
O GME-ES Eminente Irmão Américo Pereira da Rocha, Venerável  Mestre
 Diogo Piacentini Engel e o presidente da PAEL-ES José Renato Valadares >11

Em Sessão realizada no dia 30 de julho, o Venerável Mestre Carlos Hingst Corrá da 
Augusta e Respeitável Loja Simbólica Perseverança III nº 0199, oriente de 
Sorocaba-SP, presidiu a cerimônia de 143 anos de fundação que contou com a 
presença de várias autoridades maçônicas, entre as quais o Grão-Mestre de GOB-
MG Amintas Xavier, GMG Adjunto Cláudio Roque, Presidente da SAFL Arnaldo 
Soter e o Soberano Grão-Mestre de Honra Laelso Rodrigues. > 08
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qualquer culto”. Procedente o pedido pelo juízo singular, a princípios gerais da Maçonaria, expressos na Constituição do 
municipalidade inconformada levou a questão ao Tribunal de GOB”. Pela leitura do objetivo social da autora vê-se 
Justiça. Distribuído o recurso, foi o relator desembargador claramente que não há menção alguma a culto religioso de 
Rezende Silveira autor do voto que, acolhido por unanimidade qualquer espécie. E para fins de reconhecimento da imunidade 
entre seus pares em 04 de julho último, afastou qualquer tributária a interpretação deve ser sempre restrita. Assim, por 
conotação religiosa na maçonaria, destacando “...Em que pese culto, deve se emprestar a conceituação de conotação 

A justiça profana mais uma vez analisou pretensão de uma o esforço do magistrado que inclusive colheu prova oral em unicamente religiosa, excluindo-se, portanto, os ritos 
Loja Maçônica de gozar dos mesmos benefícios garantidos aos audiência, no sentido de identificar a realização de cultos iniciáticos de natureza laica, que, evidentemente se aparta da 
templos de cunho religioso e, não houvesse a irresignação da ritualísticos da loja maçônica, o fato de haver prática de certos conotação emprestada nos fundamentos da sentença.”
municipalidade afetada com a decisão do juiz que primeiro rituais iniciáticos ou denominar-se a sede como “templo” é O interessante, e que merece detida reflexão, é o fato de que 
conheceu da causa, teríamos uma sentença judicial insuficiente para que pudesse enquadrar a autora como se o município de Pirassununga não houvesse apresentado 
transformando em letra morta a Constituição do Grande Oriente entidade imune, subsumida na hipótese prevista no art. 150, VI, recurso, haveria um precedente conferindo a uma Loja 
do Brasil, que já no seu artigo 1º estabelece, ao dispor “dos “b” (templos de qualquer culto), já que não é entidade Maçônica as mesmas vantagens garantidas a templos utilizados 
princípios gerais da maçonaria e dos postulados universais da religiosa. O objeto previsto no estatuto social da autora, para atividades religiosas. Isso daria azo à renovação da 
instituição”, assim preceitua: “A Maçonaria é uma instituição previsto no art. 1º, § 3º é o seguinte: “Constitui-se objeto e pretérita, mas sempre repetida, discussão sobre se a maçonaria é 
essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista finalidade da Loja ser uma instituição altruísta, iniciática, ou não uma religião, revoluteando um tema que de muito 
e evolucionista, cujos fins supremos são: Liberdade, Igualdade filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista; pratica a deveria estar superado. Afinal de contas, quem é reconhecido 
e Fraternidade.” beneficência do modo mais amplo possível, especialmente a maçom sabe que nosso primeiro postulado universal é a crença 

O processo teve origem no município paulista de assistência social aos menos favorecidos; o incentivo à na existência de um princípio criador: o Grande Arquiteto do 
Pirassununga, onde a Loja Maçônica Barão de Ramalho, filiada instrução e à cultura em todos os seus níveis, promover a ética, Universo. E isso nada tem a ver com religião, tampouco culto.
ao GOB, para esquivar-se do pagamento do ISS (imposto sobre a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 
serviços) referentes à regularização e ampliação do imóvel, valores universais, pugnar pelo aprimoramento moral, social e *O Ir\ Vladimir Polízio Júnior é defensor público, 
buscou na Justiça as prerrogativas garantidas pelo art. 150, intelectual da humanidade, pelo cumprimento do dever e membro da ARLS Fraternidade Guanduense,  Or\ de 
inciso VI, letra 'b' da Constituição Federal, aos “templos de investigação constante da verdade, além de proclamar os Baixo Guandú - ES

*Ir\Vladimir Polízio Júnior

Loja Maçônica
não é igreja

Direção Comercial:
Ir\ Henrique Gomes
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história da humanidade, em que um coração forte, sensível e endo. O índio prefere o suave sussurro do vento, a sobrevoar a 
inspirado, verbalizou palavras que chegam fundo no coração superfície de uma lagoa e o cheiro do próprio vento, purifica-
de muitos homens, mesmo muitos anos depois. do por uma chuva do meio dia, ou rescendendo o pinheiro.”

Ao prezado e amigo leitor que me distingue com sua O AR: “O homem branco parece não perceber o ar que 
qualificada leitura, convido-o para conhecer, ler, reler e respira. Como um moribundo em prolongada agonia, ele é 
meditar sobre trechos da carta, que neste artigo reproduzimos, insensível ao ar fétido. Mas se te vendermos nossa terra, terás 
disponível na internet e na íntegra com comentários, na edição de te lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar reparte seu 
da Versal Editores, com tradução de Alice Gallefi, quando o espírito com toda a vida que ele sustenta. O vento que deu ao 

este momento os Estados Unidos estão com 60% do cacique Seattle falou sobre: nosso bisavô o seu primeiro sopro de vida, também recebe seu 
seu território em seca profunda, estado de emergência. OS RIOS: “Esta água brilhante que corre nos rios e regatos último suspiro. E se te vendermos a nossa terra, deverás 
Estados Unidos que vão decaindo como potência N não é apenas água, mas sim o sangue de nossos ancestrais. Se mantê-la reservada, feita santuário, como um lugar em que o 

mundial, ameaçada pela China. Europa milenar e histórica em te vendemos a terra, terás de te lembrar que ela é sagrada e próprio homem branco possa ir saborear o vento, adoçado 
grande crise. terás de ensinar a teus filhos que é sagrada e que cada reflexo como fragrância das flores campestres.”

Nosso país, com queimadas devastando florestas, elimi- espectral na água límpida dos lagos conta os eventos e as BISÕES APODRECENDO: “Sou um selvagem e 
nando fontes de água. Cerrado dizimado para dar lugar ao recordações da vida de meu povo. O rumorejar da água é a voz desconheço que possa ser de outro jeito. Tenho visto milhares 
plantio da soja. Cidades com crescimento desorganizado, do pai de meu pai. Os rios são irmãos, eles apagam nossa sede. de bisões apodrecendo na pradaria, abandonados pelo homem 
surgindo selvas de pedra através de prédios de altura imensa, Os rios transportam nossas cargas e alimentam nossos filhos. branco que os abatia a tiros disparados do trem em movimen-
trânsito infernal e as grandes enchentes oriundas das chuvas, Se te vendermos nossa terra, terás de te lembrar e ensinar a to. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante 
cujas águas não podem mais ser absorvidas pelo solo, coberto teus filhos que os rios são irmãos nossos e teus, e terás de cavalo de ferro possa ser mais importante do que o bisão que 
pelo asfalto. dispensar aos rios a afabilidade que darias a um irmão.” nós, os índios, matamos apenas para o sustento de nossa vida.”

Escalada do crime, incrivelmente, atingindo crianças A TERRA: “Sabemos que o homem branco não compreen- AGRESSÃO À TERRA: “De uma coisa sabemos: a terra 
inocentes, droga que tem o uso incentivado pela sociedade de o nosso modo de viver. Para ele um lote de terra é igual a não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Disto 
hipócrita, que orienta filhos a não usarem substância que outro, porque ele é um forasteiro que chega na calada da noite temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o 
cause dependência, com um copo de cerveja na mão e um e tira da terra tudo o que necessita. A terra não é sua irmã, mas sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. 
cigarro entre os dedos. sim sua inimiga, e depois de a conquistar, ele vai embora. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o 

Pergunto a mim mesmo: Isto é qualidade de vida? Como Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e nem se homem quem teceu a trama de vida: ele é meramente um fio da 
estamos vivendo? importa. Arrebata a terra das mãos de seus filhos e não se mesma. Tudo que ele fizer à trama, a si próprio fará.”

