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discuta, e eventualmente seja aprovado, um Senado no que dificulta até mesmo os trabalhos parlamentares. Entre-
GOB, porque seria outra casa de leis componente do Poder tanto, quiçá a solução seja mais relacionada na organização 
Legislativo, funcionando como um desdobramento das interna da SAFL que na própria quantidade de membros, 
atribuições hoje concentradas na SAFL. porque todos foram regulamente eleitos em suas Lojas, 

Com relação à restrição de deputados apenas para algu- sejam grandes ou pequenas oficinas, e dispõe o direito sub-
mas Lojas, por mais que possam surgir argumentos até jetivo de compor o Parlamento. Na verdade, muito deve nos Nas últimas semanas tem sido forte a movimentação de 
muito lúcidos na defesa dessa tese, ela esbarra no que se orgulhar um Parlamento repleto de Irmãos dos quatro can-deputados da SAFL na articulação de dois temas que 
costuma dizer, no mundo profano, na intangibilidade da tos do Brasil, porque revela o crescimento da maçonaria em demandam detida reflexão. O primeiro deles é no que toca a 
norma posta no art. 36 da nossa Constituição. É a chamada geral e do GOB em particular, na incessante busca de sem-quantidade de deputados federais, e a ideia de alguns pares 
“cláusula pétrea”, a qual nem mesmo por emenda pode ser pre incentivar a propagação dos nossos postulados univer-é limitar a eleição de parlamentares a Lojas que tenham um 
alterada, porque se trata de um direito líquido e certo, sais, dos quais destaco a busca “pelo aperfeiçoamento determinado número de obreiros ativos em seus quadros. O 
decorrente do próprio princípio da ideia de federação, moral, intelectual e social da humanidade, por meio do outro assunto é a instituição de uma segunda casa legislati-
explicitada no art. 3º da nossa Carta Constitutiva, que diz: cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada va no âmbito do GOB, algo semelhante ao que é o Senado 
“O Grande Oriente do Brasil, constituído como Federação da beneficência e da investigação constante da verdade”.no mundo profano, com o objetivo de assegurar a igualdade 
indissolúvel dos Grandes Orientes dos Estados e do Distri- A criação de um Senado no âmbito da maçonaria, com entre os orientes estaduais.
to Federal, das Lojas Maçônicas Simbólicas e dos Triângu- atribuições específicas, poderia inclusive contar com a Bem, dispõe o art. 35 da nossa Constituição que “O 
los, fundado em 17 de junho de 1822...”. presença de membros natos, como ex-presidentes da SAFL Poder Legislativo do Grande Oriente do Brasil é exercido 

Desse modo, qualquer tentativa de se reduzir a partici- ou Grão mestres, por exemplo. De qualquer forma, dos dois pela Assembléia Federal Legislativa, que tem o tratamento 
pação das Lojas, por mais diminutas de obreiros que sejam, temas em ebulição no Parlamento, é este o único que não de Soberana”, esclarecendo no artigo seguinte que “A Sobe-
viola princípio fundamental sob o qual se finca a Federa- macula nenhum princípio fundamental, tampouco disposi-rana Assembléia Federal Legislativa compõe-se de Depu-
ção.  Por isso dizer que tais garantias não podem ser modifi- tivo imutável.tados Federais eleitos por voto direto dos Maçons de Lojas 
cadas, a não ser que surja uma nova ordem jurídica em *Vladimir Polízio Júnior, 41 anos, é deputado fede-da Federação, para um mandato de quatro anos, permiti-
nosso meio, uma nova Constituição, mas aí é outra história. ral e membro da ARLS Fraternidade Guanduense, Ori-das reeleições”. Com o devido respeito a opiniões contrári-

Atualmente, somos mais de 800 deputados federais, o ente de Baixo Guandu-ES. as, parece-me que nenhum impedimento existe para que se 

Direção Comercial:
Ir\ Henrique Gomes
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Novo Parlamento Maçônico

BREVE EM NOVA VENÉCIA-ES

Não creio que os irracionais procedam apenas por alcançasse o sucesso que ora desfruta ou que já 
instinto, pois suas ações em muitos casos são desfrutou.
planejadas e executadas com determinada disciplina, Certa feita li em um periódico do Rio de Janeiro o 
observando-se até  a observância de hierarquia, em seguinte texto: Confie sempre naquele que só ressalta 
diversas oportunidades. a virtude dos outros e deles fala bem, pois seu caráter é 

Por seu turno o ser humano pensante e racional em conciliador, pacificador e busca sempre o 
diversas oportunidades atua de maneira semelhante relacionamento harmonioso, mas cuidado com aquele 
aos irracionais, utilizando sua inteligência de maneira que sempre fala mal dos outros para você, pois A Lealdade
reprovável, que pode até parecer não pensada, mas certamente ele vive falando mal de você para os O convívio entre seres humanos é repleto de 
que, na realidade, foi elaborada ardilosamente. outros, este só busca a discórdia para dela prevalecer-situações interessantes e às vezes parece confundir-se 

Alguns seres humanos quando se deparam com se e obter vantagem.com o relacionamento dos animais tidos como 
uma situação de confronto buscam os mais diversos O verdadeiro maçom não pode nunca titubear, deve irracionais, vez que atitudes são tomadas sem qualquer 
meios para que seus objetivos sejam atingidos, sempre estar alerta para vencer suas paixões, submeter resquício de bom senso e racionalidade aceitáveis.
valendo-se de tudo, sem qualquer escrúpulo, sua vontade, cavar masmorras ao vício, forjar algemas O animal irracional luta pelo domínio de um 
utilizando-se do jogo de intrigas, de falsas ao crime e construir templos à virtude.território, por sua sobrevivência, pela liderança de seu 
insinuações, escondendo-se atrás dos outros,  .grupo, sendo que o ser humano ressalta que todos 
esquecendo-se que aquele a que pretende suplantar um Marcos José da Silvaesses atos são praticados por instinto, ou seja, despidos 
dia já foi seu fiel defensor e por ele tudo fez para que Grão-Mestre Geralde qualquer  aspecto de raciocínio.

errarem e de serem criticados, esses Maçons se retraem tomando decisões, dando opiniões.
e geram uma auto castração da criatividade e da inicia- Temos que ter em mente que é humanamente 
tiva, na participação dos trabalhos da Loja. Ficam como impossível “acertarmos” todas as vezes. Portanto, 
passarinhos na muda das penas: quietos e calados! essas “tentativas de acerto” devem ser como uma 

Entretanto, existe uma diferença muito grande em aprendizagem. Em cada “tentativa de acerto” faremos 
“errar” deliberadamente e “fazer uma tentativa de cada vez melhor o que foi proposto. Thomas Edson 
acerto”. Ninguém gosta de cometer erros ou de fazer falava e fazia exatamente o que está descrito acima.
trabalhos inadequados. Entretanto, quando fazemos É isso que a vida, em geral, nos tem mostrado. As 

Na Maçonaria, os Aprendizes, por alguns meses algo de modo bem intencionado, convicto de estarmos grandes descobertas não foram realizadas de uma única 
ficam calados, quietos na sua Coluna, absorvendo os certo e, assim mesmo, ficar provado que algo era vez, mas, passo a passo, aprendendo com falhas 
modos e maneiras de se comportarem em Loja de inverídico, isso não deve ficar caracterizado como um anteriores e, inclusive, falhas dos outros.
acordo com o Rito usado, e isso é totalmente normal. erro, mas como uma tentativa de acerto. Devemos Por isso, meus Irmãos Aprendizes, façam Trabalhos, 

Entretanto, com o passar desses meses, esses aprender com as nossas tentativas de acerto. Com as participem, colaborem com suas idéias e opiniões pois, 
Aprendizes devem se liberar da inibição inicial e dos outros, também! É por isso que estudamos História. não trabalhar, não participar e ficar calado é improduti-
começar a expressar suas opiniões sobre Peças de Para aprendermos, ou deveríamos aprender, o que não vo e menos gratificante.
Arquitetura, que são os Trabalhos apresentados por deve ser repetido e como não deve ser repetido. Pessoas que não tentam fazer ou falar algo, com 
outros Aprendizes. Além do mais, devem apresentar Se encararmos o “erro” como uma “tentativa de medo de errar, não se desenvolvem!
também suas Peças de Arquitetura, além daquelas acerto” veremos que, mesmo ocorrendo fatos ou Todos os Aprendizes bem intencionados devem 
exigidas pelo regulamento da Loja. trabalhos inadequados, nossa auto estima e confiança parar de pensar que podem estar cometendo “erros” e, 

O que ocorre é que, muitas vezes, com medo de aumentam, fazendo com que continuemos trabalhando, sim, pensar que estão fazendo “tentativas de acerto”.

Mensagem do
Grão-Mestre Geral

Erro não! 
Tentativa de acerto.
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erca de 30 mil pessoas participaram do desfile de 7 
de setembro, na cidade de São Paulo em 
comemoração A Independência do Brasil com o C
tradicional Desfile Cívico e Militar no 

Sambódromo do Anhembi, que recebe o evento pelo 15º 
ano consecutivo.

As apresentações incluem órgãos militares como a 
Marinha, o Exército, a Força Aérea Brasileira (FAB) e a 
Polícia Militar de São Paulo, assim como associações civis 
e escolas públicas; a maçonaria do Brasil, contou com 120 
Maçons e jovens da Ordem DeMolay.

Mais de 7 mil pessoas se apresentam no Desfile Militar 
e Cívico de Sete de Setembro em São Paulo. A 
comemoração à Independência do Brasil teve aeronaves e 
helicópteros da FAB, tanques do exército e várias viaturas.

