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Irmãos do GOB-GO receberam  as primeiras explicações sobre 
o projeto Certificação Cadastral On-line, caixa postal oficial das 
Lojas no GOB e informativo digital. >03

O Conselho Federal realizou no dia 05/10/12, a sua 318º reunião,  e foi 
presidida pelo Eminente Irmão Ruy Ferreira Borges, Vice-Presidente, e 

contou com a presença Soberano Irmão Marcos José da Silva.        >03

Aconteceu no Clube Álvares Cabral o tradicional “Baile da 
Primavera”  em sua 19ª edição, realizado pela Loja Estrela de 
Camburi, Oriente de Vitória-ES >13

*Irmão Déo Mário Siqueira

Que idade tendes,
Sr. Luiz Gonzaga?

>07

Brasileiro assume a 3ª Loja mais antiga do EUA
O brasileiro Samir Bichara, natural do Barra do Piraí (RJ), assumiu o cargo de 
Venerável Mestre, da Loja Maçônica The Massachustts Lodge, em, Boston (Massa-
chusetts), fundada em 1770 e a terceira mais antiga dos Estados Unidos. >10

A Maçonaria está atenta

*Eminente Ir Barbosa Nunes

>08
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Direção Comercial:
Ir Henrique Gomes

TEIXEIRA DE FREITAS - BA

*IrVladimir Polízio Júnior

BREVE EM NOVA VENÉCIA-ES

IrAlferio Di Giaimo Neto

A Empresa Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda 
levou o nome de José Leite Cavalcante ao Sistema de Proteção 
ao Crédito, alegando que ele não pagara corretamente suas 
contas. Entretanto, conforme restou apurado ao longo do 
processo, não foi bem isso que aconteceu, tanto que o TJ/CE 
(Tribunal de Justiça do Estado do Ceará) entendeu que “Incorre 
em prática negligente a empresa de supermercado que autoriza 
a expedição de cartão de crédito da loja em favor de falsário, 
sem checar a veracidade dos dados fornecidos, com prejuízo ao 
autor cujo nome foi indevidamente utilizado, e posteriormente 
inscrito nos órgãos de restrição ao crédito”, e que por isso seria 
correta a fixação de danos morais no valor de 15 vezes o da 
cobrança indevida. Em outras palavras, José Leite era bom 
pagador, e nada havia a desabonar sua conduta na sociedade.

Inconformado, o supermercado levou o caso ao STJ 
(Superior Tribunal de Justiça), onde o relator, ministro Luís 
Felipe Salomão (Ag 1279018), sequer permitiu a rediscussão do 
julgado. E para tanto, destacou o ministro trechos da decisão do 
TJ/CE que considerou relevantes:

“A decisão do juiz de primeira instância é sábia, não 

merecendo quaisquer reparos.
Impende pôr em evidência a falsificação grosseira da 

assinatura do autor aposta na carteira de identidade apresentada 
pelo falsificador perante a empresa promovida, no momento da 
adesão à proposta de emissão do cartão HIPERCARD . fls. 
26/27). [...]

De outro lado, as provas do dano moral sofrido pelo autor são 
abundantes.

Avulta pela importância da certidão do CDL constante de fls. 
14, que comprova a inscrição em nome do autor, por 
determinação da demandada. (g. n.)

Igualmente relevante a declaração da Loja Maçônica Grande 
Oriente, fls. 16, comunicando a rejeição do ingresso do autor, em 
função do cadastramento no sistema de proteção ao crédito - 
SPC.”

Desse julgado destaco a força conferida pelos magistrados à 
declaração prestada pela Loja Maçônica filiada ao GOB, de que o 
nome do autor daquela lide foi recusado por constar na lista de 
maus pagadores. Logo, é pressuposto do ingresso à maçonaria 
idoneidade, daí que pessoas inseridas no rol dos inadimplentes 
não preenchem os requisitos necessários para trabalhar na 
construção de templos à virtude tampouco de masmorras ao 
vício. 

O dano moral existe pela só inclusão indevida nos 
organismos de restrição ao crédito. É bastante difícil, porém, a 
justa estimativa do seu valor. Afinal, qual o montante razoável 
para diminuir o sofrimento decorrente da injusta violação à honra 

alheia? Daí a importância, para possibilitar ao julgador a 
identificação de um preço para ressarcir a vítima de uma conduta 
ilícita, o máximo de informações. Comumente, em processos 
dessa natureza, são apresentadas declarações de concessionárias 
de veículos ou de pedidos de financiamento, por exemplo, 
aduzindo de que o negócio pretendido não pôde ser realizado 
porque havia a restrição. E o magistrado, com isso, consegue 
visualizar de modo mais concreto a extensão do dano sofrido.

Aqui, para provar o dissabor suportado, a vítima do dano 
moral apresentou ao juiz a declaração de que não fora aceito na 
maçonaria não porque seria uma pessoa sem virtudes, mas sim 
por uma inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de 
identificação dos inadimplentes. Foi essa inscrição indevida, que 
lançou o bom nome da vítima na lama dos devedores 
contumazes, que vedou sua admissão no Templo de Salomão. 
Esse o maior prejuízo suportado, o qual empresta a ideia da 
grandeza que cerca, e sempre deve cercar, quem quer que 
pretenda ingressar em nossas fileiras. Maçonaria é coisa séria. De 
todos os documentos possíveis a comprovar a quantidade de 
dano que lhe causou a indevida restrição ao crédito, optou por 
apresentar o que mais dor lhe resultou: a impossibilidade de se 
tornar neófito. 

Vladimir Polízio Júnior é deputado federal e membro da 
ARLS Fraternidade Gunaduense - Baixo Guandú-ES

A Prova do Dano Moral

Caso único entre os artistas, Michelângelo é comumente 
tido como uma espécie de super homem. Quando a morte o 
alcançou, com a idade de 89 anos, ainda estava criando obras de 
arte. Suas pinturas e esculturas de figuras de homens e mulheres 
são quase sobre humanos em beleza, força e energia. Foi uma 
criação da Renascença, sendo arquiteto, poeta, pintor e escultor 
de suprema relevância. Não foi o único; diversos artistas de 
renome apareceram nesse período, mas sem dúvida foi o maior 
artista entre todos eles.

O “mundo” de Michelângelo foi bem pequeno, restringin-
do-se as cidades de Florença e de Roma, distantes 233 Km entre 
si. Percebe-se, pois, que os efeitos enriquecedores de viagens 
ao redor do mundo não foram o motivo de sua incrível geniali-
dade.

Michelângelo Buonarotti nasceu em 06 de março de 1475, 
na cidade de Caprese, próximo à Florença e era filho de 
Lodovico di Leonardo di Buonarotti Simoni, que nessa 
cidade estava trabalhando quando do seu nascimento. Foi 
criado por uma governanta, cujo marido era mineiro e deve ter 
lhe passado as técnicas de, com um malho e cinzel, esculpir em 
pedra.

Em 1488, com treze anos de idade, foi aluno de um dos 
principais pintores da época – Guirlandaio, com técnica 
especializada em pintar e decorar paredes e tetos, em afresco. 
Depois de um ano e meio com Guirlandaio, foi notado por 
Lorenzo de Médici “O Magnífico”, o qual foi imediatamente 
surpreendido pela habilidade de Michelângelo em esculpir e 
levou-o ao seu palácio, que era o centro cultural de Florença. 
Lá, encontrou Bertoldo di Giovanni, sexagenário que havia 
sido aluno de Donatello, considerado o maior escultor do 
século XV.

Quando Lorenzo “O Magnífico”, morreu em 1492, 
Michelângelo voltou para a casa de seu pai, iniciando nessa 
época seus estudos sobre anatomia, através de dissecação de 
cadáveres. Deste modo, artistas como Leonardo da Vinci e 

Michelângelo, da Alta Renascença, podiam revelar, em suas 
obras, a musculatura por baixo das roupas porque haviam 
estudado os músculos debaixo da pele.

Em 1496, em contato com o Cardeal Riário, e devido seu 
talento, foi convidado a ir a Roma. O primeiro trabalho 
conhecido de Michelângelo foi o “Baco”, para um vizinho do 
Cardeal. Essa obra, de grande beleza e naturalidade, mostra de 
forma adequada a embriaguez do deus do vinho, Baco, que com 
as pernas semi dobradas, parece que está prestes a cair.

Em seguida fez um trabalho mais ambicioso, a “Pietá”, uma 
representação da tristeza da Virgem Maria, segurando Jesus 
crucificado, em seus braços. Peça esculpida com riquezas de 
detalhes e perfeições jamais vistas em outras obras de igual 
envergadura.

Michelângelo voltou para Florença em 1501 e encontra um 
bloco de mármore de 5,4m de altura, num quintal próximo da 
Catedral de Florença e seus serviços são encomendados para 
trabalhar o bloco, e a estátua, conforme combinado, deveria ser 
de Davi, o herói bíblico, em confronto com o gigante filisteu – 
Golias. A maravilha produzida mostra a imagem do jovem 
Davi, carregando no ombro a funda com a qual derrotará o 
filisteu Golias.

Em 1505 foi convocado pelo Papa Júlio II, para pintar a 
Capela Sistina e, em 1520, prepara a Capela dos Méd 
ici.

No final da Renascença, as cidades italianas tiveram as 
maiores realizações culturais e Florença era uma das mais 
poderosas cidades italianas, próspera no comércio de tecidos e 
sedas, tornando-se um centro financeiro internacional. 
Produziu a maioria das grandes figuras do início do 
Renascimento, começando com Cimabue e Giotto, terminan-
do com Leonardo da Vinci, Michelângelo e Rafael, entre 
outros.

Florença era normalmente uma república, mas durante 
quase todo o século XV foi controlada por uma única família – 
os Médici. Suas principais propriedades eram um banco com 
filiais ou agências por quase toda Europa, e a habilidade 
política, tradição familiar. O banco trouxe enorme poder e 
prestígio, a habilidade política os induzia a evitar danos à 
vaidade florentina, controlando a cidade por detrás dos 
bastidores. O real fundador da dinastia, Cósimo de Médici, 
usou o poder por mais de trinta anos. Ele foi grande apreciador 
das artes, embora suplantado por seu neto Lorenzo “O 

Magnífico”.
Lorenzo foi, quando Michelângelo era adolescente, seu 

protetor e estimulador na arte de esculpir, levando-o a frequen-
tar a escola por ele patrocinada, no palácio. Apesar de Lorenzo 
ter morrido em 1492, e Florença pensar estar livre da influência 
dos Médici, em 1494, após conflitos com a França, trouxeram o 
poder dos Médici de volta, mais acentuadamente em 1512, 
como veremos adiante.

Depois de 1505, já famoso por algumas de suas obras, 
Michelângelo foi trabalhar para o Papa Júlio II, em Roma. 
Esse personagem era, além de Papa, um notável guerreiro, 
tornando-se um governante poderoso, tanto leiga como 
espiritualmente. Apesar de ambos estarem sempre em atrito, 
Michelângelo pintou a Capela Sistina, tornando-se mais 
conhecido e mais famoso ainda.

Em 1513, o Papa Júlio II morre, no auge de seu poder. Como 
dissemos, os Médici se reinstalaram no poder e o Cardeal 
Giovanni de Médici, o segundo filho de Lorenzo “O 
Magnífico”, em 1514, foi inesperadamente levado ao trono 
papal como Papa Leão X, e os Médici viram-se no poder tanto 
em Florença, como agora em Roma, os “dois mundos” de 
Michelângelo.