Mas, o momento também, pode ser avaliado positivamen- importa. Ficam esquecidos a sepultura de seu pai e o direito de AMA-A COMO NÓS A AMÁVAMOS: “Se te vendermos 
te, pelo fato de que a população toma consciência da utilidade seus filhos à herança. Ele trata sua mãe - a terra, e seu irmão - o a nossa terra, ama-a como nós a amávamos. Protege-a como 
e importância do meio ambiente. céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, nós a protegíamos. Nunca esqueças de como era esta terra 

Se as recomendações do cacique Seattle tivessem sido vendidas como ovelha ou miçanga cintilante. Sua voracidade quando dela tomaste posse. E com toda a tua força o teu poder 
seguidas nos Estados Unidos, no Brasil e em todo o mundo, a arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto.” e todo o teu coração, conserva-a para teus filhos, ama-a como 
população não estaria tão vulnerável às consequências das SELVAGEM QUE NADA ENTENDE: “Não sei. Nossos Deus nos ama a todos. De uma coisa sabemos: o nosso Deus é 
transformações que ela mesma provocou no planeta. modos diferem dos teus. A vista de tuas cidades causa o mesmo Deus, esta terra é por ele amada. Nem mesmo o 

Cacique Seattle era chefe de duas tribos indígenas tormento aos olhos do homem vermelho. Mas talvez isto seja homem branco pode evitar o nosso destino comum."
americanas, Suquamish e Duwamish, do estado de assim por ser o homem vermelho um selvagem que de nada A carta do cacique Seattle que é uma lição de amor à 
Washington, quando em 1855 enviou uma carta resposta ao entende.” natureza e à vida é assim encerrada: “O homem branco 
presidente Francis Pierce, após o governo haver dado a QUE VIDA É AQUELA: “Não há sequer um lugar calmo deveria educar suas crianças, ensinando-as que a terra é nossa 
entender que pretendia comprar o território ocupado por nas cidades do homem branco. Não há lugar onde se possa mãe. O que acontece com a terra acontece com os filhos da 
aqueles índios. O texto é uma profunda declaração de amor ao ouvir o desabrochar da folhagem na primavera ou o tinir das terra.” Cabe a nós verificar se há tempo para seguir as orienta-
meio ambiente, brotada de coração puro e simples, cheio de asas de um inseto. Mas talvez assim seja por ser eu um ções do cacique.
reconhecimento à natureza, por tudo de bom que ela dá ao selvagem que nada compreende. O barulho parece insultar os 
homem. Foi distribuído pela ONU, considerado através dos *Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, delegado de polícia ouvidos. E que vida é aquela se um homem não pode ouvir a 

aposentado, professor e Grão-Mestre da Maçonaria Grande Oriente do tempos, como um dos mais belos e profundos pronunciamen- voz solitária do curiango ou de noite, a conversa dos sapos em 
Estado de Goiás – barbosanunes@terra.com.br.tos já feitos a respeito da defesa do meio ambiente. volta de um brejo? Sou um homem vermelho e nada compre-

O manifesto do cacique foi um mágico momento da 

Opiniões

O que acontece com a terra 
acontece com os filhos da terra
*Eminente Ir\ Barbosa Nunes



05 de agosto 2012 03Geral

Transcorreu no dia 27 de julho, quinta-feira, a Sessão 
Magna de Investidura, e de Reconhecimento e Recepção 
ao Grau 33 - Servidor da Ordem da Pátria e da 
Humanidade da Hierarquia dos Altos Graus do Rito 
Brasileiro, também se celebrou os 44 anos da Assinatura 
do Tratado de Reconhecimento e de Mútua Amizade 
entre o Supremo Conclave do Brasil e o Grande Oriente 
do Brasil.

Os trabalhos foram presididos pelo Soberano Grande 
Primaz do Rito Brasileiro, Irmão Nei Inocêncio dos 
Santos.

Euclides Sampaio Fróes, Assessor Especial do Soberano vontade, impediu que ela ficasse pronta em tempo hábil, 
Grande Primaz. para ser formalmente descerrada.

Inicialmente foi reconhecido e recepcionado no Grau Encerrada a Sessão, todos os presentes foram 
33 - Servidor da Ordem, da Pátria e da Humanidade do convidados á participarem do ágape servido no 
Rito Brasileiro de Maçons Antigos, Livres e Aceitos, o 
Grande Inspetor Geral da Ordem, oriundo do Rito 
Escocês Antigo e Aceito, Ir. Carlos Alberto de Souza 
Santos.

Em seguida foi investido no Grau 33 - Servidor da 
Ordem, da Pátria e da Humanidade, da hierarquia dos 
Altos Graus do Rito Brasileiro, o Preclaro Irmão Luiz 
Sérgio de Souza Silva.

Encerrada ambas as cerimônias foi dado ingresso ao Presentes ao Magno evento as seguintes autoridades:
Templo às cunhadas, sobrinhos(as), e demais convidados Os Sereníssimos Irmãos da Magna Reitoria: Gelcy 
para que os padrinhos dos Eminentes Irmãos recém Cloves Dias, Grande Secretário; Rogério Américo Nonato 
portadores do Grau 33 fossem revestidos com seus Souza, Grande Orador; Manssur Assafim, Grande 
paramentos, que foram saudados pelo Soberano Irmão Tesoureiro; e os demais Sereníssimos Irmãos Membros 
Nei Inocêncio dos Santos.Efetivos da Administração do Supremo Conclave do 

Prosseguindo, o Soberano Grande Primaz falou sobre Brasil: Cesar Roberto Daniel Dourado, Grande Chefe de 
o Tratado de Amizade e Reconhecimento com o Grande Gabinete; Ocrair da Costa Ribeiro, Grande Procurador, no Restaurante Massapê.
Oriente do Brasil, assinado 44 anos passados, quando da ato ocupando as funções de Grande Regente; Ariovaldo Parabéns aos novos Eminentes Irmãos Grau 33, e 
reimplantação vitoriosa do Rito Brasileiro, em 10 de Torresson, Grande Secretário de Relações Exteriores; longa vida ao Tratado de Reconhecimento e Amizade 
junho de 1968 e, recentemente, rerratificado, em 19 de Janilton Fernandes Lima, Grande Orador Adjunto; entre o Supremo Conclave do Brasil e o Grande Oriente 
março de 2010, inclusive procedendo a leitura do texto Arnaldo José Gurgel, Grande Secretário Adjunto; Pedro do Brasil.
da placa alusiva, com intuito de materializar a celebração Paulo Vieira de Menezes, Grande Hospitaleiro; Antonio 
do histórico evento, que por motivos alheiros à sua Benedito Francischinelli, Grande Porta-Bandeira; 



04 05 de agosto 2012 Geral

pesar das datas serem importantes, os acontecimentos e quallys; 3) O Sistema da Estrita Observância 
fatos não são estanques a uma data, eis que são gestados Templária do Barão Von Hundt também apelidada de Maço-
lentamente e só ligamos o fato a uma data quando o naria Retificada (Reforma de Dresde), sistema alemão em que a A
ápice daquele acontece. Isto não foi diferente no RER. vertente cavalheiresca se sobrepunha à maçônica já que se 

O sistema maçônico e cavalheiresco cristão denominado reclamava de não só herdeira mas restauradora da Ordem do 
Regime Escocês Retificado foi constituído na França no tercei- Templo extinta em 1312.A Estrita Observância foi criada em 
ro quarto do século XVIII. 1764 no Capítulo de Clermont, e introduzida na Suíça em 1772 

É um Rito Cristão, mas frise-se, sem nenhum caráter con- por André Buxtorf na Basiléia, e por Diethelm Lavater em 
fessional do termo, mas sim, calcado no seu conteúdo esotérico Zurich.Nesta época a parte francesa da Suíça fazia parte do 
e filosófico. É aparentado com os gnosticismos judaico, cristão Diretório da Borgonha - Estrasburgo. À guisa de curiosidade 
e helenístico, ou seja, uma gnose maldita pela ortodoxia que vale observar que em 1844 o Diretório Escocês Retificado de 
degenerou aqueles. Zurich participou da criação da Grande Loja Suíça Alpina. 

Este rito, à semelhança de outros ritos da Maçonaria Espe- Mas voltando à nossa linha de raciocínio, vemos que Willer-
culativa surgida no Reino Unido, mantém uma grande parte do moz, muito inteligentemente, retira da S.T.O. as suas preten-
tronco inicial, essencialmente dentro das Lojas Azuis ou dos sões Templárias, no sentido de restauração político material e 
três primeiros graus. temporal da Ordem do Templo e reclama-se de uma herança 

Temos como datas marcantes no RER a Convenção de espiritual apenas. Mantém o conteúdo esotérico do sistema de 
Unwürde (1754), a Convenção de Altenberg (1764), Pasquallys mas avança para um ecumenismo não impregnado 

de Kohlo ( 1772) Convenção de Brunswick (1775), a Con- da teosofia martinezista (não Martinista, frise-se) mas introdu-
a separação dos três primeiros graus geridos por uma Potência venção de Lyon (1778) também chamada Convent des Gaules zindo as teses de Martinetz de Pasquallys sobre a origem prime-
Simbólica. Hoje isso é inconcebível no mundo todo e, aqueles que definiu sua forma atual e, finalmente, a Convenção de ira do Homem e a sua condição atual e destino final no Univer-
que insistem nisso são postos na irregularidade, como por exem-Wilhemsbad (1782) que confirmou o Convento de Lyon. so. Willermoz pretendia através da Maçonaria, a adaptação dos 
plo o Grand Prieuré de Gaules.Muitos influíram na criação do RER, como Von Hundt, ensinamentos secretos recebidos de Pasquallys e o aperfeiçoa-