Desfilaram este ano 7.022 pessoas. As associações de 
membros da Marinha, Exército, Força Aérea Brasileira Metropolitana (somando 687 componentes).caráter militar, com 392 membros, e 1.254 alunos das 
(FAB) e escolas militares (total de 2.771 militares); Polícia Também fizeram parte do desfile 149 viaturas, 122 redes municipal e estadual de ensino e do Senai. Às 10h 
Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia militares montados a cavalo e a FAB organizou um tem início o desfile militar e dos órgãos de Segurança 
Civil, Polícia Técnico-científica e Guarda Civil espetáculo aéreo com sete aeronaves e cinco helicópteros.Pública, com a participação de 3.458 componentes, 

Geral

No dia 06 de setembro do corrente ano, no templo da ARLS 
Luz do Planalto nº2331, em Sessão Magna Cívica relativa à 
Semana da Pátria as Lojas Aníbal Freire nº1913, Grão-Mestre 
Francisco Murilo Pinto nº3396 e Caridade e Esperança nº2620 
jurisdicionadas ao GOB-ES se reunirão em Sessão Conjunta 
para homenagear em mais um Ato Cívico a Proclamação da 
Independência do Brasil.

 A sessão contou com a ilustre presença do Eminente Grão-
Mestre do ES, Eminente  Irmão Américo Pereira da Rocha. 

A Loja foi composta para os trabalhos com os membros de 
todas as oficinas ali representadas, abrilhantando ainda mais a 
esta sessão.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Venerável Mestre 
Sidney Cardoso Guedes da Loja Luz do Planalto, que teve o 
brilhantismo em convidar as Lojas do oriente da Serra para esta 
magnífica sessão cujo objetivo era comemorar a Semana da 
Pátria.

Contamos também com apresentação de uma belíssima Por este ser o problema inicial número um da educação no manifestações das cercas dos 52 Irmãos presentes neste ato.
leitura apresentada pelo nosso Irmão Antônio César Dutra Brasil e que projeto como este pode ainda mudar para melhorar Este sem duvida um evento planejado pela Maçonaria unida 
Ribeiro da Loja Aníbal Freire, que nos levou a identificar os a vida da comunidade em que está inserido, dando plena da Serra/ES.
objetivos pela unidade de pensamento, pela coesão de senti- capacidade de intervenção no mundo em que vive e que este é O Eminente Grão Mestre Irmão Américo Pereira da Rocha 
mento, pelo passado histórico e pelo anseio de todos os Irmãos um projeto de liberdade dando independência a estas pessoas.citou um exemplo de Independência mencionando o Projeto 
contando um pouco do significado desta data para a Maçonaria, A educação não muda o mundo, muda as pessoas e as Alfa e Ação de alfabetização, projeto criado e sustentado pela 
enfocando os aspectos históricos e atuais, que foi elogiado com pessoas mudam o mundounião das Lojas da Serra.

Texto e fotos: Ir\Daniel Rodrigues de Sousa

Espírito Santo

São Paulo
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urante os dias 31 de Na ocasião foi assinado o 
agosto a 02 de setem- Acordo Cultural entre as Lojas 
b ro ,  a  Maçonar ia  Justiça e Perfeição nº 1178, do D

Brasileira foi representada pelo Oriente de Porto Alegre e a 
Eminente Irmão Fernando Loja Simbólica “Misterio y 
Tullio Colacioppo Júnior, Honor” nº 164, que visa 
Secretário Geral de Relações proporcionar a oportunidade 
Exteriores do GOB, pelo para se organizar um programa 
E m i n e n t e  I r m ã o  J o rg e  de integração e desenvolvi-
Colombo Borges, Grão-Mestre mento da Maçonaria Simbólica 
do GOB-RS e Secretários e o desenvolvimento cultural 
Estaduais, nas atividades de seus membros.
comemorativas aos 10 anos de O GOB-RS concedeu ao 
reerguimento das colunas da Irmão Carlos Veríssimo 
Respeitável Loja Simbólica Storace, Venerável Mestre da 
“Misterio y Honor” nº 164, do Loja Misterio y Honor nº 164, a 
Oriente de Montevidéu – Comenda Barão do Rio 
Uruguai. Branco, em reconhecimento 

As festividades iniciaram- aos relevantes serviços presta-
s e  c o m  S e s s ã o  M a g n a  dos à Ordem Maçônica e, em autoridades maçônicas e 
Comemorativa de Aniversário, especial, ao Grande Oriente do representantes de várias lojas 
com a participação do Grão- Brasil - Rio Grande do Sul.uruguaias, bem como Maçons 
Mestre da Grande Loja da do Chile, Venezuela, Argentina 

Foto e Matéria: Rogério Vaz de Maçonaria do Uruguai, Irmão e expressivo número de Irmãos Oliveira – Grande Secretário de 
Daniel Rilo, acompanhado de Comunicação e Informática do GOB-RS Brasileiros.

Geral

No dia 01 de setembro, dentro da 
p r o g r a m a ç ã o  d a s  
comemorações dos 10 anos da 
Respeitável Loja Simbólica 
“Misterio y Honor” nº 164, foi 
realizado o Ato Público de 
plantio de uma muda de Acácia 
em frente ao Monumento ao 
Giuseppe Garibaldi, “o Herói de 
dois Mundos”, vulto histórico 
brasileiro e que detém lugar de 
d e s t a q u e  n a  M a ç o n a r i a  
Uruguaia.
O Irmão Carlos Veríssimo, 
Venerável da Loja Misterio y 
Honor, conduziu a cerimônia e 
convidou as  autor idades  
m a ç ô n i c a s  p r e s e n t e s  a  

A Grande Loja da Maçonaria do r e a l i z a r e m  o  " P l a n t i o  
Uruguai dedica um local em seu Simbólico" de uma muda de 
interior com quadros, réplica de Acácia.
sua embarcação, o Seival, e Giuseppe Garibaldi foi maçom e 
fragmentos da bandeira que chefe das Forças Navais 
utilizava em suas epopéias, Uruguaias de 1842 a 1848, na 
homenageando esse Herói que ordem atingiu o Grau 33º e foi 
atuou em dois continentes.e l e i t o  G r ã o - M e s t r e  d a  

Maçonaria italiana em 1864.

Dia 31/08/2012 as 20:00 horas 
na ARLS Sol e Liberdade nº3437, 
Ribeirão Preto/SP, Rito - REAA, 
localizada a R. Veiga Miranda, 33 - 
Centro - Ribeirão Preto - SP, com a 
Comit iva  do Grão Mestre ,  
participaram as  cunhadas que 
integram o Conselho Institucional 
da FRAFEM-SP.

Na oportunidade realizaram 
palestra e campanha sobre a Criação 
e Regularização de Fraternidades 
Femininas no Estado de São Paulo.

Estiveram presentes na Sessão 
as Autoridades Maçônicas, o Grão 
Mestre Estadual do Grande Oriente 
de São Paulo - GOSP, Eminente Ir\ 
Mário Sérgio Nunes da Costa, o 
Secretário Estadual de Entidades 
Paramaçônicas, Poderoso Ir\ José 
Aparecido Montagnana, Deputados cunhada Virginia Montagnana, a as Lojas Maçônicas da Região à 
Federais - SAFL - GOB, Deputados Secretaria do Conselho Estratégico saber: União e Trabalho; Estrela dos 
Estaduais - PAEL - GOSP, - FRAFEM-SP, cunhada Roselli Campos Elíseos e Amor e União de 
Coordenadore s  -  GOSP,  a  Mallioco e a Delegada da 6ª Macro- Orlândia. 
Presidente do Conselho FRAFEM- Fonte: gosp.org.brRegião - FRAFEM-SP, cunhada 
SP, cunhada Siomara Regina Mara Poletti.
Dragoni da Costa, a Vice-Presidente Também participaram do evento 
do Conselho - FRAFEM-SP, 

As 3 Lojas Fundadoras do GOB, 
Comércio e Artes N°0001, União e 
Tranqüilidade N°0002 e Esperança 
de Nictheroy N°0003, realizaram no 
dia 03/09/2012, as 19:00 horas no 
templo 8 do Palácio Maçônico do 
Lavradio, uma Sessão Magna 
Conjunta pertinente à Abertura da 
Semana da Pátria pelo GOB RJ, 
com forte presença do seu 
Secretariado, bem como do Grão 
Mestre Interino, Eminente Ir:. 
Fernando Nery.

O  d i l e t o  I r : .  F e r n a n d o  
Magalhães, Diretor Executivo da Destaque para o Irmão Andrew 
A.P.J no RJ, realizou uma palestra Thompson Lemer, ex-pracinha da 
relativa ao ato, cujo tema "Maçona- FEB, 88 anos, 60 de Maçonaria, 
ria e Política da Independência ao que, ao receber a merecida condeco-
Cenário Atual. Uma Análise ração, declamou de improviso 
Comparativa (1822-2012), levantou brilhante poema homenageando a 
muitas questões relevantes e Pátria, cantarolando a seguir o Hino 
produtivas. dos Pracinhas da FEB de memória. 

Na concorrida sessão, que reuniu Parabéns às 3 Lojas Fundadoras e ao 
cinco Lojas, o Grão-Mestre Interino GOB-RJ pela maravilhosa e 
Fernando Nery de Sá homenageou inesquecível noite!

Fonte:  S:.E:. Com:. Informaticacom a Medalha "Lojas Fundadoras" 
Fotos:Irmão Geizon Queiróze Diploma de Mérito dois Irmãos de 

cada uma das Lojas Fundadoras. 

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.

São Paulo

Rio de Janeiro
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Após o preito de homenagens, as instituições realizaram 
um discurso pautado pelo civismo e ideais pátrios da 
Nação.

