consegue mediante investimentos em educação. Há uma nos diversos segmentos sociais são as lojas, que são objeto 03. Qual a mensagem que o GOB atual desta era da 
interligação em tudo, não são fatores isolados. A de nossa gratidão, porque são as lojas que realizam e o tecnologia e de mudanças tão rápidas falaria para as 
segurança pública também está vinculada a educação, GOB apenas representa. Peço ao grande arquiteto do atuais e próximas gerações?
pois a violência vem da não aplicabilidade dos bons universo que esteja sempre presente em suas atividades Sob:. Ir:. Marcos José da Silva: Gostamos de ressaltar o 
costumes, da falta de uma boa formação do homem, do iluminando e orientando; abençoando e protegendo, para fato de que nós temos no Brasil tudo para sermos um país 
escasso ou inexistente acesso às oportunidades. Temos que possamos ter uma maçonaria cada vez mais pujante gigantesco. Temos terra, disponibilidade, benefícios do 
que ajudar a reverter esse cenário e alcançar tudo isso de graças aos valorosos irmãos.clima, uma população eminentemente jovem, recursos 
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Entre de peito nessa campanha
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pode levar a complicações que podem atingir outros Ÿa bexiga deve estar vazia (urinar antes)
órgãos e sistemas. Ÿapós exercícios, álcool, café ou fumo aguardar 30 

ŸNo sistema nervoso central podem ocorrer infartos, minutos para medir
hemorragia e encefalopatia hipertensiva.Ÿo manguito do aparelho de pressão deve estar firme 

ŸNo coração, pode ocorrer cardiopatia isquêmica e bem ajustado ao braço e ter a largura de 40% da 
(angina), insuficiência cardíaca, aumento do circunferência do braço, sendo que este deve ser 
coração e, em alguns casos, morte súbita.mantido na altura do coração

ŸNos pacientes com insuficiência renal crônica  coração é uma bomba eficiente que bate de 60 a 80 Ÿnão falar durante o procedimento
associada sempre ocorre nefroesclerose.vezes por minuto durante toda a nossa vida e 

Ÿesperar 1 a 2 minutos entre as medidasimpulsiona de 5 a 6 litros de sangue por minuto ŸNo sistema vascular, pode ocorrer entupimentos e O
Ÿmanguito especial para crianças e obesos devem ser para todo o corpo. obstruções das artérias carótidas, aneurisma de 

usadosPressão arterial é a força com a qual o coração aorta e doença vascular periférica dos membros 
Ÿa posição sentada ou deitada é a recomendada na bombeia o sangue através dos vasos. É determinada pelo inferiores.

rotina das medidasvolume de sangue que sai do coração e a resistência que ŸNo sistema visual, há retinopatia que reduz muito a 
ele encontra para circular no corpo. visão dos pacientes.

Ela pode ser modificada pela variação do volume de ŸNo sistema nervoso central (cérebro) podem 
A pressão arterial é considerada normal quando a sangue ou viscosidade (espessura) do sangue, da ocorrer infartos, hemorragia e encefalopatia 

pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a 140 e a freqüência cardíaca (batimentos cardíacos por minuto) e hipertensiva.
diastólica (mínima) for inferior a 90 mmHg.da elasticidade dos vasos. Os estímulos hormonais e ŸNo coração, pode ocorrer cardiopatia isquêmica 

De acordo com a situação clínica, recomenda-se que nervosos que regulam a resistência sangüínea sofrem a (angina), insuficiência cardíaca, aumento do 
as medidas sejam repetidas pelo menos em duas ou mais influência pessoal e ambiental. coração e, em alguns casos, morte súbita.
visitas clínicas. ŸNos pacientes com insuficiência renal crônica 

No Brasil 10 a 15% da população é hipertensa. A associada sempre ocorre nefroesclerose.
maioria das pessoas desconhece que são portadoras de Hipertensão arterial é a pressão arterial acima de ŸNo sistema vascular, pode ocorrer entupimentos e 
hipertensão.140x90 mmHg (milímetros de mercúrio) em adultos com obstruções das artérias carótidas, aneurisma de 

A hipertensão arterial pode ser sistólica e diastólica mais de 18 anos, medida em repouso de quinze minutos e aorta e doença vascular periférica dos membros 
(máxima e mínima) ou só sistólica (máxima). A maioria confirmada em três vezes consecutivas e em várias visitas inferiores.
desses indivíduos, 95%, tem hipertensão arterial chamada médicas. ŸNo sistema visual, há retinopatia que reduz muito a 
de essencial ou primária (sem causa) e 5% têm Elevações ocasionais da pressão podem ocorrer com visão dos pacientes.
hipertensão arterial secundária a uma causa bem definida.exercícios físicos, nervosismo, preocupações, drogas, Portanto quando nós tratamos adequadamente a 