Em 1520, o Papa Leão X, para celebrar a volta da família 
Médici ao poder, estava ansioso para erguer uma maravilhosa 
fachada na Igreja Médici de São Lorenzo, Florença. Entretanto, 
não houve entendimentos entre o Papa Leão X e Michelângelo, 
e nada foi feito.

Ainda assim, ele de maneira nenhuma havia caido em 
desgraça com os Médici. Depois de certo tempo, envolveu-se 
em um novo projeto para a igreja de São Lorenzo. Na verdade 
eram diversos trabalhos e consistiam em projetar a Capela dos 
Médici. Além disso, deveria esculpir quatro túmulos para os 
Médici, e criar uma enorme biblioteca para a Igreja. Um dos 
túmulos seria destinado ao mais importante homem da geração 
anterior: Lorenzo de Médici “O Magnífico”, primeiro protetor 
de Michelângelo. O outro túmulo seria do Irmão de Lorenzo, 
Giuliano de Médici, que havia sido assassinado já a muito 
tempo, quando Michelângelo tinha três anos.

Na velhice de Michelângelo, a Arquitetura tomou lugar da 
Escultura, permitindo-lhe continuar a moldar rochas sem o 
duro esforço de esculpir, projetando diversas Praças.

E assim, na idade de 89 anos, morre um artista cuja magni-
tude jamais será suplantada.

Michelângelo Buonarotti
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O Grão Mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás, 
Irmão Barbosa Nunes, ao lado de vários Irmãos, entre 
eles o Presidente da Assembleia Estadual, Presidente 

do Tribunal Eleitoral, Secretários Estaduais, Deputados 
Estadual e Federal, Assessores do GOEG e vários Irmãos das 
Lojas que se reúnem às segundas feiras, teve o prazer de 
receber as primeiras explicações sobre o projeto Certificação 
Cadastral On-line, caixa postal oficial das Lojas no GOB e 
informativo digital.

A reunião aconteceu na noite do dia 8 de outubro, segunda 
feira, entre 19 e 22 horas, quando o Secretário Geral de 
Gabinete do GOB, João Francisco Guimarães, Secretário 
Geral de Administração, Ronaldo Fidalgo Junqueira e o 
Analista de Negócios da Secretária de Gabinete, Wellinton 
Prazeres, fizeram as devidas explicações, sobre a disponibili-
zação para as Lojas de uma caixa postal eletrônica, que 
passará a ser exclusiva da Oficina para recebimento de 
informações do GOB e entidades vinculadas.

Certificação Cadastral On-line
Foi realizada experiência, projeto da certificação cadastral 

digital on-line, que é a expedição de carteiras de identificação 
do maçom, em caráter nacional e permanente, quando para os 
Irmãos presentes foram emitidas carteiras ilustrativas, porém 
com a demonstração de funcionamento do sistema on-line, 
havendo vários questionamentos dos Irmãos presentes, tendo 

o Grão Mestre Barbosa Nunes, já definido que a coordenação 
estadual de implantação será exercida pelo Irmão Abel 
Tolentino de Oliveira Junior e a coordenação adjunta, pelo 
Irmão Valdivino de Carvalho.

Congregação do GOEG será marco na 
informática maçônica

O Grande Oriente do Brasil disponibilizou toda estrutura e 
apoio para que os Veneráveis Mestres, por ocasião da 
Congregação Estadual Maçônica do Grande Oriente do 

Estado de Goiás, a se realizar no próximo dia 27 de outubro, 
recebam todas as orientações necessárias para a certificação 
dos obreiros de suas Lojas, pelo que o Irmão Barbosa Nunes 
não só agradece o Grão Mestre Geral Marcos José da Silva, 
como se empenha com todos os Veneráveis para que estejam 
presentes nesta primeira certificação, quando logo após em 
data a ser marcada, os coordenadores estadual e adjunto, 
ministrarão um seminário com representantes de cada Loja.

Fonte: Abel Tolentino Jr - Secretário Estadual de Comunicação e 
Informática do GOB-GO 

O Conselho Federal do GOB realizou na sexta-feira, dia 
05/10/12, a sua 318º reunião, em  Brasília-DF, e foi presidida 
pelo Eminente Irmão Ruy Ferreira Borges, Vice-Presidente, com 
a presença de 21 (vinte e um) Conselheiros Federais, do Grão-
Mestre Geral do GOB, Soberano Irmão Marcos José da Silva, do 
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do DF, Poderoso Irmão 
Lucas Francisco Galdeano e diversos Irmãos visitantes.

Na abertura dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho 
Federal deu boas-vindas aos presentes e solicitou ao Poderoso 
Irmão Derval Costa, Decano do Conselho Federal, que evocasse 
uma prece ao Grande Arquiteto do Universo.

Houve a aprovação da ata da sessão anterior, bem como a 
leitura dos expedientes recebidos e expedidos e aprovação das 
justificativas de ausências de Conselheiros.

O Soberano Irmão Marcos José da Silva agradeceu a todos os 
Conselheiros pela dedicação ao GOB e disse que o Conselho 
Federal tem um papel importante na condução dos destinos do 
Grande Oriente do Brasil.

O Conselho Federal analisou e aprovou, nessa sessão, 24 

(vinte e quatro) processos de alteração e revisão de estatutos, 02 
(dois) balancetes do GOB, meses de julho e agosto e 1 (um) 
processo de consulta (A:.R:.L:.S:. Nova Ordem do Século nº 
2151) acerca de inelegibilidade de Venerável Mestre feita por 

Loja.
A palavra franqueada foi usada por diversos Poderosos 

Irmãos Conselheiros e pelo Poderoso Irmão Lucas Francisco 
Galdeano, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do DF, que 
destacou a sua atuação como Presidente do Conselho do GODF, 
disse que levará sugestões de assemelhar a atuação daquele 
Conselho nos moldes do Conselho Federal e finalizou com um 
agradecimento ao convite para participar desta reunião.

No encerramento da Sessão o Eminente Irmão Ruy Ferreira 
Borges anunciou os aniversariantes do período, agradeceu a 
presença de todos e das autoridades presentes, em especial ao 
Grão-Mestre Adjunto do GOB-DF, desejou um feliz retorno aos 
seus lares com as bênçãos do grande arquiteto do universo, 
extensivos a seus familiares, e informou que a próxima sessão do 
Conselho Federal e última do ano será no dia 30 de novembro de 
2012, sexta-feira, às 14 horas, na cidade de Brasília-DF.

Fonte: João Antônio - Secretaria Geral de Comunicação 
e Informática
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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.

Geral

A ritualística maçônica é muito rica em significados. Aliás, 
como toda ritualística, ela é um conjunto de procedimentos 
que tem um propósito, um objetivo para ser alcançado. Cada 
passo ritualístico merece atenção, disciplina e, acima de tudo, 
o entendimento daquilo que está se fazendo. 

Ao longo do tempo, lamentavelmente, temos visto um total 
descaso e desconhecimento do que seja um ritual. Por ignorân-
cia, muitas vezes, são invertidos, ou pior, até suprimidos 
procedimentos em um ritual, desconhecendo os seus propósi-
tos, quebrando uma sequência de atos que foi estruturada para 
produzir determinado efeito. Afinal, tudo está medido, 
contado e pesado, e precisamos, antes de tudo, ter a exata 
medida daquilo que estamos fazendo, à guisa de sofremos os 
efeitos distorcidos da profanação que poderemos cometer.  
Tentaremos, humildemente, facilitar a retirada de alguns véus 
mayávicos (ilusórios) falando um pouco sobre o porquê dos 
salmos, já que é parte integrante e como poderão notar, 
importantíssimo em nossa ritualística.  

Os Salmos são um dos maiores legados iniciáticos 
deixados à humanidade nesta Quinta Raça Ária, constituindo-
se numa poderosa ferramenta de transformação na vereda da 
Iniciação. Foram ofertados à humanidade por um Rei de 
estirpe divina, o grande Davi, cujo nome, anagramaticamente, 
pode ser desdobrado em VIDA, indicando-nos sua missão 
entre os homens, ou seja, aquele que oferta a Vida espiritual ao 
seu povo, a seus seguidores ou aos seguidores da Lei, através 
de seus 150 Salmos, como uma herança espiritual para toda a 
posteridade.

O Rei Davi, sucessor de Saul, foi o segundo rei dos judeus, 
e foi quem fundou Jerusalém. Seu filho Salomão levou o 
Império judeu ao apogeu, por volta de 1000 anos antes de 
Cristo. Na narrativa bíblica Davi aparece, inicialmente, como 
tocador de harpa na corte de Saul. "Como comandante militar, 
Davi tornou-se amigo de Jônatas, filho de Saul, e casou com 
sua filha, provocando o ciúme de Saul, que o exilou. Depois da 
morte de Saul, ele governou a tribo de Judá, enquanto o filho 
de Saul, Isboset, governou o resto de Israel. Com a morte de 
Isboset, Davi foi escolhido o rei de todo Israel e seu reinado 
marca uma mudança na realidade dos judeus: de uma 
confederação de tribos, transformou-se em uma nação 
estabelecida. Ele transferiu a capital de Hebron para 
Jerusalém, que não tinha nenhuma lealdade tribal anterior, e 
tornou-a o centro religioso dos israelitas trazendo consigo a 
Arca Sagrada". 

Davi era dotado de uma multiplicidade de dons, sendo 
difícil dizer qual o mais admirável: estrategista, construtor de 
uma nação, poeta, músico e compositor.

Os Salmos é parte constituinte da Kabbala dos antigos 
hebreus, que sabiam de todo seu poder taumatúrgico. É uma 
poderosíssima ferramenta nas mãos de Iniciados, como 
escreveu o Dr. Mauro, na sua obra "A Bíblia e a Kabbala": "Se a 
Bíblia se torna silenciosa sobre a virtude oculta dos Salmos, é 
pelo fato dos mesmos serem um dos mais belos monumentos da 
Kabbala dos hebreus. E que toda iniciação cabalística sendo 
rigorosamente oral, seu sentido esotérico deveria ser o 
apanágio exclusivo dos iniciados. Estes, jamais, poderiam 
revelar aquilo que lhes foi oferecido “de boca a ouvido."

Livro dos Salmos quer dizer coleção de cânticos sagrados, 
próprios para serem cantados ao som de um instrumento 
musical de cordas, o saltério. Pelo Salmo 32, versículo 2, e 
Salmo 91, versículo 4, depreende-se que o saltério era um 
instrumento de dez cordas. Tanto a palavra Salmo quanto 
Saltério derivam do verbo grego psallo, que significa ferir ou 
tocar levemente. Saltério, também, é a designação que os 
Setenta (tradutores do Antigo testamento do hebraico para o 
grego) deram ao hinário de Israel, isto é, ao Livro dos Salmos. 

Os hebreus reconheciam e davam o saltério por um só 
volume, que chamava Sipher tihillim, que quer dizer Volume 
dos Cânticos.

De todas as escrituras, o Livro dos Salmos é o que foi mais 
vezes transladado. Por isso, foi sujeito a inúmeras alterações 
feitas pelos copiadores, umas por ignorância, outras por 
descuido, outras por ousadia. 72 sábios gregos traduziram a 
versão hebraica para o grego. Essa versão ficou conhecida 
como a "Versão dos Setenta". Dessa tradução surgiu a Vulgata 
Latina, surgiu a versão em latim denominada “Vulgata 
Latina”. Em 1790 o padre português Antonio Pereira de 
Figueiredo conclui a tradução da bíblia para o português, a 
partir da Vulgata latina, publicada em 7 volumes.

