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Em reunião da Poderosa Assembléia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Estado de Goiás,realizada na manhã do sábado,dia 10 de 
novembro,o presidente do Poder Legislativo Lázaro Naves,na presença de 102 Deputados Estaduais e mais 182 Mestres Maçons,totalizando 
284 no plenário,comunicou o lançamento e apoio a futura chapa a ser registrada de Marcos José da Silva e Eurípedes Barbosa Nunes. 
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O Soberano Irmão Marcos José da Silva será candidato a reeleição tendo como seu adjunto o  
Eminente Irmão Eurípedes Barbosa Nunes, atual Grão-Mestre do GOB-GO

Fundada a Associação de 
Médicos Maçons - AMEM
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A AMEM será uma sociedade maçônica 
independente, filantrópica, sem fins 
lucrativos, que abriga em suas fileiras 
Irmãos médicos de todas as Potências, 
indistintamente, objetivando sua união 
fraterna e substancial
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Direção Comercial:
Ir Henrique Gomes

TEIXEIRA DE FREITAS - BA

BREVE EM NOVA VENÉCIA-ES

Sempre acreditei ser útil a qualquer pessoa, no mundo 
profano ou não, desfrutar de um mínimo de conhecimento sobre 
direitos e deveres em geral; conhecer, ainda que em passant, a 
legislação, sobretudo a Constituição Federal, sempre é 
importante.

Com relação ao maçom, o conhecimento das regras de 
conduta é primordial. Daí a necessidade do aprendiz, e todos nós 
seremos sempre aprendizes, conhecer a legislação maçônica.

Nossa legislação é fonte segura para inspirar trabalhos e 
estudos. Há a Constituição do Grande Oriente do Brasil, o 
Regulamento Geral da Federação, o Código Penal Maçônico, e 
tantas outras leis de importância induvidosa, disponibilizados 
gratuitamente aos Irmãos no  http://www.gob.org.br  que não se 
justifica desconhecê-los.

Recentemente ouvi na S.'.A.'.F.'.L.'. a ideia de que houvesse 
uma lei entre nós baseada na “ficha limpa” do mundo profano, 
para que se verificasse a idoneidade do crédito do candidato a 
ingressar nos nossos Augustos Mistérios. Argumentei que isso 
não seria necessário porque assim já se tem procedido nas 
entrevistas, e o fato de ser “mau pagador” configura a conduta 

prevista no art. 72, inc. X, da nossa Lei Penal, que assim 
preceitua: 

“Art. 72 - São delitos maçônicos do 2º grau: 
(...)
X - deixar de saldar dívida contraída no meio maçônico ou no 

mundo profano, postergando o dever de fraternidade ou 
prejudicando o bom conceito da Ordem.”

Logo, se nem aquele que já está na Ordem pode “deixar de 
saltar dívida”, quanto mais o profano candidato. E, para quem 
não se recorda, delitos classificados como de 2º grau importam 
em suspensão dos direitos maçônicos de 2 a 4 anos.

As leis penais, na verdade, funcionam com guardiãs dos 
nossos maiores princípios. Ou deveriam funcionar, porque a falta 
de conhecimento importa na não aplicação efetiva dos seus 
dispositivos. A harmonia entre os Irmãos, por exemplo, é 
condição sine qua nom da nossa Sublime Instituição. Mas será 
que é do conhecimento de todos os obreiros que “injuriar, 
caluniar ou difamar Irmão, seus familiares, autoridade maçônica 
ou qualquer Corpo Maçônico, ofendendo-lhe a honra ou 
reputação no meio maçônico ou no mundo profano”, ou que 
“haver-se com falta de decoro no meio maçônico ou no mundo 
profano, praticando atos contrários à moral ou aos bons 
costumes, inclusive dar-se à embriaguez, à prática de jogo 
proibido ou à prática de atividade reprovável”, art. 74, incisos IX 
e XIII, respectivamente, são delitos de 4º grau (com penas de 

expulsão da Ordem a suspensão dos direitos maçônicos por 8 
anos); que “discutir em recinto maçônico ou no mundo profano, 
matéria de natureza político-partidário-religiosa, sectarista ou 
racial, envolvendo o prestígio da Instituição”, ou que “promover, 
em Juízo profano, qualquer ação cível ou penal contra Irmão, 
sabendo sua qualidade e filiação do Grande Oriente do Brasil, 
sem o prévio procedimento conciliatório na jurisdição 
administrativa ou judicial maçônica”, art. 73, incisos III e XI, 
respectivamente, são delitos de 3º grau (com penas de suspensão 
dos direitos maçônicos de 5 a 7 anos); que “proceder com abuso 
de autoridade, ou praticar ato discricionário no exercício do 
cargo ou função maçônica” tipifica a conduta do art. 71, inc. III, 
delito de 1º grau (com sanção de suspensão dos direitos 
maçônicos de 6 meses a um ano e meio)? Claro que não. Isso 
porque poucos são os estudos nas Oficinas sobre nossos textos 
normativos. 