O achado de hipertensão arterial é elevado nos obesos alimentos, fumo, álcool e café. pressão arterial, associando dieta, exercícios e 
20 a 40%, diabéticos 30 a 60%, negros 20 a 30% e idosos medicações, nós estamos não corrigindo um valor 
30 a 50%. Nos idosos, quase sempre a hipertensão é só numérico apenas, mas, sim evitando complicações 
sistólica ou máxima.Alguns cuidados devem ser tomados, quando se seríssimas como as citadas anteriormente.

verifica a pressão arterial: 

Ÿrepouso de 15 minutos em ambiente calmo e *Dr. Juliano Dallapicula Gama - 
A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica agradável é Médico Cardiologista

que, quando não tratada e controlada adequadamente, 

Níveis de pressão arterial

O que é?

Cuidados para medir a pressão arterial

Hipertensão arterial sistêmica CRM ES 8381

Entendendo a 
Hipertensão Arterial

*Dr. Juliano Dallapícula Gama

SAÚDE

O Instituto Nacional do aterosclerótico, que é o entupi- efeito positivo do café com um fator prejudicial à saúde. “A 
Câncer (NCI) dos Estados mento das artérias”, explica a risco 10% menor de morrer, em cafeína em excesso aumenta a 
Unidos divulgou um estudo, especialista. comparação com os que não excreção do cálcio urinário, 
realizado pelo doutor Neal A pesquisa foi feita com 400 consomem a bebida, em outros taquicardia, palpitações, insônia, 
Freedman, da Divisão de mil homens e mulheres, com fatores de risco à saúde. nervosismo, tremores, cefaleias, 
Epidemiologia e Genética do idades entre 50 e 71 anos, dor  abdomina l ,  náuseas ,  
Câncer do NCI, sugerindo que o revelando que os consumidores «Embora não possamos vômitos, diarreia, aumento da 
consumo de pelo menos três de café tinha menor probabilida- assegurar uma relação entre o diurese, agitação, delírio, 
xícaras de café por dia pode de de morrer por doenças do consumo dessa bebida e um risco convulsões, dispneia, arritmia 
diminuir em 10% o risco de coração, respiratórias, proble- menor de morte, esses resultados cardíaca, náuseas, vômitos, 
morte. mas cerebrais, lesões, diabetes e nos dão um pouco de segurança hiperglicemia e hipocalemia”, 

Segundo a nutricionista infecções. O resultado equivale ao dizer que tomar café não finaliza Juliana.
Juliana Dragone, o café possui também ao descafeinado. prejudica a saúde", assegurou Os resultados do estudo serão 
grandes benefícios à saúde das Entretanto, os pesquisadores Freedman. publicados no "New England 
artérias. “O café é rico em alertam que ainda não há garantia A nutricionista alerta para Journal of Medicine".
polifenóis, que exerce importan- de que os consumidores de café que não haja excessos no 
te redução da peroxidação vivam mais. consumo, pois a cafeína em Fonte: Estadão.com.br
lipídica e retarda o processo O estudo também descobriu grandes quantidades pode ser um 

Café exerce importante redução 
da peroxidação lipídica e retarda 
o processo de entupimento das 
artérias

Fonte: Estadão
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cruzar o seu caminho, que ousar apontar-lhe uma falta, 
que se atrever a lançar-lhe no rosto uma imperfeição sua 
ou criticar o seu habitual pedantismo! O seu rancor se 
acenderá automaticamente e o que estiver ao seu alcance 
para reprimi-lo e intimidá-lo ele o fará, inclusive lançando Estou certo de que o presente trabalho será de grande imersos, podemos separá-los em dois grupos distintos, 
mão da famosa frase, própria do selvagem chefe de bando: valia para os irmãos mais novos, sobretudo para porém idênticos na maioria dos pontos: os toscos 
Sabe com quem está falando! Desse modo ele acaba aqueles que ingressaram em nossa instituição com a ignorantes e os letrados pretensiosos.
externando outra vil qualidade, que caracteriza a persona-mente cheia de pensamentos honestos e ideais eleva-
lidade de todo homem arrogante: a covardia.dos. Servirá também para fazer corar de vergonha A trajetória dos primeiros é assaz conhecida.