Um discurso repleto de exemplos e lições de cidadania 
que os presentes puderam observar e administrar ainda 
mais as instituições que batalham corajosamente pela 
defesa e manutenção da paz em nosso País.

ia 28/08/2012 as 20:00 horas no Grande Oriente de Durante o discurso, foi recordado o elo das Forças 
São Paulo - GOSP, localizado na R. São Joaquim, Armadas do Brasil e a Maçonaria, que foi o Patrono do 
457 - Liberdade - São Paulo, foi realizada a Sessão D Exército Brasileiro e Grão Mestre do Grande Oriente do 

Magna Pública, em homenagem às Forças Armadas do Brasil - GOB, Duque de Caxias.
Brasil, tendo como Presidente da Solenidade o Assessor do Também foi recordada a tradição de paz, harmonia e 
Grão Mestre Estadual - GOSP, o Ir:. J.B. Oliveira, que concórdia, das Forças Armadas do Brasil, coincidentes com 
recebeu o Grão Mestre Estadual do Grande Oriente de São os ideais da Maçonaria.
Paulo - GOSP, entre muitas outras Autoridades Maçônicas. O Discurso foi proferido pelo Comandante General-de-

As instituições Exército, Marinha e Aeronáutica foram Exército, Adhemar da Costa Machado Filho, em comum 
homenageadas por meio de seus altos representantes, Almirante-da-Marinha, Luiz Guilherme de Sá Gusmão; apoio com os demais Nobres Senhores Comandantes alí 
Exmos. Senhores nobres Comandantes General-de- Major-Brigadeiro-do-Ar, José Geraldo Ferreira Malta. presentes.
Exército, Adhemar da Costa Machado Filho; Vice-

Geral

Souza Araujo, Conselheiro Estadual Evódio Bernardino, 
Veneráveis Mestres Nicola Limongi Filho, Warner Luiz de 
Oliveira, Carlos Roberto Martins, a Diretora Executiva da APJ 
em Goiás, Dorotéia Luiza de Freitas Montes, representantes de 
todos os Núcleos do estado, de Palmeiras de Goiás o Preceptor 
Wagner Luiz de Oliveira, de Ipameri, Ductor Talysson e o 
Preceptor Ronivaldo Emídio Rosa; de Pires do Rio o Ductor 

A Loja “Ordem e Progresso” 1196, Oriente de Goiânia, Guilherme, Preceptor Reginaldo e mais 5 membros do Núcleo; 
reinstalou o Núcleo da Ação Paramaçônica Juvenil - APJ “Ordem Nucleo Alfa União e Concórdia, de Urutai foi representado por 
e Progresso”. Os trabalhos foram conduzidos pelo Núcleo da APJ seu integrante Gabriel.
de Palmeiras de Goiás. O Núcleo Alfa Ordem e Progresso terá Ao usar da palavra o Grão Mestre Adjunto, Luis Carlos de 
como Preceptores Márcia Angélica, Jerônimo Bernardinho, Castro Coelho relembrou seus tempos de membro da APJ, tendo 
Lygia, Dárcio Mainardi, Paulo César e Marizete. Como Ductor, sido ele Preceptor no ano de 1983, que reconheceu em nome do 
Geraldo Antônio Siqueira Neto. Também na ocasião da reinstala- GOEG o dedicado trabalho há mais de 10 anos da Diretora 
ção foram admitidos 11 novos membros. Executiva, cunhada Dorotéia Luiza e o grande interesse do 

O evento contou com cerca de 150 pessoas, entre elas o Grão Venerável Mestre Nicola Limongi e do Preceptor Jerônimo 
Mestre Adjunto, Luis Carlos de Castro Coelho, Deputado Bernardinho, este fazendo todos os contatos para que a AJP se 
Estadual Carlito Mendes, Deputado Federal Washington de reinstalasse na Oficina.

São Paulo

Goiás

Ferreira da Costa, Olavo Tormin, Aidenor Aires, e Gilson 
Piagem, bem como a presidente da Academia de Letras 
Inhumense, escritora Umbelina e os acadêmicos de 
Itumbiara.

O livro impresso em papel de alta qualidade, em uma 
caixa artisticamente produzida, apresentado pela Mestre 

O belo jardim do Palácio das Esmeraldas, muito em Literatura e professora da UEG, Elizângela Gonçalves 
iluminado, na noite de 29/08/2012, e com as presenças do Pinheiro.
mundo cultural, político, social e maçônico, foi o local de O autor, Rogério Arédio Ferreira documenta a vida do 
lançamento do livro “O tropeiro Eli”, de autoria do maçom, escritor Eli Brasiliense, ilustre goiano que teve passagem 
juiz do Tribunal de Justiça Maçônica e desembargador brilhante na literatura goiana, ficando marcado para 
Rogério Arédio Ferreira, integrante do quadro da Loja sempre.
“Aurora de Goiás”, de Goiânia, iniciado em 1992 na Loja Várias autoridades cumprimentaram o Grande Oriente 
“Cruzeiro do Sul”, de Itumbiara, que estava acompanhado do Estado de Goiás pelo trabalho que segundo eles muito 
da esposa e cunhada Tereza Alzira Rocha. repercute na sociedade goiana, assim afirmando o 

O Grão Mestre Barbosa Nunes esteve presente junto governador Marconi Perillo, o secretário de governo, 
com os Irmãos Abel Tolentino de Oliveira Junior, cunhada Vilmar Rocha, o jornalista Valterli Guedes, desembargador Ovídio Inácio Ferreira Filho, Guilherme Martins, 
Maria José Santana Tolentino, Ovídio Inácio Ferreira, Paulo Teles e o ouvidor da Celg, Doutor Tolentino.Alexandre Magno de Almeida Guerra Marques, Jalles 

Goiás
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lgumas pessoas obesas que se exercitam regularmente consultório com a indicação de perder peso.
conseguem ter um metabolismo saudável, sem risco “Sabemos bem que a obesidade está associada a um número 
maior de desenvolverem doenças vasculares, diabetes ou grande de doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e A
câncer do que pessoas magras, segundo um grande estudo câncer. No entanto, há pessoas obesas e ativas que aparentemente 

divulgado na revista científica European Heart Journal. A estão protegidas dessa associação”, afirma um dos autores do 
conclusão, polêmica, afirma que é possível, sim, estar acima do estudo, o médico do esporte Francisco Ortega.
mesmo e ao mesmo tempo permanecer saudável – mas, para isso, Ele explica que a grande diferença entre esses obesos 
é preciso ser fisicamente ativo. ‘saudáveis’ e os obesos não saudáveis era a capacidade física 

Ou seja, a pesquisa não defende a obesidade, menos ainda o gerada pela prática regular de exercícios. “Nosso estudo mostra 
sedentarismo ou a má alimentação. Ela apenas relativiza um que os médicos precisam levar em conta que nem todos os obesos 
dogma atual da medicina, que afirma que para ser saudável é têm o mesmo prognóstico.”
preciso ter determinados índices de gordura no corpo – A pesquisa foi realizada pela Universidade da Carolina do Sul 
calculados geralmente pelo IMC (índice de massa corporal). (Columbia) e avaliou dados de 43.265 participantes entre 1979 e 

No estudo, o que os autores defendem é que os médicos 2003 – ou seja, um grande número de pessoas avaliadas e por um 
avaliem as condições clínicas de seus pacientes para, então, bom período de tempo, o que dá credibilidade às conclusões. Do 
recomendarem alguma intervenção – quem está acima do peso, total de pessoas analisadas, 46% eram obesos e metabolicamente 
mas tem seus índices de pressão arterial, colesterol, glicemia e saudáveis – e com mesmo risco de pessoas magras de 
triglicérides normais, por exemplo, talvez não precise sair do desenvolverem doenças crônicas.

Apenas dez minutos de alguma atividade física aeróbica, saúde os médicos podem fazer orientações mais adequadas e eficazes para reduzir os riscos cardíacos de crianças e 
desde que feita com um pouco de intensidade, três vezes ao dia, é realistas para esse perfil de paciente – o consenso é que para ter adolescentes quanto sessões mais longas de exercício. Outra 
tão benéfico para a saúde do que fazer meia hora de atividade efeito é preciso ao menos de meia hora de atividade física. pesquisa, feita em New Hampshire, também chegou a conclusões 
física de uma vez  (a recomendação padrão dos médicos para Segundo estudo conduzido pelo professor Glenn Gaesser, do parecidas em mulheres.
sedentários em geral) – em alguns casos, esse exercício Healthy Research Center, da Universidade do Arizona, com dois Ou seja, quem não consegue fazer pelo menos 30 minutos 
fracionado pode trazer até mais benefícios, segundo pesquisas grupos de voluntários sedentários e com pressão alta, os que diários, se matricular numa academia ou mesmo colocar um tênis 
recentes. A ideia dos trabalhos não é desestimular os praticantes fracionaram os exercícios em três momentos de dez minutos (um para caminhar na rua, pode fazer mudanças na rotina que já terão 
de atividades físicas regulares e frequentadores de academia – de manhã, um à tarde e um à noite) tiveram uma redução maior da benefícios para a saúde. Dez minutos é bem pouco e é possível de 
muito pelo contrário, eles já estão bem encaminhados e não pressão sanguínea em comparação com os que fizeram 30 se conseguir estacionando o carro mais longe na hora de ir 
precisam de mais incentivos. minutos de uma só vez. Além disso, também na comparação, os trabalhar ou de parar no supermercado; trocando o elevador e 

O objetivo dos médicos é conseguir ganhar a adesão dos que fracionaram os exercícios tiveram menos picos de pressão subindo as escadas; optando por ir até a padaria a pé em vez de 
sedentários convictos, daqueles que não têm tempo, recursos, alta. pegar o carro; levar o cachorro pra dar uma volta no quarteirão e 
disposição ou disciplina para se engajar numa rotina mais longa Essas conclusões vão ao encontro de outras pesquisas que até andar nos corredores do shopping…enfim, as possibilidades 
de exercícios, e que, na maioria das vezes, já estão com pressão também analisaram o impacto dos exercícios fracionados no na própria rotina, sem precisar se paramentar para ir a uma 
alta e problemas cardiovasculares. Ao conseguir comprovar que organismo.  Um trabalho de pesquisadores canadenses mostrou academia, são várias.  Ninguém vai virar atleta com isso, mas 
com pequenas mudanças é possível reduzir seus problemas de que atividades de cinco minutos, algumas vezes ao dia, foram tão esse, nesse caso, não é muito o objetivo.

