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Jefferson, que denunciou o esquema em 2006, o advogado Luiz falou com o Grande Arquiteto do Universo: “Fica mal com Deus 
Francisco Correa Barbosa, trouxe o ex-presidente Lula ao debate, quem não sabe dar, Fica mal comigo quem não sabe amar. Pelo 
afirmando: “Ele não só sabia, como ordenou o que vinha caminho vou, como quem vai chegar. Quem quiser comigo ir, tem 
acontecendo aqui no Congresso”. que vir do amor, tem que ter pra dar.”

Outra defesa disse que os depoimentos constantes do A composição, “Pra não dizer que não falei de flores”, 
processo são de indivíduos não confiáveis, criticando na mesma também conhecida como “Caminhando”, cantada e interpretada 
linha de outros defensores dos réus, que o Ministério Público não por Geraldo Vandré, transformou-se em hino de resistência do 
foi capaz de apresentar provas. movimento civil e estudantil que fazia oposição à ditadura 

roduzindo este artigo em todas as manhãs das quintas- Pensava no título deste artigo assim: “Todos são inocentes. durante o governo militar e foi censurada. Ficou em segundo 
feiras, envolvido psicologicamente, como toda a Condene-se o procurador geral da República”. lugar no 3° Festival Internacional da Canção, perdendo para 
população brasileira, inspirava-me abordar a “Ação Penal A linguagem específica usada por juristas em suas mais “Sabiá”, de Chico Buarque e Tom Jobim.

470”, pela inteligência do povo designada “Mensalão”, que diversas atuações, contem expressões e palavras na construção de Anteriormente em 1966, Geraldo Vandré ficou em primeiro 
começou a tomar dimensões inéditas graças à imprensa. textos. Às vezes, torna-se difícil a compreensão e interpretação lugar com sua música “Disparada”, que foi interpretada por Jair 

Foi um esquema de compra de votos de parlamentares. Agora, do povo que não é detentor da competência jurídica. Mas, é Rodrigues, ao lado de “A Banda”, de Chico Buarque.
no julgamento que é um teatro de grande audiência, acusado pelo extremamente capaz de fazer o seu julgamento, sobretudo neste “Nas escolas, nas ruas, campos, construções, Somos todos 
procurador geral da República, Roberto Gurgel, que pediu a momento em que a imprensa é muito investigativa e as redes soldados, armados ou não, Caminhando e cantando e seguindo a 
condenação dos 36 réus, em 5 horas de uma peça jurídica sociais são vias imediatas, em poucas horas disseminando canção, Somos todos iguais braços dados ou não, Os amores na 
profunda, mas muito pedagógica, entendida e aceita pela notícias e conclamando para avaliações sobre os mais diversos mente, as flores no chão, A certeza na frente, a história na mão, 
população, como narrativa detalhada e verdadeira dos fatos. fatos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, Aprendendo e 
Segundo o procurador, foi o “mais atrevido e escandaloso caso de Na imprensa, nas redes sociais e na voz do povo que nasce de ensinando uma nova lição, Caminhando e cantando e seguindo a 
corrupção e desvio público”. maneira espontânea no meio da atual sociedade brasileira, a canção, Somos todos iguais braços dados ou não, Nas escolas nas 

No princípio do “Contraditório” e da “Ampla Defesa”, verdade está com o procurador geral da República, Roberto ruas, campos, construções, Caminhando e cantando e seguindo a 
assegurado pela Constituição Federal, os renomados advogados, Gurgel, na sua peça acusatória. canção”.
alguns nem tanto, mas aproveitando a exposição na televisão para Não tenho grande expectativa quanto ao julgamento que se O refrão: “Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 
se promoverem, manifestam-se especialmente, em relação, inicia. Comenta-se que poderá acontecer um empate. O que seria Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, foi interpretado 
segundo eles, a inexistência de provas. um resultado histórico desastroso para a justiça brasileira que tem como um chamado à luta armada contra o momento vivido pelo 

Desqualificam o processo. Afirmam que o julgamento parece na sua cúpula, 11 cidadãos integrando o Supremo Tribunal país naquela época. Em 1968, com o Ato Institucional n° 5, 
tortura. Dizem que não há provas que o Mensalão tenha existido, Federal e que acreditamos serem sensíveis ao clamor público. Vandré foi obrigado a exilar-se, indo para o Chile e França, 
desvinculam os clientes das ações ilícitas. Quanto a Marcos Embora ministros do STF, desembargadores e juízes Brasil afora, voltando ao Brasil em 1973, quando ficou vigiado de perto pelos 
Valério, disse seu advogado: “Ele é um homem de prestígio, repetidamente tenham afirmado: “Pelo clamor não deve haver militares, sem poder expressar o retrato do Brasil à época. 
premiado diversas vezes pelo que conquistou e não por alianças julgamento e sim pelos autos”. Posteriormente, abandonando a vida artística, passando a atuar 
ilegais, sendo muito pacato”. Agora, saio do ambiente que nos entristece quanto a atos de como advogado.

O ex ministro da Justiça, orientador do ex-presidente Lula, corrupção praticados por aqueles que deveriam ser o exemplo e O título “Pra não dizer que não falei de flores”, fica ao seu 
Márcio Thomaz Bastos, argumenta inocência para seu cliente. devem ser julgados com isenção e sem interferência político- critério se quiser alterá-lo para “Todos são inocentes. Condene-se 
Outro defensor disse: “Lavagem de dinheiro é ideia partidária, para chegar a Geraldo Vandré, paraibano, nascido em o procurador geral da República”.
fantasmagórica”, contestam as acusações de Gurgel, declarando: 1935, advogado, um dos maiores compositores brasileiros, cuja 
“A denúncia trouxe diversas armadilhas”, e não concordam com a *Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, delegado de polícia honra tive em participar de uma entrevista coletiva concedida à 

aposentado, professor e Grão-Mestre da Maçonaria Grande definição de “quadrilha”, utilizada no processo. imprensa, na TV Anhanguera, juntamente com jornalistas 
Oriente do Estado de Goiás – barbosanunes@terra.com.brOutro defensor: “O STF deve separar mensageiros de goianos.

mensaleiros”, e por fim, em defesa do ex-deputado Roberto Geraldo Vandré na composição “Fica mal com Deus”, assim 

uma religião. É uma sociedade que tem por objetivo unir os em que esse tipo de associação não se enquadra em nenhuma das 
homens entre si. União recíproca, no sentido mais amplo e hipóteses previstas no dispositivo constitucional”. Ainda 
elevado do termo. E nesse seu esforço de união dos homens, irresignados, manejaram os obreiros recurso ao STJ (Superior 
admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos sem Tribunal de Justiça), também sem sucesso.
nenhuma distinção.” Eu mesmo sou católico e conheço valorosos Sempre defendi a liberdade de expressão, e abomino a ideia 
Irmãos espíritas, luteranos, batistas, budistas, agnósticos. de se cercear o pensamento, fonte irrefragável de evolução da Com a alegação de que, “a partir de suas origens, com 

O pedido dos Irmãos da Padre Miguelito não foi acolhido pelo sociedade. Nossa Ordem, que floresceu com os iluministas de influência nas lendas de ISIS e OSIRIS, ao culto a mitra, à Ordem 
juiz que primeiro analisou o caso. Inconformados, houve recurso 1789, tem como landmark esse compromisso com a investigação dos Templários, a Fraternidade Rosa Cruz e o templo Bíblico de 
ao TJ/RN (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte), que por da verdade. Todavia, me preocupa a quantidade de processos no Salomão, cujos estatutos têm por objetivo e finalidade o 
unanimidade reconheceu descaber imunidade tributária, pois as mundo profano com o objetivo de equiparar maçonaria a “culto aperfeiçoamento da moral e espiritual dos homens sem distinção 
atividades desenvolvidas pela maçonaria não caracterizavam as religioso” apenas para usufruir de imunidade tributária. Com o de raça e credo”, a Loja Maçônica Padre Miguelito, do Oriente 
hipóteses previstas pelo texto constitucional: “Em relação a devido respeito a opiniões contrárias, defender a tese de que de Natal, pleiteou na Justiça profana o direito assegurado pela 
imunidade tributária, a entidade alega que não se pode instituir maçonaria é religião, antes de um direito natural inerente do Constituição Federal, no seu art. 150, VI, 'b', que impossibilita a 
tributos sobre imóveis que abrigam templos de qualquer culto, inconformismo na busca da verdade, é violação às nossas mais instituição de impostos sobre “templos de qualquer culto”.
conforme previsto no art. 150, VI, CF. O art. 5º, da VI, da CF é antigas tradições.  O que faremos com nossas leis se algum dia a Nunca é demais lembrar que as leis maçônicas atestam 
expresso em assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e justiça profana considerar maçonaria uma religião? Essa questão categoricamente que maçonaria não é religião. No nosso 
que uma das formas que o Estado estabelecera para não criar é muito séria, pois não podemos depender apenas do bom senso endereço eletrônico (www.gob.org.br) é dito, para esclarecer aos 
embaraços à prática religiosa fora outorgar imunidade aos dos magistrados que julgam essas pretensões absurdas curiosos profanos, que somos uma Instituição religiosa, pois 
templos onde se realizem os respectivos cultos. Assim, a formuladas por nossos Irmãos.reconhecemos “a existência de um único princípio criador, 
Constituição Federal, em nome da liberdade religiosa, concedeu regulador, absoluto, supremo e infinito”, o qual denominamos 
imunidade aos templos onde haja vista a prática de culto (...). *Vladimir Polízio Júnior é defensor público e membro da “GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO”, o que em hipótese 
Sendo assim, é forçoso concluir que não pode haver ARLS Fraternidade Guanduense, Or\ de Baixo Guandu-ESalguma pode ser confundido com religião. “A Maçonaria não é 
reconhecimento da imunidade tributária à maçonaria na medida 