O número de irmãos que detesta ou despreza este tipo aqueles que se enquadram em nossa análise, persuadi- Por serem desprovidos do talento e dos atributos 
de maçom é condizente com a quantidade de medalhas dos de que estão a salvo dos olhares atentos de irmãos intelectuais necessários para conquistarem posição de 
que ele acumula na gaveta ou usa no peito. Na vida mais esclarecidos. destaque na sociedade, eles ingressam na Maçonaria em 
profana seus amigos não são verdadeiros; são cúmplices, Nenhum ditador provocou ou vêm provocando tanto busca de títulos e galardões venais, de fácil obtenção, 
comparsas, associados e gente que dele se acerca na dano à Maçonaria quanto o maçom vaidoso, este sapador pensando com isso obter algum prestígio. Na vida 
esperança de obter alguma vantagem. E nisso se insere a inveterado, este Cavalo de Tróia que a destrói por dentro, profana, não conseguem ser nada além de meros serviçais, 
mulher com a qual vive fraudulentamente. Todos os que o sem o emprego de armas, grilhões, ferros, calabouços e de mulas obedientes que cedem a todos os tipos de 
rodeiam, inclusive ela, estão prontos a meter-lhe um leis de exceção. Ele é indiscutivelmente o maior inimigo chantagem. Por isso, fazer parte de uma instituição de elite 
merecido chute no traseiro tão logo os laços de interesse da Maçonaria, o mais nefasto dos impostores, o principal (isso mesmo, de elite!) como a Maçonaria produz neles a 
que os unem sejam desfeitos. O seu casamento é um teatro destruidor de lojas. Ele é pior do que todos os falsos ilusão de serem importantes; ajuda a mitigar um pouco a 
de falsidades e o seu lar um armazém de conflitos. maçons reunidos porque se iguala a eles em tudo o que não dor crônica que os espinhos da incompetência e da 
Raramente familiares seus são vistos em nossas festas de presta e raramente em alguma virtude. mediocridade produzem em suas personalidades enfer-
confraternização. Quando aparecem, em geral contraria-Uma característica marcante que se nota neste tipo de mas.
dos, não conseguem esconder as marcas indeléveis de maçom, logo ao primeiro contato, é a sua pose de justicei-
infelicidade que ele produz em seus rostos.ro e a insistência com que apregoa virtudes e qualidades O segundo em quase tudo se equipara ao primeiro, 

Em sua marcha incessante em busca de distinções morais que não possui. Isso salta logo à vista de qualquer porém com algumas notáveis exceções.
sociais que supram a sua insaciável necessidade de auto-um que comece a comparar seus atos com as palavras que Capacitado e instruído, em geral ele é uma pessoa bem 
afirmação, é comum vermos este garimpeiro de metais de saem da sua boca. O que se vê amiúde é ele demonstrar na sucedida na vida. Sofre, porém, desse grave desvio de 
falso brilho farejando outras organizações de renome, tais prática a negação completa daquilo que fala, sobretudo caráter conhecido pelo nome de "Narcisismo", que o torna 
como os clubes Lyons e Rotary, e gastando nessas corridas daquilo que difunde como qualidades exemplares do ainda pior do que o seu êmulo sem instrução. Ávido 
tempo e dinheiro que às vezes fazem falta em seu lar. A maçom aos Aprendizes e Companheiros, os quais não colecionador de medalhas, títulos altissonantes e metais 
Maçonaria, que tem a função de melhorar o homem, a demora muito a decepcionar. Vaidoso ao extremo, para ele reluzentes, este maçom é uma criatura pedante e intragá-
sociedade, o país, e a família, acaba assim se convertendo a Maçonaria não passa de uma vitrine que usa para se vel, que todos querem ver distante. No fundo ele também é 
em uma fonte de problemas para os seus familiares; e ele, exibir, de um carro de luxo o qual sonha um dia pilotar. E, um ser que se sente rejeitado; sua alma é um armário de 
em uma fonte de problemas para a Maçonaria.quando tem de fato este afã em mente, não se furta em caveiras e a sua mente um antro habitado por fantasmas 

utilizar os meios mais insidiosos para tentar alcançá-lo, a imaginários. Julgando-se o centro do Universo, na 
*O texto foi extraído do livreto do Irmão Ricardo exemplo do que fazem nossos políticos corruptos. Maçonaria ele obra para que todas as atenções fiquem 

Vidal “Os dois coveiros da Maçonaria”.Narcisismo em um dos extremos, e baixa auto-estima voltadas para si, exigindo ser tratado com mais respeito do 
no outro, eis as duas principais características dos maçons que os irmãos que atuam em áreas profissionais diferentes 
vaidosos e arrogantes. No crisol da soberba em que vivem da dele. Pobre do irmão mais jovem e mais capacitado que 