A tolerância dos bons maçons tem como limite a risco real de 
violação à harmonia que deve pairar em nossas fileiras. Devemos 
conhecer nossas leis, e aplica-las no cotidiano, porque o 
conhecimento é a luz que nos conduz. Somente assim se caminha 
a passos largos na construção de templos à virtude e de 
masmorras ao vício.

Vladimir Polízio Júnior, da ARLS Fraternidade Guanduense, 
do Or.’. de Baixo Guandu.

*IrVladimir Polízio Júnior

O Bom Maçom

C
omo quase todos os brasileiros, as primeiras 
referências que tivemos sobre a Maçonaria foram 
nos bancos escolares, quando estudávamos os 

episódios que culminaram com a Independência política 
do país. Os livros didáticos de história também se referiam 
à Maçonaria quando abordavam os acontecimentos 
envolvendo a Questão Religiosa, tratada como uma 
“contenda” entre o governo imperial e alguns bispos que 
eram contrários aos maçons. Posteriormente, conhecemos 
algumas pessoas que pertenciam à ordem maçônica e, a 
nosso sentir, eram exemplos de bons cidadãos, como os 
professores Renato Pacheco, Alberto Stange Júnior, 
Cristiano Woelffel Fraga e Leandro Nader, por sinal, todos 
eles membros da Loja Maçônica União e Progresso n° 236.

Honrado pelo convite de O Malhete para escrever 
sobre a passagem do 140º aniversário de fundação da 
União e Progresso, o faço com muita alegria pela pujança 
atual da nossa veneranda instituição. E com profundo 
respeito pela memória de centenas e centenas de irmãos 
que, ao longo de todos esses anos, se dedicaram a edificar 
sua história dentro dos ideais da Sublime Ordem. 

Muitas narrativas podem ser escritas sobre a já extensa 
vida da nossa Loja, fundada, como se sabe, em Vitória, no 
dia oito de novembro de 1872. De imediato, me vem à 
mente a frase lapidar do irmão Genício Mendonça de 
Amorim: “Sendo uma Loja centenária, a história da União 
e Progresso confunde-se com a própria história da 
Maçonaria no Espírito Santo”. Mas gostaria de ampliar o 
significado dessa frase, fazendo uma interpretação: Sendo 
uma Loja mais que centenária, a história da União e 
Progresso confunde-se com a história de Vitória e do 
próprio Espírito Santo.

Realmente, em todos os momentos de sua movimenta-
da e feliz existência, a Loja reflete a vida capixaba em 

geral, e a vitoriense em particular. O Quadro de irmãos da 
entidade sempre é um microcosmo fiel do que acontece na 
sociedade envolvente. Os exemplos poderiam ser inúme-
ros, mas fiquemos com uns poucos somente. Quando ainda 
existia o trabalho escravo, tivemos em nosso Quadro 
irmãos de diversas profissões, unidos em torno do ideário 
maçônico e da causa da Abolição. No período em que em 
nossa terra aumenta a presença de imigrantes alemães e 
italianos e de seus descendentes, a Loja passa a possuí-los 
também entre seus membros, mesmo continuando a ter 
participação de fazendeiros ligados à cafeicultura. Em 
período mais recente, no qual a sociedade capixaba detém 
maior oferta de cursos de nível superior, também entre os 
irmãos vai existir grande número de profissionais liberais 
– advogados, médicos, engenheiros, dentistas, economis-
tas, administradores.

Contudo, quem trata da história capixaba e vitoriense 
dos últimos cento e quarenta anos deve obrigatoriamente 
considerar com destaque o comércio: o pequeno comércio, 
o atacadista, o comércio exterior. Pois bem, entre os 
irmãos da Loja esse importante segmento da prestação de 
serviços sempre foi predominante.

E assim, devemos recordar que no templo da União e 
Progresso, que para nós é sagrado, se fizeram ouvir as 
vozes de ilustres capixabas: Muniz Freire, Cleto Nunes, 
barão de Monjardim, do seu filho José Francisco 
Monjardim, Augusto Calmon Nogueira da Gama, Eugênio 
Neto, Aristides Freire, Amâncio Pereira, Peçanha Póvoa, 
Lélis Horta, Aleixo Neto, tantos e tantos outros que seria 
bem extenso mencionar todos; muitos deles homenagea-
dos com nomes em logradouros de nossa capital e nos 
títulos de lojas maçônicas pelo estado afora.

No momento em que fazemos uma reflexão sobre o 
fecundo percurso histórico da Loja União e Progresso, 
devemos guardar importante lição: tal percurso não foi 
realizado somente pelos líderes, pelos expoentes, pelos 
irmãos mais abastados, mais poderosos ou mais cultos. 
Todos os membros do Quadro, ricos ou pobres, simples ou 
influentes, ilustrados ou com pouco estudo, apoiados de 
maneira indispensável pelas cunhadas e pelos sobrinhos, 
participaram em graus variados dessa bonita construção 
histórica. Da mesma maneira que nossos antepassados 
maçons, nós não somos meros objetos passivos desta 

entidade mais que centenária. Devemos nos constituir em 
sujeitos ativos da sua história, em busca dos ideais supre-
mos da Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade. 