"Salmo é a verdade expressa simbolicamente". Os Salmos 
falam diretamente à nossa essência porque utilizam a lingua-
gem universal da natureza, que é a linguagem simbólica. Essa 
é a linguagem com a qual o inconsciente coletivo comunica-se 
com o ego, ou, o eu inferior através dos sonhos. Por isso, toda 
Ritualística está apoiada sobre símbolos, ou sobre uma 
simbologia transcendental. Os símbolos guardam em si o 
poder primevo místico e transcendental de algo que não pode 
ser totalmente elucidado através do intelecto, ou da mente 
concreta. Guardam aspectos que não podem ser esgotados pela 
mente racional, mas que são alcançados através da Intuição. E 
os Salmos são símbolos vivos que atuam em nossa psique. "Os 
Salmos são uma obra poética, carregada de símbolos. Por 
isso, valem, ainda, hoje. Continuam a ser sublimes, autênti-
cas” salas de símbolos e imaginação, “fonte de expressão 
para quem os reza, em tudo melhores do que orações” 
pastosas “de falsos profetas." 

O poder transformador dos Salmos e de seus símbolos 
universais é evocado através do som. Desde eras sem conta 
que os Iniciados falam a respeito do mistério do som na 
manifestação e na criação divina: "  O som é a grande arma dos 
homens e dos Deuses. Em si não é bom nem mal; é o som. O seu 
emprego fasto ou nefasto depende, exclusivamente, da 
vontade do homem." 

A criação através do som manifesta-se na natureza segundo 
várias gradações, indo desde as palavras por nós proferidas, as 

vibrações produzidas quando se entoa um mantra, até a palavra 
de passe que "abre" portais não penetrados pelo homem 
comum, culminando com a palavra perdida, que pronunciada 
da maneira correta, pode até alterar a ordem vigente do 
universo: "O SOM, aí toma um aspecto prático: físico, emocio-
nal, mental e se projeta nos Mundos Inferiores. O SOM, aí 
provoca a sensação e forma os símbolos que se transformam 
em palavras, com um sentido prático e útil à evolução dos 
Seres. Este Supremo SOM se manifesta em todas as suas 
gamas, desde o inaudível - Nahada - até as palavras mágicas e 
sagradas, surgindo daí as palavras de passe, as palavras 
Sagradas e a síntese de todas elas, conhecida na nossa 
tradição como a PALAVRA PERDIDA. Palavra Perdida, 
contada e proferida em vários tons, forma o ápice e todos os 
Mantrans..."

"No aspecto exotérico, a Palavra se torna eminentemente 
utilitarista e, assim, é continuamente reestruturada e retorcida, 
conforme os interesses predominantes da psico-fisiologia da 
Nação nos vários períodos que atravessa. Essas transforma-
ções da Palavra ao se adaptar, ou ser adaptada; às modificações 
regionais, ou mesmo nacionais, levam, progressivamente, a 
encobrir seu significado original, mas não a ponto de destruí-
lo; esse significado original perdura para sempre e poderá ser 
encontrado em suas raízes, constituindo o aspecto esotérico 
que se conserva e se revela em forma de Símbolo. No Símbolo 
estão as causas originais arcaicas ou arcanas (arca) que lhe 
deram origem, e a verbalização primordial, que lhe deu 
manifestação intelectiva." 

Os Salmos possuem a característica de Magia Teúrgica, ou 
medicina teúrgica, que auxilia-nos na vereda da Iniciação, na 
busca de nossa verdadeira essência: "A TAUMATURGIA é o 
ato de se por em ação, em atividade, digamos em atividade 
objetiva, a CONSCIÊNCIA SUPERIOR, os atributos do 
espírito; consequentemente, uma ativação, em todos nós, do 
SOM ETERNO, da Vida Universal - processo que possibilita 
manter em equilíbrio a parte veicular da individualidade. Isso é 
tornar a Mônada indivisível, não permitir que seus veículos se 
desintegrem, conduzindo-nos ao sentido da “verdadeira 
imortalidade”, ou seja, a não divisão, senão, a não desintegra-
ção dos veículos conhecidos: espírito ou inteligência, alma e 
corpo. Por isso, fala-se em corpo eucarístico.

Agora um pouco mais elucidados sobre a origem e o 
propósito dos Salmos, reflitamos um pouco sobre o porquê da 
récita do salmo 133 – Salmo da Fraternidade Universal da 
Humanidade e procuremos entender e, principalmente, 
colocarmos em prática o hercúleo trabalho que nos cabe como 
Iniciados, se é que, de fato, os somos!

* Ir Francisco Feitosa

SALMOS
A MAGIA TEÚRGICA!
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O Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil – 
Pernambuco,  Eminente  I rmão Daury 
Ximenes, recebeu na cidade do Recife, o 

Grande Primaz do Rito Brasileiro, Soberano Irmão 
Nei Inocêncio dos Santos e sua comitiva constituída 
pelos irmãos César Roberto Daniel Dourado (Chefe de 
Gabinete do Supremo Conclave do Brasilo), Otacílio 
Batista de Almeida Filho (Delegado Litúrgico do Rito 
Brasileiro na Paraíba) e Marcus Ossyvan Lima de 
Almeida (representante da A:.R:.L:.S:. Obreiros da 
Justiça nº 3209 do Oriente de Campina Grande – PB).

A recepção aconteceu em sessão da A:.R:.L:.S:. 
Vigário Bartolomeu Fagundes nº 2711 presidida pelo 
seu Venerável Mestre Ir:. Sérgio Araújo Fernandes da 
Silva e ciceroneada pelo Eminente Irmão Daury, com 
as presenças dos irmãos do quadro e dos irmãos Ivan 
Fontelles (Chefe de Gabinete do GOB-PE), Roberto 
Avellar (Secretário de Finanças), Marcos Araújo 
(Presidente da PAEL- PE), Marcos Almeida (Presi-

dente do Tribunal de Justiça Maçônica do GOB-PE), 
Carlos Penha e Faustino Ferraz (Procurador e Sub-
Procurador de Justiça do GOB-PE, respectivamente) e 
Livaldo Oliveira (Deputado Federal da loja junto a 

SAFL do GOB).
O Irmão Otacílio, Delegado Litúrgico do Rito 

Brasileiro-PB, proferiu palestra titulada de Histórico, 
Estrutura e Algumas Características do Rito 
Brasileiro. Foi uma palestra rica em detalhes sobre o 
Rito Brasileiro o que ocasionou atração em conhecer 
mais o Rito Caçula da constelação dos Ritos do 
Grande Oriente do Brasil.

Na oportunidade, o Soberano Primaz  ratificou todo 
o apoio do Supremo Conclave para a instalação de 
uma Delegacia Litúrgica do Rito Brasileiro em 
Pernambuco, nomeou o Eminente Irmão Otacílio 
Filho, também Delegado Litúrgico do Rito Brasileiro 
para Pernambuco e o incumbiu de enviar todos os 
esforços necessários para o desenvolvimento e 
crescimento do rito no Estado.

Fonte: Irmão Sérgio Silva, 2º Vigilante da a A:.R:.L:.S:. Vigário 
Bartolomeu Fagundes nº 2711  Or:. de Recife-PE

Pernambuco

Em sessão ordinária realizada no dia 10 de outubro, quarta-
feira, com a presença do Grão-Mestre Barbosa Nunes e com a 
condução do Venerável Wagner Serafim Ferreira, a Loja Fraterna 
União 1615, Oriente de Goiatuba, recebeu a Comenda Jair Assis 
Ribeiro e Moção de Gratidão enviada pelo Soberano Grão-
Mestre Marcos José da Silva.

Irmãos homenageados
Por encaminhamento do Grande Oriente do Brasil receberam 

títulos de Grande Benemérito, Estrela da Distinção Maçônica e 
Cruz da Perfeição Maçônica os Irmãos Túlio Ostílio Vieira, 
Aécio Ney Rodrigues Borges, Carlos Henrique da Silva, Ademar 
José de Mendonça e José Pinto Pereira,  todos eles portadores de 
trabalhos permanentes em prol da Oficina.

Comenda Jair Assis Ribeiro e Moção de Gratidão
A Loja Fraterna União recebeu Moção de Gratidão enviada 

pelo Soberano Marcos José da Silva, entregue ao Venerável 
Mestre Wagner Serafim Ferreira tendo ao seu lado os ex-
Veneráveis Lucimar Parreira Borges, Antônio Arcencio Neto, 
Carlos Henrique da Silva e Custódio Waldemar de Souza.

A Moção de Gratidão, acompanhada pela Medalha “190 anos 
do GOB” foi entregue em nome do Soberano Marcos José da 
Silva, pelo Deputado Federal da Oficina, Irmão Volneimar 
Lacerda Oliveira.

A Comenda Jair Assis Ribeiro, da mesma forma foi entregue 
ao Venerável e aos ex-Veneráveis, pelos Irmãos João Batista 
Machado, Tochió Iwace e Ailton Lopes Guerra.

Antes e após Barbosa Nunes
Grão-Mestre Barbosa Nunes agradeceu aos Irmãos 

presentes, em especial ao Deputado Federal Atanair Vieira do 
Carmo, Conselheiro João Batista Machado, Secretários 
Estaduais Tochió Iwace, João Ricardo de Podestá Botelho, 
Assessor Daniel Duarte, Venerável Mestre José Osvaldo de 
Oliveira, ao Irmão João Batista, da Sereníssima Grande Loja, 
também aos Deputados Volneimar Lacerda Oliveira e Ailton 
Lopes Guerra.

O Irmão Barbosa Nunes ficou muito sensibilizado e 
responsabilizado pelas palavras do Orador, Irmão Custódio 

Waldemar de Souza, que afirmou “A Maçonaria de Goiás tem 
um divisor: antes de Barbosa e após Barbosa Nunes”, segundo 
ele uma mudança muito positiva, serena, humilde e que levou o 
Grande Oriente às Lojas. A partir de Barbosa, o Grão-Mestre vai 
as Lojas e não como ocorria, as Lojas é que tinham de ir ao Grão-
Mestre. Na sua palavra final cumprimentou o Coordenador 
Antonio Arcencio pelo trabalho que vem realizando, fazendo-se 
presente nas Oficinas da região Sul.

Ao encerramento, pelo Assessor Daniel Duarte, foi feito 
registro fotográfico dos Irmãos presentes e do Quadro da Loja, 
encerrando-se com um jantar com as presenças das cunhadas da 
Fraternidade Feminina da Loja Fraterna União.

Goiás

VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL
www.omalhete.com.br

E-mail: vendas@omalhete.com.br

Telefone: (27) 3371-6244 - 9968.5641

Malhete Paramentos Maçônicos
Paramentos para todos os Ritos e Graus

ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL VIA CORREIOS
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Dicas de Saúde

Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 
2000 e 2010, a mortalidade por acidente vascular 
cerebral (AVC) caiu 32% na faixa etária até os 70 

anos, que concentra as mortes evitáveis. Apesar disso, a 
doença está entre as principais causas de morte e internação 
no país, segundo o próprio ministério, e, só em 2010, mais 
de 33 mil pessoas morreram em decorrência de AVC nessa 
faixa etária.