Por RicardoVidal

GERAL

No dia do aniversário de Nova Friburgo, população de Nova Friburgo. A cidade está 
membros de 3  lojas maçônicas da cidade, passando por problemas enormes e não é 
conhecidos por sua discrição, foram as ruas aumentando a quantidade de vereadores que 
devidamente paramentados para protestar eles serão resolvidos.
contra o aumento do numero de vereadores na Esta noticia foi veiculada por vários jornais 
câmara local, que deve subir de 12 para 21. da região, e demonstra que a maçonaria local 
Cerca de 3.000 pessoas aderiram ao movimento está pelo menos tentando fazer algo em prol de 
“Menos vereadores, mais soluções”, que exige sua comunidade, exemplo que deveria ser 
melhorias no município. seguido por outras Lojas, pois o momento é 

Érico Antonio Cripp, que é Venerável Mestre extremamente grave e algo precisa ser feito, 
da Loja Maçônica Indústria e Caridade de Nova pois a corrupção e o corporativismo está cada 
Friburgo, disse que a maçonaria já apresentou vez ganhando mais terreno em nosso país.

Escravatura. Chega um determinado ponto em sua cara em muitas situações no cenário nacio-
que precisamos nos expor para ajudarmos a nal, inclusive na época da Abolição da 

Entre as montanhas sagradas do Pico da Bandeira
e a Pousada do Bezerra, Deus une a natureza e o 

homem, com o Rosto de Cristo estampado na montanha
DO BEZERRA

- Chalés com  frigobar e TV;
- Piscinas naturais, cachoeiras;
- Saunas, salão de jogos;
- Restaurante, Scot Bar;
- Passeios no Pico da Bandeira;
- Passeios no entorno do Parque;
- Passeios de Jeep 

www.pousadadobezerra.com.br
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conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à 
edificação do bem, no momento exato, e faze-me 
vigilante para que o mal não me use, em louvor da 
perturbação. Não me deixes emudecer, diante da 
verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de 
que eu saiba dosar a verdade, em amor, para que a alavra, elemento distinto de fala ou escrita, que 
compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. funciona como condutor de um significado. Do 
Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, latim parábola, do grego parabolé. Pode ser P
brando sem preguiça, fraterno sem exigência e deixa, definida como conjunto de letras ou sons de uma língua, 
Senhor, que a minha palavra te obedeça a vontade, hoje juntamente com a ideia que transmite.
e sempre.”A palavra oral, escrita é hoje usada intensamente e de 

Em orientação que faço sempre nas lojas maçônicas forma abreviada na internet, ora com autoria, outras vezes 
quando do uso da palavra, que seja antes de tudo, por mãos que se escondem, instrumento poderosíssimo 
respeitoso, maçônico e muito fraterno.para o bem, mas também para o mal. Se usadas como 

Qual a minha palavra final seja de conforto e armas, ferem. Se com apoio, amor, compreensão, 
solidariedade à Polícia Civil do Estado de Goiás. amizade, respeito, consideração, fraternidade, equilíbrio, 
Instituição que integro, em aposentadoria, mas que coração sem mágoa, transformam-se em orações que 
honradamente, exerci como delegado nas jurisdições de contribuem para um mundo melhor, sempre para somar, 
Orizona e Bela Vista de Goiás. Polícia Civil,  composta nunca para dividir. Sempre para construir laços fraternais, 
por um grupo de dedicados e competentes profissionais, nunca para desagregar. Sempre como crítica construtiva, 
buscava a verdade sobre a “Chacina de Doverlândia”. nunca depreciativa.
Tiveram suas encarnações finalizadas. Foge-me o alcance É na verdade a expressão e revelação de quem a 
do entendimento para interpretar o suposto autor dos profere, por isso como afirmou Henry George Bohn: 
crimes, Aparecido de Souza Alves, que ceifou “Use, na discussão palavras suaves e argumentos 
violentamente, 7 vidas e dias após terminou sua trajetória sólidos”. Enquanto Mahatma Gandhi, afirma: “O homem 
levando jovens com crescimento na vida, pais, arruína mais as coisas com as palavras do que com o 
experimentados profissionais e muito queridos, somando-silêncio”.
se 14 ausências irreparáveis em suas famílias.É preciso ter muito cuidado ao proferir palavras. Estas 