* F E R N A N D O  A N T Ô N I O  D E  M O R A E S 
ACHIAMÉ é membro do Quadro da Loja União e 
Progresso, sócio efetivo do Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo (IHGES) e autor do livro 
Esquadro e Compasso em Vitória: Álbum da Loja 
Maçônica União e Progresso. Vitória, IHGES, 2010.

140 anos da Loja
União e Progresso
*Irmão Fernando Antônio de Moraes Achiamé

A ARLS “União e Progresso” nº 236, realizou no 
dia 08 de novembro, uma sessão magna branca 
em homenagem aos seus 140 anos de fundação. 
A sessão presidida pelo Venerável Mestre Pedro 
José Gomes da Silva, contou com a presença de 
vários Irmãos visitantes e de quase a totalidade 
dos Irmãos do quadro e seus familiares. 
Também prestigiaram a sessão o Soberano 
Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do 
Brasil, Irmão Marcos José da Silva, o Eminente 
Grão-Mestre Estadual Américo Pereira da 
Rocha e seu Adjunto Naeme José da Sá.
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Em reunião da Poderosa Assembléia Estadual 
Legislativa do Grande Oriente do Estado de Goiás, 
realizada na manhã do sábado, dia 10 de novembro, 

o presidente do Poder Legislativo Lázaro Naves, na 
presença de 102 Deputados Estaduais e mais 182 Mestres 
Maçons, totalizando 284 no plenário, comunicou o 
lançamento e apoio a futura chapa a ser registrada de 
MARCOS JOSÉ DA SILVA E EURÍPEDES BARBOSA 
NUNES.

Foi emitido um "Manifesto", assinado pelo presidente, 
orador e secretário, respectivamente, Deputados Estaduais 
Lázaro Rodrigues Naves, Jonas Alves de Rezende Neto e 
José Marque de Albuquerque, finalizado com a seguinte 
afirmativa:"vamos mostrar aos Maçons do Brasil a união 
dos Irmãos de Goiás, que terá em cada irmão deputado um 
fiel propagador da campanha para eleição de Barbosa 
Nunes, que será eleito Grão-Mestre Geral Adjunto do 
Grande Oriente do Brasil."

Na mesma sessão foi lido e entregue ao Soberano Grão-
Mestre, uma outra declaração assinada pelo Grão-Mestre 
Adjunto, Presidente da Assembléia Estadual, Presidente do 

Tribunal de Justiça, Presidente do Tribunal Eleitoral, 
Presidente do Tribunal de Contas, Procurador de Justiça, 
Irmãos Luis Carlos de Castro Coelho, Lázaro Rodrigues 
Naves, Cézar Gomes da Silva, Ovídio Inácio Ferreira Filho, 
Sauro José Mariano e Gélcio José Silva, afirmando que 

"nós goianos, com força e vigor de nossas Lojas e de todo o 
Corpo Maçônico do Grande Oriente do Estado de Goiás, 
marcharemos unidos com os Irmãos Marcos José da Silva e 
Barbosa Nunes, "o pedreiro feliz", com a trilogia de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, pedestal ornado pelo 
trabalho, direito, ética, amor, justiça, paz e prosperidade, 
fundamentos básicos da Maçonaria Universal."

Durante a sessão maçônica foi aprovado por 
unanimidade, um projeto do deputado Balbino Laurindo 
Ribeiro dos Santos, concedendo aos Irmãos Marcos José da 
Silva e Barbosa Nunes, a maior homenagem do Legislativo 
Goiano "Comenda Waltrudes da Cunha Barbosa".

Paralelamente, na mesma manhã, reuniu-se a bancada 
Federal Goiana, coordenada pelo Deputado Federal 
Lindolfo Canedo Machado, que também aprovou "Moção 
de Apoio", á Marcos e Barbosa.

Os maçons do Grande Oriente do Estado de Goiás, 
conduzirão a campanha em alto nível, muito respeito e 
demonstrando uma união praticamente total.