Ressalte-se por oportuno, que o termo Retificado do RER Charles de Hesse, Ferdinand de Brunswick, Jean de Turkheim, mento do sistema maçônico, com base na doutrina e no sistema 
não significa que este tenha "retificado" ou "corrigido" o Saint-Martin, Mesmer, Martinets de Pasquallys, etc. Mas foi oriundo da Ordem dos Elus Cohens e dos demais sistemas exis-
REAA, belíssimo e largamente praticado no Brasil e Europa. sem dúvida o gênio de Jean-Baptiste Willermoz quem estrutu- tentes. Em dado momento Willermoz teve a ajuda de Saint-
Jamais pretendeu e não pretende isso. O termo "Retificado" tem rou e conduziu tudo até o seu final. Ainda que tenha suas raízes Martin, que em setembro de 1772 foi seu hóspede em Lyon.
outra conotação. Tem origem na Estrita Observância Templária fincadas em data anterior a 1767, ou mais exatamente em 1756 Enquanto em geral o R.E.R tem 3 graus simbólicos e 3 graus 
e nas Lojas Escocesas que foram retificadas em Dresde na Ale-consoante alguns historiadores, o RER foi gestado nesta data, Filosóficos , outros Ritos têm um número muito maior de graus 
manha. Alguns historiadores afirmam que em 1742, foi fundada consolidou-se em 1778 no Convento de Lyon, e foi reafirmado filosóficos, além dos três simbólicos, mas isso não significa 
em Paris uma Loja que praticava o R.E.R., e tinha raízes na no Convento de Wilhemsbad em 1782, permanecendo puro até menor volume de conhecimento ou menor instrução ou evolu-
Estrita Observância, mas isso carece de maiores comprovações. o presente momento, embora Willermoz continuasse a traba- ção a ser recebida ou percorrida através dos diferentes graus, 

Em face de uma dispersiva disparidade de Ritos e Sistemas lhar nos diversos rituais até 1802. valendo a observação de que vemos algumas semelhanças e 
Maçônicos existentes na Europa, e à preponderância que a É preciso assinalar que a noção do Regime tem a ver com a ensinamentos de altos graus de outros Ritos ou Ordens, permea-
Estrita Observância Templária alemã começava a ter no mundo organização estrutural do sistema e a do Rito com a prática dos nos ensinamentos Retificados. Em Loja Simbólica os obre-
maçônico, intrigado, fascinado e depois um pouco céptico pelo ritual propriamente dita. As duas expressões: Regime Escocês iros, além de avental e luvas, usam,todos, uma espada e um 
sistema maçônico dos "Eleitos Cohen" de Martinez de Pas-Retificado e Rito Escocês Retificado não são pois intercambiá- chapéu triangular embora só a partir do grau de mestre se pos-
qually, Jean-Baptiste Willermoz parte para a criação de um Rito veis nem significam o mesmo, ainda que o uso diário as confun- sam cobrir.
que amalgama essas três tendências: 1) A Maçonaria existente da facilmente, possivelmente por causa de suas siglas comuns: 
em França na sua vertente mais significativa- Escossismo; 2) R.E.R. A noção de regime nos remete à época em que não havia Fonte: Rede Colmeia
As doutrinas dos Elus Cohens do Sistema de Martinetz de Pas-

História do Regime Escocês Retificado - Resumo Breve
Pelo B.:A.:I.: Deputado Mestre Custódio Junqueira Ferraz (Grão Prior Adjunto Rev. Cav.)

Membros da Loja E. Santo André Madras que adota o R\E\R\
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"Em setembro, abriremos a tumba de Garibaldi e desco- cremação.
briremos se de fato ali, em Caprera, repousa o seu corpo A bisneta afirmou, ainda, que "há sinais evidentes, que 
embalsamado". O anúncio foi feito por Anita Garibaldi, fazem pensar" que o túmulo de Garibaldi tenha sido aberto 
bisneta de Giuseppe Garibaldi – O grande Maçom herói da nestes 130 anos e apontou a possibilidade de que, inclusive, 
unificação italiana, morto em 1882 -, durante coletiva de os restos do herói não estejam no lugar onde se acredita terem 
imprensa, realizada em Roma, para a apresentação da sido enterrados.
iniciativa de “Riesumazione dei resti mortali di Giuseppe Já segundo Silvano Vinceti, é possível que os restos 
Garibaldi”. mortais estejam em um estado pior do que o previsto porque o 

A exumação, aprovada há alguns meses pelas autoridades corpo do revolucionário teria sido embalsamado "tarde" e de 
italianas, será patrocinada pelo Ministério de Bens Culturais forma "mal feita", podendo ter se "pulverizado". Em sua 
da Itália e a execução caberá à equipe de Silvano Vinceti, opinião, a dificuldade será determinar, caso os restos sejam 
presidente do Comitê nacional para a valorização dos bens realmente encontrados, a escolha entre um novo tratamento 
culturais e ambientais, que foi o responsável pelo reconheci- dos restos mortais ou a cremação, como era a vontade do 
mento dos restos mortais de Caravaggio e, agora, da Monna próprio Garibaldi. Discute-se a transferência do "Herói dos 
Lisa, retratada por Leornado Da Vinci. dois Mundos" para o Panteão de Roma, onde repousam 

O objetivo da iniciativa é cumprir a vontade do revolucio- grandes homens da Itália, como os reis Humberto I e Vittorio 
nário, cujo corpo foi enterrado na pequena ilha do arquipéla- Emanuele de Sabóia, e o pintor Rafael Sanzio de Urbino.
go de La Maddalena, ao norte da Sardenha, segundo Anita 
Garibaldi, contra sua vontade, que era a de ser cremado e suas NR: Na Ordem Maçônica o Irmão Garibaldi atingiu o 
cinzas enterradas. Além disso, será coletado material 33º. Foi eleito Grão-Mestre da Maçonaria italiana em 
genético para compará-lo com o dos seus descendentes. 1864. Também foi o primeiro Grão-Mestre geral do Rito 
Também é cogitado aplicar um tratamento químico que de Memphis Misraïm, naquele país. 
permita uma melhor conservação do corpo, se não for feita a 

Geral

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
gerencia@pousadadobezerra.com.br

Fone: (32) 3747-2628
Fax: (32) 3747-2538

VENHA CONHECER O PICO DA BANDEIRA

A NATUREZA MAIS PERTO DE VOCÊ

A pousada mais próxima do Parque Nacional do Caparaó, a apenas 500 metros de sua portaria, é a Pousada do Bezerra. 
Localizada no município de Alto Caparaó, a 1.100 metros de altitude, e com um clima agradavel, tipo o europeu. Com um 
total de 32 Unidades Habitacionais, a Pousada tem capacidade para receber 109 pessoas, mantendo a sua qualidade no 
serviço.

Foi realizado no dia 31 Cláudio Roque Buono Ferreira que 
de julho, uma Sessão representou o Soberano Irmão Marcos 
C o m e m o r a t i v a  e m  José da Silva; o Presidente da 
virtude dos 91 anos de S\A F L , Sapientíssimo Irmão 
fundação do Grande Arnaldo Sóter Braga; o Ministro 
Oriente de São Paulo. O Presidente do Supremo Tribunal de 
Grão-Mestre Estadual, Justiça Maçônico, Sapientíssimo Irmão 
Eminente Irmão Mário Dorival Lourenço da Cunha; o Ministro 
Sérgio recebeu várias Presidente do Superior Tribunal 
autoridades maçônicas do Eleitoral, Eminente Irmão Sérgio Ruas; 
GOB. o Ministro do Superior Tribunal 

Dentre as autoridades Eleitoral, Eminente Irmão Paulo Fundado no dia 29 de julho de 1921, 
presentes, o Grão-Mestre Rangel; o Grande Priorado do Brasil, a Sede do Grande Oriente de São Paulo 
Geral do GOB Adjunto, Wagner Veneziani e outras autoridades fica localizado na Rua São Joaquim nº 
Sapientíssimo  Irmão maçônicas do Estado de São Paulo. 457, bairro Liberdade, São Paulo-SP.