Direção Comercial:
Ir\ Henrique Gomes
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Justiça profana reconhece, mais uma
 vez, que maçonaria não é religião
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oi empossado no cargo de presidente do Tribunal José Humberto Evangelista e Luciano Pedroso e o Juiz 
de Justiça do Grande Oriente do Estado de Goiás, Eleitoral Valtene Alves Diniz.
no dia 15 de agosto de 2012,o Irmão Cézar Gomes O cerimonial foi conduzido pelo Irmão Nilson Alves F

da Silva, da Loja Maçônica “Aurora de Goiás 1393”, que Garcia e em nome da Loja falou o ex-Venerável José 
recebeu o cargo solenemente do Irmão José Gonçalves Alves Pereira.
Cunha, que há longo tempo vem emprestando sua Os juízes do Tribunal de Justiça do Grande Oriente do 
sabedoria às decisões jurídicas maçônicas. Tanto um Estado de Goiás compareceram na totalidade, sendo eles, 
como o outro, são juízes de Direito. José Gonçalves Cunha, Geraldo Gonçalves da Costa, 

Foram empossados pelo novo presidente o vice- Orimar de Bastos, Jhonny Ricardo Freitas, Rogério 
presidente Alexandre Magno de Almeida Guerra Arédio Ferreira, Carlos Elias da Silva, Alexandre Magno 
Marques e o Corregedor Carlos Elias da Silva, que foram de Almeida Guerra Marques, Luis Gustavo Nicoli e o 
saudados em nome do Tribunal pelo juiz Orimar de Secretário do Tribunal, Guilherme Martins de Araújo.
Bastos. O Grão Mestre Barbosa Nunes em suas palavras 

A solenidade foi realizada no templo da Loja agradeceu à dedicação do Irmão José Gonçalves Cunha, 
Maçônica “Aurora de Goiás 1393, estando no altar o Grão cumprimentou o novo presidente, Cézar Gomes da Silva e 
Mestre Barbosa Nunes, presidente da Assembleia declarou que o Tribunal de Justiça do GOEG é um dos 
Estadual Lázaro Naves, o Venerável da Oficina, Olímpio mais  capaci tados do Brasi l ,  integrado por  Eleitoral Maçônico Ovídio Inácio Ferreira Filho, 
de Oliveira e o Grão Mestre Honorário José Ricardo desembargadores, juízes e advogados de atuações Procurador de Justiça do GOEG, Gélcio José Silva, do 
Roquette. relevantes.Subprocurador Joni Abrao Tavares, Deputados Estaduais 

Registramos as presenças do presidente do Tribunal 

As Lojas Maçônicas da região do Vale do Araguaia em Veneráveis, estando presentes os Irmãos Veneráveis das do Rio Claro e União de Iporá, respectivamente Irmãos 
Goiás, que tem como Coordenador Regional, o Irmão Divino Francisco Arantes, Nivando Alves da Silva, Jurivê 
Albertino Luiz Ferreira do quadro da Loja Maçônica União Ribeiro dos Santos, Francisco Donizetti Camargos, 
de Iporá, resistem ao tempo com perseverança e dedicação Luciano Lourenço Rabelo, Valdson Lourenço Pereira, 
jamais vista na maçonaria brasileira. Flávio Fernandes Ferreira, Clarindo Bertoldo de Oliveira, 

O Encontro iniciado em julho de 1983, não teve uma Valdo Barbosa Peres e Liomar Jesuino da Silva.
falha sequer, chegando agora nos dias 18 e 19 de agosto, a Acompanharam o Grão-Mestre Barbosa Nunes, os 
trigésima realização. Secretários de Orientação Ritualística (Tochió Iwace), de 

Na tarde do sábado, dia 18 de agosto, de 14 às 18 horas, a Comunicação e Informática (Abel Tolentino de Oliveira 
programação foi de alto interesse, com  o Secretário de Junior), de Interior e Relações Públicas (Francisco de Assis 
Orientação Ritualística Tochió Iwace, fazendo uma A. Oliveira), Assessor (Daniel Pereira Duarte), 
retrospectiva de todo o Grau 1, quando se encontravam Conselheiro Estadual (Salomão Jorge) e as componentes da 
presentes os Veneráveis Mestres, Mestres de Cerimônia e Fraternidade Feminina Estadual, Vera Lúcia Brandão 
Irmãos interessados no assunto, tendo o Irmão Tochió Barbosa, Liliane Leonor, Maria José Santana Tolentino e 
Iwace, recebido no final calorosos cumprimentos e aplau- Maria Helena.
sos gerais e nas palavras dos Irmãos Liomar Jesuino da O Grão-Mestre Barbosa Nunes ao se reunir com os 
Silva, Tobias José Ribeiro e Albertino Luiz Ferreira, foi um Veneráveis tratou dos mais diversos assuntos, respondendo 
momento jamais realizado com tanta espontaneidade e aos questionamentos e agradecendo a dedicação e o 
didática, reafirmando que o Irmão Tochió Iwace é, além de trabalho do Coordenador Regional, Albertino Luiz Lojas Alvorada de Aragarças, Aurora de Caiapônia, Dimas 
querido, muito competente e humilde. Ferreira, e do Conselheiro Estadual Tobias José Ribeiro.Nasser, Estrela Montebelense, Aprendizes do Bem, 

Concluída a fase instrutiva, instalou-se o Conselho de Planalto do Bem, Plenitude do Sigilo, União e Sigilo, Vale 

Fonte: Abel Tolentino Jr

GERAL
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 Conselho Federal do GOB realizou na sexta-feira, Federal, que evocasse uma prece ao Grande Arquiteto do 
dia 10 de agosto, a sua 317º reunião, no oriente de Universo.
Belo Horizonte, Minas Gerais, no Templo Nobre Houve a aprovação da ata da sessão anterior, bem O

do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais, presidida como a leitura dos expedientes recebidos e expedidos, e 
pelo Sapientíssimo Irmão Cláudio Roque Buono Ferreira, aprovação das justificativas de ausências de 
onde contou com a presença de 25 (vinte e cinco) Conselheiros.
Conselheiros Federais; os Grão-mestres do GOB/MG, O Sapientíssimo Irmão Cláudio Roque Buono Ferreira 
Eminente Irmão Amintas De Araújo Xavier e GOB/ES, deu posse ao Poderoso Irmão Francisco Guilherme Maria 
Eminente Irmão Américo Pereira Rocha; o Presidente do Apolônio Cometti, como Conselheiro Federal, na vaga do 
Supremo Tribunal Federal Maçônico, Sapientíssimo Poderoso Irmão Walter Alexandre Ferraz.
Irmão Dorival Lourenço da Cunha; o Presidente da Foi reeleita a administração do Conselho Federal para 
Soberana Assembleia Federal Legislativa, Sapientíssimo o ano 2012/2013, conforme artigo 4º do seu Regimento 

Interno, composta pelo Vice-Presidente Ruy Ferreira 
Borges, Secretário Adilson Paula da Silva e os membros 
das Comissões Permanentes.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Poderoso Irmão Raymundo Regner, apresentou esclareci-
mentos objetivo e qual a solução a ser tomada visando à 
adequação das Constituição do Grande Oriente do Brasil-
Minas Gerais à legislação do GOB.