Fonte: Abel Tolentino de Oliveira Jr

Nas dependências do Restaurante Pedra Bruta, no Oriente de 
São Paulo, foi oficialmente fundada a Associação dos Médicos 
Maçons – AMEM, com a participação de 14 Irmãos médicos e de 
4 Irmãos colaboradores afinados com os ideais e propósitos da 
Sociedade

Dentre os presentes, o Irmão Erudes Rodrigues da Silva 
Júnior, da A:.R:.L:.S:.Colunas Paulista nº 3333, oriente de São 
Paulo-SP. Em ambiente de profunda cordialidade, respeito e 
alegria, todos os itens de pauta divulgada com antecedencia 
foram discutidos e decididos em forma de colegiado. Foram 
decisões da reunião:

 1. A  AMEM será uma sociedade maçônica independente, 
filantrópica, sem fins lucrativos, que abriga em suas 
fileiras Irmãos médicos de todas as Potências, 
indistintamente, objetivando sua união fraterna e 
substancial;

 2. A AMEM estimula a formação de Capítulos nos 
diferentes Estados da União, visando ampliar sua 
abrangência, porém preservando a sua unidade;

 3. Veicular informações de pesquisas médicas recentes, 
temas maçônicos e outros que possam envolver interesse 
da Sociedade e seus membros;

 4. veicular e estimular a filantropia dentro dos preceitos 

maçônicos a ser desenvolvida por seus afiliados;
 5. Organizar um site específico para contato entre os 

Irmãos;
 6. Ratear possíveis despesas que possam advir de sua 

estruturação entre seus membros, até que se defina, em 
assembleia, recursos que garantam sua manutenção 
(mensalidade, patrocínios, etc.);

 7. Foi oferecido pelo Irmão Nestor o símbolo que deverá 

representar a AMEM, aprovado por unanimidade;
 8. Foi definida nova reunião em 90 dias, para decisões 

administrativas no período da manhã, almoço fraterno, e 
palestras no período da tarde, para possibilitar a presença 
de Irmãos de municípios distantes da capital de São 
Paulo, e outros Estados, em sua fase de organização;

 9. IVEPESP – apresentado o convite do Irmão Hélio Dias 
de nossa sociedade se integrante do Instituto para a 
Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São 
Paulo, foi decisão unânime a constituição da AMEM 
independente, para posterior trabalho em parceria, desde 
que viável;

 10. Foi constituída sua Diretoria provisória, encarregada 
da elaboração de seus estatutos e demais providencias, 
sendo eleitos os Iir:. Alfredo Roberto Netto – Presidente, 
Ir:. Paulo Roberto Muzzi - Secretário e o Ir:. Thiago T. 
Rochetti, advogado - Assessor Jurídico;

 11. Até a organização da Secretaria Geral, o Ir.’. Alfredo 
Roberto deverá centralizar o recebimento das adesões e 
correspondências em seu e-mail.

Fonte: João Antônio
Secretaria Geral de Comunicação e Informática

Contatos:
E-mail.: roberttinetto@uol.com.br
Skype.: alfredo.roberto8
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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

* Ir Francisco Feitosa

A
ssim, como as cartas usadas nos jogos de baralho têm 
relação com o Tarot, oriundo do livro do Mural, ligadas 
à civilização atlante e recodificadas por Hermés – o 

Trimegistro - o xadrez, também, apresenta-se como um jogo, 
extremamente, esotérico, com aspectos ocultos interessantís-
simos, ao olhar de um Iniciado nos verdadeiros Mistérios.

Como jogo, em si, não é necessário ser um Garry Kasparov 
para compreendê-lo, basta, simplesmente, saber que o 
tabuleiro onde se joga, está dividido em 64 casas iguais, 
alternadamente em brancas e pretas, e aprender os movimen-
tos de suas peças. Mas não queremos, aqui, ensinar a manipu-
lação de peças ou os “macetes” para vencer uma partida, e, 
sim, trazer uma abordagem esotérica, baseada em compila-
ções, em especial no texto de Samael Aun Weor, sobre o 
assunto.

O Xadrez representa, em si, o Jogo da Vida. A vida é um 
tabuleiro de xadrez, no qual cada um de nossos atos é uma 
jogada. Se nossas jogadas são boas, inteligentes e oportunas, o 
resultado será êxito, saúde e longevidade. Caso contrário, se 
nossas jogadas são feitas de má fé, com egoísmo e inoportuna-
mente, o resultado será o fracasso, a enfermidade e a morte. Se 
analisarmos, numericamente, a quantidade de casas num 
tabuleiro, encontraremos o número 64, que, para efeitos 
número-cabalísticos, leva-nos ao número 10, o qual represen-
ta a Lei da Recorrência, a Repetição, a Retribuição, a Roda do 
Sanshara, a Roda da Vida, as forças evolutivas.

As 64 casas do tabuleiro do xadrez poderemos relacioná-
las aos 64 hexagramas do I Ching – O Livro das Mutações 
(Taoísmo). Esses hexagramas se dividem em dois grupos: Yin 
e Yang (no xadrez, 32 brancas e 32 pretas). O nº 64 é o mesmo 
que 8² ou 8 x 8. O nº 8 está ligado ao Arcano da Justiça, assim 
sendo, temos (8 x 8) a Justiça Divina e a justiça dos homens. 
Quando conseguirmos basear as ações da segunda na primei-
ra, encontraremos o perfeito equilíbrio.  