\ \ \
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Ir\ Luiz Sérgio Castro
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no feminino, “as egrégoras”, o que não é o correto, pois se trata de tradições  em Rituais através dos tempos, criou e mantém um 
um substantivo masculino, como “o agregado” de vibrações poderosíssimo egrégora  que atua com enorme eficácia em nossos 
psicomentais. Portanto, o certo seria “os egrégoras”. Templos. Através das constantes vibrações mentais dos Irmãos 

No século XIX, a excelsa teósofa Helena Petrovna Blavatsky, Maçons do mundo inteiro, impulsionando suas vibrações, pelo 
fundadora da Sociedade Teosófica, nos EUA, já assim definia o poder da vontade, direcionadas ao G\A D U , num só 
termo: objetivo, que é o de fazer feliz a humanidade, pautado nos ditames 

“Egrégoras são entidades autônomas, semelhantes a uma da doutrina maçônica, torna-se possível receber os influxos deste 
classe de ”Devas“ (classe de anjos, no Oriente), que se formam egrégora, claro que respeitando, sempre, a Lei do Carma, (causas 

Como membro de alguns grupos de discussão pela Internet, pela persistência e pela intensidade das correntes mentais”. e efeitos) que a tudo e a todos rege. 
recebemos, cotidianamente, muitas mensagens com temas Ou seja, o homem por devoção, preces, pedidos de socorro, São essas mesmas energias que se imantam em nossos 
interessantíssimos, muitas vezes, acompanhadas de felizes cerimônias, ritualísticas, meditações, conforme o seu segmento Templos, as quais, ao longo do nosso processo de Iniciação, 
comentários dos Irmãos participantes. Alguns desses temas têm espiritualista, emite do seu psico-mental, vibrações que se atuam em nossos rituais interagindo com os nossos centros de 
sido dissecados com muita propriedade, o que muito tem nos agregam e acabam se transformando em entidades vivas. Essas, força, conhecidos por “Chacras”, despertando-nos valores 
ajudado em sua compreensão, que muitas vezes, carece de uma por sua vez, são alimentadas por orações, pensamentos, cultos, latentes e nos capacitando à percepção de assuntos mais abstratos, 
referência literária séria para que possamos, realmente, sorver sua novenas, rituais, etc... Esses agrupamentos de vibrações vão se os quais transcendem nossa mente comum. Razão de, obrigatoria-
essência. Sabemos, pois, que existem temas que transcendem juntar, por afinidade, a outros agrupamentos idênticos, e aí, mente, nossas instruções serem ministradas dentro do Templo, em 
nosso raciocínio, exigindo de nós uma leitura mais reflexiva e formando verdadeiros “Poderes Conscientes”. São exatamente Loja Aberta, a fim de que, auxiliado por essa força invisível, 
demorada, obrigando-nos a ler e reler algumas vezes hermeneuti- essas forças vivas que constituem o que chamamos de egrégoras. consigamos “perceber” (mental superior) a transcendência dos 
camente, exercitando nossa percepção, até o ponto de nos levar às excelsos ensinamentos contidos em suas entrelinhas.
entrelinhas daquela informação. “O pensamento, principalmente quando dirigido por uma O egrégora de uma Loja não se forma em uma sessão, vai 

Falo de temas como “Egrégoras”, que está muito em voga, forte vontade, é sempre uma entidade viva, capaz de realizar a sendo criado e alimentado, através das vibrações mentais dos 
não apenas nas listas de alguns grupos na Internet, mas, ideia que lhe deu origem”      Professor José Henrique de Souza Irmãos, ao longo de sua história. Este irá, por afinidade, agregar-
principalmente, no âmbito de nossas reuniões maçônicas.   se ao de outras Lojas, unindo-se ao egrégora  daquela 

Falar sobre egrégoras remete-nos, necessariamente, a Sua formação é um processo de criação mental, por sua vez, Potência/Obidência, ao egrégora da Maçonaria Universal e, 
abordagem de assuntos preliminares, que, em muito, um processo de magia. Embora seja consciente ou não, ainda finalmente,  fundir-se-á ao egrégora da Grande Fraternidade 
facilitar-nos-á no sentido de atingir à compreensão dos assim, é um processo de magia, de criação mental. Os egrégoras Branca.
leitores, que ora nos prestigiam. Assim sendo, utilizar-nos- se classificam em positivas e negativas, ou seja, os do bem e os do “Quebrar um egrégora”, termo impróprio, como muitas vezes 
emos, em princípio, da 2ª Lei hermética – a Lei da mal. Temos, então, dois tipos de egrégoras que são formados: escutamos  algum Irmão falar, quando comete-se algum ato, que 
Correspondência: quando se procura a união com Deus, com o que é superior e bom, fere a ritualística maçônica, é muito mais difícil do que formar um 

“O que está em cima é tal como está embaixo e o que está pratica-se a magia branca, chamada de magia teúrgica. Para esse egrégora. Melhor seria dizer, enfraquecer a formação da egrégora 
embaixo é tal como está em cima.” fim, servimo-nos de preces, de meditações, de mantras, etc. Os daquela sessão. 

O homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, assim que se utilizam dos chamados “espíritos pagões”, dos elementais Quando estamos “em Loja”, divagando em pensamentos, 
como o Seu Criador, é Trino em manifestação. A Divindade (espíritos da natureza), das entidades dos subplanos inferiores do alheios à ritualística, lamentavelmente, deixamos de contribuir 
manifesta-se como Pai-Filho-Espírito Santo (Cristianismo), e mundo astral, a fim de atender aos seus desejos, puramente para a manutenção dessa Força Viva, desse Poder Consciente, 
o homem, como corpo, alma e espírito. materiais, exercem a magia negra, ou magia goécia. Criando como também, perdemos a oportunidade de sorver as benesses 

Plutarco, filósofo grego, apresenta-nos o homem dividido aqueles os egrégoras do bem e esses, lamentavelmente, os dessa energia e, consequentemente, de espargi-las para o mundo, 
em três corpos, a saber: Corpo Físico, Corpo Emocional e egrégoras do mal, com sérios prejuízos evolucionais ele próprio e em nosso dia a dia. Trabalho que cabe a todo Iniciado Maçom!
Corpo Mental (de onde se originam as ações, as sensações e os à humanidade. Na Antiguidade, os povos conquistadores, conscientes do 
pensamentos, respectivamente) e, ainda segundo Plutarco, “é Os egrégoras, por sua vez, mantêm um vínculo direto com poder dessa energia, ao vencerem uma determinada batalham, 
da perfeita harmonia desses corpos, que se transforma o aqueles que os criaram e/ou com aqueles que os mantêm. É a exterminavam, por completo, seus adversários, destruindo seus 
homem comum em um Adepto ou Homem Perfeito”. mente de seus criadores e/ou mantenedores emitindo vibrações Templos e santuários, com o principal propósito de destruir, 
Sabemos que no estudo da Anatomia Oculta do Homem mentais, e retornando-lhes influências análogas às vibrações também, o egrégora relacionado ao deus daquele povo, pois, 
encontraremos maiores detalhes sobre seus corpos e vestes emitidas, que hão de interagir, diretamente, em suas ações, assim fazendo, não mais haveria sua manutenção, através da 
sutis que o compõe, porém não é o foco principal desse estudo. sensações e pensamentos. emissão das vibrações mentais de seus seguidores.

Quando pensamos, servimo-nos de um dos nossos corpos, “O que vindes fazer aqui?”  Reflitamos melhor sobre a Meus Irmãos, este trabalho não tem a ousadia de esgotar o 
o chamado Corpo Mental, produzindo dois efeitos: A emissão resposta!...... tema, que é, por sinal, tão vasto. Sabedor de nossas limitações, 
de vibrações mentais ou ondas mentais, e, também, produzin- “Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo estamos consciente de que não reunimos capacidades para tanto. 
do, em nosso Aura, as chamadas  “formas–pensamento”, que, pesará sobre ti”                                        Adágio Oriental Porém, vislumbramos, como objetivo, deixar nossa singela 
ao olhar clarividente, poderá ser identificada à qualidade, a As seitas, as religiões, os seguimentos filosóficos, os grupos contribuição para que, somadas a de outros valorosos Irmãos, 
natureza e a precisão desses pensamentos, através de suas de estudos, as escolas iniciáticas, as sociedades secretas, os também, “buscadores da Verdade”, possamos fazer melhor e 
cores, formas e contornos. colégios de magos, enfim, todos os grupos, em si, tenham eles o conscientemente, Maçonaria!