Irmãos Conselheiros, pelos Presidentes do STFM e da O Presidente da Comissão dos Normativos do GOB, 
SAFL e pelos Grão-Mestres presentes.Poderoso Irmão Lindemberg Castorino da Costa, apre-

No encerramento da Sessão o Sapientíssimo Irmão sentou relatório dos trabalhos da comissão, que em 
Cláudio Roque Buono Ferreira, anunciou os aniversari-resumo, já analisou os normativos do GOB até o ano de 
antes do período, agradeceu a presença de todos e das 1981.
autoridades presentes, em especial ao Grão-mestre do O Conselho Federal analisou e aprovou, nesta sessão, 
GOB-MG, pela calorosa recepção os participantes, 19 (dezenove) processos de alteração e revisão de 
desejou um feliz retorno aos seus lares com as bênçãos do estatutos, 02 (dois) balancetes do GOB, meses de maio e 
grande arquiteto do universo, extensivos a seus familia-junho, 02 (dois) processos de Garante de Amizade, 1 (um) Irmão Arnaldo Soter Braga Cardoso e diversos Irmãos 
res, e informou que a próxima sessão do Conselho Federal processo de proposta orçamentária do GOB para o ano de visitantes.
será no dia 05 de outubro de 2012, sexta-feira, às 14 horas, 2013 e 1 (um) processo de consulta acerca de inelegibili-Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho 
no oriente de Brasília - DF.dade de Venerável Mestre feita por Loja.Federal deu boas-vindas aos presentes e solicitou ao 

A palavra franqueada foi usada por diversos Poderosos Poderoso Irmão Derval Costa, Decano do Conselho 

O Irmão Francisco Guilherme Maria Apolônio 
Cometti, tomou posse como Conselheiro Federal, na 
vaga do Poderoso Irmão Walter Alexandre Ferraz
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A FFAS-Fraternidade Feminina Aliança Solidária Diversos outros Estados já conheceram o 
vinculada à Loja Maçônica Monteiro Lobato nº 3.740, artesanato da FFAS, como a ECOBAG e o ESTOJO 
Oriente de Vila Velha, participou da Feira de DE SAÚDE BUCAL, que atendem a Projetos 
Artesanatos do XV SERMAÇON, no SESC de respectivamente, em favor do desenvolvimento 
Aracruz, apresentando seus produtos elaborados a sustentável e da saúde.
partir de idéias simples, práticas e feitos As peças tiveram grande aceitação do público que 
artesanalmente. elogiaram a forma construtiva com que as fraternas 

As criações são desenvolvidas pelas fraternas em trabalham.
oficinas com o objetivo de estimular a criatividade e o A presidente da FFAS Rosiene Vieira Damascena e 
talento, unir as associadas e fortalecer a FFAS. as fraternas Ilma Lougon de Souza Pasolini e Maria de 

A artesã e também fraterna Ludmila Tomich Fátima estiveram à frente do stand gentilmente 
Parente é responsável por diversas peças que montado pelo GOB-ES e contaram com o 
nasceram de sua experiência na arte do pat work. fundamental apoio dos cunhados.
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Aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de agosto nas dependên- todos que lá estiveram. À noite, o Grupp Di Ballo Nova 
cias da Colônia de Férias do SESC o  XV Seminário Regio- Trento de Aracruz deu um show de dança italiana e o humo-
nal da Maçonaria – SERMAÇON – promovido pelo Gran- rista Eliezer Mota arrancou gargalhadas da platéia.
de Oriente do Brasil do Espírito Santo. Para fechar a noite de sábado, poderia se escolher entre o 

A Cerimônia de abertura que teve como Mestre de Ceri- baile com a banda Os Bacanas, ou a discoteca com música 
mônias o Irmão Euclésio Ribeiro, aconteceu na sexta-feira mecânica. O cantor Altemar Dutra Júnior, filho do saudoso 
(17) e contou com a presença de diversas autoridades, tendo Altemar Dutra, cantou e encantou a todos com sua belíssi-
como destaque o Grão-Mestre do GOB-ES, Eminente ma voz.
Irmão Américo Pereira da Rocha, o Grão-Mestre Adjunto Parabéns ao Grão-Mestre Americo Pereira da Rocha e a 
do GOB-ES, Naeme José de Sá, o Sapientíssimo presidente Comissão Organizadora do XV SERMAÇON pelo evento 
da Soberana Assembléia Federal Legislativa Arnaldo Soter maravilhoso.
Braga Cardoso, o Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil 
de Minas Gerais, Eminente Irmão Amintas de Araujo Xavi-
er, o Grão-Mestre do GOB - Paraíba, Eminente Irmão Ade-
raldo Pereira de Oliveira, representando o Grão-Mestre 
Geral Soberano Marcos José da Silva, o presidente do TJM-
ES José Olívio Grillo, o presidente da PAEL-ES José Rena-
to Valadares, o prefeito de Aracruz, Dr. Ademar Coutinho 
Devens, os Grão-Mestres Honorários Luiz Carlos Franco 
de Melo e Cecílio Andrade de Oliveira, a presidente da Fra-
ternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Espírito Santo, Mestre do GOB-Paraíba, Irmão Aderaldo Pereira de Olivei-
cunhada Leila Rocha Induzzi, e o deputado federal Camilo ra e ao Deputado Federal Camilo Cola.
Cola Após a abertura foi oferecido um coquetel dançante, 

Durante a cerimônia de abertura, o Grão-Mestre Améri- animado pela Banda Os Bacanas.
co Pereira da Rocha fez a entrega da Comenda Domingos No sábado, as palestras foram destinadas para o público 
José Martins ao Eminente Grão-Mestre do GOB-MG, em geral com temas de interesse da família. À tarde a músi-
Irmão Amintas de Araujo Xavier, ao Eminente Grão- ca ao vivo nas proximidades da área de recreação, agradou a 

Os Grão-Mestres Américo Pereira da Rocha GOB-ES, 
Amintas de Araujo Xavier GOB-MG, Aderaldo Pereira de 
Oliviera GOB-PB e o presidente da SAFL Arnaldo Soter 
Braga Cardoso

O Grão-Mestre Adjunto do GOB-ES Naeme José de Sá e 
o Grão-Mestre do GOB-MG Amintas de Araujo Xavier

GERAL

01 - Presidente do TJM-ES José Olívio Grillo, presidente da 
PAEL José Renato Valadares e o GM Adjunto Naeme José de 
Sá

02  -  GMGOB-ES  Américo Pereira da Rocha, Altemar Dutra 
Jr  e  Cecílio Andrade de Oliveira

03 -  Irmão  Sérgio Roberto Peres Sales com a cunhada Ruth

04 - Irmão Marcos José Damascena e a cunhada  Rosiene

05 - Irmão Vicente de Paula Freire Malta com a cunhada Maria 
Célia
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Rua Chapot Presvot, 239 -  Praia do Canto -  Vitória - ES - CEP: 29155-410

Certificado pela Abnt na NBR 15.635:2008 em Alimento Seguro

Tel.: (27) 3024-1065
E-mail: restaurantemaisopcao@yahoo.com.br



06 22 de agosto de 2012

Fraqueza: inclui análises sanguíneas e estudos de imagem 
O início súbito de uma fraqueza em um dos mem- (tomografia computadorizada de encéfalo ou resso-

bros (braço, perna) ou face é o sintoma mais comum nância magnética). Outros estudos: ultrassom de 
dos acidentes vasculares cerebrais. Pode significar a carótidas e vertebrais, ecocardiografia e angiografia 
isquemia de todo um hemisfério cerebral ou apenas de podem ser feitos.
uma área pequena e específica. Podem ocorrer de 
diferentes formas apresentando-se por fraqueza maior Como se trata e como se previne?O que é?
na face e no braço que na perna; ou fraqueza maior na Geralmente existem três estágios de tratamento do O acidente vascular cerebral é uma doença caracte-
perna que no braço ou na face; ou ainda a fraqueza acidente vascular cerebral: tratamento preventivo, rizada pelo início agudo de um deficit neurológico 
pode se acompanhar de outros sintomas. Estas dife- tratamento do acidente vascular cerebral agudo e o (diminuição da função) que persiste por pelo menos 
renças dependem da localização da isquemia, da tratamento de reabilitação pós-acidente vascular 24 horas, refletindo envolvimento focal do sistema 
extensão e da circulação cerebral acometida. cerebral.nervoso central como resultado de um distúrbio na 

O tratamento preventivo inclui a identificação e circulação cerebral que leva a uma redução do aporte 
Distúrbios Visuais: controle dos fatores de risco. A avaliação e o acompa-de oxigênio às células cerebrais adjacentes ao local do 
A perda da visão em um dos olhos, principalmente nhamento neurológicos regulares são componentes do dano com consequente morte dessas células; começa 

aguda, alarma os pacientes e geralmente os leva a tratamento preventivo bem como o controle da abruptamente, sendo o deficit neurológico máximo no 
procurar avaliação médica. O paciente pode ter uma hipertensão, da diabete, a suspensão do tabagismo e o seu início, e podendo progredir ao longo do tempo.
sensação de "sombra'' ou "cortina" ao enxergar ou uso de determinadas drogas (anticoagulantes) que O termo ataque isquêmico transitório (AIT) refere-
ainda pode apresentar cegueira transitória (amaurose contribuem para a diminuição da incidência de se ao deficit neurológico transitório com duração de 
fugaz). acidentes vasculares cerebrais.menos de 24 horas até total retorno à normalidade; 