A quantidade de casas brancas é de 32.  O nº 32 é igual a 5 
(3 + 2 = 5), ligado à Lei do Dharma. O nº 32, também, está 
ligado aos 32 Portais da Sabedoria, que, com relação ao corpo 
humano, estão expressos pelos dentes. Os 32 dentes estão na 
boca, de onde sai o som, a vibração, Chacra laríngeo, ao poder 
da criação do Verbo. Esse mesmo número, na Caballah, 
relaciona-se às 10 Sephiroth da Árvore da Vida e seus 22 
Caminhos da Sabedoria, os quais as interligam. 

Em linguagem mística da luz, quando nos iniciamos no 
tabuleiro da existência, somos recebidos pelas forças brancas, 
ou seja, os peões com suas forças brancas. Eles nos dão as 
boas-vindas, indicando que começamos a evoluir. Como nada 
na Natureza está estático, poderá chegar o momento em que, 
por descuido, sejamos tomados pelas garras das forças 
involutivas. A quantidade de casas pretas, que, também, é de 
32 (3 + 2 = 5), está ligada à lei do Karma. Na linguagem 
mística das trevas, as casas pretas são a decadência, a disfun-
ção e a morte, formando a polaridade.

Quando enfocamos o jogo nos aspectos militares, sobretu-
do nas cortes medievais, os peões simbolizam os soldados do 
Rei, que é a base dos planos para que avance. Seu movimento 
é, sempre, para frente e não pode recuar. Os oito peões são as 

oito Virtudes da Mãe Devi-Kundalini, que 
são: Compreensão, Vontade, Verbo, Reto 
pensar, Reto sentir, Reta maneira de ganhar 
a vida, que haja Paz, e que haja Amor. 

As Torres simbolizam o estado de 
Alerta, Percepção e de Alerta Novidade, o 
Corpo Astral e o Mundo Mental, as 
Colunas erguidas à entrada do Templo 
maçônico. Nos Grandes Mistérios, davam 
ao neófito o Cinzel e o Maço, para que a 
fosse polindo, a coluna Branca e a Negra. 
Os Cimentos da Torre, na época medieval, eram de pedra, e 
quase todas as Torres estavam feitas desse material, símbolo 
resplandecente da Energia Sexual. 

Salvo os peões, que, são obrigados, sempre, a andar para 
frente, as outras Peças se encontram entre as Torres, ou seja, 
entre colunas.

O Cavalo é a única peça que dá saltos sobre as outras. 
Representa a Ousadia e o valor, para eliminar o Medo; seus 
movimentos descrevem o esquadro, tão importante nos 
estudos maçônicos. Simbolizam a força que se vai adquirindo 
através do trabalho, com a energia sexual transmutada, 
sublimada. Simbolizam, também, a Inteligência, a amizade e 
o triunfo. 

O Rei representa a Sabedoria, nosso Real Ser, o VM 
Interno, a Estrela Interior, que sempre nos sorri. Rei e Rainha 
simbolizam o homem e a mulher, trabalhando na Grande 
Obra, para atingir o androginismo. 

Os Bispos são a Lança e a Gadanha, simbolizando, dessa 
maneira, a Mãe Divina, fabricando corpos e desintegrando 
defeitos. Alegorizavam as Lanças, a Urânia-Vênus dos 
Gregos.

O Tabuleiro é o jogo da Vida e não sabemos se estamos 
jogando a última partida. Os Quadrados Pretos e Brancos. 
Positivo e negativo. O equilíbrio em tudo. O Pavimento 
Mosaico, a dualidade.

Todo o jogo do Xadrez consiste em colocar o Rei em uma 
situação tal, que não possa mover-se, quando se lhe dá a 
Morte, o Xeque-Mate. É sabido que, terminada uma partida de 
xadrez, pode-se iniciar mais uma vez, segundo os acordos dos 
jogadores, porém o Rei segue sendo o Rei e este não muda; 
assim é nosso Real Ser. É o que foi, o que é e o que será.

Para os mesopotâmios, o Ano Novo representava uma 
grande crise. Devido à chegada do inverno, acreditavam que 
os monstros do caos se enfureciam e Marduk, o seu principal 
deus, precisava derrotá-los, para preservar a continuidade da 
vida na Terra. O festival de Ano Novo, que durava 12 dias, era 
realizado para ajudar Marduk em sua batalha. A tradição dizia 
que o rei devia morrer no fim do ano, para, ao lado de Marduk, 
ajudá-lo em sua luta.

Deve-se notar que alguns valores, que temos dado às 
peças, não são os clássicos, senão esotéricos.

A Rainha não poderia faltar no Tabuleiro da existência, e, 
no xadrez, é o elemento feminino, o princípio universal da 
vida, o qual resplandece em toda a Obra, o próprio Deus; o 
Rei, desdobrado em Mulher, o Eterno Amor, que flui e reflui 
em todo ser criado. Desde criança, pedimos suas ternuras, 
porque Ela é a outra metade de nosso Ser e vice-versa. Sem a 
Dama, a Rainha, em uma partida de xadrez, sentimo-nos sem 
o Poder Supremo, estamos perdidos. A liberdade de movimen-
tos da Rainha, num tabuleiro de xadrez, é formidável.