Palavra”, de “Meimei”, nome do espírito que se As primeiras em moradia rural de longo tempo e de geram atitudes, que geram hábitos e os hábitos formam a 
manifestou através de mensagens psicografadas por formação familiar. As últimas no exercício de defesa da personalidade. A personalidade é o conjunto de 
Francisco Cândido Xavier. Meimei quando em vida era população. Tive com o colega Jorge Moreira características psicológicas que determina a 
Irma de Castro Rocha, nascida na cidade de Mateus Leme, relacionamento de cordialidade e com o delegado Antônio individualidade pessoal e social de alguém, mostrando o 
Minas Gerais, em 22 de outubro de 1922, desencarnada Gonçalves Pereira dos Santos, muita proximidade, que a pessoa as vezes esconde em seu interior.
em Belo Horizonte, em 1° de outubro de 1946. Ficou extrema gentileza com que sempre me distinguiu e uma Pertenço há 33 anos ao Grande Oriente do Estado de 
conhecida na família espírita como “Meimei”, expressão identificação em especial, desde outubro de 1997. Como Goiás, nos últimos 5, como Grão Mestre Estadual, em 
carinhosa adotada por ela e seu esposo Arnaldo Rocha, palestrante especializado na área de drogas, professor da mandato extensivo em reeleição até 2015, instituição que 
com quem viveu apenas dois anos até o seu falecimento, a Escola Sem Drogas, falou aos multiplicadores que tem em um dos seus princípios gerais e como fim 
partir da leitura que fizeram do livro “Momentos em estavam sendo formados e muito contribuiu com o plantio supremo, a fraternidade, determinando que os maçons 
Pequim”, do filósofo chinês Lyn Yutang. da semente, hoje em todo Brasil, “Maçonaria Contra as estendam e liberalizem os laços fraternais que os unem a 

Ao final do livro, no glossário, encontraram o Drogas – A Favor da Vida”.todos os homens esparsos pela superfície da terra.
significado da palavra meimei “a noiva bem amada”. Este Interpreto, diante das minhas limitações, que eles O que significa a palavra fraternidade?
apelido ficara em segredo entre o casal. Depois de prestaram seus bons serviços e estavam sendo aguardados Convivência como de irmãos de sangue, harmonia e 
desencarnada, Irma passa a se identificar como Meimei, no plano espiritual, como diz Meimei na prece “Deus camaradagem, na sua essência significa amar aos outros 
nas mensagens psicografadas. Aguarda”.como ama a ti mesmo, vivendo em harmonia, evitando 

“Senhor! Deste-me a palavra por semente de luz. “O caminho para a vida superior começa na brigas e desentendimentos, trazendo no coração a 
Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na prestação de serviço aos outros. Deus necessita de sua bondade por Deus recomendada.
sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça colaboração e espera por ti.”Neste introito, resumo a minha vigilância diária em 
o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a 

proferir palavras ou escrevê-las, amparado na Doutrina 
lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera * Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, Espírita que professo e na Maçonaria que integro, 
se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, delegado de polícia aposentado, professor e Grão baseando-me na orientação de não falar alto e apresentar 
induze-me ao silêncio, e, onde lavre o incêndio da Mestre da Maçonaria Grande Oriente do Estado de argumentos.
incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase Goiás – barbosanunes@terra.com.brAssim, é que convido aos que me distinguem com suas 
calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer 

qualificadas leituras a orarem comigo a “Oração Diante da 

(Meimei)
Por Barbosa Nunes*

Meimei

TAPETES PERSONALIZADOS 3M
São usados em 
empresas, residências, 
prédios e diversos 
outros locais, Podem 
ser personalizados com 
a sua logomarca

LINHA EXTRA-RESISTENTE
Seus filamentos mais 
espessos e seu costado 
mais resistente, 
proporcionam maior 
durabilidade.

LINHA REALCE

Sua combinação 
especial de fibras, além 
de remover a sujeira, 
proporciona uma 
excelente retenção de 
umidade.

LINHA ACQUA
Indicado para locais com 
baixo tráfego de 
pessoas, onde a água e a 
sujeira causa problemas.

LINHA ÁREAS ÚMIDAS
Tapete usado como 
proteção antiderrapante 
em áreas úmidas, além 
de proporcionar uma 
superfície agradável.

LINHA ANTIFADIGA CONFORT
Reduzem os sintomas 
dos desconfortos 
provenientes de estresse 
ou fadiga corporal.