A Organização Mundial de AVC (WSO) alerta que, no 
mundo, 15 milhões de pessoas têm AVC a cada ano, e, 
dessas, cerca de 6 milhões não sobrevivem. O presidente da 
WSO, Stephen Davis, na abertura do 8° Congresso 
Mundial de AVC, que ocorreu hoje (10), disse que esse 
problema “pode ser evitado, tratado e pode ser manejado a 
longo prazo”.

O acidente vascular cerebral decorre da insuficiência no 
fluxo sanguíneo em uma determinada área do cérebro. Essa 
falta ou restrição no fornecimento de sangue pode provocar 
lesão ou morte celular e danos nas funções neurológicas. 

Além de provocar 
mortes, o AVC é a 
principal causa de 
incapacidade em 
adultos no mundo.

A WSO reco-
menda, para saber 
se uma pessoa está 
tendo AVC, primei-
ramente, pedir que a pessoa sorria e que se observe se o 
sorriso está torto. Em seguida, verificar se ela consegue 
levantar os dois braços. Outro passo é verificar se há alguma 
diferença na fala, se está arrastada ou enrolada. Caso seja 
identificado algum desses sinais, deve-se procurar 
imediatamente um serviço de saúde.

O Brasil participa da campanha mundial de combate ao 
AVC da WSO “6 em 1”. O nome da campanha é uma alusão 
à estatística que aponta que a cada seis pessoas, uma terá 
AVC durante a vida.

Na abertura do Congresso, o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, disse que é fundamental reduzir o 
tempo entre a percepção dos sintomas e a aplicação dos 
medicamentos. “Uma parcela muito pequena que tem 
sintomas de AVC chega ao serviço especializado antes das 
quatro horas e meia, período chave para reduzir a mortali-
dade”, disse o ministro.

No evento, Padilha assinou a habilitação que cria dois 
Centros de Atendimento de Urgência – Tipo 3, voltados 
para pacientes com AVC, um em Fortaleza (CE) e outro em 
Porto Alegre (RS).  Este terá dez leitos e aquele, 20 leitos.

Até 2014, o Ministério da Saúde deverá investir R$ 437 
milhões para ampliar a assistência a vítimas de AVC. Desse 
total, cerca de R$ 370 milhões serão utilizados para 
financiar leitos hospitalares e R$ 96 milhões serão 
aplicados na oferta de tratamento com uso de Alteplase 
(enzima que ajuda na dissolução de coágulos sanguíneos).

Caminhadas rápidas podem reduzir o risco de ter 
ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral pela 
metade. É o que revelam pesquisadores do Bispebjerg 
University Hospital, na Suécia.

Os resultados sugerem que é a intensidade e não a 
duração do exercício que conta. A pesquisa descobriu 
que a caminhada em ritmo acelerado reduziu os fatores 
de risco para derrames e problemas cardíacos em 50%, 
enquanto a corrida os reduziu em 40%.

A equipe, liderada por Adam Hoegsbro Laursen, 
analisou asaúde de mais de 10 mil homens e mulheres 
da Dinamarca entre as idades de 21 e 98 anos, que 

foram monitora-
dos durante 10 
anos.

Os pesquisado-
res mediram os 
níveis de atividade 
dos participantes e 
compararam os 
efeitos da corrida, 
d a  c a m i n h a d a 
r á p i d a  e  d o 
s e d e n t a r i s m o 

sobre os marcadores de saúde cardíaca.
Os resultados mostraram que a caminhada rápida 

proporcionou maior efeito protetor do que a corrida.
"Este estudo nos mostra que apenas as atividades 

físicas que nos deixam com sensação de calor ou nos 
faz respirar mais fortemente que são bons para a nossa 
saúde. Correr ou andar rapidamente faz o coração bater 
mais rápido e exercita o músculo cardíaco. Todos nós 
devemos tentar fazer atividades a cada dia que indu-
zam o bombeamento do sangue", afirma Maureen 
Talbot, da British Heart Foundation, no Reino Unido.

Caminhadas rápidas reduzem risco de ataque cardíaco e AVC pela metade

Uma bela macarronada ao sugo, uma pizza 
marguerita, uma bruschetta, canapés, gaspacho, um 
pouco de tomate seco, recheado, confitado, assado, os 
mais variados molhos e pratos são possíveis de fazer 
com o tomate.

Não, não vou sugerir uma superalimentação, afinal, 
manter a boa forma é fundamental. Mas vale falar sobre 
este fruto do tomateiro (Solanum lycopersicum, 
Solanaceae), geralmente confundido com um legume,  
e sua relação com a diminuição no risco dos homens 
terem um acidente vascular cerebral (AVC).

Um estudo publicado pela revista Neurology nesta 
semana relaciona os níveis de licopeno no sangue com a 
incidência da doença. Foram analisados dados de 1.301 

homens da Finlândia, com idades entre 46 e 65 anos. O 
acompanhamento durou 12 anos, período no qual 67 
deles sofreram um AVC.

Os homens estudados com os mais altos níveis de 
licopeno no sangue tinham 55 por cento menos 
probabilidade de ter um acidente vascular cerebral em 
comparação com aqueles que tinham os níveis mais 
baixos de sangue. Eles foram agrupados de acordo com 
seus níveis de licopeno no sangue. Naqueles com níveis 
mais baixo (258), 25 tiveram AVC. Nos de mais altos 
níveis (259), foram onze casos.

O licopeno é um antioxidante, assim como outros 
alimentos, mas não basta ingerí-lo para se considerar 
imune às doenças. São necessários hábitos sadios que 
contribuam para a prevenção, como evitar o tabagismo 
e se prevenir quando ocorrem outros fatores de risco, 
como a idade e o diabetes. Como alertam os 
pesquisadores, não há uma relação direta de causa e 
efeito em relação ao consumo do tomate, mas uma 
indicação de seus efeitos.

Outras pesquisas já haviam indicado que o licopeno 

tem capacidade para diminuir o LDL (mau colesterol) e 
evitar a formação de placas nas artérias.

Dessa forma, fica aqui o conselho de sempre.  Faça 
das frutas e legumes personagens presentes em sua 
alimentação. O tomate, por exemplo, se apresenta em 
diferentes tipos (cereja, caqui, carmem, débora, 
italiano, holandês,  ligúria, sweet grape, san marzano) e 
possibilita uma infinidade de opções de utilização.

Ele é rico, além do licopeno, em vitaminas dos 
complexos A e B e minerais como o fósforo e potássio. 
Conta, ainda, com ácido fólico, cálcio e frutose.  Para os 
que estão preocupados com a forma física, é bom saber 
que sua composição principal é a água, com isso contém 
cerca de 14 calorias a cada cem gramas. Para os homens, 
é um importante aliado também na prevenção do câncer 
de próstata.

Ou seja, tirando, os acompanhamentos, o que 
praticamente só é possível nas saladas, o tomate pode 
ser consumido sem culpa.

*Dr. Flávio Cure Palheiro é cardiologista e clínico geral .
Fonte: http://jblog.jb.com.br/asuasaude/

Os poderes 
do tomate

*Dr. Flávio Cure Palheiro
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Um personagem tem a medida exata das estórias que o 
imaginário popular dele conta. Mormente se em torno deste 
personagem tais narrativas vem a se confundir com a dura 
realidade, da sua origem ao seu desfecho, em nosso plano. Pior 
sendo quando a obra por ele criada nos remete a sua (dele) rotina, 
ao longo dos caminhos que o mesmo resolveu percorrer levando 
a vida a andar por esse pais, aboiando muitas vezes no asfalto.

De onde vindes, teria perguntado “ Seu “ Januário ao filho 
prodigo quando da chegada dele ao lar deixado ao nascer do sol, 
na calada da madrugada, paralelizando o eixo Exú/Rio. Traje 
janota, nem de longe comparável ao tradicional gibão de couro 
dos tempos do alazão para vaquejar e da farinha com rapadura 

para a “boia”... Orgulhoso teria ele mostrado ao 
velho a bela sanfona de 8 baixos como resposta a 
outra pergunta: o que trazeis? Sanfona essa cuja 
função já se fazia impor no cancioneiro popular de 
uma nação cuja memória tem sido comprovada-
mente curta mas estranhamente atual quando a 
prosa gira em torno do filho famoso das terras da asa 
branca, do assum preto cujo cantar presente nos 
versos da canção homônima podem ser até auto 
descrição do sertanejo alegre privado de ver 
também com um dos seus (dele) olhos. E pensar que 
aquele moço de chapéu de couro tivera a ousadia de 
responder ao ser questionado sobre o que queria 
muito certamente respondeu aos músicos com quem veio a ter 
seu primeiro contato: um lugar entre vós, lugar esse que ao ser 
concedido tornou-se perpétuo e atemporal. Exatamente como 
suas canções ricas de lições harmônicas e poéticas nascidas ora 
de si próprio ora de parceiros iluminados ao criar assertivas tipo 
não se vive só metade e não se prende água na mão ou esmola a 

homem são mata de vergonha ou vicia; gen 
de alta linhagem nos deixou um rebento para 
fazer em tempos e linguagem modernos a 
prova da genialidade inacabada o qual 
infelizmente marchou logo ao seu encontro 
na eternidade.

Cem anos, responderias hoje se pergunta-
do sobre que idade tendes; é pouco para 
aqueles que entenderam que uma casa com 
uma acácia amarela pode servir de oficina 
para aprendizes se irmanar em busca de 
harmonia e concórdia.

A noite já veio, boiadeiro, e levaste para 
junto do bem as lições que ele nos permitiu aprender através da 
sua arte real, Mestre Luiz Gonzaga.

O Irmão Déo Mário Siqueira é MI, membro da ARS 
Caridade e Esperança, Oriente de Jacaraipe - Serra-ES

*Irmão Déo Mário Siqueira

Tesoureiro, termo bem elegante para uma função que é uma 
mescla de contador, cobrador e até padre em dias de confessioná-
rio.

Quando se recebe um cargo administrativo, a vaidade supera 
totalmente a responsabilidade, dando forças ao lado cego,  
político ou mesmo frustrado que temos.

Obviamente, vamos iniciar uma gestão já com novidades, 
planilhas eletrônicas, recibos automáticos, contabilidade 
computadorizada e tudo mais que o seu antecessor não usava, 
mas você tem habilidades e quer renovar, mostrando um serviço 
novo e personalizado, digno de elogios incontestáveis. A 
dedicação a esta inovação leva dias de estudo e planificação.

Trocando idéias com o seu antecessor, chegamos à conclusão 
que tal inovação é realmente superior a “mobralesca” contabili-
dade anterior, vindo efetivamente balançar nosso ego de ser 
superior.

Começamos a empregar tal “notoriedade administrativa” já 
no primeiro mês. 

Na expectativa de apresentar tal beleza, de forma bem 

humilde, fiquei aguardando a iniciativa dos contribuintes... 
minha primeira decepção!! Não que as pessoas não estavam 
pagando, pois havia dinheiro em caixa, deixado pela administra-
ção arcaica,  mas ninguém havia visto o trabalho do novo 
tesoureiro. 

Decidi entrar na onda do meu antecessor, cobrar, de forma 
bem rude, claro! E foi minha segunda decepção, pois ninguém 
me levou a serio. Até me nomearam um adjunto, me senti 
importante (????) pois somente o meu cargo tinha um, mas a 
“vozinha” dele também não era aquela... do antigo tesoureiro, 
simpática e convincente.

Após muitos apelos e esperneios, as mensalidades começa-
ram a aparecer, no principio, ninguém compreendia a tal planilha 
mágica, mas a credibilidade de seu elaborador não a deixou cair 
em descrédito, no entanto foi outra frustração.