Os valores fundamentais do xadrez são o Tempo, ou seja, a 
Rapidez, para realizarmos, os planos, o espaço, o domínio do 

maior número de defeitos. Se as jogadas no xadrez são bem 
feitas e com força suficiente, se o desenvolvimento e as 
circunstâncias foram maravilhosos, o resultado será a Vitória.

Na vida, o homem se depara com inúmeros problemas; 
cada pessoa necessita saber como resolver cada um desses 
problemas. Inteligentemente, todo xadrezista sabe que a 
solução está no próprio problema. É mister que haja tranquili-
dade e equilíbrio perfeitos entre a Mente, a Emoção e o Centro 
Motor, para encontrá-la.

No mundo, existe uma enorme quantidade de pessoas a 
quem se proporcionaram elementos para triunfar na vida, 
porém carecem de hábitos e de capacidade para raciocinar, 
logicamente. Podemos assegurar que todos os seres humanos 
são como pedras de xadrez no Tabuleiro da Vida. Cada um de 
nós está, em todo momento, repetindo ações, movimentos de 
partidas anteriores, de vidas passadas. O somatório dessas 
ações, boas ou más, é o que vale, para que, quando iniciarmos 
uma nova partida, estejamos, de fato, mais bem preparados 
para vitória. 

Somos jogadores, até então, inconscientes, que não 
aprenderam a jogar inteligentemente. Os lances de nossas 
peças são nossas ações, que, ao final de cada jogo, ou de cada 
vida, serão pesadas, contadas e medidas, para que tenhamos, 
ou não, a oportunidade de iniciarmos um novo jogo, muito 
bem alegorizada no Julgamento do Tribunal de Osíris, na 
Tradição egípcia.

A criatura humana sem um Ensinamento Superior é como 
uma partida de xadrez sem peões, curtas de inteligência e com 
muitas limitações, ignorando que, dentro de si, as terríveis 
possibilidades devidamente desenvolvidas a levariam à 
Vitória Final.

Os Excelsos Ensinamentos da Sabedoria Iniciática das 
Idades, convidam-nos, mediante o jogo-ciência, a vir a ser 
jogadores inteligentes e conscientes, fazendo-nos Homens 
Reais e Verdadeiros.

O objetivo é, ao longo de cada partida, transformar vida-
energia em vida-consciência, requisito fundamental para 
vencermos a Roda de Sanshara, a Roda da Vida. Com isso, 
passaremos a ser orientadores, e não mais jogadores inconsci-
entes.

E, assim, segue a humanidade, tropeçando, caindo e 
levantando, até que desperte e tome consciência do seu Deus 
Interior (Iniciação), para, através de um Trabalho Interno, 
conseguir cruzar o Tabuleiro da Vida (Pavimento Mosaico)  e 
ter méritos, ascendendo ao Oriente, recebendo do Querubim a 
Espada Flamígera e fazendo-se Uno ao Pai. 

A prudência nos convida a ficarmos por aqui!

O jogo de xadrex e 

o tabuleiro da vida



No dia 19/10 ocorreu a solenidade de abertura do 
IV Encontro da Família Maçônica Piauiense 
no Centro de Convenções do Sesc Praia, pelo 

GOB-PI. Durante o evento, houve as seguintes pales-
t r a s :  P i a u í ,  P e r s p e c t i v a s  e  D e s a fi o s  a o 
Empreendedorismo, tendo como palestrante o Irmão 
Dr. Valdeci Cavalcante (presidente do Sistema 
Fecomércio-PI); O Voluntariado como Ferramenta  
para o Exercício da  Fraternidade, tendo como 
palestrante a professora Sônia França (Coordenadora 
da Rede Permanente pela Paz); Educar para Cultura 
da Paz, tendo como palestrante o Irmão Almir 
Laureano (Assessor Especial do GOB e Vice-
Presidente da Conferência Nacional de Segurança 
Pública) e O Brasil e seus Desafios Internos e 
Externos na Atualidade,  tendo como palestrante o 
Irmão General Maynard Santa Rosa.

Compareceram as seguintes autoridades maçôni-
cas: Eminentes Irmãos Sílvio Souza Cardin (Grão-
Mestre do GOEB); José de Jesus Bíllio Mendes (Grão-
Mestre do GOB-MA), Amintas de Araujo Xavier 
(Grão-Mestre do GOB-MG), Raimundo Farias (Grão-
Mestre do GOB-PA); o Eminente João Guimarães 

(representante do Grão-Mestre Geral GOB); o 
Presidente da S:.A:.F:.L:. Sapientíssimo Arnaldo 
Soter Braga Cardoso; o Ministro Presidente do 
S:.T:.F:.M:. Sapientíssimo Irmão Dorival Lourenço da 
Cunha; o Grande Primaz do Rito Brasileiro, Soberano 
Irmão Nei Inocêncio dos Santos; o Soberano Ir:. 
Antônio Carlos Barbosa Ramos (representante do 
Grande Comendador do R:.E:.A:.A:. Soberano Irmão 

Enyr de Jesus da Costa e Silva, Soberanos IIr:. Ailton 
Cal de Brito, Jarice Braga; o  Sec:. Geral de 
Comunicação e Informática adjunto, Poderoso Irmão 
Fernando Colacioppo; o Sec:. Geral de Ritualística do 
Rito Brasileiro adjunto, Poderoso Irmão Júlio César da 
Costa e as Presidentes da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul Estadual Elvira Maria Aguiar Mendes 
(MA) e a Lucia Coelho Correa (BA).