Fonte: Simone Iwasso - Estadão

Um pai descobre que o filho tem uma doença incurável e com a gangliosidose vivem, em média, 11. E o tratamento que o seguir em frente – 
decide largar o trabalho para se dedicar, sozinho, a encontrar uma pai desenvolveu, sozinho, usa uma enzima utilizada na fabrica- e como é impor-
cura para ela. No meio do caminho, é abandonado pela mulher, ção de cremes para sorvetes na década de 1950. Para chegar a ela, tante prosseguir, 
passa por dificuldades financeiras, enfrenta o ceticismo dos falou com médicos e especialistas do mundo inteiro. mesmo quando o 
médicos e a falta de respostas da medicina tradicional e, por fim, “Ninguém me dava atenção. Diziam que era loucura minha.” m é d i c o ,  o  
desenvolve um tratamento que, apesar de não curar, diminui a Quando finalmente conseguiu a substância, testou nele especialista, nos 
velocidade com que a doença progride. Após conhecer esses mesmo, para ver se havia efeitos colaterais. E, diante da falta de i n d i c a  u m  
resultados excepcionais, um professor de uma renomada sintomas adversos, começou a administrar doses da enzima ao caminho de portas 
universidade decide estudar o tratamento encontrado por esse filho. fechadas .  Não 
obstinado pai. Agora, o pesquisador da Universidade Federal do Rio havia tratamento, 

A história, que resume uma vida de amor e dedicação, foi Grande do Sul Roberto Giugliani, surpreso com os resultados n ã o  h a v i a  
contada na edição de hoje do Estadão pela repórter Fernanda positivos, decidiu testar, cientificamente, o tratamento encontra- e s p e r a n ç a ,  
Bassette – em um texto delicado e preciso – leia a reportagem do por esse pai – um sinal de que, às vezes, a medicina tradicional ninguém t inha 
completa. demora para enxergar possibilidades e ouvir alguém que, mesmo nada a oferecer para Vitor – mas o pai não desistiu e conseguiu, 

Esse relato resumido aí de cima é a história da vida do não sendo formado na área, pode contribuir de alguma maneira. sozinho, abrir uma porta.
engenheiro mecânico Adolfo Celso Guidi, de 54 anos, morador Se os bons resultados demonstrados em Vitor se repetirem na 

*Simone Iwasso é atualmente chefe de reportagem da editoria do Paraná. A doença em questão chama-se gangliosidose do tipo pesquisa, e o tratamento for comprovado de acordo com as 
Vida do Estadão. Por necessidade profissional e curiosidade 2, doença genética rara, neurodegenerativa e sem cura – o filho, exigências da pesquisa científica, ele poderá ser replicado então 

pessoal, vasculha as pesquisas médicas e científicas em busca das Vitor, recebeu o diagnóstico aos 10 anos e um prognóstico dos para outras crianças que sofrem com a mesma doença.
descobertas que nos ajudam a viver melhor.

médicos: viveria por apenas mais um ano. Esse vídeo, que mostra a difícil rotina e as pequenas vitórias 
Vitor tem hoje 23 anos – a literatura médica diz que crianças dessa família, nos faz pensar em como a esperança é força para 

HISTÓRIA DE VIDA

*Por Simone Iwasso 
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alguns dos nossos  votos. como Alfredinho, nosso fiel escudeiro, levantou bem cedo e 
A briga, no bom sentido, era boa  e a busca do voto,  o num banheiro existente no final do corredor, cuja porta era 

corpo-a-corpo,  se processava com  a visita às Lojas. fechada por uma taramela de madeira, fez sua higiene pessoal  
Entretanto, havia  um fator complicador a obstar o nosso e se dirigiu ao refeitório para o “breakfast”. 
objetivo: A  maioria das Lojas se reúne no mesmo dia. Solicitação feita, aguardou pacientemente. Passados alguns 

 Estabelecemos então, uma Agenda de Visitas, começando minutos, chegou o porteiro “faz tudo” trazendo um copo, tipo 
pela Grande Vitória e na sequencia as Lojas do Sul do Estado. americano, cheio de café e por cima atravessado, um pão de sal. 

Para cumprir o organograma no sul, ficamos sediados em Na análise do Ir\ Alfredinho, o café de tão fraco parecia que o 
Marataises, no camping Xodó, de propriedade do Irmão coador e o pó, já tinham sido utilizados e o pão tinha sido aberto 
Roberto Pereira Malta, que muito gentilmente, nos cedeu um A Eleição para Grão-Mestre Estadual, período 2007/2011, por uma faca suja de margarina,  que ao cortá-lo,  num só ato,  o 
apartamento, de onde  saíamos e regressávamos após as visitas. foi a mais acirrada na história do GOB  no  E. Santo. Havia resíduo se aglomerou na ponta. 

Encerrados compromissos com as Lojas do Sul, dirigimo-quatro candidatos com potencial para se elegerem. Os Irmãos  Diante do deslumbrante desjejum,  indagou:
nos, por conseguinte,  para o norte do Estado, para cumprir a Naeme  José de Sá  e Américo Pereira Rocha tinham a simpatia  — Isto é o café da manhã? 
agenda em Barra de São Francisco,  Água Doce do Norte e e o  apoio da situação, ou seja, do  Grão Mestrado de então.  Eu Sem pestanejar o Porteiro lhe retrucou:
Ecoporanga.   — Por dez reais pra dormir, o que você queria?e o outro  candidato  Ir\ Helio da Luz Sodré tínhamos a 

A campanha já estava chegando ao seu final e as finanças colaboração e o engajamento,   respectivamente,  da Poderosa Ensimesmado nos seus pensamentos, Ir\ Alfredinho 
também já estavam se exaurindo. As constantes despesas de Assembléia  Estadual Legislativa (PAEL)  e da Beneficência lembrou com saudade do seu tempo de Exército, no Batalhão 
almoço, combustíveis, lanches, além de bilhetes de rifas e Maçônica do  Estado do Espírito Santo (BEMES). dos Caçadores em Vila Velha, onde, pelo menos,  podia comer 
bingos beneficentes que o candidato, pra  ser simpático e Embora houvesse respeito e “fair play” entre os concorren- outro pão. 
“garantir” o voto  tem que comprar, estouram qualquer tes, sempre aparecia  um correligionários ou outro,  criando  
orçamento.  E foi com o orçamento bastante deficitário que factoides para apimentar a disputa.  Todo cuidado era pouco e o 
chegamos a Barra de São Francisco e nos alojamos em um comportamento tinha que ser exemplar, pra não dar munição 
hotel  condizente com a situação financeira no momento.aos adversários.  Mesmo assim, ainda  nos creditavam fatos 

 No dia seguinte, o Ir \Alfredo Carlos Intra, conhecido desabonadores  que não tinham ocorrido, objetivando cooptar 

*Cecílio Andrade de Oliveira é 
Grão-Mestre Honorário do GOB-ES  

e-mail: ceanol@uol.com.br

Cecilianas
Crônicas

* Ir\ Cecílio Andrade de Oliveira

Final de Campanha 

Entre de peito nessa campanha

Divulgue, participe, financie, seja voluntário...

Ciente do impacto que traduzia a frase enunciada no título e tão absurdamente ignorado que até vidas tem ceifado 
deste, usou-a minha primeira mestra da língua bretã, Miss precocemente e a sociedade ali, protagonista da dantesca 
Arima, figura de meia altura física, mas, gigante na arte comédia, finge não perceber até porque do enredo faz parte 
sublime de educar. Anos luz à frente do seu (dela) tempo a como cenário vivo e mantenedora da situação cujo foco nada 
meiga figura impactou-nos a todos nós, absolutamente crus mais é do que expor o poder acima do ser.
de tal vernáculo a ponto de, para parecer por dentro da O trânsito onde se exibem aqueles "cars" premonizados 
novidade, lançávamos mão de um expediente nada por Miss Arima, coreanos, ingleses, italianos, franceses, Hoje classificada como tipo "chiclete", esta sentença foi 
convincente, mas inquestionavelmente inovador que era chineses and so on desfilam como se títulos de nobreza usada como introdução à nova língua incluída no curricullum 
afirmar que a tradução do nome daqueles quatro cabeludos fossem, buzinando, ziguezagueando, batendo pega ou escolar na década de 60, acreditem. Explico: era usual o 
demolidores de paradigmas era besouro ou escaravelho, até simplesmente ameaçando passar por cima dos paus velhos ensino de latim, Francês e espanhol na grade estudantil 
que um baita pito da nossa Miss desfez tal devaneio sem logotipo de nobreza.d'então (sic) mesmo com o crescente boom da (sic) cultura 
ensinando-nos que " nomes próprios jamais deveriam ser  Lamentável ver e ter que aceitar tal situação real e norte americana. Aqueles que tinham conhecimentos mesmo 
traduzidos". E ponto. absurda, mas totalmente permissiva para que prevaleça o que rudimentares eram e se sabiam exceção a uma regra que 

A memória não me trai e permite visualizá-la, régua em status quo.ainda era subdividida quanto ao acesso a uma linha 
riste exigindo: repita comigo, class; " i have a car, i am rich"... Do you have a car?telefônica, viajar de avião e, por fim desfrutar o conforto da 

Mas que tem a ver o deja vu acima com os nossos dias   Are you rich?TV; no entanto, nada se comparava ao luxo "très chic" que 
atuais, hein?   Não faça do seu carro uma arma: a vítima pode ser EU!!!materializava um automóvel na garagem ou mesmo no portão 

Comportamento social meus caros, de tal maneira gritante de casa... 

*Por Ir\ Deo Mário Siqueira

I have a car,
 i am rich...