TELEVENDAS: Vitória (27) 3338-6688  |  Rio (21) 2471-7647 |  Bahia (73) 3291-7805
www.viniltapetes.com.br Ir\Gilberto Pratti

GERAL
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Nº 13 - A Maçonaria Operativa

Deus: deviam crer na doutrina da Igreja Católica e atividades eram também reguladas por corporações do 
repudiar todas as heresias. O segundo era com o Rei, cuja ramo. Havia Lojas importantes de Steinmetzen em Viena, 
soberania deviam obedecer. O terceiro era para com seu Colônia, Berna e Zurich, mas todas aceitavam a liderança 
mestre, o empreiteiro das obras. dos maçons de Estrasburgo. Inclusive, o imperador 

Formavam sindicatos, ilegais, pois contrariavam as Maximiliano I proclamou um decreto em que dava força 
determinações salariais dos grêmios, e se reuniam de lei ao seu código de conduta (diferente do que foi 
secretamente correndo o risco de penalidades da lei. escrito para Inglaterra e França).Na Idade Média os maçons eram distintos. Era essa a 

Essa liderança durou até 1685, quando a cidade foi sensação generalizada na Inglaterra, França e Europa 
invadida pelo exercito de Luiz XIV e anexada à França.Os maçons eram, como na Inglaterra, a elite dos Central, pois enquanto os outros trabalhadores 

trabalhadores. Diferentemente, formaram uma trabalhavam para os senhores feudais, sem sair de seu 
organização que não tinha paralelo na Inglaterra: a Os Grêmios de maçons eram mais antigos do que os da vilarejo, os maçons eram especialistas e serviam aos reis e 
“Compagnonnage”. Os “Compagnons” (companheiros), Inglaterra. Em 1057, o rei Malcolm III Canmore outorgou nobreza e viajam para todos os cantos desses paises. 
seus membros, que algumas vezes eram trabalhadores uma Carta, com o poder e obrigação de regular o oficio, à Trabalhavam as pedras e erigiam castelos, catedrais e 
com outros ofícios, formavam uma forte organização. Os Companhia de maçons de Glasgow.abadias.
reis e governos da França não aprovavam essa situação e, Infelizmente, por não haver em abundâncias a pedra 
por diversas vezes, ditaram leis e decretos contra a franca na região, tiveram menos êxito para manter a boa A vida profissional era bem estabelecida. Existiam 
Companonnage (1498, 1506, 1539...). Em 1601, um posição já citada. Inclusive, nesse país foi modificada a dois tipos de maçons: os “rústicos” que cortavam e 
estatuto proibia que se reunissem em mais de três nas regra para os “aprendizes ingressados” de tal modo que, o moviam os blocos para o alicerce e os “especialistas” que 
tabernas. Em 1655, a Faculdade de Sorbone, proclamou aprendizado ficou com um lapso de tempo mais curto, do faziam o trabalho em blocos para a arquitetura em geral, 
que os compagnons eram malvados e ofendiam as leis de que na Inglaterra, por exemplo. Os mestres mais antigos, acabamento e ornamentação.
Deus. qualificados, para se protegerem profissionalmente, Pertenciam a Grêmios que eram compostos pelos 

começaram a usar uma palavra secreta que era transmitida principais empregadores do ramo e, as vezes, controlados 
entre eles, para o reconhecimento entre si. Essa palavra Os maçons eram chamados de Steinmetzen, e da por um funcionário real. Tinham “deveres” (Charges) 
chave ficou conhecida como a “Palavra Maçônica”.mesma forma eram a elite dos trabalhadores. Suas estabelecidos por esses Grêmios. O primeiro era com 

França

Escócia

Inglaterra

Alemanha e centro da Europa

Pilulas Maçônicas
Ir\Alferio Di Giaimo Neto

Nº14 - Lojas, Ordem e 
Obediências Maçônicas

A Ordem – a Franco-Maçonaria tradicional e das quais é possível – embora com algumas dificuldades e 
iniciática – não tem origem historicamente conhecida. imperfeições – descrever o nascimento, e cuja existência, 
Usando a expressão habitualmente empregada, podemos a partir daí, é bem conhecida na maior parte dos 
dizer que ela data de “tempos imemoriais”. pormenores. Entretanto, se a Ordem é universal, as Brethren, vejam o que nos ensina o francês, Ir.'. 

“...antes do século XIV nada encontramos que se Obediências, sejam elas quais forem, mostram-se Marius Lepage, sobre o acima mencionado:
possa ligar, com provas irrefutáveis, à Maçonaria. Todos particularistas, influenciadas pelas condições sociais, "As Lojas podem existir sem Grandes Lojas ou 
os documentos que possuímos estabelecem que foi da religiosas, econômicas e políticas dos países em que se Grandes Orientes, garantindo sua federação. O inverso, 
Maçonaria Operativa que saiu nossa Ordem, e desenvolveram.porém, não é verdadeiro. Nem Grande Loja, nem Grande 
demonstram apenas isso, a não ser para aqueles que A Ordem é, por essência, indefinível e absoluta: a Oriente podem existir sem as Oficinas chamadas “azuis”, 
suplementam fatos e fontes com a imaginação...” (F. Obediência está sujeita a todas as variações da fraqueza que são sua base."
Marcy, L´Histoirie du Grand Orient de France). congênita ao espírito humano.Assim, fica muito claro a diferença entre a Ordem e a 

As Obediências, ao contrário, são criações recentes, Obediência Maçônicas.