Inicialmente deve-se diferenciar entre acidente quando o deficit dura além de 24 horas, com retorno ao 
Perda sensitiva: vascular isquêmico ou hemorrágico.normal é dito como um deficit neurológico isquêmico 
A dormência ocorre mais comumente junto com a O tratamento agudo do acidente vascular cerebral reversível (DNIR).

diminuição de força (fraqueza), confundindo o isquêmico consiste no uso de terapias antitrombóticas Podemos dividir o acidente vascular cerebral em 
paciente; a sensibilidade é subjetiva. (contra a coagulação do sangue) que tentam cessar o duas categorias: 

acidente vascular cerebral quando ele está ocorrendo, O acidente vascular isquêmico consiste na oclusão 
Linguagem e fala (afasia): por meio da rápida dissolução do coágulo que está de um vaso sangüíneo que interrompe o fluxo de 
É comum os pacientes apresentarem alterações de causando a isquemia. A chance de recuperação sangue a uma região específica do cérebro, interferin-

linguagem e fala; assim alguns pacientes apresentam aumenta quanto mais rápida for a ação terapêutica do com as funções neurológicas dependentes daquela 
fala curta e com esforço, acarretando muita frustração nestes casos. Em alguns casos selecionados, pode ser região afetada, produzindo uma sintomatologia ou 
(consciência do esforço e dificuldade para falar); usada a endarterectomia (cirurgia para retirada do deficits característicos. Em torno de 80% dos aciden-
alguns pacientes apresentam uma outra alteração de coágulo de dentro da artéria) de carótida. O acidente tes vasculares cerebrais são isquêmicos.
linguagem, falando frases longas, fluentes, fazendo vascular cerebral em evolução constitui uma emer-No acidente vascular hemorrágico existe hemor-
pouco sentido, com grande dificuldade para compre- gência médica, devendo ser tratado rapidamente em ragia (sangramento) local, com outros fatores compli-
ensão da linguagem. Familiares e amigos podem ambiente hospitalar.cadores tais como aumento da pressão intracraniana, 
descrever ao médico este sintoma como um ataque de A reabilitação pós-acidente vascular cerebral ajuda edema (inchaço) cerebral, entre outros, levando a 
confusão ou estresse. o indivíduo a superar as dificuldades resultantes dos sinais nem sempre focais. Em torno de 20% dos 

danos causados pela lesão.acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos.
Convulsões: O uso de terapia antitrombótica é importante para 
Nos casos da hemorragia intracerebral, do acidente evitar recorrências. Além disso, deve-se controlar Como se desenvolve ou se adquire?

vascular dito hemorrágico, os sintomas podem se outras complicações, principalmente em pacientes Vários fatores de risco são descritos e estão com-
manifestar como os já descritos acima, geralmente acamados (pneumonias, tromboembolismo, infec-provados na origem do acidente vascular cerebral, 
mais graves e de rápida evolução. Pode acontecer uma ções, úlceras de pele) onde a instituição de fisioterapia entre eles estão: a hipertensão arterial, doença cardía-
hemiparesia (diminuição de força do lado oposto ao previne e tem papel importante na recuperação ca, fibrilação atrial, diabete, tabagismo, hiperlipide-
sangramento) , além de desvio do olhar. O hematoma funcional do paciente.mia. Outros fatores que podemos citar são: o uso de 
pode crescer, causar edema (inchaço), atingindo As medidas iniciais para o acidente vascular pílulas anticoncepcionais, álcool, ou outras doenças 
outras estruturas adjacentes, levando a pessoa ao hemorrágico são semelhantes, devendo-se obter leito que acarretem aumento no estado de coagulabilidade 
coma. Os sintomas podem desenvolver-se rapidamen- em uma unidade de terapia intensiva (UTI) para o (coagulação do sangue) do indivíduo.
te em questão de minutos. rigoroso controle da pressão. Em alguns casos, a 

cirurgia é mandatória com o objetivo de se tentar a O que se sente?
Como o médico faz o diagnóstico? retirada do coágulo e fazer o controle da pressão Geralmente vai depender do tipo de acidente 
A história e o exame físico dão subsídios para uma intracraniana.vascular cerebral que o paciente está sofrendo se 

possibilidade de doença vascular cerebral como causa isquêmico ou hemorrágico. Os sintomas podem 
da sintomatologia do paciente. Entretanto, o início depender da sua localização e da idade do paciente. Os 
agudo de sintomas neurológicos focais deve sugerir principais sintomas do acidente vascular cerebral 
uma doença vascular em qualquer idade, mesmo sem incluem:
fatores de risco associados. A avaliação laboratorial 

*Dr. Juliano Dallapicula Gama
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No Poder Legislativo, foi Deputado Estadual Paulo, onde se exigia um Interventor civil e, 

entre 1895 e 1910. Mas logo ao fim de sua sobretudo, paulista, o ditador Getúlio Vargas 
primeira legislatura, houve uma cisão partidária, escolheu a Pedro de Toledo para a devida 
com a criação do Partido Republicano Paulista, aí função, sendo nomeado Interventor Federal 
então, ele se afastou temporariamente da política. de São Paulo, ocupando esse cargo de 7 de 
Retornando em 1909, como Deputado Estadual e março a 10 de julho de 1932, quando então, 
partidário da candidatura do Marechal Hermes da foi nomeado, por aclamação, Governador do 

edro Manuel de Toledo era filho do Tenente Manuel Fonseca, que também era maçom, à presidência mesmo Estado.
Joaquim de Toledo e de Anna Innocência Barbosa. Foi o da República, fundando assim, o Partido Participou ativamente do Movimento 
quarto Interventor Federal a ocupar o governo do Estado P Republicano Conservador. Constitucionalista de 1932, sendo 

de São Paulo. Na esfera federal, durante o governo de Comandan te  C iv i l  da  Revo lução  
 Formado pela Faculdade de Direito do Recife – PE, no ano de Hermes da Fonseca ocupou os Ministérios da Constitucionalista. Após o episódio de 23 de 

1884. Montou banca de advocacia em São José do Além Paraíba – Agricultura entre 1910 e 1913 e da Viação e Obras maio de 1932, quando foram mortos os 
MG., onde juntamente com Luiz Barbosa Pinto da Gama, Públicas no ano de 1912. estudantes Martins, Miragaia, Dráusio e 
Demóstenes Lobo e outros, fundou o Partido Republicano local. Nessa época, já era o Grão-Mestre do Grande Camargo, cujas iniciais deram origem ao 

Era casado com D. Francisca Barbosa da Gama Cerqueira. Oriente do Estado de São Paulo, que vindo a ser movimento MMDC e à eclosão da 
Retornando a São Paulo, continuou exercendo a advocacia, sucedido, em 1921, pelo Grande Oriente de São Revolução Constitucionalista de 9 de julho. 

com pequenas interrupções, para desempenhar missões de Paulo, sendo na época, Grão-Mestre, José Um dia após, foi aclamado Governador 
confiança do governo. Foi Procurador Fiscal da Tesouraria Adriano Marrey Júnior. Civil, pela Revolução de 1932. Finda a luta, 
Provincial do Estado em 1885 e, depois, Delegado e Chefe de Deixaria dos ministério, em novembro de em apenas três meses São Paulo foi derrota-
Polícia Interino de São Paulo em 1889. 1913, por ter sido nomeado Ministro do e Pedro Manuel de Toledo foi deposto e 

Nessa época já era maçom e membro da Loja “Piratininga”, Plenipotenciário na Itália entre 1914 e 1917 e, depois, na Espanha preso a 2 de outubro de 1932; logo após, sendo exilado em 
que fora fundada pelo Barão de Ramalho, Capitão José Maria e Argentina, do ano de 1919 até 1926, nesse País, pelos serviços Portugal, só retornando ao Brasil em novembro de 1933, para 
Gavião Peixoto, Cônego Joaquim Anselmo de Oliveira, Tenente- prestados, o governo brasileiro promoveu-o embaixador, aqui, terminar seus dias.
Coronel José Andrade Galvão e outros, a 28 de agosto de 1850 e elevando sua legação à categoria de embaixada. Foi fundador e membro da Academia Paulista de Letras, 
que, ao lado das Lojas “América” e “Amizade” (esta, a primeira No ano de 1926, caiu no desagrado do Presidente Artur sendo o titular da cadeira de nº 39.
da capital paulista, fundada a 13 de maio de 1832), foi um baluarte Bernardes, devido à ação humanitária que tivera para com os Seus despojos foram transladados para o “Panthéon dos 
do abolicionismo e do republicanismo, campanhas das quais exilados políticos de 1924, sendo colocado em disponibilidade e, Heróis – Monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista” - 
participou Pedro Manuel de Toledo. retornando ao Brasil em 1932. Fixando, então, residência no no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 9 de julho de 1957.