E assim nosso trabalho artístico começou a surtir os efeitos 
esperados, facilitados pela tecnologia, mas longe da compreen-
são dos participantes. E o nosso trabalho começou a tomar um 
volume maior, principalmente quando das festas, onde haviam 
venda de ingressos, compra de mercadorias, contratações e 
outros pequenos itens enlouquecedores, foi quando meu adjunto 
se dispôs a me ajudar, mas.... aquela belezura informatizada 
merecia um curso intensivo para sua compreensão.

Outra festa e meu antecessor assumiu não só a contabilidade 

mas todo o trabalho pertinente a minha função nesta ocasião e 
terminado o balanço final, me passou tudo pronto, só tive o 
trabalho de fazer o deposito bancário e lançar no livro caixa. 

Cobrança por e-mail, apresentando conta individual, deu 
certo, coisa fina!!

Mas a quanto tempo não assisto a uma reunião sem pensar em 
contas!!!

Não consigo sair no fim da reunião nem para ir ao banheiro!!! 
Resultado dos e-mails!!!!

Mas, minha consciência pesa quando lembro que atrasava 
mensalidade ao antigo tesoureiro. Que homem bom e sábio! Ele 
sabia realmente fazer uma administração sem “lero-lero” e 
perfeita.

Agora a última frustração: existe um programa, de custo 
baixo, que faz tudo isto que me rasguei para implantar e muitas 
vezes melhor.

Mas digo de coração, que é uma função terrível e que 
ninguém a quer para si em uma loja, só que a participação é doce! 
Largamos nossos compromissos para fazer um caixa, lançamen-
tos de banco, enfrentar filas para pagamento de contas, fazer 
depósitos, tudo em prol de uma luta que nunca deverá ser 
simplesmente por motivos históricos passados, mas sim visando 
o presente e o futuro de uma nação carente de pessoas com alma 
retilínea.

Que idade tendes,
Sr. Luiz Gonzaga?

Tesoureiro
Irmão Reynaldo Caplun

D
entre as várias dificuldades  de um Grão-Mestre recém-
eleito, a maior  é compor a equipe de trabalho, pois, os 
membros dos chamados Altos Corpos, por força da legis-

lação,  não podem ser remunerados. 
   Durante a nossa administração, tivemos a felicidade de 

superar  este obstáculo  e conseguimos recrutar  vários abnega-
dos e competentes irmãos para ocupar  os cargos existentes. 

Sem ter a necessidade de  nominá-los e também pela exten-
são da lista,  queremos nesta oportunidade, externar sinceros 
votos de agradecimentos a todos aqueles que participaram do 
Grão-Mestrado,  pela dedicação, fidelidade e  desempenho 
elogiáveis  na execução de suas atribuições. 

 Cada um com sua personalidade, comportamento e gênio 
marcantes, durante os quatro anos, além de executarem bem suas 
funções, tiveram, sobretudo, oportunidade de se conhecerem 
melhor. A integração foi possível através do convívio diário e 
com participação nas comitivas de visitação às Lojas, tendo em 
vista que,   era de praxe fazer comitivas com número bastante 
significativo de Secretários, Deputados e outros convidados. 

Certa feita, formamos uma comitiva para uma Sessão Magna 
de Iniciação na ARLS Dr. Idiálvaro Dessaune nº 2298 do Oriente 
de Piúma, a convite do Venerável de então,  o Irmão Antonio 
César Coelho dos Santos. Como fazíamos sempre, convocamos 

os Secretários e convidamos alguns Deputados Estaduais. O 
transporte utilizado foi a “Sprinter” de propriedade e direção do 
Secretário de Transporte Irmão Juvenal Pinheiro de Paiva. A 
organização da comitiva, que era de  responsabilidade do  Chefe 
de Gabinete Irmão Roberto Lucio de Castro, nos avisou momen-
tos antes da partida, a impossibilidade do comparecimento do 
Secretário de Administração Irmão Hélio Soares da Luz  Sodré 
em razão de  problemas particulares. 

Seguimos para Piuma, onde participamos da Iniciação e em 
seguida, após o jantar,  embarcamos na nossa condução para o 
retorno.  A viagem de volta transcorria normalmente, quando no 
contorno rodoviário de Guarapari, o Deputado Hélio Vicente 
Garibaldi,  que estava sentado ao lado do motorista, solicitou que 
o mesmo desse uma paradinha para uma necessidade fisiológica. 
Diante da urgência e insistência do pedido, Juvenal procurou um 
lugar mais adequado para fazer o “Pit stop”.  Após livrar-se do 
problema causado pela cerveja do ágape, Garibaldi, retornou 
para prosseguirmos com a viagem. Passaram-se alguns minutos 
e percebemos que éramos seguidos por uma viatura policial com 
giroflexo e sirene ligados. Sem perceber que o alvo era o nosso 
veículo, Juvenal continuou dirigindo não demonstrando  inten-
ção de estacionar. Ouvimos então, pelo alto-falante da viatura a 
ordem de parar.

 Devidamente estacionados, num local impróprio, uma vez 
que, era ermo e completamente escuro, ouvimos novamente a 
ordem:

— Vocês dois descem com a mão na cabeça. 
Os Policiais não tinham visto que não eram apenas dois.  

Juvenal e Garibaldi que estavam na frente, desceram com as 
mãos para cima e na sequência os que estavam atrás, um total de 
15 irmãos, todos trajando ternos pretos.   Quando perceberam a 
existência de outras pessoas, os PMs se entrincheiraram atrás das 

portas da viatura, com as armas de grosso calibre apontadas em 
nossa direção e um graduado gritou nervoso:

— Aqui é o Tenente  Fulano de Tal da Policia Militar, todo 
mundo com a mão na cabeça.

Neste instante,  ouviu-se a voz salvadora:

—  E aqui é o Coronel Dematée. 
Era o Secretário de Assistência e Previdência Social Lídio 

Felix Dematée que por estar sentado lá nos fundos, foi um dos 
últimos a sair da Sprinter.

Ao ser reconhecido,  Coronel Dematée ouviu um formal 
pedido de desculpas que foi recebido e devolvido com uma sutil 
e elegante descompostura,  admoestando-os  quanto a forma 
equivocada  da abordagem do veículo.

Retornando à viagem e refeitos do susto, os comentários 
dentro da Van eram os mais variados possíveis, levando-se em 
conta que,  pela inabilidade dos policiais,  poderia ter acontecido 
uma tragédia.

 De repente,  alguém comentou:

— Nós demos sorte do Dematée estar conosco.
E o Juvenal no alto da sua sabedoria retrucou:

— “Eles que deram sorte, pois Dematée é um cavalheiro, 
se fosse o Coronel Sodré iria dizer “Teje Preso” e fazer eles 
irem marchando até o Quartel de  Maruipe”. 

Reinou silencio em toda VAN, numa nítida demonstração 
que a comitiva estava de pleno acordo.

 Depois deste episódio Juvenal só viajava se tivesse um Coro-
nel presente.

* O Ir.: Cecílio Andrade de Oliveira é Grão-Mestre 
Honorário do GOB-ES 

Cecilianas
Crônicas

* Ir Cecílio Andrade de Oliveira

                                                         Teje Preso
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Vou ao livro “Poder, Violência e Criminalidade”, de Railda 
Saraiva – Editora Forense, e encontro como principais expres-
sões de criminalidade organizada e atual, “A criminalidade de 
bandos ou quadrilhas ocasionais”, “A praticada pelas quadrilhas 
permanentes” e “A criminalidade de grupos econômicos”, 
grupos sociais e privados, onde aparecem abraçadas com a 
corrupção política.

A corrupção política é a conduta perniciosa dos governantes, 
que estimula a práticas ilícitas dos governados. Este é um 
comportamento por demais conhecido na História do Brasil e que 
nos últimos tempos ganhou proporções monstruosas, chegando a 
um ponto em que não se sabe o que é publico e o que é particular, 
para quem governa.

O exemplo é o “mensalão”, que colocou o Brasil nas manche-
tes mundiais do crime, sendo condenadas figuras que viviam na 
intimidade da república brasileira, circulando e ocupando os 
mais altos cargos da nação, vivendo em espaços das grandes 
decisões de seus interesses e sempre atuando às escondidas.

O ministro José Celso de Melo Filho, que se notabiliza pelos 
seus seguros e pedagógicos votos de alto conteúdo, chama o 
“mensalão” de: “Projeto criminoso de poder” e “macrodelin-
quência governamental”. “Estamos a tratar de uma grande 
organização criminosa que se constituiu à sombra do poder, 
formulando e implementando medidas ilícitas com finalidade de 
realizar um projeto de poder”.

No seu voto ainda diz: “Os partidos envolvidos no “mensa-
lão”, feriram a democracia ao gerar um arbitrário desequilíbrio 

de forças no parlamento, vindo até, em frontal transgressão, a 
asfixiar o exercício pleno da oposição política, e eis ai mais uma 
das gravíssimas consequências provocadas pelo projeto 
criminoso de poder, engendrado, concebido e implementado a 
partir das mais altas instâncias governamentais, praticado pelos 
réus desse processo”.

Na publicação que embasou meus estudos no curso de 
formação de delegados da Polícia Civil de Goiás, que servi com 
muita honra e dignidade, pesquisei e meditei sobre análises 
contidas, entre elas a afirmativa: “Os governantes representam 
para o povo não apenas aqueles que conduzem os destinos da 
nação, mas, também modelos a serem imitados. Naqueles em que 
se concentra o poder, concentram-se também, a rejeição e a 
admiração da coletividade”.

Em “Elementos de Sociologia”, de Samuel Koenig, Zahar 
Editores, o autor aponta que: “Criminalidade burocrática são os 
crimes cometidos por pessoas de nível sócio-econômico superior 
e médio em seus negócios e práticas profissionais. É tão 
difundida, que praticamente nenhum negócio ou profissão deixa 
de ter seus autores e muitas vezes é possível obter mais notícias 
de crimes nas páginas financeiras dos jornais do que na primeira 
página”.

O “Manifesto da Maçonaria Goiana”, por mim assinado e 
pelo Grão Mestre Ruy Rocha de Macedo, é a voz dos maçons. Em 
nome das potências que representamos, Grande Oriente do 
Estado de Goiás e Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, 
entidades profundamente unidas, diante da máxima goiana, “Em 
Goiás temos duas potências e uma só maçonaria”, firmamos que a 
maçonaria sempre presente e combativa, está atenta, condena, 
leva aos templos e aos milhares de integrantes a sua indignação, 
apoiando todas as iniciativas em favor da moralidade e contra a 
corrupção.

Os comportamentos desviantes daqueles que nos represen-
tam, além da prática criminosa pessoal, servem de estímulo a 

outras classes, que passam a atuar por imitação, convencidos que 
a regra é a impunidade.

“Assim, quando a população é posta em contato contínuo de 
seus dirigentes, quando toma conhecimento de que expoentes do 
mundo político, pessoas de elevado prestígio social e até mesmo 
altas autoridades da cúpula dirigente estão envolvidos em 
falcatruas e negociatas, dissemina-se no meio da coletividade 
não apenas o descrédito na classe dirigente mas, também, ali se 
desenvolve a descrença em valores básicos como honestidade, 
civismo e honradez. Há uma erosão da eticidade, com a quebra de 
padrões éticos, levando à proliferação de crimes contra o 
patrimônio particular, sem que os agentes se sintam propriamente 
criminosos”.