Então vamos refletir, ficamos independentes de Portugal, mas Hoje não pertencemos a nenhum pais, nem ao nosso, pois 
fizemos o que com isto? Os impostos pagos à coroa ficariam aqui existem classes dominantes que administram o bem público em 
mesmo, com aplicação para o crescimento do país, na educação, prol de si mesmas, nos forçando por leis por elas mesmas 
na saúde, na infra-estrutura das cidades e daí por diante, parecen- elaboradas e alteradas convenientemente, a aceitar o critério de 
do um país Europeu. vida imposto, isto para política, saúde, educação, o buraco de sua 

No entanto surgiram novos administradores que fizeram do rua, estradas, impostos e muito mais. Com muitas festividades, todas com demonstração de 
povo seres dependentes de suas vontades. Mas consideremos e Saúde e educação  com dignidade, o resto... o povo guerreiro “poder”, até mesmo aqueles singelos desfiles com armas, 
respeitemos as aptidões daqueles que preferem ser administrados se vira!!!!!!!!soldados e hinos, lembrou-se neste dia 07 de setembro da nossa 
a serem empreendedores, mas isto no campo profissional, onde Na liberdade de um pais está implícito os direitos iguais, mas Independência de Portugal.
que para preservar tal situação, o individuo deve abrir mão de e o caráter de cada um? A “distribuição” do poder vem desde os Fato de extrema importância histórica, pois seria a partir daí 
certos direitos de cidadão como, ser obrigado a votar escolhendo administradores públicos até os marginais que com sua força que iríamos nos administrar e usufruir integralmente do resultado 
representantes em uma listagem composta por alguns nomes inibidora fazem o paralelismo administrativo.tanto do nosso trabalho como de nossas riquezas. Poderíamos 
“interessantes” e vários completamente desprovidos de aceita- Somos independentes? Isto é história e deveria ter sido o então, começar pela estrutura populacional, dando valor ao nosso 
ção, ou seja, indutiva. E assim a manipulação vai-se espalhando inicio de da imposição “ditadoriana” do respeito ao ser humano, povo sem falar na tal da democracia, pois ainda era cedo para isto, 
por todos os setores administrativos. Um individuo que trabalha que com toda certeza teria levado esta nação aos primeiros éramos uma monarquia de “um rei” agora. Começamos pela 
simplesmente pela sobrevivência, não é capaz de fazer aquilo rankings do mundo. Vide Israel, um pedacinho de terra no deserto abolição dos escravos, de maneira bem objetiva, claro que 66 
com o devido carinho, mas suas opções terminaram ali? A que conquistou um pedaço do mundo com sua tecnologia. O povo anos depois, pois não se tinha tempo, até então para se preocupar 
abertura ao respeito humano seria uma real independência, não brasileiro é em sua plenitude, especial, pois é feliz, mesmo com isto, mas 67 anos depois já era decretada a república. Que 
precisamos falar de comunismo nem socialismo, mas podemos esperando que chegue alguém que diga: Morte ou bagunça!! Mas é esta delicia uma pincelada na morosa historia do 
falar em igualdade e fraternidade. Independência!!!! Brasil. 

Crônicas

Independência?
Irmão Reynaldo Caplun



sobre a criação de uma escola sendo nomeado Ministro da Fazenda do Governo Prudente de 
noturna para o sexo masculino Moraes, de 20-11-1896 até 23-06-1897 e, interinamente 
que funcionou durante muitos Ministro da Justiça de 07 a 19 de julho de 1897. Finalmente em 
anos e em 1889, ainda com o 03/07/1902 foi mais uma vez eleito Presidente do Estado de São 
seu apoio, a Loja também Paulo, e desenvolveu um novo plano de saneamento do porto de 

Membro Honorário da Loja "América", de São Paulo, em fundou uma Oficina de Santos, pois novamente ocorria um surto de febre amarela. 
1.870. - Fundador da Loja Trabalho, de Amparo-SP, em Instrução. Inaugurou o Museu do Ipiranga e melhorou o abastecimento de 
18/08/1.872.- Presidente do Estado de São Paulo por duas Em 11-09-1873 foi eleito água na Capital. permanecendo até 01/05/1.908.
vezes, de: 08/1892 a 04/1896 e de 07/1902 a 05/1904. - Político. Venerável pela primeira vez, Por Floriano Peixoto, foi nomeado "General de Brigada 
- Estadista. - Faleceu em 18/01/1.915. cargo em que foi confirmado Honorário" e logo em seguida foi despachado como "enviado 

"Nasceu Bernardino de Campos, como é mais conhecido, em 18-04-1874, e reeleito em extraordinário" e Ministro Plenipotenciário do Brasil na 
em 06-09-1841, na cidade de Pouso Alegre - Minas Gerais. anos posteriores. Em 1873 a Europa.
Bernardino José de Campos e Felisbina Rosa Gonzales de Loja já tinha sessenta Obreiros. Prosseguiu sua carreira política como senador estadual entre 
Campos. Em 12-03-1874 conseguiu do 1903 e 1915. Apoiou a campanha civilista pró Rui Barbosa para 

Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo, em Grande Oriente Unido a Carta Capitular escocesa para a sua as eleições à Presidência da República. Recebeu o título de 
1.863 e logo depois de bacharelar-se, começou a advogar na Oficina, e junto com esta houve e concessão inicial para a General Honorário do Exército Brasileiro. 
cidade de AMPARO, a partir de 1866, desde logo entregando-se regularização de Graus 9, 12, 18, 22, 27e 30 a diversos obreiros Ainda em 1906, teve o seu nome lançado à candidatura da 
a propaganda republicana. do Quadro. E é quase certo, que nessa ocasião o Ir.'. Bernardino Presidência da República, da qual declinou em favor de Afonso 

Não sabemos precisar onde o mesmo foi iniciado nos de Campos tenha recebido o Gr. '. 30. Foi reeleito Orador nos Pena, mesmo sendo este um inimigo declarado da Maçonaria.
augustos mistérios, mas, acreditamos ter sido em São Paulo, exercícios de 1881/82 e 1882/83, e Presidente da Comissão de Devido a todas essa responsabilidades políticas, 
ainda em seu tempo de estudante, possivelmente da Loja Obras e Edificação do Templo Próprio, e ocupando outros naturalmente tinha de deixar de ser Maçom militante ligado à 
Amizade. A primeira notícia de sua atividade maçônica temos cargos importantes no quadro, sempre revelando um grande sua querida Loja "TRABALHO", de Amparo.
pela Ata de Fundação da Loja "TRABALHO", de Amparo - São entusiasmo pela Ordem. Em vista disso, a Loja Trabalho acabou Nos últimos anos de sua vida, a ironia do destino 
Paulo, de 18-08-1872, quando o seu nome, o Gr.'. 3, figura entre lhe conferindo o título de membro Remido. Mais tarde, ainda se transformou a sua existência numa eterna noite. Ainda foi para a 
os 18 fundadores daquela Loja, fundada em 06-04-1872, tornou membro Honorário da Loja "Independência e Ordem" de Europa, mas de lá voltou profundamente abalado em 14-10-
conforme Livro de Presenças, encontrado em 18-09-1972, ao Campinas - SP e da Loja "Amizade" de São Paulo. 1914.
ser aberta uma urna centenária daquela oficina, que o elegeu Não temos a data precisa de quando recebeu o Grau 33, mas, Na cidade de São Paulo, dia 18-01-1915 partiu para a 
para o cargo de Orador na administração provisória, logo é quase certo que ainda tenha sido na jurisdição do Grande Suprema Iniciação, mas o povo paulista nesta hora suprema lhe 
encarregando-o - em comissão -- de elaborar o Regimento Oriente Unido de Saldanha Marinho, antes da incorporação ao demonstrou a sua eterna gratidão pela heróica luta contra a 
Interno. Cumulativamente também fazia parte da primeira Grande Oriente do Brasil, em 18-01-1883. intervenção federal no Estado, transformando o seu enterro em 
Comissão de Justiça. Eleito Deputado provincial, com o advento da República foi comovente apoteose, em que todas as classes sociais 

Em 19-05-1873, como Orador que ainda era da Loja, Indicado para a chefia de Polícia do novo regime, de 1887 a comungaram da mesma dor.
verberou em altos brados contra a propaganda encetada em 1889. Em 1891 o encontramos como Presidente da Assembléia A Maçonaria paulista prestou-se deslumbrante homenagem, 
Amparo por 2 missionários JESUITAS, e contra o Constituinte, como Deputado da bancada de São Paulo, de 1891 mas, nem assim o Poder Central lhe dedicou qualquer palavra, e 
procedimento incorreto do Vigário, que do púlpito, atacava a 1893. explica-se, pois não pertencia ao partido político do Gr\ M\ 
desbragadamente a Maçonaria, e a Loja "TRABALHO" em Em 23/08/1892 foi eleito Presidente do Estado de São Paulo, Lauro Sodré e de seus "dedicados amigos".
particular. permanecendo até 15/04/1.894. Logo em seguida foi Senador 

Ainda como Orador, em 10-07-1873 apresentou um projeto Federal por São Paulo, em 1896; e reeleito em 1900 a 1902; 
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Santos, até 1866, quando religião, com uma caricatura publicada n`O Cabrião a 4 de 
assumira o cargo Américo de novembro de 1866.
Campos, quando a gerência do Como republicano que era, ele iniciou, através das colunas 
periódico era entregue a José d`O Correio Paulistano, a sua campanha em prol do regime, em 
Mar i a  L i sboa ,  t ambém 1868. Logo depois, a 9 de novembro do mesmo ano, ele seria 
maçom. um dos fundadores, em São Paulo, da Loja América, que se O político e jornalista Américo Brasilio de Campos nasceu a 