Quando houve a Revolta da Armada – 1891, recebeu do Estado do Rio de Janeiro.
governo da República, a elevada missão de Comandante Quando do golpe de 1930, era grande a agitação em São *Transcrito do Informativo JB News
Supremo da Guarda Nacional organizada em São Paulo. 

Pedro Manoel de Toledo
(São Paulo, 29/06/1860 - Rio de Janeiro, 29/07/ 1935)

Foi um advogado, diplomata e político brasileiro

Em  3 de dezembro de 1870 funda, ao lado Formado o governo provisório, Aristides é 
de, Salvador de Mendonça, Lafayette Coutinho, nomeado ministro do Interior, ocupando o cargo 
Pedro Soares de Meireles e Flávio Farnense, o por apenas dois meses, de 15 de novembro de 
jornal A República, que passa a defender a 1889 a 10 de fevereiro de 1890, renunciando por 
mudança do regime, com o fim da monarquia. divergir profundamente do Marechal Deodoro 
Neste sentido, é publicado o Manifesto de 1870, da Fonseca. Elege-se, então, deputado federal, 

Aristides da Silveira Lobo, nascido no engenho Tabocas, pelo Clube Republicano e tem início a maciça participando da constituinte, no mandato de 
neto do tenente-coronel Francisco José da Silveira, condenado à propaganda dessas idéias por todo o país, 1891 a 1893 e, em seguida, para o Senado, de 
morte por participar da Revolução Pernambucana de 1817, era ocupando Aristides Lobo papel de destaque 1892 a 1896.
filho de Manuel Lobo de Miranda Henriques e Ana Norberta da dentre os que mais ardorosamente combatiam Colaborou em diversos jornais, do Rio de 
Silveira. Apesar de nascer na Paraíba, passou parte de sua pela causa. O jornal é empastelado, três anos Janeiro, Recife e São Paulo.
infância em Alagoas. depois, mas o curso dos fatos veio culminar com Aristides Lobo é considerado um dos "pais" 

O curso preparatório foi feito no "Colégio da Paraíba", a Proclamação, em 1889. da República brasileira; praticamente, há ruas 
ingressando na Faculdade de Direito de Recife, forma-se no ano Sobre este fato, escreveu a famosa frase: “O em todas as grandes cidades, em sua 
de 1859. Chegou a exercer o cargo de promotor público e de juiz povo assistiu àquilo bestializado, atônito, homenagem, além de diversos prédios públicos. 
(este último em Minas Gerais), mas logo envereda na política, surpreso, sem conhecer o que significava. Nos primórdios da Primeira República chegou a 
filiando-se ao Partido Liberal e elegendo-se deputado geral (para Muitos acreditaram seriamente estar vendo figurar num selo de 10 réis. A Academia 
o Congresso Nacional do Império), por dois mandatos uma parada” (cf. artigo escrito no dia 15, e Paraibana de Letras lhe dedicou o patronato de 
consecutivos (1864 a 1866 e de 1867 a 1870), concorrendo por publicado no "Diário Popular" de 18 de sua Cadeira número 6.
Alagoas. novembro de 1889).

Aristides da Silveira Lobo
*Cruz do Espírito Santo (PB), 12/02/ 1838
+Barbacena (MG), 23/07 1896

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.

Entre de peito nessa campanha
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O

Muito poderíamos falar sobre essas distorções, que vem Leadbeater, em suas obras, abordam, em detalhes o tema, o que 
sofrendo o ritual maçônico, mas iremos nos ater ao porquê de seria impossível fazê-lo aqui. Convidamos o ávido leitor a leitura 
nossas reuniões acontecerem às 20 horas. complementar para esse tema.

Poderíamos julgar que nossas reuniões acontecem às 20 O primeiro Tatwa do dia, ou Força Sutil da Natureza, inicia 
horas, a fim dos Irmãos terem tempo hábil para se deslocarem de sua influência com o nascer do Sol, e, conforme já falamos, repe-
seu ambiente de trabalho e chegarem a suas Lojas. Para aqueles te-a por três vezes durante um dia, logo, aproximadamente, às 
que fazem de sua Loja um clube de serviços e da Maçonaria um 06h, às 13h e às 20h. Essa Força Sutil, referente àquele dia, incide, 
celeiro de oportunidades, essa é a melhor resposta. mais efetivamente, nesses horários, portanto, para os conhecedo-

Gostaria de apresentar outra ótica e, para isso, faz-se necessá- res de Magia (seja ela Branca ou Negra, isso difere conforme a  desconhecimento de certos assuntos, muitas vezes, leva-
rio abordarmos determinados assuntos reservados aos, de fato, intenção de quem a manipula), utilizar-se de certos horários para nos a criar certas modificações na ritualística, ferindo 
iniciados e estudiosos dos verdadeiros Mistérios, a fim de expli- realização de determinados rituais.aspectos importantes.  Percebemos a enorme utilização 
car e, ousadamente, tentar até conscientizar, o leitor sobre esse Com isso, não somente em nossa Ordem, mas em todas Verda-dos chamados “usos e costumes” aplicados à ritualística sem a 
tema. deiras Escolas de Iniciação, realizam-se seus Rituais em horários menor consciência do que essas atrocidades podem causar.

Na verdade existem certos horários em que a conexão com em que tais incidência estão, efetivamente, mais atuante.Cabalisticamente falando, um Ritual obedece a certos proce-
planos mais sutis são mais adequados. Chamados de hora sagrada Não temos, aqui, como nos aprofundarmos nesse vasto assun-dimentos que são medidos, contados e pesados e não devem ser 
06:00 – 12:00 e 18:00. Horários em que a conexão com esses to. Nosso objetivo é despertar a semente da pesquisa, do estudo e alterados a bel prazer, por quem não possui o mínimo de conheci-
mundos torna-se mais propícia, adequados para nos recolhermos tentarmos levar o leitor a encontrar o arquétipo, que se oculta em mento sobre o assunto.
e fazermos nossas meditações, preces, yogas etc., conforme a cada símbolo, em cada alegoria, e com esse interagindo, transfor-RITO vem da palavra latina ritus, que era utilizada para 
teogonia de cada um, canalizando a energia vital, que é o mesmo me sua iniciação simbólica em Iniciação Real. designar a ideia de formalismo ou de algo convencional. As práti-
que “Prana”, “Chi”, “Fluído Vital”, “Luz Divina”, etc. À noite, Lamentavelmente, estamos, cada vez mais, distanciando-nos cas antigas eram promovidas nesses atos formais ou convencio-
principalmente, após as 22 horas, a incidência dessa energia dimi- dos conhecimentos iniciáticos. Carentes de verdadeiros Mestres, nais, para que ficassem gravadas na imaginação. Os governantes 
nui bastante, pois sua fonte é o Sol. verdadeiros Iniciados nos augustos Mistérios, vimos profanando procuravam imprimir gestos, cores, sinais, símbolos, palavras e 

Na impossibilidade de nos reunirmos e utilizarmos desses nossos Templos, alterando ritualística, sem o menor conhecimen-sons, para criar condicionamentos uniformes na realização das 
horários citados, as Escolas de Iniciação, seguindo os ensinamen- to de sua origem, significado e sentido.práticas coletivas, que formam o rito. O rito incute nas pessoas o 
tos de antigos iniciados da antiguidade, realizam suas ritualísticas Quando lidamos com Magia, e Ritual é Magia, estamos lidan-hábito cerimonial. O termo RITO se aplica no sentido de regra, 
nos horários relativos às Forças Sutis da Natureza, também, do com Forças Sutis. O domínio dos Elementais representa a ordem, método, orientação, diretriz, uso e outras conotações, que 
conhecido no Oriente por “Tatwas”. própria trajetória do Maçom pelos Graus Simbólicos, perpassan-impregnam a conduta humana de compromisso com um senti-

O que são tatwas? Palavra de origem sânscrita, que significa do as Colunas Zodiacais, as quais estão, diretamente, ligadas aos mento preconizado. Há ritos religiosos, jurídicos, militares, fami-
Forças Sutis da Natureza. Apresentam-se em número de sete, quatro elementos já citados, necessário para o despertar de um liares, morais, etc. Na vida social, os ritos se interpõem por meios 
embora, no plano físico, em número de cinco. Seus nomes são quinto elemento, o qual chamamos de Quintessência, a ponta de costumes. A noção de rito está, quase sempre, associada a uma 
Prithivi (terra), Apas (água), Tejas (Fogo), Vayu (Ar), Akasha superior da Estrela de 5 Pontas, que representa o Espírito no fórmula tradicional e a um tipo de reverência ou culto.
(Éter), os dois ocultos, altamente sutis, Anupadaca e Adi, não homem, seu Eu Verdadeiro. Representando o encontro de seu As instituições são mantidas através de procedimentos ritua-
possuem correspondência no plano físico. Mestre. Sim, esse é o sentido real de se chegar ao Mestrado – lísticos. Ritual é a explicação cultural do rito. No ritual estão 