A maçonaria está atenta e participativa quanto ao momento 
atual. Temos consciência do quanto os maçons contribuíram para 
que o projeto “Ficha Limpa” fosse aprovado, resultando em 
centenas de candidaturas que pela história pessoal negativa, 
tiveram representantes impedidos de participarem como 
candidatos.

Estamos sendo ouvidos e mais ainda participaremos de 
grupos que estão se organizando para a necessária reforma 
política, que se feita pelos interesses da população, como foi o 
“Ficha Limpa”, será mais um grande avanço.

Não podemos mais continuar com violência tamanha, 
despropositada, que se custa a crer provenha de seres humanos, 
que põem fim a vidas, causam males à saúde, educação, 
segurança e outros, no desvio de recursos sociais.

Há tempo estamos vivendo situações e condições ameaçado-
ras, violentas a um razoável bem estar e que precisam ser 
minoradas ou eliminadas, impedindo que cheguemos a uma 
desorganização social, já caminhando para a insatisfação geral 
das pessoas, sobretudo, e especialmente, nas áreas da justiça, 
segurança e saúde.

*Barbosa Nunes  e Grão-Mestre da Maçonaria Grande Oriente do 
Estado de Goiás – barbosanunes@terra.com.br

A Maçonaria está atenta

O índice de criminalidade registra aumento altamente 
progressivo e alarmante, colocando a população como refém da 
criminalidade, gerando forte e real impunidade.

A Maçonaria Goiana sempre foi presente e combativa, 
especialmente nos últimos tempos em que a corrupção se alastrou, 
atingindo os mais diversos setores da nação. Em consequência 
acontece neste momento um julgamento histórico pelo Supremo 
Tribunal Federal, cujo resultado esperam os maçons, seja um marco 
de mudança no comportamento daqueles que tem responsabilidade 
na direção dos setores públicos em seus poderes e nas mais diversas 

entidades privadas.
A Maçonaria Goiana apóia total e irrestritamente o Supremo Tribunal Federal, Polícias 

Federal e Estadual, Ministério Público e Procuradoria da República, nos processos de 
fiscalização, investigação e julgamento dos atos lesivos à sociedade. Os envolvidos no 
chamado “Escândalo do Mensalão”, devem ser tratados como réus praticantes de crimes de 
corrupção e julgados ao rigor da lei. Entendemos que a corrupção causa o rompimento da 
segurança. No Brasil criminalidade e corrupção andam de mãos dadas.

O momento não foge à regra. Possuímos altas taxas de crimes, como homicídios e roubos, 
o que nos inclui na lista dos vinte países mais violentos do mundo. A miséria impele ao roubo e 
à prostituição, portanto num "lar que não há pão não há razão" e menos ainda escrúpulos.

Precisamos reagir contra o aumento da violência e a morte de pessoas inocentes, tratando 

com mais rigor a quem comete os delitos e punindo seus praticantes.
Em cruzada nacional pela ética na política, sempre levamos e 

agora muito mais, o assunto para o interior dos nossos Templos, 
fazendo posicionamento de que os maçons devem constantemente 
estarem com ações práticas e incisivas em suas áreas de influência, 
com o grito de alerta: “Basta de violência e corrupção”!

Estamos engajados sinceramente e comprometidos com aqueles 
que acreditam na mudança do tempo atual, para um tempo mais 
honesto e justo.

É preciso uma mudança de mentalidade, em que as pessoas não 
aceitem passivamente a violência, e realmente lutem contra ela. Como 
sempre se comportou em todos os momentos decisivos de nossa nação, a Maçonaria Goiana 
se une mais uma vez à sociedade na busca pela construção de uma nova consciência, para 
assim, verdadeiramente atingirmos o objetivo comum que é viver em um mundo melhor para 
nós e as gerações futuras.

MAÇONS DE GOIÁS. UNIDOS COMBATENDO A VIOLÊNCIA E A CORRUPÇÃO

RUY ROCHA DE MACEDO                                   EURIPEDES BARBOSA NUNES
    Grão-Mestre GLEG                                                       Grão-Mestre GOEG                               
                                                                                 

*Eminente Ir Barbosa Nunes
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As perguntas que habitualmente nos fazemos quando nos 
defrontamos com uma situação desfavorável do mercado e não 
estamos conseguindo atingir nossos objetivos, ou nos momentos 
de incertezas que poderão nos afetar no nosso dia a dia, seja no 
âmbito pessoal e/ou profissional, ou ainda, nos momentos de 
crise que são noticiadas pela imprensa, normalmente são as 
seguintes: “O que devo fazer para retomar um crescimento 
sustentável neste momento de incertezas onde o mercado não 
está respondendo conforme a nossa expectativa?”, ou “O que 
fazer para me sobressair nos resultados que a empresa espera de 
mim?”, ou ainda, “Quais estratégias deverei adotar para 
minimizar os impactos negativos deste momento tão delicado”. 
Evidentemente, são momentos onde nunca devemos agir pelo 
impulso, precisamos sim, nos concentrar e pensar nas várias 
alternativas antes de tomar qualquer decisão, porque toda 
decisão tomada por impulso pode agravar ainda mais a situação.

Quando nos defrontarmos com estas situações, precisamos 
tomar muito cuidado, porque isto pode criar um verdadeiro 
“efeito cascata” que começa com as preocupações que vêm de 
cima, atinge as lideranças e a partir daí toda a equipe fica 
envolvida com consequências muito negativas e podem 

traduzir-se em desconforto, desconfiança e até mesmo 
instabilidade emocional, o que bloqueia nossa capacidade de 
enxergar alternativas eficientes e eficazes para que se consiga 
superar com maestria estes momentos transitórios.

É fundamental que antes de tomarmos qualquer decisão, 
procuremos raciocinar e nos conscientizarmos de que as regras 
que regem o mercado estão relacionadas ao momento econômi-
co que vivemos e que é necessário não nos deixarmos envolver 
pelo emocional, passando a encarar a realidade momentânea por 
outro ângulo para que se possa assim pensar de forma racional e 
desenhar estratégias eficientes que visem superar com 
inteligência estas situações desconfortantes pela qual estamos 
passando.

Certa ocasião fui convidado para participar de uma reunião 
com o objetivo de identificar as necessidades e adequar um 
modelo de palestra motivacional com o propósito de elevar a 
autoestima da equipe. Não demorou muito tempo e pude 
diagnosticar o foco do problema, pois estava no tom de abertura 
da reunião, quando de forma incisiva ouvi a seguinte expressão: 
“Se a situação não melhorar temos que começar a pensar em 
demissões...”. 

Ora, todos nós sabemos que o comportamento de uma equipe 
reflete o modelo da liderança exercida e se o líder não se policiar, 
se deixando contaminar por acontecimentos negativos, sem que 
perceba, estará criando uma atmosfera propícia para desenfrear 
um verdadeiro “efeito cascata”, onde toda a equipe vai ficar 
contaminada.

Evidentemente que as frustrações e/ou conflitos interpessoa-
is são os principais fatores para comprometer o ambiente na 

empresa, levando a consequências negativas e provocando 
desmotivação da equipe, comprometendo assim o resultado 
final. 

Portanto, um líder talentoso consegue identificar e corrigir 
essas áreas de insatisfações fazendo com que o ambiente e as 
pessoas mudem e passem a investir mais nos seus talentos. 

Desse modo, é responsabilidade de todo líder criar um 
ambiente propício para que sua equipe desenvolva a capacidade 
de se automotivar. 

Policiar sua linha de comunicação é ingrediente indispensá-
vel para que estes reflexos não extrapolem a razão, pois caso 
contrário, poderá reinar na equipe um sentimento de inseguran-
ça e desconfiança, e a partir daí é disparado o “gatilho” da 
desmotivação generalizada.

Assim, vamos procurar valorizar as competências e trabalhar 
forte no desenvolvimento dos talentos, porque somente assim 
conseguiremos neutralizar as áreas de conflitos, no mesmo 
tempo em que estaremos criando mecanismos para evitar que os 
funcionários se deixem contaminar pelos acontecimentos 
negativos e/ou notícias de crises.

Todo líder deve ter consciência de que ninguém consegue 
resultado sozinho, portanto, investir nas aptidões e habilidades 
dos liderados é condição indispensável para que possamos 
conquistar um diferencial eficiente e competitivo.

Já dizia Thomas Edison: “Se todos nós fizéssemos as coisas 
que somos capazes de fazer, iríamos literalmente espantar a nós 
mesmos”. Pensem nisso!

*Tomé Castro é consultor comercial e palestrante 

Valorizando as
 competências 

*Tomé Castro



O brasileiro Samir Bichara, natural do Barra do Piraí 
(Rio de Janeiro), assumiu o cargo de Venerável, da 
Loja Maçônica The Massachustts Lodge, em, 

Boston (Massachusetts), fundada em 1770 e a terceira mais 
antiga dos Estados Unidos. O pai e o irmão do barrense, 
Heraldo Bichara e Heraldo Bichara Junior, viajaram do 
Brasil para Boston apenas para acompanhar a sua instala-
ção.

Samir mora nos Estados Unidos desde 1998 e em 2006, 
iniciou suas atividades como maçom. A loja em que ele 
assumiu o cargo de venerável tem pouco mais de 200 
membros, dos quais somente três são brasileiros. "Mas 
existe uma loja bilíngue, na cidade de Malden, a qual foi 
fundada por brasileiros", disse.

Samir Bichara é o primeiro Brasileiro a assumir a 
terceira mais antiga loja maçônica das Américas.

O pai de Samir já foi Venerável Mestre por duas vezes e 
agora é Secretário da loja na cidade de Barra do Piraí, no 
Rio de Janeiro. "A instalação do meu filho como venerável 
significa uma importante conquista para a comunidade 
Brasileira", disse Heraldo.

Maçonaria
Os princípios maçônicos ensinam o valor de alívio 

(caridade), e os maçons doam mais de US $ 2 milhões por 
dia para causas de caridade. Mais de 70% das doações 
apóiam o público em geral. Entre suas obras estão os 
Shriners Hospitals for Children, estabelecidos em 22 
locais na América do Norte, que incluem centros de 
renome mundial de queimaduras e instalações ortopédicas; 
quase 225 centros de aprendizagem que ajudam crianças 
com distúrbios da fala e audição e com dislexia; Programa 
de Identificação da Criança (MYCHIP) e da Fundação 
Maçônica Anjos que presta assistência modesta para 
crianças e adultos nas comunidades locais que não se 
encaixam nos critérios para usar os serviços sociais. Em 
toda a América e no mundo, há inúmeras outras causas 
dignas e grupos que contribuem para as Lojas Maçônicas 
locais e para ajudar nas suas comunidades.

Fonte: Luciano Sodré - Brasilian Times

A ARLS Estrela Vicentina nº2156, São Vicente/SP, Rito - 
Moderno, localizada na Pça. 22 de janeiro, 630 - Biquinha - São 
Vicente/SP, foi realizada a Sessão Pública de Palestra de 
Lançamento de Campanha e Palestra da FRAFEM-SP.

O Grão Mestre Estadual do Grande Oriente de São Paulo - 
GOSP, Eminente Ir:. Mário Sérgio Nunes da Costa, acompanha-
do por sua comitiva estiveram presentes no evento, prestigiando-
o.