Nº 15 - Palavras – é uma palavra peculiar a cada ®Na França, o povo começava a despertar para idéias 
Grau e que deve ser dita baixinho ao ouvido, como um novas (emprestadas da Inglaterra, evidentemente) e O termo “palavra” é entendido, como sendo a 
sopro, e com muita precaução. Vejam o que diz o Bro preparava sua Revolução, enquanto a Inglaterra já expressão de uma idéia e o conjunto de sinais que esta 
Albert G. Mackey a respeito: "é o termo aplicado à palavra fizera a sua e decapitara seus reis. Submetera a Igreja representa graficamente.
capital ou mais proeminente de um Grau, indicando assim ao Estado, e aspirava repouso.

– esta peculiaridade da o seu peculiar caráter sagrado, em contra posição com a ®Desse modo, pelo exposto acima, enquanto a Lojas Maçonaria Escocesa, é a que eu me refiro na “Pílula nº Palavra de Passe, que é entendida simplesmente como um Inglesas reúnem, de maneira geral, pessoas 13”. Supõe-se, segundo Nicola Aslan, ter consistido de mero modo de reconhecimento. Diz-se muitas vezes, por extremamente respeitáveis, ponderadas, cultivando duas palavras, provavelmente acompanhada de um sinal. desconhecimento, “Palavra Secreta”. Todas as palavras cuidadosamente, com submissão, as leis do reino e as Era claramente esotérica e usada, presumivelmente, como importantes da Maçonaria são secretas. Mas somente leis da natureza, as Lojas Francesas abrigam, sob a Lei um meio de reconhecimento. Mackey complementa: “nas algumas são Sagradas." do Silencio, tudo quanto o reino pode conter de atas e nos documentos das Lojas da Escócia durante os 
Entretanto, concordo com o Ir\ Moretzsohn que o hermetistas, alquimistas, “filósofos” e “iluminados”. séculos XVI, XVII e XVIII, a expressão “Mason Word” é 

”elo de ligação” entre Operativa e Especulativa, levantado Desse modo, a Loja vai torna-se a veste que lhes constantemente usada. Este contínuo uso indicaria que 
pelo Ir\ Senador, deva ser estudado com mais carinho. permitirá passar despercebidas – e, em seguida, ficar ao apenas um conjunto de palavras era então conhecido”.

Vou tecer algumas considerações, expostas abaixo, abrigo das perseguições do poder real e do poder 
que, de um ou outro modo, sem dúvida, vão por “lenha na religioso – uma sociedade frívola que dança 

 – é a que se pronuncia ao dar-se fogueira”: inconscientemente seus últimos minuetos, quando a 
os Toques e os sinais de reconhecimento. casa, já rachada, começa a desmoronar. (Marius ®A Francomaçonaria possui dois ramos principais, bem 

Lebage)distintos quando à origem e ao comportamento. O 
– continuando com o Mestre  respondendo agora a pergunta do ramo Inglês e o Francês. A Francomaçonaria 

Nicola, temos que a história lendária da Maçonaria refere- Ir\ Senador, com uma maior reflexão e um parecer mais Brasileira, e as demais da América do Sul, são de 
se a uma lenda segundo a qual teria existido, outrora, uma origem francesa. abrangente, pedido pelo Ir\ Moretzsohn, creio que o 
Palavra de valor transcendente, objeto de grande “ELO DE LIGAÇÃO ENTRE A OPERATIVA E A ®Na Inglaterra, a idéia de uma sociedade obreira veneração, e que teria sido conhecida apenas por alguns ESPECULATIVA CHAMA-SE INTERESSE”.declinava pouco a pouco, e reencontrou força e vigor poucos. Com o decorrer dos tempos, esta Palavra teria Na Inglaterra: INTERESSE em se misturar e contatar graças ao acrescentamento de elementos novos, sido perdida e substituida por outra. Esta lenda entrou no pessoas da alta sociedade e se sentir no mesmo nível, encontrados, antes de tudo na burguesia e nas sistema escocês e, segundo ela, Hiram Abi, construtor do característica da Maçonaria.profissões liberais e, posteriormente na nobreza e Templo, teria gravado esta palavra sobre um Triângulo de Na França: INTERESSE em ter base camuflada para realeza. Aos primeiros, essa nova organização, oriunda ouro, o qual era levado em seu pescoço e com o lado contestar a Igreja e o governo, e ter local para expressar de uma guilda quase moribunda de ofícios, estendia gravado sobre o peito... e continua a lenda que não é, no livremente seus pensamentos.seus fins e sua influência, dando-lhes um novo aval momento, objeto deste estudo.

entre os homens de condição social mais elevada.