Em 1866, juntamente com tornaria um vibrante centro abolicionista e republicano (ele foi 12 de agosto de 1838, em Bragança Paulista, Província de São 
Ângelo Agostini, ele fundou O iniciado quando estudante de Direito, em São Paulo, provavel-Paulo, e faleceu a 20 de janeiro de 1.900, em Nápoles, na Itália, 
Cabrião, um semanário crítico mente na Loja "Amizade", cujos arquivos, lamentavelmente onde cônsul do Brasil. 
e humorístico, que circulou de destruidos, não permitem comprovação).Diplomado pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 
30 de setembro a 1866 até Em 1875, com os maçons Rangel Pestana e José Maria 1860, foi promotor público em Itú, até 1863. Em 1865, já 
setembro de 1867 e que não Lisboa ele fundaria o jornal A Província de São Paulo (depois O assumindo plenamente a profissão de jornalista, voltou a São 
perdia ocasião de criticar o Estado de São Paulo), do qual se retiraria, em 1884, para, Paulo, onde assumiu a redação do Correio Paulistano, jornal 
clero e tudo que a ele fosse juntamente com José Maria Lisboa, fundar o Diário Popular, o que havia surgido em dezembro de 1831, de propriedade de 
relacionado, como é o caso da qual ele redigiu até 1890, pois, proclamada a República, ele José Gomes Segurado e que havia sido semi-oficial, defenden-
redação do Diário de São seria nomeado, a 23 de março da quele ano, para as funções de do o governo geral da província; esse jornal logo desapareceria, 
Paulo, de propriedade de cônsul do Brasil em Nápoles, onde viria a falecer.para reaparecer a 26 de junho de 1854, com feição inteiramente 

Cândido da Silva, que acabaria procesando Américo de Fonte: Museu Maçônico Paranaensemoderna, tendo, como seu primeiro redator, Pedro Taques de 
Campos, sob a alegação de haver sido ofendida a moral e a Almeida Alvim, que seria substituido pelo maçom Quirino dos 

Américo Brasílio de Campos 
* Bragança Paulista (SP) 12/08/1838
+ Nápoles (Itália) 20/01/1900

Bernardino José de Campos Jr
* Pouso Alegre (MG) 06/09/1841
+ São Paulo (SP) 18/01/1915
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BALANÇA SUSPENSA
100 kg à 150.000 kg

BARRA PALETEIRA
2.000 kg

correu no dia 03 de setembro na sede do GOSP, 
templo Piratininga, a 1ª aula do Curso de Música 1º 
Compasso. O Curso de Música foi idealizado pelo O
Maestro Olivier Toni e contou com o apoio incondici-

onal do GOSP.
Além de maestro e maçom, o Irmão Olivier Toni é 

compositor, professor e fundador da Orquestra Sinfônica 
Jovem Municipal de São Paulo, da Orquestra de Câmara da 
USP (OCAM), da Escola Municipal de Música de São Paulo 
e do Departamento de Música da ECA-SP, da qual possui o 
título de professor emérito.

O Curso de Música 1° Compasso é voltado para a 
formação musical de crianças e adolescentes entre 8 e 18 
anos e que tenham alguma ligação familiar ou de amizade 
com algum membro da Maçonaria. O primeiro módulo 
contou com a presença de 12 alunos e o curso possui a 
extensão de 50 aulas sendo ofertadas todas as segundas-

Planejamento - GOSP, Poderoso Ir\ José Cherington GOB, Poderoso Ir\ José de Souza Neto; o Assessor do Grão feiras, das 15h às 17h, na sede do GOSP.
Boarin; o Secretário Estadual Adjunto de Planejamento - Mestre Estadual - GOSP, Ir\ Anselmo Antunes de Carvalho Participaram da aula inaugural o Grão-Mestre Estadual 
GOSP, Poderoso Ir\ Agripino Bonani; o Secretário Estadual do GOSP, Eminente Irmão Mário Sérgio (que realizou a e o Coordenador Ir\ Nazareth Darakjian.
de Finanças, Poderoso Ir\ Pedro Rodrigues Bueno Jr; o abertura e boas vindas do evento), o Secretário Geral de 
Secretário Estadual de Previdência e Assistência, Poderoso Fonte: João AntônioComunicação e Informática Adjunto, Poderoso Ir\ 
Ir\ Walter Rodrigues de Andrade; o Garante de Amizade - S G Comunicação e Informática - GOBFernando Collacioppo; o Secretário Estadual de 

No último dia 04 de setembro, o Eminente Irmão Jorge Na ocasião o Grão-Mestre fez a entrega do Diploma e 
Colombo Borges, Grão-Mestre do GOB-RS, da Medalha comemorativa aos 190 anos do Grande 
acompanhado dos Poderosos Irmãos Fernando Fraga, Oriente do Brasil aos representantes das lojas presentes. 
Grande Secretário da Guarda dos Selos e Crescêncio A Loja funcionará com reuniões ritualísticas na 
Ferreira Neto, Grande Secretário de Orientação primeira terça-feira do mês no templo do GOB em Passo 
Ritualística, presidiu a Sessão de Regularização da ARLS Fundo e administrativamente no restante do mês no 
Fraternidade Lagoense Nº 4214, Oriente de Lagoa Oriente de Lagoa Vermelha. 
Vermelha-RS. A Loja Cavaleiros da Arte Real é a oficina apoiadora 

A sessão foi realizada no Templo do GOB em Passo da Fraternidade Lagoense, que foi fundada em 24 de 
Fundo e contou com a presença dos irmãos das lojas junho de 2012, portanto a mais nova Loja do Grande 
Estrela do Planalto Nº 2287, Cavaleiros da Arte Real Nº Oriente do Brasil – RS.
3885, Fênix Nº 4053, do Oriente de Passo Fundo, Loja 
Estrela da Fraternidade Nº 3777, do Oriente de Fonte: Ir\Crescêncio Ferreira Neto, 
Carazinho, Loja Filhos de Hiran IV Nº 3027, Oriente de Grande Secretário de Orientação Ritualística- 
Marcelino Ramos e Triângulo Maçônico Giuseppe GOBRS
Garibaldi, Oriente de Marau. 

São Paulo

Rio Grande do Sul
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Como, também, não é racional admitir que Deus confie tais eles precisam um dos outros; que o poder é temporal e efêmero 
missões a ambiciosos, ou a orgulhosos, que escondem a e que tudo que recebemos vem de Deus por empréstimo, cedo 
arrogância em seus corações. se apercebem que todas as ilusões somem.

 Só quando começamos a nos comparar com o que está fora O Venerável não pode se comprometer num caminho que 
– deixando de olhar apenas para nós mesmos – conseguimos seria logo forçado a abandonar, nem nada empreender que não 
abrir caminhos para a harmonia.  Em tudo que fazemos ou esteja certo de realizar. Deve ser positivo e não se embalar com 
dizemos nosso exemplo vale mais do que todas as palavras. A ilusões quiméricas; para isso deve, em tudo, ficar nos limites 
quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se chamado do possível.Alguns causam felicidades onde quer que eles vão; 
a diminuir o sofrimento dos outros. Se a Loja existe para o bem Abraçar muitas coisas antes de estar seguro dos meios de outros sempre que se vão!
de todos, o todo não estará bem se um único Irmão não o execução seria uma imprudência. É bom, ter boas intenções, Requisitos – Em Maçonaria quando se compara o pouco 
estiver. mas, antes de tudo, é preciso poder realizá-las. Observar, que sabemos, e a exiguidade da nossa esfera de percepção à 

Aptidão para o cargo – O cargo requer Mestre de reputa- comparar e julgar, tal é a regra constante que deve seguir. quantidade do que existe não se pode impedir de concluir que 
ção ilibada, leal, conciliador, devotado, abnegado, afável no Acreditamos que existe tempo para tudo e o momento é de não sabemos nada e que tudo nos resta saber. Sabemos o que 
trato, intransigente em seus princípios, amante da Sabedoria, trabalho, de luta, de fidelidade ao próximo, à Loja, à Maçonaria somos, mas não o que poderíamos ser. Ponto de partida sem o 
virtudes características de um verdadeiro “Guia da e à Humanidade.qual caminhamos sem norte.
Fraternidade”.  Sendo seu objetivo um trabalho de união e Regimento Interno – Todas as vezes que homens se Sem um Venerável Mestre com autoridade moral capaz de 
integração, vale o bem da Humanidade e não a satisfação de reúnem em nome de uma idéia vaga, jamais chegam a se coordenar os trabalhos, os estudos e as observações, de dar 
ambições desmedidas. Ora, só a negação dessas qualidades entender, porque cada um compreende essa idéia à sua impulso, de estimular o zelo, de defender o fraco, de sustentar 
essenciais, poria em relevo a falsa aptidão para o cargo, e faria maneira, e deve estar entre as prioridades que rompam a as coragens vacilantes, de concorrer com os conselhos da 
o “navio naufragar” desviando-o de sua rota. Não soçobrará, monotonia. A condição absoluta para toda reunião é a homoge-experiência, de fixar a opinião sobre os pontos incertos, de 
mas poderá experimentar deploráveis atrasos, que é preciso neidade, quer dizer, a unidade de vistas, de princípios e de abraçar com coragem a empreitada desafiadora, posicionando-
evitar. Eis porque nas Lojas maçônicas, se estende a mão para o sentimentos, a tendência para um mesmo objetivo determina-se em condições aptas de “velejar” sobre os mares, a Loja 
amparo fraterno e se une para combater a incredulidade e o do, em uma palavra, a comunhão de pensamento. Todos sabem maçônica correrá o risco de  caminhar  à deriva.  Não somente 
fanatismo. o que não pode ser feito, mas fazem mesmo assim, o que é essa direção é necessária, 

O passar do tempo nos traz a experiência, mas a sabedoria digno de ser lamentado.mas é preciso que esteja nas condições de força e de 
vem de maneira diferente. Ela chega com a vivência, entendi- A falta de perspectiva, de respostas às ansiedades especifi-estabilidade suficientes para que os ventos da ética desafiem e 
mento, compreensão e aceitação das adversidades. O homem cas e das necessidades emocionais, de uma geração cansada, removam as tempestades. 
não é a medida de todas as coisas, e não está imune ao erro e ao que se recente de base preliminar (um bem elaborado Sangue novo – O ser humano não pode deixar de cometer 
mal. REGIMENTO INTERNO), pode frustrar a harmonia e a erros; é com os erros, que os homens de bom senso aprendem a 