Piauí
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ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL VIA CORREIOS

Foi um grande evento da juventude no Tocantins, 
aonde jovens pertencentes a esta grande irmandade, 
puderam se confraternizar com seus irmãos de todo o 
estado, inclusive com representantes de Goiás, 
Maranhão, Minas-Gerais e São Paulo.

Na ocasião foram empossadas as novas diretorias da 
ordem em todo o estado, além de serem concedidas 
horárias para membros de destaque. Como responsáveis 
pela supervisão adulta dada pela maçonaria à ordem no 
estado foram Eleitos: Camilo Carmo dos Santos (Palmas) 
e Alexandre Modesto Braune (Araguaína) para o cargos 
de Grande Mestre Estadual e Adjunto. E os Jovens – 
Hudsom Miranda(Palmas) e Zeca Milhomem (Paraíso) 
para os Cargos de Mestre Conselheiro Estadual e Adjunto.

No Tocantins a Ordem DeMolay existe desde 1990 
com a fundação do capítulo Tocantins na cidade de Porto-
Nacional. Desde então tem se espalhado pelo estado 
levando aos Jovens seus ideais de boa filiação e boa 

cidadania em suas virtudes cardeais. Mais de mil Jovens 
em nosso estado já foram iniciados na Ordem DeMolay. A 
maioria hoje cidadão adultos de que contribuem com 
crescimento moral e intelectual do estado quer seja como 

Maçons, professores da rede federal de ensino (UFT e 
IFTO) Funcionários do Governo Estadual e Federal, e em 
outras áreas de destaques da sociedade, como O Deputado 
Estadual Jorge Frederico (PSD). 

Atualmente a ordem possui suas unidades (Capítulos) 
nas cidades de Palmas, Araguaína, Colinas, Paraíso, Porto 
Nacional e Gurupí. Todos patrocinados e orientados pelas 
lojas maçônicas nestas cidades subordinadas a Grande 
Loja Maçônica do Estado do Tocantins. 

Aos jovens em nosso estado que tem a necessidade é o 
desejo de fazer mais pela sociedade, que procuram novas 
amizades, e uma oportunidade de desenvolver suas 
capacidades de iniciativa e liderança, fica a dica e o 
convite, para quem sabe um dia trabalharem pelo bem 
comum em algum capítulo de Ordem DeMolay no 
Tocantins. 

Fonte: http://surgiu.com.br

Tocantins
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Dicas de Saúde

Um estudo que analisa dados de Brasil, Estados Unidos, 
Grã-Bretanha, China e Índia alerta que o crescente 
sedentarismo nestes países ameaça formar a primeira 

geração de jovens que viverá menos que seus pais. O trabalho, 
que tem o American College of Sports Medicine como coautor, 
conclui que em 2030 a inatividade física pode abreviar em até 
cinco anos a expectativa de vida, caso seja mantido o ritmo atual.

As projeções, que tiveram a participação de 70 especialistas 
ligados às áreas de saúde e educação física, indicam que em 18 
anos o Brasil terá diminuído em cerca de 34% os níveis de 
atividade física desde o começo da década passada. Somente 
entre 2002 e 2007, a queda foi de 6%.

Segundo Lisa MacCallum Carter, executiva global da Nike, 
que também é coautora da pesquisa, o País começa a sofrer os 
males que já são sentidos há algumas décadas pelos países mais 
desenvolvidos - de 1965 a 2009, a queda da atividade física nos 
Estados Unidos foi de 32%.

"As máquinas e carros têm feito as atividades físicas por nós, 
e isso é uma coisa boa, pois apreciamos o padrão de vida 
moderno. Mas é preciso observar a quantidade de movimento 

que é perdida por isso e buscar formas de compensar", afirma a 
executiva. "Se uma criança está ameaçada de viver uma vida 

mais curta que seus pais, este é o oposto do progresso humano."
Segundo Lisa, as estatísticas levam em conta outros fatores, 

como nutrição, mas o sedentarismo tem papel central, especial-
mente em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Ela 
lembra que as dez doenças que mais matam nos 50 países mais 
ricos do mundo estão relacionadas à falta de atividade física.

"À medida que as economias crescem, os níveis de atividade 
física diminuem", explica. "No Brasil, cuja economia teve um 
forte crescimento nos últimos anos, esperamos que isso ocorra 
em um período bem menor de tempo. Mas ainda há tempo de 
evitar isso", acrescenta.