“O homem é aquilo que pensa” objetivo que tiver, possuem o seu egrégora. Mesmo os grupos de “Que o mundo não julgue que viemos aqui trabalhar 
As ondas mentais emitidas têm a tendência, como, aliás, trabalho, de estudos, de políticos, clube recreativo, de filantropia, inutilmente, gastando em vão as nossas forças.”

qualquer vibração, de se transmitir a toda matéria ambiente de amigos em si, conscientemente ou não, formam um egrégora, e 
capaz de recebê-la, exatamente como a vibração de um sino, este, interage e influencia, diretamente, com os membros desses Continuemos a conversar!
reproduzindo o som no ar. O alcance da onda mental depende grupos que os *Ir\Francisco Feitosa MI 33º - Membro da 

ARLS Rui Barbosa nº 46 – GLMMGda persistência e, principalmente, da força de concentração 
Grande Inspetor Litúrgico da14ª MGcom que foi gerada. Essas ondas, consequentemente, atingi-

Editor da Revista Arte Real
rão frequências de ondas análogas de outros pensadores,  
juntando-se, tomando força e propagando-se em intensidade Observamos, por exemplo, nos países cristãos católicos, a 
cada vez maior. figura do santo padroeiro. O povo de determinada cidade, estado 

Quanto ao aspecto etimológico, “egrégoras” é originário do ou região cria uma fortíssima relação de fé, adoração e devota-
grego “ageiro“ e do latim “aggregare” significando “agregado”, mento, emitindo vibrações mentais, consciente ou inconsciente-
dando-lhe o sentido de reunir, de agregar. Não encontraremos mente, solicitando graça, “milagres” ou proteção, formando e 
uma definição para a palavra em si, nos dicionários em geral. Esse alimentando, ao longo do tempo, um poderosíssimo egrégora. 
termo é de uso comum, apenas, nas literaturas ocultistas, nas Poderíamos citar, apenas, no Brasil: Nossa Senhora Aparecida; 
Escolas de Iniciações, etc. Nossa Senhora da Penha; São Jorge; São Sebastião; Padre Cícero; 

Já que ousamos falar desse tema, em detalhes, nota-se que, Ciro de Nazareth e tantos outros.
comumente, na Maçonaria, escuta-se muito a pronúncia do termo A Maçonaria por ser uma Ordem milenar, cultuando suas 

\ \ \

“Quando duas ou mais pessoas reunirem-se em meu nome, 
Eu estarei presente”  mantêm.   Mestre Jesus, o Cristo

Entendendo Melhor Egrégoras 
* Ir\ Francisco Feitosa

Geral

(27) 3343-7496

Somos uma empresa especializada na comercialização de EPI (Equipamento de Proteção Individual),
 EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e Sinalização de Segurança.

Trabalhamos com os melhores fornecedores e marcas.
Temos ótimo preço e atendimento personalizado atuando como consultores para o seu negócio.

Atendemos a indústria, comércio e construção civil.

Tel.: (27) 3343-7496

Rodovia Br 262,  Km 4,5 - Vila Capixaba - Cariacica-ES 
E-mail: spaequip@spagroup.com.br
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exterior”, folhear as revistas e jornais fresquinhos das capitais, Muito solícito e tendo enorme satisfação em atender os passa-
olhar as pessoas indo e vindo e sentir o cheiro delicioso do filé c/ geiros, Zé Bernardo, valendo-se de sua enorme autoridade e com 
fritas do carro restaurante, que nos deixou a frustração de nunca muito “dá licença” conseguiu resolver o problema.
tê-lo degustado. Eis que de repente, o Sr. Waldir Gryllo, chefe da estação, faz o 

Era também personagem integrante daquele cenário e notada sinal avisando que o comboio estava liberado para partida. O 
por todos transeuntes, uma figura que trajava uma farda cáqui, maquinista aciona o apito da locomotiva e começa deslocar a 
impecavelmente engomada, calçava um coturno marrom, não composição lentamente. Foi quando o nosso herói percebeu que 
menos reluzente, e desfilava sistematicamente de um lado para o ainda estava exatamente no meio daquele comprido vagão. 
outro da plataforma. Mantinha as mãos entrelaçadas às costas e Desesperado olhou para os lados procurando uma saída. 
chocava os calcanhares um ao outro, demonstrando com altivez e Não havia. Era gente demais. 

Durante a década de 60, na nossa adolescência em Aimorés - imponência a sua autoridade. O trem aos poucos ia aumentando a velocidade e a angustia 
MG, eu e meu irmão Silas (Secretário de Finanças do GOB-ES), Era o ZÉ BERNARDO. Soldado da então temida Polícia sufocava-lhe o peito. Conseguiu com muito esforço chegar a uma 
praticamente não dispúnhamos de nenhuma diversão. A televi- Mineira que, no entanto, por ser pouco temido e não muito cora- janela, onde iria pedir para alguém, que pelo amor de Deus, 
são ainda não havia chegado, a energia elétrica acabava às 22:00 joso, arranjara uma “boquinha” junto Estrada de Ferro Vitória a parasse o Trem. Foi quando no meio daquela multidão conseguiu 
horas, o cinema tinha sido quebrado, pois o proprietário Sr. Aloys Minas para fazer a segurança do embarque e desembarque dos enxergar a figura salvadora do Sr. Waldir e gritou:
Benz anunciou os “Dez Mandamentos” e por não ter chegado a passageiros na nossa “Janela para o Mundo”. Seu Waldir, eu tô indo!!!!!
cópia do filme exibiu os “Três Patetas”. Resumindo: não tínha- E  assim o tempo ia passando. O Chefe da Estação, sem perceber o que estava ocorrendo, 
mos mesmo o que fazer. A nossa atividade se limitava a uma Certo dia, em pleno verão, calor sufocante, férias escolares, laconicamente respondeu-lhe:
“peladinha” no campo do Ginásio, ao tradicional banho no Rio trens subindo e descendo lotados, lugares sendo disputados aos BOA VIAGEM, ZÉ! 
Doce, e ao nosso passatempo preferido, que era freqüentar a tapas e empurrões. Era um verdadeiro inferno. E naquele cenário E foi assim que Zé Bernardo conheceu Itueta a próxima esta-
Estação Ferroviária Dantesco, apareceu uma senhora grávida arrastando uma mala, ção.

Embora, para alguns não fizesse muito sentido ir a Estação uma trouxa de roupa, uma criança no colo e outra de quatro anos * O Ir\ Cecílio Andrade de Oliveira é Grão-Mestre Hono-
duas vezes todos os dias, para nós desocupados e sem qualquer de idade, aproximadamente, segurando a barra de sua saia. Como rário do GOB-ES
perspectiva de emprego, era de suma importância. Pois era a era praticamente impossível embarcar naquela situação, solici-
nossa única maneira de tomarmos conhecimento com o “mundo tou o auxilio do nosso Segurança.

Cecilianas
Crônicas

Turismo forçado
* Ir\ Cecílio Andrade de Oliveira

desgastantes com exemplos reais de "drs" esposas, filhos/filhas, Outro fator germinado neste mesmo interstício é o grande e 
espelhos e até personagens fictícios, na busca ávida de obter seleto número de ótimos profissionais vindos de toda a nação e 
preparo à altura de atender àqueles que muitas vezes, alheios ao que foram aqui recebidos de maneira tal que alguns até já 
fato, não nos atendiam (em) sempre por justo motivo, claro... recusaram propostas de retorno às origens. Benditos sejam!!! 
Personagens deste momento irreversivel transitam hoje entre Neste dia 14 de Julho, em homenagem franca e comprometi-
pares outrora absolutamente impossiveis, pelo simples fato de da, desejo fazer um libelo àqueles que muitas vezes sob rigorosas 
que as empresas tinham uma exacerbada preocupação em extrair sanções não transigiram e de uma forma ou de outra se expuse-

 Embora o título pareça uma daquelas pérolas do nosso dia a nas entrevistas/sidicâncias de emprego graus de parentesco ram às forças empíricas em prol do Hoje: A você que foi a 
dia, seu interesse é sugerir o que está escrito, ou seja, que venha a muito pouco benvindos, entre outras limitações hoje BANIDAS, primeira propagandista; a vocês que se casaram na mesma 
ser lido pelo menos por aqueles que com certeza se sentirão a bem da razão. Sabemos e fomos testemunhas de quedas não de empresa, impondo seu AMOR acima do paradigma; aos 
inseridos no contexto e percebam que, sem essa identidade, bastilhas mas de paradigmas em tempos não tão distantes com a menos cultos que nada ficaram jamais a dever pela sua 
esvazia-se o tema... Julho, 14, vem sendo identificado ao longo condução das MULHERES, antes à parte mas hoje obrigatórias performance; àqueles que vieram e ficaram mesmo depois da 
da história como o dia em que foi, em nome da LIBERDADE nos processos de seleção; orgulhosamente convivemos com formação acadêmica, mostrando apego ao nosso labor; às 
UNIVERSAL , derrubada a Bastilha. 1798. França. Libertè, filhos de profissionais que, arrisco dizer, nos tempos da virada se minorias pela perseverança e noção dos seus direitos; aos 
fraternitè, egalitè!!! Para nós defensores dos frascos e comprimi- prestaram às tais simuladas preparatórias e hoje dividem como pioneiros da utopia que em reuniões de grupos de homens 
dos, criaram, os donos do calendário, neste dia a razão maior para concorrentes o mesmo espaço de transpiração em busca da abnegados se expuseram para fundar instituições representati-
fes te ja rmos  o  "DIA DO PROPAGANDISTA DE famigarada "meta" sendo ladeado por, não só pai mas em alguns vas da classe; aos que mesmo havendo se retirado em busca de 
LABORATÓRIO", entidade cuja existência heróica a todo casos mães, irmãos, esposo (a),cunhados, etc; fica dificil não ter outros horizontes "jamais" esquecem a Catarina. Finalmente 
momento se vê questionada à cerca de quem é, o que simboliza, o ego inflado quando conhecemos alguns colegas da atual quero tirar meu chapéu (...) à nova geração, à qual apenas 
pra onde vai e, em algumas situações, para que serve. Uma geração e tomamos conhecimento de trata-se de parente de um sugiro que tenham orgulho desse grisalho aí ao seu lado 
inversão na ordem dos números da data nos remete fàcilmente daqueles nossos clientes alvo, os do atendimento, lembram? esperando para "falar": esse sujeito é um ícone de verdade. 
aos anos 70, divisor de águas para nosso labor, tempos em que a Fazendo uma conta "burra" posso afirmar que o mercado 
classe criou identidade própria e vida funcional respeitada pelos farmacêutico no ES e em outros estados tem em suas empresas Deo, um de nós.
elos e extremos paralelos (...), ou sejam, empresas e público alvo dezenas de filhos naturais daqui ou não ocupando cargos de * O Irmão Deo Mário Siqueira é M\I\, membro da 
em geral em hospitais, clínicas ou consultórios individuais. À confiança e em algumas situações até de diretoria, quem diria... ARLS Caridade e Esperança, Or\ de Jacaraipe - Serra-ES
custa de noites de estudos e simulações muitas vezes exaustivas e 