Admitamos, no entanto, que um Venerável reúna todas as coordenação de todas as partes do conjunto, pois, desde o sabedoria para o futuro. É preciso encontrar espaço para novos 
qualidades para o cumprimento de seu veneralato, se quiser início, se faz necessário ter uma regra, uma rota traçada, um Mestres com pensamentos e perfis diferentes, sem ranço, 
fazer prevalecer as suas idéias pessoais, pode fazer a Loja objetivo determinado, mas sem abalos, sem precipitações, racismo ou nacionalismo exacerbado. É no caráter, na conduta, 
desencaminhar. Importa, pois, no início, sobretudo, premuni- porque o seu princípio está colocado na própria Constituição, no estilo, em todas as coisas, a simplicidade é a suprema 
lo contra as dificuldades do caminho. É necessário prever todas no Regulamento Geral da Ordem, Códigos de Justiça virtude a ser analisada para a avaliação do Mestre que almeja o 
as eventualidades e apóia-lo em todos seus procedimentos Maçônica, Beneficência Maçônica e demais Leis, e tudo fazer “Primeiro Malhete”.
coerentes. Seja ousado e forças poderosas virão em sua ajuda. para o engrandecimento da Loja Simbólica. Fazendo cumprir  Para que essa injeção de sangue novo seja possível, ganhe 

Limitações – O Venerável  não pode ficar embevecido com integralmente os antigos Landmarks, tem por efeito dar força fôlego e influencie em seu resultado, precisa do auxílio de 
o que sabe, porquanto esse saber tem limite muito estreito no àqueles que caminharão de comum acordo para a realização do todos para compreender; de discernimento para julgar e de 
mundo em que habitamos.  Suponhamos seja sumidade em grande objetivo humanitário que a Loja em particular e a meios para executar, possibilitando assim, o acréscimo ao final 
inteligência, nenhum direito tem de envaidecer-se. Se Deus, Maçonaria em geral deve alcançar. Estabelecida a regra, de sua gestão de mais um Membro para reforço do Venerável 
em seus desígnios, o fez nascer num meio onde pode desenvol- caminha-se com mais segurança, sem apalpadelas, sem Conselho de Mestres Instalados. É preciso que a Loja de 
ver sua inteligência, quer Ele que a utilize para o bem de todos. hesitação. A direção é coletiva porque chega um momento em alguma forma consiga abraçar o novo. Só assim terá sucesso 

 Pediram a Aristóteles um código moral, por onde pautar a que seu peso excede as forças de um só Irmão, e, porque há em longo prazo.
vida, ele disse: “Não posso dar-lhe um código; observem os mais garantia de estabilidade numa reunião de indivíduos, dos Orgulho e arrogância - O pior de todos os Veneráveis  será 
homens melhores e mais sábios que vocês encontrarem e imite- quais cada um não tem senão a sua voz, e que nada podem sem aquele que se deixando levar pelos ímpetos da presunção, 
os”. o concurso uns dos outros, do que num único que pode abusar tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, 

Todos têm sabedoria, mas se pensarmos que só nós somos de sua autoridade e querer fazer prevalecer as suas idéias e se julgando apto a tudo compreender, não pode crer na 
donos da verdade, e o princípio é o “eu”, pode-se considerar em pessoais. Obstáculo é aquilo que vemos quando tiramos os possibilidade daquilo que não compreende; quando pronuncia 
direções perigosas. O desafio consiste em congregar os Irmãos olhos da meta traçada. Coloquemos, então, em execução o seu julgamento, tem-no por inabalável; que se dá por eleito de 
que cultivam animosidade e não conseguem enxergar quanto REGIMENTO INTERNO, o mais breve possível.Deus - Jeová, Alá, Brama, Grande Arquiteto do Universo. 

O Venerável da vez

Ir\ Valdemar Sansão

Opiniões

Obrigado Senhor – Roguemos o auxílio de Deus Onipotente: daí-nos a Força de ajudar a evolução; daí-nos a Luz da compreensão que afasta os erros e as ilusões 
da ignorância e serve melhor ao Progresso; daí-nos a Compaixão e a Caridade pura e permita termos domínio para não ofendermos nossos Irmãos.

Faz SENHOR, com que procuremos mais consolar do que ser consolados e que saibamos pedir e aceitar consolo quando precisarmos; compreendermos, que 
sermos compreendidos, e nos conhecer antes, para ter melhor compreensão dos outros; amar que ser amado.

Concede-nos a Fé e a Razão, onde houver dúvidas, para humildemente encarar nossas próprias dúvidas, e ouvir cada um de Vossos Conselhos, e assim levarmos a 
Verdade e que a “nossa Verdade” não seja a única, nem os erros sejam só os alheios; não permita cobrarmos o amor que damos, pois é dando que recebemos e 
sabendo receber é que se ensina a doar, e perdoando que se é perdoado. 

SENHOR! Daí ao aflito a Consolação, ao doente o Alívio, ao culpado o arrependimento. 
Daí-nos o equilíbrio para que, onde houver desespero, levemos a esperança e possamos primeiro conviver com o desânimo sem nos desesperar; permita que 

levemos a alegria para onde haja tristeza, nossas e dos outros.
Dai a Simplicidade para que encontremos em nós mesmos a harmoniosa aceitação de nossos  opostos que fará de nós o espelho onde se refletirá a Vossa imagem.

QUE ASSIM O GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO NOS AJUDE!

Mais Opção, um cardápio irresistível, com opções mais saudáveis para você.

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



Setembro 2012 11

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

Pequenos Reparos de Funilaria e Pintura - Mecânica e muito mais
A melhor marca que um carro pode ter

Veículos Novos, Seminovos e Consignação 

Tel.: (27) 3026-4946

Nextel: 7811-0891 - ID: 13*907240 - E-mail: eduardoveiculos1100@gmail.com

Rua Chafic Murad, 1100 - Ilha de Monte Belo
( Rua da TV Gazeta)  Vitória - ES

Opiniões
alguns parágrafos  do filatórios e teares, onde minha nascente indústria beneficiava o 
discurso proferido por algodão para vestir os meus filhos; negavas-me a luz das ciências 
“Ledo”, em 20 de agosto de para que não pudesse conhecer os meus direitos nem figurar 
1822, na Loja Maçônica entre os povos cultos; acanhavas a minha indústria para me 
“Comércio e Artes” 001, do conservares na mais triste dependência da tua; desejavas até 
Rio de Janeiro, da qual diminuir as fontes da minha natural grandeza e não querias que 
muito me honro em ter sido eu conhecesse o Universo senão o pequeno terreno que tu 
h o m e n a g e a d o  c o m o  ocupas. Eu acolhi no meu seio os teus filhos a que doirava a 
membro honorário. existência e tu me mandavas em paga tiranos indomáveis que me xatamente no dia 20 de agosto, “Dia do Maçom”, a 

Sessão histórica pelo laceravam”.Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por 
inflamado discurso que Fechou com letras de ouro e patriotismo o seu eloquente propositura dos deputados Francisco Júnior e Valcenôr E
fazia sentir a necessidade de discurso gravado para sempre na história do Brasil, que deve ser Braz, com empenho e acompanhamento do maçom Elísio 
p r o c l a m a r - s e  a  lido fazendo um chamamento para os dias de hoje:Gonzaga da Silva, comemorou a data. Homenageou a José 
Independência do Brasil. 20 “Agora é tempo de reempossar-me de minha Liberdade; Humberto Evangelista Teixeira, Maurinho Mota Leite, Renato 
de agosto, Dia do Maçom é basta de oferecer-me em sacrifício as tuas interessadas vistas. José de Oliveira, Zeno Augusto de Sousa Júnior, do Grande 
a data em que realmente a Assaz te conheci, demasiando te servi… – os povos não são Oriente e da Grande Loja, Amélio do Espírito Santo Alves, 
n a ç ã o  s e  t o r n o u  propriedade de ninguém. Talvez o Congresso de Lisboa no Donato Divino da Silva, Elísio Gonzaga da Silva e Gercílio 
independente, por força e devaneio de sua fúria dê o nome rebelião ao passo heróico das Garcês Bueno.
decisão da maçonaria. Na sua incisiva fala assim se manifestou províncias do Brasil a reassunção de sua soberania desprezada.”Foi uma oportunidade, de público, para que as duas Potências, 
quanto ao homem: O documento foi enviado ao Príncipe Regente D. Pedro I, que mais uma vez se manifestassem como “uma só maçonaria”, que é 

“A natureza, a razão e a humanidade, este feixe indissolúvel e o recebeu às margens do “Riacho do Ipiranga”, quando se exemplo no Brasil em trabalho social, defesa da família e 
sagrado, que nenhuma força humana pode quebrar, gravaram no encontrava em viagem a São Paulo. Convencido gritou a famosa identificação na campanha por uma sociedade que progride na 
coração do homem uma propensão irresistível para, por todos os frase: “Independência ou morte!”.sua consciência política, lutando contra violência, corrupção, 
meios e com todas as forças em todas as épocas e em todos os A força da mensagem da mais importante figura da imoralidade e consumo de drogas. São objetivos nossos como 
lugares, buscarem ou melhorarem o seu bem estar”. Independência, Joaquim Gonçalves Ledo, foi fulminante ao Grão Mestre do Grande Oriente e de Ruy Rocha de Macedo, Grão 

Referindo-se à exploração de Portugal para com o Brasil, foi expor a necessidade de ser imediatamente proclamada a Mestre da Grande Loja, na representação que exercemos em 
patriota, corajoso e defensor da pátria dizendo em bom e alto som: Independência do Brasil.nome dos mais de 10 mil integrantes goianos, acrescidos das 