Palavra Sagrada 

Palavra do Maçom 

Palavra de Passe

Palavra Perdida CONCLUINDO:
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As famílias se reuniram no Salão de Eventos da loja 
Maçônica Monteiro Lobato para comemorar o Dia das 
Mães, com homenagens preparadas com carinho pelos 
filhos e maridos.

Como de costume a Cunhada Alba, ao lado do seu 
marido Antonio Adelino, dedicou especial atenção 
fazendo leitura de mensagem dirigida às mães, 
enaltecendo seu papel na família e sua importância na 
sociedade.

lsfcastro@gmail.com

Luiz Sérgio Castro

SUPER SEMINOVOS  CVCSUPER SEMINOVOS  CVC
Veículo                                           Modelo       Opcionais               Valor (R$)

O Grão-Mestre Estadual do GOB Américo Pereira da Gomes da Silva, Comandante do 38º BI. 
Rocha, acompanhado do  Grande Secretário Estadual de O evento já se tornou uma tradição em Vila Velha 
Administração e Patrimônio, Hélio Soares da Luz Sodré, onde mensalmente é feita a substituição da Bandeira 
do Conselheiro Estadual da Ordem, Elias José Sanglard Brasileira.
Valentim, do Grande Procurador Geral da Ordem, Mais uma vez a Maçonaria Capixaba participou ativa 
Euclésio Ribeiro da Silva, do Venerável Mestre da Loja e diretamente. deste ato cívico, fazendo a doação da 
Praia da Costa, Adir Amaral Filho e dos IIr\ Paulo Bandeira que durante o mês de junho tremulará no alto do 
Merlo, Roger Gagiotto e George Kabalan, estiveram morro da Ucharia. Após o hasteamento, a tropa desfilou 
presentes na cerimônia de substituição da Bandeira em homenagem ao seu Comandante e foi servido aos 
Nacional à convite do coronel José Augusto Massadi presentes um lauto café.

Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha participa da 
cerimônia da troca da Bandeira no 38º BI em Vila Velha

Iniciação e homenagens na ARLS 
Vale do Itapemirim-ES

A Loja Maçônica Vale do Itapemirim-ES, do Or\de 
Itapemirim-ES, realizou no dia 25/05/2012, Sessão 
Magna de Iniciação e Diplomação de Honra e Méritos de 
vários Irmãos.

 Na ocasião estavam presentes o Grão-Mestre 
Américo Pereira da Rocha, IIr.: de vários Orientes, além 
de cunhadas, sobrinhos e amigos.

Lojas Maçônicas realizam 
sessão magna conjunta

As AARBLS Prof. Herminio Blackman n°1761 e 
Alferes Tiradentes n°1680 do Or.: de Vila Velha, 
promoveram  Sessão Magna Conjunta de Pompa 
Festiva, com a ilustre presença do Eminente Ir.: Américo 
Pereira da Rocha, GM Estadual e vários IIr.: visitantes de 
Lojas da jurisdição, onde foram homenageados 15 
Irmãos da Loja Prof. Hermínio Blackman, com títulos de 
beneméritos.   O Ir.: Guaracy Vieira também recebeu na 
oportunidade, a Comenda da Ordem do Mérito de 
Domingos José Martins.

10 Fatos & Flashes

Numa promoção do Capítulo Linhares 132 da Ordem 
DeMolay e da Ordem das Meninas do Arco Iris - 
Assembléia Flores das Acácias nº-04, foi realizado no 
sábado dia 26 de maio, no salão de festas da ARLS 
Fraternidade Universal nº 08 em Linhares - ES, um 
animado Baile dos Anos 60, 70, e 80 que teve animação de 
Dalceny Porto e Banda.
De parabéns os membros do Capítulo Linhares da Ordem 
DeMolay e as meninas da Ordem Arco Iris.

DeMolays e Meninas do 
Arco Íris promovem Baile  

em Linhares

http://www.youtube.com/watch?v=FFfVjRB8r-E&feature=youtu.be