Essas sete Forças Sutis da Natureza, desde o nascer do Sol, despertar ou ressuscitar o Mestre dentro de si mesmo.contidos os modos como o rito deve ser executado ou vivenciado. 
alternam-se, a cada hora, por três vezes ao dia, portanto, no perío- Você, que acabou de nos prestigiar lendo essas despretensio-O ritual se exprime na maneira de fórmulas ou de processos, que 
do de 24 horas, recebemos a influência dessas forças sutis (3 x 7 sas linhas, peço que as releia novamente, agora, buscando, em dão ritmo a harmonia, consistência, permanência, unidade, indi-
tatwa) por 21 horas, sendo que, no período de três horas, que ante- suas entrelinhas, a resposta para a pergunta que insiste ecoar nos vidualidade e entre outras condições, o envolvimento grupal de 
cede ao nascimento do Sol, essas forças não atuam. ouvidos daqueles que, de fato, buscam se enveredar a procura da sensibilidades. A Maçonaria comunica-se em diferentes ritos 

As quatro Forças Sutis mais grosseiras, ligadas aos elementos “Verdade”: o que vieste fazer aqui?concebidos para atender a determinadas circunstâncias históricas 
Terra, Água, Fogo e Ar, estão diretamente associadas aos chama- Nossa Ordem é, fundamentalmente, uma Escola de e geográficas mundiais.
dos Elementais, os Espíritos da Natureza, denominados pelos INICIAÇÃO, motivo suficiente para vivenciá-la como tal e em Quando participamos de um Ritual não o fazemos sozinhos. 
cabalistas por Gnomos, Ondinas, Salamandras e Sílfides, respec- sua plenitude, e, principalmente, conscientemente ou não, deixar-Participam, também, para que se atinja o objetivo para o qual é 
tivamente. São seres materiais, mas invisíveis para nós, ligados mos de transformar nossos Templos em um Corpo sem Alma!destinado, forças sutis interagindo com todos os Irmãos partici-

*O Irmão Francisco Feitosa MI 33º - Membro da ARLS Ruiaos elementos, como que sua contraparte espiritual, no plano pantes. Ritual é magia! É a interação de mundos de dimensões 
astral.diferentes. 

Falamos que ritual é magia. Os magos, sacerdotes, padres, Ledo engano dos que acham que Maçonaria é um “clube de 
seja qual for sua teogonia, manipulam essas forças sutis para o serviços”, o que, lamentavelmente, por desconhecimento de 
desenvolvimento de sua tarefa sacerdotal. Tal assunto, muito muitos e falta de consciência de outros tantos, muitas Lojas vêm 
provavelmente, quase não encontrará eco, tão pouco a compreen-se tornando. Se assim o fosse poderíamos, então, reunirmos em 
são de muitos que nos lêem, salvo aqueles estudiosos da Cabala, uma churrascaria, num clube, no terraço da casa de algum Irmão. 
do rosacrucionismo, dos ensinamentos teosóficos e eubióticos, o Para que um Templo? 
que é perfeitamente compreensível, já que a Iniciação maçônica É fundamental em uma ritualística, e quando falo não me 
está, há muito, distanciando-se da Iniciação Real, presa, apenas reservo, somente, à ritualística maçônica, isso os Irmãos que 

Barbosa nº 46 – GLMMG - Grande Inspetor Litúrgico daao seu simbolismo, e pela grande maioria dos Irmãos, incompre-participam de outras Ordens Iniciáticas poderão atestar, que haja 14ª MG - Editor da Revista Arte Realendida.perfeita conexão com essas forças sutis para que as vibrações ali 
Autores como HPB, Henrique José de Souza, Rudolf Steiner, emanadas entrem em sintonia com o egrégora daquela Ordem.

* Ir\ Francisco Feitosa
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Nº 30 - Maçonaria e Religião

“Maçonaria Raízes Históricas e Filosóficas - 1ª edição - São religiosas e políticas tem sido historicamente motivadoras de 
Paulo - Editora Madras - 1998”, pg 88, nos explica: sangrentos conflitos, às vezes entre pessoas de uma mesma 

“a razão é simples: a nova instituição que estava sendo nação. Assim, enquanto não se alinha com qualquer das religiões 
moldada a partir da antiga guilda de pedreiros tinha como já existentes, a Maçonaria também não deseja apresentar-se 
princípio fundamental a fraternidade – acima das divisões como sendo uma possível substituta. Não existe no pensamento 
humanas, tendências políticas, filosóficas ou religiosas. Se maçônico a pretensão de apresentar a instituição como detentora 
optassem por uma das definições teológicas já existente na de verdades mais amplas, superiores e profundas do que aquelas 
época, estariam filiando a Maçonaria à instituição que emitira das religiões, sendo portanto, desprovido de significado falar-se 

A Maçonaria, dita Especulativa, redigiu as famosas aquele conceito, e desse modo, afastariam todos aqueles que de “Deus maçônico”, ou de “conceito maçônico de Deus”.
“Constituições” em 1723, tendo como principais mentores o pensassem de maneira diferente; se propusessem uma nova Contudo, mesmo sem desenvolver qualquer teologia, os 
Reverendo Anderson, que era pastor protestante e “Doutor em concepção, estariam dando à Ordem os contornos de uma nova landmarks estabelecem a importância fundamental de estar o 
Divindade” e o teólogo da época, Jean Theophile Desaguiliers, religião, e assim afastariam também os sinceros adeptos de todas Maçom vinculado a uma religião que admita um princípio 
que era Capelão do Príncipe de Gales. as outras. Como nos ensina o Landmark 21 (Mackey), a criador, cuja caracterização, entretanto, é função dessas 

É interessante de se notar que a Maçonaria Operativa cresceu Maçonaria jamais pretendeu ser uma religião, ou favorecer religiões, não da Maçonaria.”
e prosperou sob o patrocínio e controle da Igreja Católica qualquer daquelas já existentes. Simplesmente deixa a seus 
Romana e os dois Maçons acima descritos, apesar de possuírem membros a decisão de escolherem o caminho religioso que mais Portanto, aos fanáticos religiosos, e a todos aqueles que 
pensamentos teológicos definidos, exigiram que a Maçonaria lhe agradar. O princípio de proibir discussão de religião e acham que “Maçonaria” é a palavra mágica que resolve todos os 
tivesse somente “um princípio Criador”, que denomina “Grande política dentro dos trabalhos de Loja deve-se à necessidade de problemas do mundo, fique claro que a Maçonaria, em termos de 
Arquiteto do Universo”, sem nada acrescentarem sobre evitar confronto de idéias, que pela sua natureza envolvente religiosidade tem suas normas bem definidas, conforme 
reencarnação, ressurreição, inferno, paraíso, etc, etc, etc. venham a suscitar animosidades que acabem por prejudicar a explicado acima.

Nosso Mestre Eleutério Nicolau da Conceição, no seu livro harmonia e fraternidade das reuniões, porquanto questões 

Nº 31 - Lúcifer “A expressão hebraica (heilel ben-shahar) é traduzida como seguidores. Desde então, o mundo vive esta guerra eterna entre 
“o que brilha”. A tradução “Lúcifer” (portador de luz), deriva Deus e o Diabo; de seu lado Lúcifer e suas legiões tentam 
da Vulgata latina de Jerônimo e isso explica a ocorrência desse corromper a mais magnífica das criaturas mortais feitas por A palavra LÚCIFER tem uma origem tremendamente 
termo em diversas versões da Bíblia. Deus, o homem; do outro lado Deus, os anjos, arcanjos, simples. Entretanto, foi e é fruto dos “oportunistas” religiosos 

Mas alguns argumentam que Lúcifer seja satanás e por isso, querubins e Santos travam batalhas diárias contra as forças do que, normalmente visado obtenção de bens materiais, se 
também foi o nome dado ao anjo caído, da ordem dos Arcanjos. Mal (personificado em Lúcifer). Que maior vitória obteria o aproveitavam e se aproveitam da ignorância das pessoas. Desse 
Assim, muitos nos dias de hoje, numa nova interpretação da Anticristo frente a Deus do que corromper e condenar as almas modo, devido à convenientes interpretações, tem essa palavra, 
palavra, o chamam de Diabo (caluniador, acusador), ou Satã dos humanos aos infernos, sua morada verdadeira?”hoje, diversos significados.
(cuja origem é o hebraico Shai'tan, Adversário). Os judeus o Abrindo um parênteses: dá para se perceber que a imaginação A origem correta é: portador(a) da luz (do Latim lucis = luz e 
chamam de heilel ben-shachar, onde heilel significa Vênus e ben- do ser humano não tem limites. Anjo... Arcanjo... o mais forte e ferre = carregar, portar, trazer. Idem para o grego 
shachar significa "o luminoso, filho da manhã". Alguns judeus belo dos Arcanjos... auxiliares de Deus... Caramba! é interessante heosphoros), e era o nome dado ao planeta Vênus, que é 
interpretam Lúcifer como uma referência bíblica a um rei como se dá um “comportamento totalmente humano” à Deus e visível antes do alvorecer e que, simbolicamente, seria o 
babilônico. Mais tarde a tradição judaica elaborou a queda dos muitos aceitam como se fosse a coisa mais natural do mundo!portador da luz do Sol que em breve estaria brilhando.
anjos sob a liderança de Samhazai, vindo daí a mesma tradição Na “Enciclopédia”do Mestre Nicola Aslan temos:Segundo o pesquisador iconográfico Luther Link, Isaias, na 
dos padres da Igreja. “Entre os cristãos, esse nome acabou por ser aplicado ao Bíblia fez uma designação descritiva aplicada a uma metáfora 