 Para le-lo 
*Por Ir\ Deo Mário Siqueira

Crônicas

Eduardo
Veículos

Temos parceria com os melhores profissionais

para o que seu carro precisar:

Insulfime - Despachante e Seguro 

 Martelinho de Ouro  - Espelhamento e Proteção de Pintura
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Há 49 anos o então venerável da Loja Maçônica Perseverança executiva da entidade, Laelso consolidar a liderança do Cruzeiro do Sul, e 
III, Paulo Pence Pereira, comunicou aos colegas de diretoria da Rodrigues, lembra que o jornal, à torná-lo cada vez mais forte para 
compra da editora Cruzeiro do Sul, proprietária do jornal época, possuía três máquinas executarmos o objetivo maior de ajudar os 
homônimo, à família Silva Freitas. Na mesma oportunidade, linotipos, uma amassadora de chapa, necessitados”, destacou.
convidou os colegas a integralizar as cotas, de modo a concretizar e uma máquina de escrever. Hoje, o No ano 2000, foi construída, dentro das 
o negócio, e deu início às providências para a criação de uma Cruzeiro do Sul consiste num dos dependências do jornal Cruzeiro do Sul, a 
fundação para gerir o jornal. mais importantes órgãos de Praça dos Instituidores. A concepção do 

Nascia, ali, a Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), imprensa do país, e num complexo p r o j e t o  a r q u i t e t ô n i c o  p r o c u r o u  
instituição voltada à filantropia e à prática daquilo que hoje, de comunicação, dotado de moderna homenagear a cada um dos 21 integrantes 
quase meio século depois, é chamado de empreendedorismo aparelhagem gráfica, impresso da Loja Maçônica Perseverança III com 
social. Depois da criação do estatuto e dos trâmites legais, a FUA totalmente a cores. igual número de colunas. “São os pilares 
foi instituída no dia 31 de julho de 1964, há exatos 48 anos. Para Laelso Rodrigues considera a que sustentam nossa disposição de dar 
patrono da nova instituição, foi escolhido o nome do maçom compra do informativo a principal continuidade ao trabalho maravilhoso que 
Ubaldino do Amaral Fontoura (1842-1920), um dos fundadores realização da FUA. Destaca o arrojo começou há 49 anos, e do qual muito nos 
da Loja Maçônica Perseverança III, em 1869. Abolicionista, e o dinamismo do empreendimento orgulhamos”, conclui Laelso Rodrigues. 
Ubaldino atuou como jornalista em Sorocaba, antes de mudar-se e, sobretudo, dos pioneiros que Para marcar a data, uma sessão solene 
para São Paulo e, depois, Rio de Janeiro, onde advogou e atuou apostaram em seu potencial. Sente, foi organizada ontem pelas Lojas 
politicamente, chegando a intendente (prefeito) e senador da claro, saudades dos companheiros Perseverança III e pela Fraternidade 
República, tendo encerrado sua brilhante carreira como ministro mas trabalha para manter e praticar Acadêmica P III. O evento foi prestigiado 
do Supremo Tribunal Federal. os ideais do grupo. “Essa é a missão pelo Grão-Mestre do GOB - Minas Gerais, 

Único dos instituidores vivo, o presidente da diretoria permanente que encampamos: Amintas de Araújo Xavier.

m Sessão realizada no dia 30 de julho, o Venerável precedendo de pelo menos um ano o surgimento das 
Mestre Carlos Hingst Corrá da Augusta e Respeitável organizações anti-escravagistas formadas, a seguir, no Rio de 
Loja Simbólica Perseverança III nº 0199, oriente de Janeiro.E
Sorocaba-SP, presidiu a cerimônia de 143 anos de Vitoriosa a causa abolicionista, 29 anos após a sua 

fundação da Loja e homenageou 12 Irmãos do Quadro, constituição, manteve a loja acesa a chama da educação 
dentre eles o Irmão Wlamyr Gusmão. popular. Suas escolas noturnas somente foram desativadas 

Estiveram presentes os Sapientíssimos Irmãos Cláudio quando, na década de 50, o governo paulista assumiu 
Roque (Grão-Mestre Geral Adjunto), Arnaldo Sóter Braga efetivamente a tarefa da educação dos adultos.
(Presidente da S:.A:.F:.L:.); o Grão-Mestre de Honra Nesse meio tempo, a Perseverança III tentou, em mais de 
Soberano Irmão Laelso Rodrigues; os Eminentes Irmãos uma ocasião, dar a Sorocaba o ensino médio que as lideran-
Amintas Xavier (Grão-Mestre do GOB-MG), Antônio Gavioli ças políticas de então negavam à cidade, dizendo ser ele 
(Sec:. Geral de Com:. e Inf:.); os Poderosos Irmãos Hermes desnecessário por ser o município "terra de operários". A 
Elias (Sec:. Geral de Educ:. e Cult:. Adj:.), Fernando causa tornou-se vitoriosa em 1929 com a oficialização do 

Fundada em 31 de julho de 1869 por antigos integrantes Colacioppo (Sec:. Geral de Com:. e Inf:. Adj:.); o Assessor Ginásio Municipal, precursor da rede pública de ensino 
da Loja Maçônica Constância, a Loja Maçônica Perseverança Especial do Grão-Mestre Geral Irmão Egisto Rigoli e outras médio.
III se destaca, entre as organizações maçônicas do Brasil, por autoridades Maçônicas do Estado. Mais recentemente, preocupada com a perda de qualida-
uma circunstância particularmente feliz: foi a primeira Em sua luta pela liberdade e democratização do ensino, a de da escola pública e a falta de formação que facilite o 
instituição do gênero a constituir-se especificamente com o Loja Maçônica Perseverança III desenvolve e mantém várias acesso do jovem ao mercado de trabalho, sem prejuízo da 
objetivo de trabalhar pela abolição da escravatura e pela obras sociais como a Fundação Ubaldino do Amaral, o Lar possibilidade de ingresso na universidade, a Perseverança III, 
educação tanto dos antigos trabalhadores quanto da Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, o Hospital Psiquiátrico através da Fundação Ubaldino do Amaral, deu a Sorocaba 
nascente classe operária sorocabana.Jardim das Acácias, a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul e a uma escola de ensino médio técnico, com certificação 

A Perseverança III foi a primeira sociedade civil de caráter Vila dos Velhinhos de Sorocaba. profissional progressiva: o Colégio Politécnico de Sorocaba.
abolicionista a constituir-se formalmente em nosso país, 

143 anos de luta pela liberdade 
e pela democratização do ensino

Geral
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Nº 27 - A Letra "G”

hoje em dia em distintivos de lapela ou emblemas. E é inglesa. É, de fato, uma corruptela de um antigo símbolo 
suposto que tenha sido originado por projeto de algum Cabalístico Hebreu, a letra “yod”, pela qual o sagrado 
criativo joalheiro e não por ação de alguma autoridade nome de Deus – na verdade o mais sagrado nome, o 
Maçônica. Tetragramaton – é expresso. Esta letra “yod” é a letra 

Anteriormente a essa data, sempre eram vistos a letra inicial da palavra “Jehovah” , e é constantemente 
“G” num lugar e o Compasso e Esquadro em outro. Se encontrada entre os escritos Hebreus, como a abreviação 
refletirmos um pouco sobre esse “ajuntamento”, algo nos ou símbolo do mais santo nome, o qual, sem a menor 
alertará que isso é uma incongruência, pois o lugar da letra dúvida, não pode nunca ser escrito por inteiro.Muitas das informações abaixo relatadas foram tiradas 
“G” é suspensa, acima do 2º Vigilante (REAA) no Ocidente Primeiramente adotada pelo Cerimonial Inglês e, sem da Coil's Masonic Encyclopedia.
e o Compasso e o Esquadro estão sempre no Oriente. Além mudanças, foi transferida para a Maçonaria do Continente A letra “G” é um símbolo bem conhecido na 
de que, os últimos mencionados são “Grandes Luzes” e a e pode ser achada como símbolo nos Sistemas Maçônicos Francomaçonaria, apesar de não ser muito antigo. A época 
letra “G” não é. da Alemanha, França, Espanha, Itália, Portugal, e em em que foi adotado é desconhecida, mas, provavelmente, 