A Fraternidade Feminina do Estado de São Paulo, através das 
Ilustres Cunhadas que compõe o Conselho Estadual Estratégico 
realizaram o Lançamento da Campanha de Valorização da 
Familía através das Oito Metas do Milênio.

O Secretário Estadual de Entidades Paramaçônicas - GOSP, 
Poderoso Ir:. José Aparecido Montagnana realizou palestra sobre 
'Humanitarismo e Valorização da Família e da Vida'.

A Sessão foi presidida pelo Venerável Mestre Ir:. Stanley 
Justo da Silva, estando presente as Autoridades Maçônicas o 
Grão Mestre Estadual do Grande Oriente de São Paulo - GOSP, 
Eminente Ir:. Mario Sergio Nunes da Costa, o Secretário Estadual de Entidades Paramaçônicas - GOSP, Poderoso Ir:. José 

Aparecido Montagnana, a Presidente Estadual da FRAFEM, 
Cunhada Siomara Dragoni Costa, a Presidente do Conselho 
Institucional e Estratégico Estadual da FRAFEM, Cunhada 
Virginia Montagnana, a Vice-Presidente Estadual da FRAFEM, 
Cunhada Zoraide Mendes Artave, a Diretora de Comunicação da 
FRAFEM, Cunhada Elisabete dos Anjos Morgado, a Diretora 
Secretária da FRAFEM, Cunhada Roselli Mallioco, a Delegada 
do Conselho Institucional e Estratégico da FRAFEM Estadual da 
1ª Macrorregião, Cunhada Rita Eliane Perrechil dos Santos, a 
Coordenadora da 3ª Macrorregião da FRAFEM, Cunhada Vera 
Lucia Boradien Pelegrini, os IIr:. detentores da Comenda 
D.Pedro I, Orlando Morgado e Carlos Frigério, o Assistente da 3ª 
Macrorregião - GOSP, Poderoso Ir:. Orenides Pelegrini, os 
Coordenadores - GOSP, IIr:. Marconiedson Cedro, Paulo 
Roberto de Medeiros e Cesar Augusto Pascali Rago, João Carlos 
de Sá e Carlos Alberto de Almeida Autorino, o Assessor do Grão 
Mestre Estadual - GOSP, Ir:. Fernando Antonio Mendes de 
Souza, entre demais ilustres Irmãos.

Fonte: Rede Colmeia / GOSP

O segundo encontro nacional dos Bodes 4X4 aconteceu na 
cidade de Morretes – PR entre os dias 28 e 30 de setembro. A 
cidade foi escolhida por ser uma cidade cheia de histórias, ter 
uma culinária peculiar e paisagens incríveis.

Na sexta feira a noite foi feita a recepção de boas vindas em 
clima de festa aos Irmãos que vieram de diversas partes do 
Brasil.

No sábado pela manhã, foi feito passeio ao centro historio 
de Morretes e o almoço, como não poderia deixar de ser, foi o 
famoso barreado, prato típico da região. A tarde o grupo se 
dividiu, uma parte seguiu de trem para Curitiba . O outro grupo 
fez o passeio até a cidade histórica de Antonina.

Após breve descanso, a noite estava reservada para mais 
uma confraternização com um belo churrasco preparado pelo 
Presidente Oliver. O ponto alto da noite foi a entrega de 

presentes dos BODES 4X4 feito pelo querido irmão Wagner 
Machado a todos os presentes. O clima do jantar estava tão 
descontraído que já ficou decidido que o terceiro encontro 
nacional dos BODES 4X4 será em Macaé – RJ, em data a 

confirmar.
No domingo, o café da manhã foi em clima de despedida, 

pois todos tinham que voltar pra casa.
O Bodes 4X4 é um grupo virtual de amantes do Off formado 

exclusivamente por membros da Maçonaria, compreendendo 
membros da Grande Loja, Grande Oriente do Brasil e Potências 
filiadas a COMAB.

Tem por objetivo aproximar os laços de fraternidade entres 
os irmãos, e servir como ferramenta de apoio a viagens, 
expedições, trilhas e quaisquer atividades ligadas ao 4x4, assim 
como, promover encontros e eventos para seus membros.

Fonte: http://www.bodes4x4.com.br
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TAPETES PERSONALIZADOS 3M
São usados em empresas, 
residências, prédios e 
diversos outros locais, 
Podem ser personalizados 
com a sua logomarca

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

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

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

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

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

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

Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador 
(BA) a 21 de junho de 1830 e morreu em São Paulo a 
24 de agosto de 1882. Seu pai era um fidalgo 

português, estróina, que em 1840 vendeu o próprio filho a 
um traficante de escravos, para pagar dívidas de jogo e 
seguiu para o Rio de Janeiro de onde foi conduzido a São 
Paulo. A alma de Luiz Gama era tão pura e generosa que 
jamais se permitiu revelar, a quem quer que seja, o nome 
de seu pai, que se cobriu de opróbrio com este gesto 
insólito e monstruoso. Já em 1848, Luiz Gama não era 
mais escravo, conseguindo fugir do seu último “ senhor “, 
uma vez que carregava consigo documentos comprobató-
rios de sua condição de negro liberto, com os quais lhe é 
permitido assentar praça no Exército Brasileiro, quando 
em 1854 alcança o posto de cabo graduado. O abolicionis-
ta negro teve sua ascensão social vinculada ao fato de 
deixar a condição de escravo e também à sua entrada, em 
1848, para a Força Pública da Província ou Corpo de 
Força de Linha, instituição que foi criada pelo decreto de 
22-01-1820. Esta era composta do Corpo de Pedestres e da 
Companhia de Caçadores, aos quais estavam engajados os 
praças da guarda policial, e tendo por fim guarnecer as 
fortalezas e os destacamentos das Províncias na tentativa 
de evitar qualquer tipo de rebelião, comum na época, 
contra as Cortes Portuguesas. Sofreu modificações em sua 
organização interna em 1831, 1835 e 1846, porém seu 
objetivo principal continuou sendo manter a lei e a ordem, 
seja com relação a revoltas e badernas, seja na destruição 
de quilombos e captura de escravos1. Criado em 1831, o 
Corpo de Municipais Permanentes da cidade de São Paulo 
tinha as mesmas atribuições gerais acima descritas e era 
uma milícia bem disciplinada, embora em 1846 fosse mal 
paga, demorassem as promoções e estivessem em más 
condições os equipamentos e as instalações2. Por insistên-
cia de Lúcio de Mendonça, advogado e amigo, Luiz Gama 
escreveu uma carta autobiográfica que utilizei como base 
para este trabalho. Foi como soldado que ele conquistou 
sua liberdade. Entretanto, não ficou satisfeito com apenas 
esta vitória, seguiu em busca do desenvolvimento intelec-
tual, único espaço de ascensão social permitido pela 
sociedade escravista. Para isso, atuava concomitante 
como copista para o escritório do escrivão major Benedito 
Antônio Coelho Neto e como ordenança no gabinete do 
Conselheiro Furtado de Mendonça. Luiz da Gama trazia 
no sangue o temperamento de negro rebelde, herdado 
certamente de sua mãe, Luiza Mahin, tanto é que por “ atos 
de insubordinação “ acabou por dar baixa no serviço 
militar, atos, que no seu entender, praticou com consciên-

cia e altivez na defesa da sua própria dignidade de criatura 
humana . 

No ano de 1854 teve baixa da Força Pública por 
insubordinação e em 1856 foi nomeado amanuense da 
Secretaria de Polícia, funções das quais era afastado por 
força de perseguições racistas e políticas movidas pelo 
seus detratores, que se encastelavam no Partido 
Conservador, por não tolerarem as inclinações liberais e as 
suas atividades em favor dos negros escravizados e 
oprimidos. Luiz Gama formou-se em direito, conseguindo 
com talento, coragem e obstinação libertar mais de 
quinhentos escravos . É dessa época que se projeta a sua 
fama de orador arrebatado, impetuoso e intrépido quando 
se punha diante de uma causa nobre, fazendo do jornalis-
mo e da tribuna um poderoso instrumento com o qual 
vergastava os exploradores do suor alheio e os inimigos da 
humanidade . 

Foi ele que brandiu a célebre frase que afirmava de 
modo peremptório que “ aquele negro que mata alguém 
que deseja mantê-lo escravo, seja em qualquer circunstân-
cia, mata em legítima defesa ! “. Segundo Américo Palha, 
estas palavras de fogo foram proferidas de forma corajosa, 
da tribuna do Tribunal do Júri . 

De outra vez, nessas pugnas homéricas em que se 

metia em defesa dos negros escravos, Luiz Gama depara 
com o temido José Bonifácio, o moço, como seu adversá-
rio no júri popular. Sem demonstrar o menor temor 
consegue estrondosa vitória que o permitiu libertar mais 
de cem negros escravos. 

Em 1.859, publicou seu único livro de poesias. Em 
1868, ano em que ocorreu a queda do gabinete chefiado 
pelo liberal Zacarias de Góes e Vasconcelos, foi demitido, 
de acordo com Lúcio de Mendonça, a bem do serviço 
público. O governo de D. Pedro II patrocinava a política 
de favorecimentos pessoais e a sucessão freqüente de 
gabine-tes com a rotação de partidos. A despeito da 
presença constante do imperador na vida política do país, 
essas trocas não comunicavam à população um sentimen-
to de continuidade, pois a cada gabinete mudava-se deste 
os membros da Corte até os funcionários dos distritos3. 
Como Gama tinha vínculos, no inicio de sua carreira, com 
os membros do partido Liberal, com o qual se identificou 
até o surgimento do partido republicano, sofreu as 
conseqüências daquela política personalista colocando a 
nu em sua narrativa as características non sense das 
práticas conside radas “normais” nas relações sociais do 
império. O mundo que pode ser revelado e pressentido a 
partir da autobiografia de Gama nos coloca frente à frente 
com o escândalo dos problemas morais e ideológicos da 
monarquia escravista em crise4. Ao longo de sua vida ele 
colaborou em diversos periódicos e atuou como rábula 
junto ao fórum de São Paulo. Alijado do serviço público, 
dedicou-se à imprensa, trabalhando em diversos jornais 
satíricos de São Paulo, e à atividade de rábula, na qual 
sobressaiu-se por defender causas em favor de pessoas 
escravizadas. Sua atuação na defesa de escravos foi muito 
ampla. No âmbito jurídico tanto buscava provar que os 
negros haviam entrado no país após a proibição do tráfico - 
1850 - como defendia aqueles que possuindo um pecúlio 
esbarravam na intransigência dos seus senhores, que não 
queriam aceitar a liberdade, e, também patrocinava 
alforrias condicionais. Na imprensa denunciava a escravi-
dão como fator de degradação do ser humano e da socieda-
de. Esta, tendo-a por alicerce, centrava sua economia, 
política, e cultura na desigualdade entre os homens e na 
sua justificação a partir dos conceitos de inferioridade e 
superioridade aplicados às relações sociais, o que feria a 
perspectiva humanista que Gama tinha das relações 
sociais. Após longo período doente, Luiz Gama faleceu a 
24 de agosto de 1882 na cidade de São Paulo. A descrição 
de seu enterro feita por Raul Pompéia patenteou a dimen-
são da importância das atividades desenvolvidas por ele 
na cidade. A presença de brancos e negros, pobres e ricos, 
moços e velhos, transformou em ato público o que deveria 
ter sido apenas um sepultamento. Naquele mesmo 
momento, Gama tornou-se símbolo do movimento 
abolicionista paulista e de seu radicalismo. 