“Sim, o Brasil podia dizer a Portugal: “Desde que o sol abriu “O Brasil, no meio das nações independentes, e que falam mulheres e filhos que identificamos como cunhadas e sobrinhos.
o seu túmulo e dele me fez saltar para apresentar-se ao ditoso com exemplo de felicidade, não pode conservar-se colonialmente José Bonifácio de Andrada e Silva é registrado na história 
Cabral a minha fertilidade, a minha riqueza, a minha sujeito a uma nação remota e pequena, sem forças para defendê-como o “Patriarca da Independência”, mas o grande articulador 
prosperidade, tudo te sacrifiquei, tudo te dei, e tu que me deste? lo e ainda para conquistá-lo. As nações do Universo têm os olhos do movimento foi Joaquim Gonçalves Ledo, que viveu de 11 de 
Escravidão e só escravidão. Cavavam o seio das montanhas, sobre nós, brasileiros, e sobre ti, Príncipe!”dezembro de 1781 a 19 de maio de 1847. Grande político e 
penetravam o centro do meu solo para te mandarem o ouro, com Tudo está em nossas mãos. Sejamos Gonçalves Ledo nas jornalista. Muito injustiçado na história do Brasil e pouco citado 
que pagavas as nações estrangeiras a tua conservação e as obras próximas eleições, declarando com o voto um novo tempo. no movimento emancipador brasileiro. Atuou destemidamente, 
com que decoras a tua majestosa capital; e tu quando a sôfrega Resolve cidadão!lutou de corpo e alma pela Independência e fez da maçonaria, o 
ambição devorou os tesouros, que sob mão se achavam nos meus “Cumpre aparecer entre elas como rebeldes ou como homens centro incrementador das ideias de liberdade, embora 
terrenos, quisestes impor-me o mais odioso dos tributos, a livres e dignos de o ser. Tu já conheces os bens e os males que te perseguido, perdendo direitos políticos e se recolhendo 
“capitação”. esperam e à tua posteridade. Queres ou não queres. Resolve, solitariamente ao final de sua vida.

Mudavam o curso dos meus caudalosos rios para arrancarem Senhor!”Conclamei os presentes a um momento de meditação para que 
de seus leitos os diamantes que brilham na coroa do monarca; *Barbosa Nunes e Grão-Mestre da Maçonaria Grande pudéssemos buscar as palavras de Gonçalves Ledo, a serem 
despiam as minhas florestas para enriquecerem a tua grandeza, Oriente do Estado de Goiás – barbosanunes@terra.com.brcontextualizadas neste momento lamentável de comportamentos 
que todavia deixava cair das enfraquecidas mãos…de inúmeros homens públicos no país. Usando o espaço 

E tu que deste? Opressão e vilipêndio! Mandavas queimar os propiciado na sessão de homenagem, pronunciei-me registrando 

*Eminente Ir\ Barbosa Nunes

despercebidas. No entanto, é fundamental termos consciên- tanto... Quantas vezes exigimos paciência e tolerância e, nos 
cia de que estes obstáculos fazem parte do nosso dia a dia e mostramos impacientes e intolerantes...
nos ajudam para o nosso crescimento pessoal e profissional. Primeiro precisamos adequar estes questionamentos 

Desse modo vamos procurar encarar esses desafios do para que possamos de fato reconhecer que muitas vezes 
caminho como ingredientes necessários para manter a damos excessiva atenção a fatos irrelevantes e declinamos 
chama da motivação sempre acesa e, desse modo, despertar de assuntos realmente importantes que com certeza, irão 
o desejo da superação, condição indispensável para que contribuir para o bem comum.
possamos atingir os nossos objetivos. Portanto, vamos começar a rever nossas atitudes e 

A necessidade de estarmos sempre atualizados e buscar Certa ocasião, perguntaram a um profissional de procurar trabalhar forte o nosso interior, porque nada é tão 
aprimorar nossa base de conhecimentos são ingredientes sucesso: “O que te motiva a superar os obstáculos?”. desagradável como enxergar o mundo apenas com os nossos 
indispensáveis para manter a sintonia com o compasso dos Respondeu Ele: “Os outros obstáculos...”. olhos e conviver com pessoas que se dispõem a disciplinar e 
tempos, pois se traduzem na pedra angular para que possa- O momento atual está sinalizando mudanças significati- orientar, porém só conseguem enxergar com os seus 
mos encarar com maestria os desafios do mundo moderno. vas e essas mudanças com certeza irão interferir direta ou próprios olhos.

Sabemos que as mudanças são inevitáveis e fazem parte indiretamente no nosso comportamento e isto vai exigir um Para que possamos enxergar os novos horizontes é 
da dinâmica da vida e, sem que percebamos a cada novo dia pouco mais de sacrifício e dedicação de cada um. fundamental que aprendamos a ampliar o nosso ângulo de 
estamos passando por um processo de renovação, de Assim, proponho que cada um procure fazer uma visão, procurando enxergar também com os olhos dos 
mudanças, uma vez que estamos vivos, crescendo, apren- reflexão profunda nos seus pensamentos, fazendo uma outros.
dendo e evoluindo, porque se não houvesse mudanças o faxina mental, principalmente com relação à inveja, Em sendo assim, procurem sempre manter a cabeça 
processo seria estático. arrogância, ciúme, vaidade, ódio, rancor e orgulho e, erguida, pois esta atitude faz a diferença e nos possibilita 

Para que possamos continuar caminhando de cabeça procurar ser mais exigente consigo mesmo, buscando o enxergar muito mais horizontes de oportunidades.
erguida é fundamental que procuremos pensar alto para que autoconhecimento e valorizando a cobrança interior, porque “Lembremo-nos de que nossa verdadeira riqueza é 
possamos assim subir com os nossos pensamentos, encaran- somente assim poderemos nos capacitar para ampliar nosso medida não pelo que temos e sim pelo que somos” – 
do com responsabilidade os compromissos assumidos e, ângulo de visão olhando para o horizonte e não para os Napoleon Hill
identificando as oportunidades e nunca tentar justificar o nossos pés.
que não é justificável. Já pensaram quantas vezes nos comportamos com Pensem nisso...

A estrada do sucesso não é reta, ela tem muitos obstácu- austeridade ao exigir competência nos outros quando, em 
los e normalmente esses obstáculos são muitas das vezes muitos casos nem nós mesmo estamos preparados para *Tomé Castro (MM) é consultor
oportunidades que estão camufladas e que nos passam 

Novos Horizontes

* Por Tomé Castro



12 Setembro 2012

Dia 29/08/2012 as 20:00 horas na ARLS Piratininga "A 
Fidelíssima" nº140, São Paulo/SP, Rito - REAA, localizada na R. 
Genebra, 264/278 - 8ºandar - Bela Vista - São Paulo - SP, foi 
realizada a Sessão Comemorativa de Aniversário, por seus 162 
anos de Fundação.

Na mesma oportunidade, foi concedido o título de Membro 
Honorário ao Grão Mestre Geral - GOB, Sapientíssimo Irmão 
Cláudio Roque Buono Ferreira, o qual foi muito emocionado e 
proferiu um discurso repleto de história e fatos que o ligaram com 
a Loja Maçônica e que ele sempre admirou.

SUPER SEMINOVOS  CVCSUPER SEMINOVOS  CVC

Sessão magna festiva de 
entrega de títulos do GOB

Sessão magna de iniciação na 
ARLS Wallace Vieira Borges

No dia 27 de agosto a Loja Cavalheiros da Justiça Or:. de 
Vitória-ES,  realizou Cerimônia de Iniciação de dois 
novos Irmãos, sendo eles: Rodrigo Aurelio e Rodolfo 
Freitas.
A Cerimônia contou com 11 Lojas visitantes e 56 Irmãos 
do Quadro. Ao final, foi servido um jantar em clima 
alegre e descontraído, iniciando uma calorosa integração 
entre os Iniciados e todos os membros da Oficina.

lsfcastro@gmail.com

MALHETE PARAMENTOSPARAMENTOS

MAÇÔNICOS

Malhete
Aventais - Jóias - Estandartes - Chaveiros 
 Livros de Presença - Pastas - Estatuetas

Espadas - Balandrau - Adesivos, Mimos para Presente Etc...

TEL.: (27) 3371-6244E-mail: malheteparamentos@gmail.com

Irmão Luiz Sérgio Castro
(27) 9968-5641www.malheteparamentos.com.br

www.malheteparamentos.com.br

Fatos e Flashs

Na Sessão Magna Festiva de Entrega de Títulos do 
GOB, em 27/agosto, a Loja Professor Hermínio 
Blackman do Oriente de Vila Velha, o Irmão Carlos 
Guilherme de O.Egito, representando o Grão Mestre 
Estadual, por ato nomeatório, participou daquela 
concessão de títulos de Benemérito da Ordem ao 
Irmão Antonio Carlos Guaitolini; Grande 
Benemérito da Ordem aos Irmãos  Fernando Silva de 
Palma Lima, Luiz Rampazzo e Roberto José 
Guaitolini e, Condecoração de Estrela da Distinção 
Maçônica ao Irmão Guaracy Vieira.  Fechando a 
sessão foi entregue Venerável Mestre Gedir Scardino 
Lima o Diploma e a Medalha em Comemoração aos 
190 anos do GOB.

No dia 24 de agosto a Loja Maçônica Wallace Vieira Borges 
realizou a Cerimônica de Iniciação nos Augustos Mistérios de 
três novos candidato, sendo eles: Leonardo Lamego Machado, 
Rafael Deorce e Luis Gustavo Shuartz Varejão.

A magnífica Sessão contou com a presença do Eminente 
Grão-Mestre Estadual, o Irmão Americo Pereira da Rocha e do 
Poderoso Presidente da Soberana Assembléia Legislativa, o 
Irmão José Renato Valadares, além de Mestres Instalados e o 
Venerável Mestre da Loja Co-Irmã União Vigilância e 
Perseverança, Irmão Ivomar Barbosa.

Na oportunidade, o Ex-Venerável Mestre e atual Tesoureiro 
da Loja, o Irmão Henrique Silva Hallemand recebeu a Medalha 
de Benemérito.

Ao final da Cerimônia, foi servido um Ágape em clima 
alegre e descontraído.