Percebe-se que o significado do símbolo não é esotérico, todos os outros países onde a Maçonaria foi introduzida.”não foi muito antes do meio do século XVIII.
pois o mesmo é exposto em lugares público nos Templos, Muitas vezes nos vem em mente a pergunta: por que a Não derivou das Constituições Góticas nem das Old 
fazendo parte da decoração dos mesmos. letra “G” só aparece no Segundo Grau?Charges ou de qualquer outro manuscrito do tempo dos 

Alguns pesquisadores acham que a letra “G”, nos locais A resposta é relativamente simples. É aceitação geral Maçons Operativos. Não foi mencionada em nenhum ritual 
onde a língua é de origem inglesa ou mesmo grega, que o significado da letra “G” é “Geometria”. O Segundo antigo, anterior ao de Samuel Prichard – A Maçonaria 
simboliza Deus (God). Creio que o mesmo não se aplica em Grau, de Companheiro, relaciona-se com os mistérios da Dissecada – de 1730. Assim mesmo, nesse último, o seu 
locais onde a língua é de origem latina. Natureza e da Ciência, sendo aí o lugar correto para a significado não estava totalmente desenvolvido. Esse foi o 

Geometria.primeiro Ritual exposto que dividia os trabalhos da 
Mackey em sua “Enciclopédia” nos esclarece o que E a título de informação, sabe-se que o Segundo Grau Maçonaria em três Graus: Aprendiz, Companheiro e 

segue: foi consideravelmente modificado entre 1730 e 1813 para Mestre.
trazer mais harmonia entre o Primeiro e o Terceiro GrauÉ surpreendente que somente depois de 1850, 

“Não há dúvidas que a letra G é um símbolo moderno, aproximadamente, que a letra “G” começou aparecer no 
não pertencendo a nenhum antigo sistema de origem meio do Compasso e do Esquadro entrelaçados, como se vê 

Nº 28 - Maçonaria e os Antigos 
Mistérios Egípcios

Maçônica e aquelas antigas manifestações religiosas é, em 
Vejam o que nos diz Mestre Euletério Nicolau da certa proporção, o método iniciático e alguns elementos 

Conceição: simbólicos, mas a Maçonaria não constitui, de maneira 
“Da mesma forma como os antigos construtores alguma, uma versão atualizada daquelas organizações”.

Muitas vezes nós lemos ou ouvimos afirmativas que a procuravam suas origens fazendo-as remontar primeiro ao 
Maçonaria atual teve origem nos antigos Mistérios construtor da Torre de Babel e depois a Salomão e seu Nicola Aslan, abordando o mesmo tema, acrescenta:
Egípcios. templo, alguns dos novos maçons queriam vincular sua “Dentro da vasta bibliografia... constam as obras de 

A Maçonaria Especulativa derivou das Lojas dos instituição às antigas filosofias religiosas dos Orientes escritores que foram buscar o berço da Maçonaria nas 
Maçons Operativos da Idade Média. Não será possível aqui próximo e distante. As interpretações de origem mística mais variadas e inesperadas sociedades da antiguidade, do 
rever toda a História, mas a opinião Maçônica reputável é acrescentadas compõem uma verdadeira colcha de Egito, da Grécia e de Roma. Nela encontramos obras 
que não há fundamento para a alegação que nós tivemos retalhos simbólico/filosófica que podemos chamar de vinculadas as hipóteses mais espetaculares, tornando a 
nossa origem nos antigos Mistérios Egípcios. É sabido que sincretismo maçônico e que foi penetrando, sendo aceito e Ordem Maçônica a herdeira e sucessora dos pitagóricos, 
não muitos anos atrás esta versão de nossa origem era incorporado em diferentes graus nos países para onde a essênios, iniciados nos mistérios, albigenses, maniqueus e 
largamente mantida entre experimentados e zelosas Maçonaria se expandiu. O que a maioria dos autores que até mesmo templários. Contudo, são meras hipóteses que 
Maçons. abordam este tema parece não compreender é que, quando não conseguem resistir a um exame mais sério.”

Entretanto, na certeza pode ser declarado que, para descrevem os ritos egípcios, estão falando de específicas 
autênticos historiadores, não há nenhuma evidencia direta manifestações filosófico/religiosas dos egípcios, não da Brethren, depois do exposto, que cada um tire suas 
conhecida que possa ser aceita, fazendo a conexão. Maçonaria. O que existe de comum entre a Ordem conclusões

Nº 29 - Estágios da Evolução da 
Maçonaria

Operativos” não exerciam nenhuma influência nos 3) Lojas de Maçons Especulativos: nas quais, a leitura 
trabalhos e na política da Loja. dos Antigos Deveres (Old Charges) e a prática de alguns 

2) Lojas de Maçons Aceitos: nos séculos XVII e XVIII, usos incipientes e frases associadas com o fornecimento da 
Nosso Ir.'. Douglas Knoop, famoso historiador em Lojas ocasionais ou semi- permanentes, eles seguiam as Palavra do Maçom (Mason Word) tem sido quase que 

Maçônico, num de seus trabalhos para a Loja Quatuor práticas em voga principalmente nas Lojas Operativas inteiramente substituídas pelo ensinamento de um 
Coronati da Inglaterra, expressa a opinião dele, Escocesas, ou seja, a leitura de uma versão das “Old peculiar”Sistema de Moralidade, velado em Alegorias e 
descrevendo qual parece ter sido a evolução que uma Loja Charges”, junto com as formalidades, associada com a ilustrado por Símbolos”. A característica fundamental 
Maçônica sofreu através dos tempos. Ele dividiu essa comunicação da “Palavra do Maçom” (Mason Word). Tais dessas Lojas é “Moralização” usando a expressão do Bro 
evolução em três estágios descritos abaixo. Ritos de “Aceitação”, juntamente com as devidas Rylands.”

Cerimônias, sofreram um gradual processo de Como foi dito acima, essa é a opinião desse estudioso 
“1) Lojas Operativas: organizações permanentes modificação, e é impossível dizer exatamente em que maçônico, que após diversas pesquisas, chegou a essa 

desempenhando certas funções profissionais. Entre os estágio eles deixaram de ser “Aceitos” e se tornaram conclusão exposta. Insistimos na palavra “opinião”, pois 
membros, poderia ter havido alguns “Não-Operativos” mas “Especulativos”. O principal interesse dos Maçons Aceitos certeza mesmo, ninguém tem sobre este assunto
que não podiam se manifestar e desse modo, os “Não- era, provavelmente, a antiqüidade da Loja.

Pílulas Maçônicas
Ir\Alferio Di Giaimo Neto
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arecer do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) publicado nesta segunda-feira, 6, 
indica que não há evidências científicas P
que justifiquem a prática da medicina 

antienvelhecimento, que tem como base o uso 
de hormônios como a testosterona, a 
progesterona e o corticoide. De acordo com o 
vice-presidente do órgão, Carlos Vital Corrêa, o 
documento vai servir de base para a publicação 
de uma resolução que proíba a indicação 
hormonal para pessoas saudáveis. Desta forma, 
profissionais de saúde que insistirem na prática 
vão responder por conduta antiética e estarão 
sujeitos a sindicâncias e sanções.

Dados do CFM apontam que pelo menos 
cinco médicos foram cassados nos últimos de  hormônios ,  como nos  casos  de  
quatro anos por praticar procedimentos sem hipotireoidismo (distúrbio hormonal que afeta o 
comprovação científica, enquanto dez metabolismo do organismo).
profissionais foram punidos com suspensão. Ela lembrou que o fator genético responde 

“A questão da eterna juventude ainda está no por um terço das causas do envelhecimento e 
campo das fábulas. Do ponto de vista técnico- que a melhor maneira de retardar o processo é a 
científico, não há nenhuma afirmação de um modificação de hábitos, que incluem a prática 
procedimento que possa retardar ou retornar a de exercício, a alimentação adequada e a perda 
juventude daquele que já envelheceu”, destacou de peso.
Vital. “Envelhecimento não é doença”, disse. 