Luis Gonzaga Pinto da Gama
* Salvador (BA) 21/06/1830

+ São Paulo (SP)  24/08/1882
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Os estatutos e os rituais da Franco-
Maçonaria medieval - que se enraíza 
na tradição das corporações dos 

pedreiros, construtores de catedrais - atestam 
seu espírito cristão e a vontade de admitir em 
sua classe os respeitosos artesãos da moral e 
dos dogmas da Igreja Católica Romana. 
Sendo assim, como tal instituição pôde 
merecer uma excomunhão fulminante por 
parte do papa Clemente XII? Em sua árdua 
pesquisa, feita nos Arquivos Secretos do 
Vaticano e de toda a Europa, o autor relata a 
extrema complexidade das relações entre a 
Igreja e a Maçonaria, e de que maneira suas 
teses abusivamente simplificadas sustentam a 
excessiva desconfiança e oposição do 
Catolicismo em relação a uma sociedade 
fraternal, cujos integrantes, na maior parte, 
jamais pensaram em conspirar para a ruína do 
trono e do altar. "Este trabalho não nasceu do 
espírito polêmico nem de uma atitude 
preconcebida. Ele também não foi imaginado 
como uma apologia, mas como vindo da 

necessidade de exprimir e consagrar, em um 
plano científico, uma fase característica da 
história político-eclesiástica do século XVIII, 
e um aporte a mais para ajudar a compreender 
e a esclarecer um dos problemas cuja revisão 
envolve ao mesmo tempo a Igreja e a ciência 
histórica."
Release:
José Antonio Ferrer Benimeli dedica-se a 
estudar a Maçonaria na história da Espanha há 
mais de 40 anos. Ele considera que "a época da 
Maçonaria em solo espanhol é um período 
praticamente desconhecido para a grande 
maioria, ou mesmo mal conhecido". Sua 
intenção é "romper muitos dos tópicos 
e x i s t e n t e s  e m  t o r n o  d e s s e  t e m a " , 
especificamente "a famosa conspiração 
judaico-maçônica comunista, tida como 
causadora de todos os males da Espanha". 
Depois de ter mantido contato com maçons 
para a realização de seus trabalhos de 
documentação, Ferrer os define como 
"pessoas desconhecidas no exterior e em seu 

próprio país". Professor titular de História 
Contemporânea na Universidade de Saragoça, 
Espanha, ele acredita que "essa área é cada vez 
menos estudada" - e considera que está se 
perdendo uma parte da história muito 
importante "que forma nossa vida". Esta obra 
resume uma tese de doutorado, em oito 
volumes, defendida em 1972 na Universidade 
de Saragoça. Trata-se de um estudo histórico 
baseado em documentos do século XVIII 
d isponíveis  em diversos  arquivos  e 
bibliotecas européias e latino-americanas, e 
nos revela a Franco-Maçonaria das Luzes, tal 
qual realmente era, e não como alguns 
quiseram vê-la a partir do século XIX, ou 
como ainda a apresentam hoje em dia. O autor 
já publicou mais de 40 livros e 450 
monografias.
 

Este livro está disponível para venda em 
www.malheteparamentos.com.br

A história de uma condenação pontifícia
Autor: José Antônio Ferrer Benimeli - 832 páginas

Autor (s) Andrew Prescott - 512 Páginas

A criação da Grande Loja de Mestres 
Maçons da Marca, em 1856, foi um dos eventos 
mais importantes da história da Maçonaria 
inglesa. O 150º aniversário da Grande Loja é 
aqui celebrado por meio de uma série de 
ensaios vivos e acessíveis realizados por alguns 
dos mais distintos pesquisadores maçônicos. 
Os textos exploram o contexto social e político 
da criação da Grande Loja e apresentam alguns 
dos notáveis personagens do início da Grande 
Loja da Marca, tais como o primeiro Grão-
Mestre, Lorde Leigh.

O desenvolvimento da Maçonaria da Marca 
durante o período vitoriano é analisado por 
meio de um estudo pioneiro dos registros 
maçônicos de filiação, enquanto o crescimento 
da Grande Loja é aparente a partir de uma 
pesquisa competente dos sucessivos edifícios 
usados como Templos de Maçons da Marca. As 
raízes da Maçonaria da Marca existem, no 
mínimo, desde meados do século XVII, e 
somos apresentados a alguns dos memoráveis 
personagens envolvidos no início da 
Maçonaria da Marca, tais como John Knight da 
Cornualha e o polímata Ebenezer Sibley.Os 
Maçons da Marca sempre foram fascinados 
pela história das marcas medievais dos maçons, 
e o livro também inclui uma lista sobre marcas 
maçônicas, proporcionada por um líder de 

autoridade acadêmica sobre o assunto. Há 
a inda dois  apêndices  com dire tór ios 
compreensivos de Lojas da Marca, na 
Inglaterra e no País de Gales, e de oficiais da 
Grande Loja da Marca.

Este livro está disponível para venda em 
www.malheteparamentos.com.br

O autor reuniu nesta obra um total de 100 
instruções que nortearão o Aprendiz em sua 
senda maçônica, facilitando o seu estudo e 
entendimento a respeito do Primeiro Grau 
da Maçonaria. Entre as orientações, o 
Aprendiz aprenderá que ele deve estar 
desprovido de quaisquer sentimentos 
contrários aos princípios norteadores da 
Sublime Ordem para que entenda o exato 
sentido da Verdadeira Luz, recebida na 
Iniciação. As instruções permeiam o Teor 
Simbólico, o Teor Filosófico, o Teor Prático 
e o Teor Institucional, de modo que o 
Aprendiz possa tomar contato com os 
aspectos fundamentais do Primeiro Grau. 
Trata-se de um guia a todo maçom, bem 
como às Lojas Maçônicas, para que 
ofereçam material de estudo aos Irmãos 
Aprendizes. Release: O autor reuniu nesta 
obra um total de 100 instruções que nortea-
rão o Aprendiz em sua senda maçônica, 
facilitando o seu estudo e entendimento a 
respeito do Primeiro Grau da Maçonaria. 
Entre as orientações, o Aprendiz aprenderá 
que ele deve estar desprovido de quaisquer 
sentimentos contrários aos princípios 
norteadores da Sublime Ordem para que 

entenda o exato sentido da Verdadeira Luz, 
recebida na Iniciação.

 Este livro está disponível para venda no 
site www.malheteparamentos.com.br

Autor: Raymundo D´ Elia Jr. - Páginas: 368

O tema sobre as origens da Maçonaria 
sempre foi inesgotável entre maçons e 
es tudiosos ,  que,  f requentemente ,  se 
encontram em um terreno complexo e confuso 
que apresenta diversas possibilidades quanto à 
sua verdadeira procedência. EmAs Origens da 
Maçonaria, David Stevenson desvenda um 
pouco mais o mistério que rodeia a Ordem há 
séculos e vai até a Escócia, onde tenta localizar 
as influências que formaram a Maçonaria 
inicial e analisar as evidências de seu 
surgimento e sua posterior difusão para a 
Inglaterra. O autor discorre sobre a Maçonaria 
baseado em estudos contemporâneos, 
separando pesquisas sérias de mitos a respeito 
da história maçônica, que criam uma falsa 
imagem da Ordem. Ele destaca que estão na 
Escócia, no fim do século XVI e no século 
XVII, os elementos essenciais da Maçonaria 
moderna e mostra de onde surgiram as 
primeiras designações de maçom, Loja, 
catecismo maçônico, maçom "não operativo" 
e outras denominações que compõem a 
Maçonaria.

As Origens da Maçonaria é mais uma obra 
dirigida a maçons e não maçons que queiram 
conhecer um pouco mais sobre essa Ordem tão 

antiga quanto a História.
Este livro está disponível para venda em 

www.malheteparamentos.com.br

O Século da Escócia (1590 - 1710)

Autor: David Stevenson - 288 páginas
Por acreditar que a iniciação, a elevação 

e a exaltação são cerimônias que envolvem 
aspectos diferentes da vida maçônica, 
Álvaro de Queiroz trata separadamente 
cada uma dessas etapas que o maçom 
vivencia em sua senda na Maçonaria. São 
consideradas ritos de passagem e são 
experienciadas pelos maçons nos Graus de 
Aprendiz, Companheiro e Mestre.

A iniciação maçônica procura, de forma 
simbólica, estabelecer um ritual de retorno 
aos mistérios da Antiguidade, que represen-
tavam as viagens do ser humano em sua 
vida mortal, a experiência de morte e o 
ressurgimento em busca da Luz por meio do 
aperfeiçoamento da consciência e do 
aprimoramento espiritual do Aprendiz.

No caso da elevação,o objetivo é elevar 
o conhecimento do Companheiro por meio 
de estudos, atingindo a espiritualidade.O 
lado espiritual propicia o entendimento da 
vida material e a preparação para a próxima 
vida. Já a exaltação ao Grau de Mestre é o 
cume da Maçonaria Simbólica; seu signifi-
cado é ascensão, quando o homem passa a 

conhecer a si mesmo.
Este livro está disponível para venda no 

site www.malheteparamentos.com.br

Autor: Álvaro de Queiroz - 152 páginas

Rito Escocês Antigo e Aceito
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A Maçonaria, mais uma vez saiu na frente. O 
Programa Mamografia Express, que está em 
funcionamento desde novembro de 2009, tendo 
realizado mais de 4.600 exames, se revelou ser 
solução para o combate ao câncer de mama em um 
pais de amplitude continental e com muitos 
municípios muito pequenos.

Nosso Programa Mamografia Express, foi visto 
pelo Brasil inteiro, pois o trabalho realizado no 
Espirito Santo e Minas Gerais foi amplamente 
divulgado.

 Agora as autoridades Federais, implementaram 
O Programa Mamografia Móvel, através da Portaria 
2.304 do Ministério da Saúde. A portaria do MS, 
autoriza a contratação, através de convenio com 
Estados e Municípios, de Unidades Móveis de 
Mamografia para atender a demanda existente.

 Os recursos para a contratação das Unidades 
Móveis de Mamografia serão transferidos aos 
Estados e Municípios pelo Ministério da Saúde, 

conforme previsto no artigo 11 da referida Portaria.
 A Maçonaria Capixaba e o IGES já fazem este 

trabalho desde 2009. Agora o Programa Mamografia 
Express, poderá contar com o apoio Federal. Vamos 
em frente que nossa GUERRA é contra o câncer de 
mama. Parabéns a todos os envolvidos.

Para ler a portaria 2304 do Ministério da Saúde visite o link 
http://pt.calameo.com/read/000323358925a143842a3

 

Entre de peito nessa campanha

Na noite de 15 de setembro, aconteceu no Clube 
Álvares Cabral o tradicional “Baile da Primavera”  em sua 
19ª edição, realizado pela Loja Estrela de Camburi, cuja 
renda é destinada às entidades beneficentes ajudadas pela 
Estrela.

A festa teve início às 22 horas ao embalo da Banda 
Evidance que mais uma vez deu um show com músicas 
agradáveis e belas performances.

Com a presença de cerca de 600 pessoas, o baile até as 
3h da manhã. Todos confraternizaram num clima de muita 
alegria.

 A loja Estrela de Camburi agradece a todos pelo sucesso 
do evento que já se tornou um acontecimento anual 
marcante na Maçonaria Capixaba e promete mais alegria 
no próximo ano. Veja  as fotos do evento.

Espírito Santo

Fatos e Flashs