Segundo a igreja católica, Lúcifer era o mais forte e o mais espírito do Mal. Esta denominação nasceu, em certos Padres da referente aos excessos de um “rei da Babilônia”, e não a uma 
belo de todos os Arcanjos. Então, Deus lhe deu uma posição de Igreja, por alusão a várias passagens de Isaias... em que o entidade em si: “Como caíste do céu, o Lúcifer, tu que ao ponto do 
destaque entre todos os seus auxiliares. Segundo a mesma, ele se profeta anuncia a queda do rei da Babilônia e o assombro que ela dia parecias tão brilhante”
tornou orgulhoso de seu poder, que não aceitava servir a uma causa, nestes termos – Como é que caiste do céu, tu, Lúcifer, astro Isaias não estava falando do Diabo. Usando imagens 
criação de Deus, "O Homem", e revoltou-se contra o Altíssimo. O da manhã? – Os padres aplicaram a palavra ao demônio, anjo possivelmente retiradas de um antigo mito cananeu, Isaías 
Arcanjo Miguel liderou as hostes de Deus na luta contra Lúcifer e caído.”referia-se aos excessos de um ambicioso rei babilônico. 
suas legiões de anjos corrompidos; já os anjos leais a Deus o (Wikipédia)
derrotaram e o expulsaram do céu, juntamente com seus Aproveitemos as informações dessa Enciclopédia:

Nº 32 - Comportamento Ritualístico fazer o Sinal. A exceção é a “Marcha do Grau”, para entrada usá-los para Sinais.
no Templo. Fora disso, tanto a circulação dos Irmãos que Existem normas básicas para postura e comportamento em QUANDO SENTADOS, OS IRMÃOS NÃO FAZEM ®circulam por dever de oficio, quanto a dos demais que a Loja. SINAIS DE ESPÉCIE ALGUMA, pois vale repetir, só em pé 
fazem esporadicamente, deve ser feita sem Sinal.Abusando e usufruindo mais uma vez dos conhecimentos do e parado é que o Maçom pode fazer sinais. Assim é errado os 

Mestre Castellani, vamos ver o que ele escreveu no seu NÃO SE FAZEM OS SINAIS COM INSTRUMENTO DE Veneráveis e Vigilantes responderem à saudação com o ®
“Consultório Maçônico” editado pela Trolha: TRABALHO e isso vale tanto para o Sinal de Ordem quanto Sinal, devendo limitar-se a um simples aceno, com 

Em Lojas Simbólicas, em qualquer Grau e em qualquer Rito, para saudação. Assim, Veneráveis e Vigilantes, na abertura e inclinação da cabeça. Estão também, duplamente errados, os 
nosso comportamento ritualístico deverá ser: fechamento dos trabalhos, devem deixar os malhetes sobre Veneráveis e Vigilantes que fazem Sinais como os Malhetes 

suas mesas, fazendo os Sinais com as mãos, só usando os e estando sentados; isso, ritualisticamente, é horrível, mas NÃO SE FAZ SINAL DE ORDEM, QUANDO EM ® malhetes para as baterias. Da mesma forma, os demais ocorre, infelizmente, na maior parte das Lojas. A única CIRCULAÇÃO, pois só em pé e parado é que o Maçom pode 
portadores de instrumentos (espadas, bastões) não devem exceção a essa regra é o Banquete Ritualístico.

Nº 33 - Como Entender e Estudar o Simbolismo maçônicos representam acréscimos ou adições, feitas de Com respeito a alguns Maçons que acham que a Maçonaria é ®tempos em tempos nos rituais originais, mais antigos.
derivada dos “mistérios” do Antigo Egito e que todos nossos 

Deve ser lembrado, antes de mais nada, que o Maçom deve ter O Simbolismo só se transformou em algo proeminente, símbolos são de origem egípcia, deve ser ficar esclarecido ®
um comportamento essencialmente pratico em suas ações e notório, na Maçonaria, em tempo passado, relativamente que esses “mistérios” não são bem conhecidos e muitos deles 
idéias, principalmente quanto à origem de certos objetos ligados à curto. estão totalmente perdidos.
Maçonaria. Finalmente deve ser dito que alguns objetos encontrados na A posse de nossos Símbolos por outros corpos Em outras palavras, uma explanação simples e obvia de um ® Maçonaria, que numa primeira visão parecem ser Símbolos 

organizacionais, Sociedades e Ritos, e vice-versa, não símbolo Maçônico, é preferível a uma explanação fantástica, Maçônicos, mas que, com uma analise mais rigorosa, veremos 
indica, por si, nenhuma conexão entre essas organizações e a altamente imaginativa ou romântica. que não são. É necessário o devido cuidado para distinguir entre 
Maçonaria, ou, de nenhuma maneira, indica a origem da 

genuínos Símbolos Maçônicos daquelas coisas chamadas 
nossa Ordem Maçônica.Seis pontos devem ser considerados: “Símbolos”, devido uma fértil imaginação e/ou um super 
A influência que possa ter existido na Maçonaria, de Rituais entusiasmo maçônico.A Ordem (Francomaçonaria) tem origem nas Guildas ®®
de antigos Ritos Iniciáticos, na certeza, não ocorreu antes da Maçônicas na fase Operativa, na Idade Média.

(livre tradução de livros ingleses e neo-zelandeses)terceira década do século XVIII.
As várias referências Egípcias e Orientais nos rituais ®
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pela primeira vez, percebi que ele tinha algo de excepcional, não terei registrado na memória a imagem mórbida de sua magnífica 
sabia o quê, mas era especial. figura, colocada inerte no sepulcro. Afinal, é pra lá que todos 

Companheiro leal e amigo de todas as horas, principalmente caminhamos.
nas madrugadas da vida e principalmente nas serestas, onde Estava perdido nas minhas reminiscências, quando percebi 
sempre se fazia presente e jamais ofendera alguém. que também não tive oportunidade de conhecer seus pais e tão 

Às vezes se dava o luxo de ensaiar um cochilo ou outro, mas pouco sabia o seu sobrenome, se é que tinha. Mas isto, agora, não 
logo se refazia e ficava firme, dando-nos a devida atenção. tem a menor importância. O mais importante era o sentimento de 
Quando admoestado a dormir, titubeava, mas insistia e amizade que nos unia e permitia, no superlativo de intimidade, 
permanecia ao nosso lado. tratá-lo por BOB. Bob era assim também que gostava de ser 

Posso afirmar com toda certeza que nunca ingeriu bebida chamado.A noticia foi lacônica e cruel. “ROBERTO FALECEU”
alcoólica e também nunca teve nenhum outro vício, apesar de Assim sendo, nesta hora de extrema melancolia, o Aquela frase explodiu nos meus ouvidos como se fosse uma 
todos os incentivos da mídia e da apologia do Deputado Fernando pensamento não traduz em palavras o verdadeiro lamento que bomba. O seu efeito foi devastador, comparável a um daqueles 
Gabeira. Entretanto, o que não conseguia recusar e o fazia com a invade a minha alma. E diante desta ausência de vocábulos só nos carros guiado por um muçulmano maluco e suicida.
delicadeza de um lorde inglês, eram os petiscos constantemente resta um pífio comentário: DESCANSE EM PAZ BOB, você que Como? Por quê? Quando? As perguntas fluíram rapidamente.
servidos. além de parceiro e amigo, era também o valente e feroz cão de  Foi há aproximadamente 10 dias. Teve 03 enfartes na mesma 

 Quando o assunto ficava monótono, ele, simplesmente não guarda da D. Ida, mãe do Ir. Adelar Roldi , lá em S. Roque do noite e no terceiro não conseguiu sobreviver, mesmo tendo todo o 
fazia nenhum comentário, apenas sorria. E o seu sorriso Canaã, onde viveu com intensidade todos os seus l5 anos.atendimento médico. Disse-me alguém. E concluindo asseverou: 
enigmático, era para nós, uma injeção de ânimo a impulsionar o  BOB era o único cachorro do mundo que eu vi sorrir mesmo Morreu com altivez e dignidade.
nosso papo para algo mais produtivo. na adversidade.  Sorria Bob. Bolas! Pensei, como é que alguém morre com altivez e 