Para a geriatra e membro da Sociedade "Medicamentos que não são necessários, além 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Maria do risco, significam custo com uma população 
Lencastre, a manipulação hormonal deve ser que já tem grandes custos [com patologias como 
indicada apenas nos casos em que o paciente doenças do coração], completou.
apresente algum tipo de disfunção na produção 

Não há evidências científicas que justifiquem a prática da medicina 
antienvelhecimento, que tem como base o uso de hormônios como a 
testosterona, a progesterona e o corticoide, diz órgão

Fonte: Estadão Fonte: Estadão

O músico Clóvis de Figueiredo Leite, de 61 judicial. 
anos, mudou-se de casa e acabou esquecendo A advogada Renata Vilhena, especialista 
de pagar uma mensalidade do plano de saúde. em saúde, explica que o consumidor não 
Quitou em dia a fatura do mês seguinte, mas foi precisa atrasar duas prestações consecutivas. 
surpreendido com o cancelamento do contrato. Muitas vezes, a operadora contabiliza os 
Ao procurar a operadora, foi informado que pequenos atrasos. “Ocorre muito quando a 
estava em atraso há mais de 60 dias, o que pessoa muda, viaja. Geralmente o plano é 
autorizava a suspensão do contrato. Só antigo e a empresa usa como desculpa para 
conseguiu reverter a situação na Justiça. cancelar. Temos conseguido reverter essas 

“Meu plano é de 1997 e eu pagava R$ 814. situações na Justiça”, afirma. Renata ressalta 
Se tivesse de fazer um contrato novo, a que a operadora tem de comprovar, com 
mensalidade passaria para R$ 2,4 mil. Sou apresentação do aviso de recebimento 
diabético, tive hepatite C, preciso de assinado, que a comunicação do cancelamento 
acompanhamento constante. Acho que eles foi feita.
forçam a situação para o cancelamento”, A advogada Joana Cruz, do Idec, lembra 
acredita o músico, que vive no município de ainda que o segurado tem de ser notificado até o 
Itabuna (BA). 50.º dia de inadimplência. “As regras valem 

A rescisão unilateral do contrato individual para planos individuais e entraram em vigor a 
é o sexto motivo de queixa dos clientes de partir de 1999. O plano antigo pode ter cláusula 
planos de saúde, segundo o Instituto de Defesa que garante a suspensão se ocorrer o atraso em 
do Consumidor (Idec). A prática é proibida pela um mês. Mas o Idec entende que são cláusulas 
Lei 9.656/98, que regulamenta os planos, a não abusivas”, afirma. 
ser em caso de fraude ou atraso no pagamento A advogada orienta o cliente a tentar 
superior a 60 dias, consecutivos ou não. resolver diretamente com a operadora e guardar 

Mesmo que haja atraso, a operadora só pode o protocolo. Se não conseguir resolver a 
cancelar o contrato se informar previamente o situação, deve procurar o Procon e entidades de 
segurado. Nem sempre é o que acontece. “Eu defesa do consumidor. 

Notificação. A ANS  diz que o beneficiário do plano nunca fui avisado. Tive de fazer exames e 
deve notificar o órgão da rescisão irregular. A queixa precisei pagar do meu bolso”, disse Leite, que 
pode ser feita pelo site (www.ans.gov.br) ou telefone 

foi ressarcido e readmitido no plano por ordem (0800 701 9656).

Rescisão unilateral do contrato individual é o sexto motivo de queixa 
dos clientes de planos de saúde, segundo o Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec); prática é proibida por lei

Pessoas que contam menos mentiras são tes foi instruída a parar de dizer mentiras 
mais saudáveis, de acordo com estudo maiores e menores durante as 10 semanas. A 
apresentado no congresso anual da Associação outra metade serviu de grupo controle e não 
Americana de Psicologia. recebeu instruções especiais sobre a mentira. 

A pesquisa sugere que dizer a verdade pode Ambos os grupos foram ao laboratório a cada 
melhorar significativamente à saúde física e semana para completar exames de saúde e 
mental de uma pessoa. "Evidências recentes avaliar o número de mentiras que tinham dito 
indicam que os norte-americanos contam em naquela semana por meio de um polígrafo.
média 11 mentiras por semana. Queríamos Ao longo de 10 semanas, os pesquisadores 
descobrir se viver mais honestamente pode descobriram uma ligação significativa entre 
realmente levar a uma saúde melhor. mentir menos e uma melhora na saúde 
Descobrimos que os participantes que principalmente para os participantes do grupo 
reduziram drasticamente suas mentiras que recebeu orientação.
cotidianas apresentaram níveis melhores de Quando os participantes do grupo testado 
saúde", afirma a autora Anita E. Kelly, da contaram três mentiras a menos por semana, 
Universidade de Notre Dame, nos Estados eles relataram, em média, cerca de menos 
Unidos. quatro queixas de saúde mental, tais como se 

Kelly e o coautor Lijuan Wang conduziram sentir tenso ou melancólico e cerca de menos 
o experimento de 10 semanas com 110 três queixas físicas, tais como dor de garganta 
pessoas, das quais 34% eram adultos e 66% e dores de cabeça.
eram estudantes universitários. Eles tinham "Como os resultados são novos, eles ainda 
idades entre 18 a 71 anos, com uma idade precisam ser submetidos à análise científica e 
média de 31. publicação ainda este ano", conclui Kelly.

Aproximadamente metade dos participan-
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Carlos Vital Corrêa Lima, vice-presidente do 
Conselho Federal de Medicina

No intuito de manter a boca livre de 
infecções e sem doenças, devemos procurar 
ter uma alimentação balanceada, evitando 
alimentos prejudiciais à nossa saúde e 
ingerindo alimentos saudáveis.

O açúcar é o principal alimento das 
bactérias causadoras da placa bacteriana, 
que causa a cárie e outras doenças. Sendo 
assim devemos evitar a ingestão de balas, 
chocolates e alimentos doces (com muito 
açúcar) no período entre as refeições. No 
entanto se não for possível evitar devemos 
escovar os nossos dentes após comermos um 

de outros alimentos que ficaram aderidos à destes alimentos.
superfície dental. Como exemplo destes  Existem alimentos que são considerados 
alimentos podemos citar, a maçã, a laranja, a não cariogênicos (não provocam cáries), 
pêra, a cenoura e demais frutos carnosos.sendo eles os vegetais, frutas, proteínas entre 

 Devemos manter uma dieta balanceada e outros. Estes alimentos são importantes para 
uma higiene perfeita, assim estaremos a manutenção da saúde geral e oral das 
evitando o desenvolvimento de doenças pessoas.
tanto sistêmicas quanto locais (orais). Também podemos citar a existência de 

 alimentos que são considerados detergentes, 
Fonte: Saúde na internetou seja, alimentos que têm o poder de 

eliminar, durante a sua mastigação, resíduos 
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SUPER SEMINOVOS  CVCSUPER SEMINOVOS  CVC

No dia 28/07/2012, liderada pelas “Cunhadas da 
Fraternidade Feminina”, a Loja Maçônica 
Fraternidade Universal V, participou do “Transporte 
e Cidadania”, realizado no SEST/SENAT de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES. 

Na ocasião foram realizados mais de 7.000 
atendimentos ao público, através de palestras, 
atendimentos na área de saúde e documentações 
diversas (carteira de trabalho, CI e CPF). Esse evento 
atualmente é de extrema importância para a 
comunidade carente, pois tem como foco o respeito e 
o amparo ao cidadão brasileiro.

No último dia 11 a Loja Monteiro Lobato nº 3740, Oriente de 
Vila Velha,  realizou sessão de elevação dos Irmãos Cecílio 
Andrade de Oliveira Junior e Christian Leonardo Rebuzzi Endlich, 
presidida pelo Venerável Marcos José Damascena e fortalecida 
pela presença de diversos irmãos do quadro e visitantes.  

do Eminente Grão-Mestre Estadual GOB-ES, Irm.'. Américo A Aug\ Resp  Loj  Simb.'. Rufino Manoel de Oliveira, do 
Pereira da Rocha, e do presidente da Poderosa Assembleia Or\ de Aracruz-ES, realizou uma Sessão Magna de Iniciação, no 
Estadual (PAEL), José Renato Valadares. A Sessão Magna foi sábado (04/08), comandada pelo Venerável Mestre Diogo 
prestigiada por 52 Irmãos visitantes de 20 lojas.Piacentini Engel, quando foram recebidos como Aprendizes 

Após a Sessão os Irmãos participaram de um Ágape fraterno, Maçons Edarilson Tessarolo Costa, Edenildo Nunes Bragatto e 
no Cerimonial Santa Joana, confraternizando e marcando o Alan Duclerch Hofmann Tavares.
espírito de União que reina em nossa Ordem.A Sessão Magna de Iniciação foi abrilhantada com a presença 

\ \

Por Danilo Salvadeo

Os neófitos Edarilson T. Costa, Allan D. H. Tavares  e 
Edenildo Nunes  Bragatto

GME-ES Américo P. Rocha, VM Diogo P; Engel e o 
presidente da PAEL José Renato Valadares

O Grão-Mestre Américo 
Pereira da Rocha indicou o  

nome do Ir\ Francisco 
G u i l h e r m e  M a r i a  
Apolônio Cometti, que 
hoje é Deputado Federal, 
p a r a  o  c a r g o  d e  
Conselheiro  Federal ,  
d e v e n d o  s u a  p o s s e  
ocorrer no próximo dia 10 
de Agosto. Fato inédito, 
pois será a primeira vez 
que nosso Estado terá um 
r e p r e s e n t a n t e  n o  
Conselho Federal.

Realizada  Sessão Magna de Exaltação dos IIr  José Sergio de 
Oliveira e Daniel Rodrigues de Sousa ambos da Loja Caridade e 
Esperança Nº 2620, Or\ de Jacaraípe-ES. A solenidade contou 
com a presença do GME-ES Ir\ Américo Pereira da Rocha.
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