Gostaria de ter ajudado a levá-lo à sua ultima morada. *Cecílio Andrade de Oliveiradignidade. Mas pensando melhor e lembrando quem se tratava, 
Gostaria de externar todo o meu sentimento pelo é Grão-Mestre Honorário do GOB-ES  aceitei. Somente ele poderia partir com altivez e dignidade, tal e 
desaparecimento de tão nobre e fiel amigo, mas não fui avisado a e-mail: ceanol@uol.com.brqual passara por esta vida.
tempo. Pelo menos, usarei como subterfúgio, o consolo que não  Conheci Roberto não fazia muito tempo, mas desde que o vi 

Cecilianas
Crônicas

Epitáfio para um amigo

brado permitia nossas fugas. Tempo, tempo, tempo, tempo... compasso passamos a fazer escadinha em busca de uma fresta por 
Lembro-me muito bem do ano de 1961 e das chuvas torrenci- onde espiar e descobrir o  que havia lá dentro de tão misterioso. E 

ais desabadas sobre nossa amada escola, frágil em suas estruturas haja imaginação; uns viram relâmpagos e centelhas na escuridão 
e insegura com seu telhado em cumeeira, alvos fáceis para um para outros nem tão escura pois conseguiam perceber vultos 
pequeno dilúvio ameaçar e amedrontar o bando de indefesos bebendo em recipientes luminosos líquidos viscosos e fétidos, 
guris e gurias juntamente com seus professores-herois, todos. Daí além dos bodes, com seus cavanhaques ao rés do chão... 
a ordem prudente mas mal recebida da suspensão das aulas por Foi-se a chuva e veio a volta à velha construção Palmieriana, 

Pergunta bastante intrigante e complexamente aberta, essa... medo de desabamento das paredes e telhados. Onde o recreio, os do outro lado da Avenida São Gonçalo, lado oposto ao ainda lá 
Nos idos anos 60 eu era um dos muitos alunos do Grupo pique-esconde, as bandeirinhas, as bolas de gude e as leituras dos majestoso edifício da loja maçônica cujo abrigo impregnou de 

Escolar Luiz Palmier em São Gonçalo-RJ. Primário, da Grimm, Machado e Lobato? Como sobreviver sem a diáfana bondade o coração e a mente de certos meninos (?) que em certo 
primeira série à admissão ao ginásio, quem lembra? Ainda no rotina? dia de chuva viram ser trazido para fora um pequeno pedaço da 
tempo da avaliação entre nota 0 a 100 (cem) e da tabuada com Os tempos eram menos dogmáticos e mais sensíveis à construção-mor difundida alem daquela porta, com seu esquadro 
provas real e dos nove para conferir. Merenda trazida de casa e solidariedade material e a presença de certos senhores circuns- entrelaçado a um perfeccionissimo compasso.
muitas brincadeiras no recreio... pectos vestidos de preto na sala da diretoria deu-nos um fio de luz Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói 

Já àquela altura haviam escolas particulares cujos alunos e de esperança: cochichava-se nos corredores que a sua (deles) mais. (Belchior).
desfilavam pastas de cromo brilhantes e caríssimas emolduradas presença era para evitar que as aulas ficassem prejudicadas e Dedicado à Loja Maçônica Nova Estrela do Oriente – Oriente 
por uniformes não menos. No entanto éramos todos iguais sob o assim permitiriam que o G.E.L.P. ocupasse e transformasse seu de São Gonçalo-RJ
sol e/ou sob chuvas nem sempre amenas. Misturávamos-nos nos (deles) salão de festas em uma enorme sala de aulas mixtas no * O Irmãos Déo Mário Siqueira é M\I   e membro da 
estribos do bonde pegando carona e fugindo do cobrador que intento de evitar prejuízo aos alunos (nós). Nós mesmos, ARLS Caridade e Esperança, Or\ de Jacaraípe - Serra-ES
instruía ao motorneiro que não aliviasse nos pontos que ele iria curiosíssimos e estimulados por uma enorme porta sobre a qual 
nos pegar e receber os duzentos réis de qualquer maneira, até que, víamos gravado um estranho cruzamento de esquadro com 
de tanto tentar descuidava-se do apoio ao balaústre e desequili-

\
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pessoas idealistas, são contratadas para isto; aquele que te pede depois das investigações isto volta para o miolo político e 
um voto para aquele candidato “de qualidade”, está almejando resolve-se de forma interna, pegando-se pessoas exemplarmen-
um cargo para si e ai por diante. te e ocultando-se outras que com toda certeza seriam ícones da 

Já fizeram as contas do que se gasta em uma campanha e historia podre. 
compararam ao salário total recebido pelo individuo em todo o Quando se fala, ou melhor, deveria se falar em punição é 
seu mandato? É absurdo, mas não fecha! retirar do individuo tudo o que ele roubou? Não, isto é devolu-

E estamos novamente assistindo à corrida pelo empreguis- E a compra de votos? Tem sim, de forma bem suave, mas ção, punição é outra coisa.
mo, de salários fáceis com o sabor do “poder”, notoriamente a tem. A boca de urna, proibida é claro, mas a certa distancia, é Amigos, pensemos e se possível abracemos causas de 
seres incapazes e frustrados em sua vida pessoal. composta por pessoas que ganham um determinado valor para pessoas idealistas e novas neste meio louco, com convicções e 

Não poderíamos assistir a esta briga, tendo como pano de este serviço, mas se o candidato para o qual trabalham vencer, conhecimento de causa para nos representar realmente. Chega 
fundo o que realmente se fala em campanhas? E se os cargos esta quantia será dobrada, como se fosse um premio!!!!!! É de políticos profissionais, que não sabem fazer outra coisa se 
políticos fossem ocupados por “seres” normais em busca de compra de voto ou não??? E os sacos de cimento, empregos para não nos administrar para si mesmos.
participar da administração pública, no setor a ele atribuído, de parentes e amigos, abraços e beijos com “poderosos”? Tudo faz Queremos pessoas novas, que não tenham comprometimen-
forma gratuita? Ou talvez recebendo por seu serviço o mesmo parte de uma encenação para se chegar ao tal poder. to com empresas, pessoas, órgãos, amigos, presidentes, etc. 
que receberia em sua função diária. Certo, chegou-se lá, então como tudo já foi pago antecipada- Precisamos de nos posicionar e mostrar o quão forte somos para 

Mas não, temos hoje uma gama imensa de pessoas que mente, vamos nos ver novamente daqui a quatro anos. nossa comunidade. Assim mostraremos nossa real força e não 
adotaram a “lei da vantagem” dentro dos órgãos públicos e a Olha o problema ainda maior, temos hoje um trabalho sério nos juntando para sermos homenageados por um ato centenário.
administração entre si de forma hierárquica. Por exemplo, as da policia na investigação de políticos e órgãos públicos, mas 
bandeirinhas que se vêm em campanhas não são levadas por 

10 22 de agosto 2012

Tudo  outra vez
Irmão Reynaldo Caplun

Entre de peito nessa campanha

Divulgue, participe, financie, seja voluntário...



O Tribunal Estadual de Justiça do GOB-ES, realizou sessão 
magna de posse no dia 13/08/2012, quando foram empossados 
como membros daquele Egrégio Tribunal, os Irmãos Emmanoel 
Arcanjo de Souza Gagno (Linhares Unido) e Ubiratan Vieira de 
Medeiros (ARLS Humildade e Fraternidade) 

Tribunal Estadual de Justiça do 
GOB-ES empossa dois novos juizes

O presidente do TEJ-GOB-ES  José Olívio Grillo, com os 
novos juizes Ubiratan Vieira de Medeiros, Emmanoel Gagno 
e o Grão-Mestre  Américo Pereira da Rocha

lsfcastro@gmail.com

SUPER SEMINOVOS  CVCSUPER SEMINOVOS  CVC
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ARLS Monteiro Lobato eleva 03 Aprendizes

Com a presença dos Secretários Estaduais de Finanças, 
Orientação Ritualística e Entidades Paramaçônicas, 
respectivamente, Silas Rodrigues de Andrade, Célis Francisco 
Pasolini e Jorge Soares, e tambem do  Grão-Mestre Honorário 
Cecilio Andrade de Oliveira, a ARLS Monteiro Lobato realizou 
mais uma Sessão Magna de Elevação.

Os trabalhos brilhantemente dirigidos pelo Venerável 
Mestre Marcos José Damascena que cumprindo fielmente o 
ritual, proclamou os Irmãos Carlos Eduardo Mofati Andrade, 
Guilherme Parente e Fabio Resende, Companheiros Maçons. 

Após a Sessão foi servido aos presentes um delicioso ágape. 

Flashs do Sermaçon