Mobilidade. Entre os países em desenvolvimento, os 
problemas são diferentes entre si. Na China, que nos últimos 20 
anos teve uma queda de 45% nos níveis de atividade física, o 
principal vilão tem sido o excesso de pessoas que trocaram a vida 
rural pelas cidades. No país, os pesquisadores apontam as 
deficiências das grandes metrópoles, que estimulam o transporte 
motorizado.

Fonte: Bruno Deiro , Pedro Proença
 O Estado de S. Paulo

Estudo internacional que inclui o Brasil mostra que inatividade física está criando primeira geração de jovens que viverá menos que seus pais

Até 2030, a inatividade física pode abreviar
 em até cinco anos a expectativa de vida

Existe um jeito certo de correr, que use menos energia e seja 
mais veloz?

Alguns estudos mostram que os corredores mais velozes de 
média distância --entre 750 e 1.500 metros-- pousam seus pés na 
parte do meio ou frontal. Mas, para eles, a economia de energia 
não é um problema, já que a corrida é muito curta.

Quando as pessoas correm distâncias curtas em alta 
velocidade, elas naturalmente mudam suas passadas, pousando 
mais perto da parte frontal dos pés. Mas isso não significa que 
correr desse modo seja melhor para distâncias mais longas, diz 
Iain Hunter, pesquisador em biomecânica da Universidade 
Brigham Young, em Provo, Estado de Utah.

Hunter fotografou corredores de distância de categoria 
olímpica, usando uma câmera que grava 240 imagens por 
segundo. Alguns pousaram com o calcanhar primeiro, outros 
com o meio do pé. Poucos pousaram na parte dianteira dos pés. 
Outros torceram seus pés para dentro quando atingiram o chão. 
"Nada disso tinha relação com o desempenho nem com a 
economia ao correr."

O que dizer sobre correr descalço ou usando calçados 
minimalistas? A maioria dos corredores amadores pousa no chão 
com o calcanhar. Mas pousar com o calcanhar é muito 
desconfortável quando corredores correm descalços, de modo 
que eles passam a pousar com a parte mediana do pé, em vez do 
calcanhar.

Os proponentes da corrida descalça dizem que ela é mais 
natural e econômica e que o amortecimento dos tênis absorve 
energia que deveria ser usada para a impulsão.

Se você não dispensa um tênis para correr, reza o argumento, 
a segunda melhor opção, depois de correr descalço, é pousar no 
chão com a parte mediana do pé.

Mas outro pesquisador de biomecânica, Rodger Kram, da 
Universidade do Colorado, descobriu que os mais velozes 
corredores de distância pousam nos calcanhares.

Resta ainda a importância do peso e do amortecimento dos 
tênis usados pelo corredor. Num estudo publicado este ano, 
Kram constatou que corredores que usam tênis muito leves são 
mais eficientes que os que correm descalços.

Os corredores que usaram calçados gastaram entre 3% e 4% 
menos energia para percorrer a mesma distância à mesma 
velocidade. Kram se perguntou o porquê disso. Seu experimento 
seguinte incluiu apenas uma variável: a quantidade de 
amortecimento para os pés dos corredores. Todos os corredores 
que ele estudou pousavam no chão com a parte mediana do pé.

Eles correram sobre três superfícies diferentes (enquanto a 
equipe de Kram media quanta energia seu esforço exigia): uma 
esteira ergométrica, a esteira coberta com material amortecedor 
com dez milímetros de espessura, como o que é usado em 
calçados, e a esteira coberta com material amortecedor com 20 
milímetros.

O material amortecedor de dez milímetros foi a melhor 
opção: o corredor médio no experimento usou cerca de 2% 
menos energia para percorrer a mesma distância, na mesma 
velocidade, do que usaria com nenhum amortecimento.

Para Kram, a mensagem, por enquanto, é clara: não existe 
uma maneira que seja a melhor para correr longas distâncias.

Fonte: Gina Kolata do "New York Times

O pão integral industrializado não é tão integral assim, mostra 
análise da Proteste (órgão de defesa do consumidor). Quatro 
entre sete marcas testadas têm mais farinha tradicional do que 
a não refinada na composição.
A análise mediu a quantidade de fibras dos produtos (todos 
tinham mais do que o indicado no rótulo) e avaliou a lista de 
ingredientes da embalagem que, por determinação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, devem ser organizados em 
ordem decrescente de quantidade.
"Em quatro marcas, o primeiro item da lista é a farinha 
refinada. Não é o que se espera de um pão integral", diz 
Manuela Dias, nutricionista e pesquisadora da Proteste.
O resultado evidencia a falta de regulamentação do setor e 
levanta a questão: quanto de grãos não processados um 
alimento precisa ter para ser vendido como "integral"?
As normas brasileiras ignoram o tema. "Faltam parâmetros. O 

consumidor não sabe o que compra", critica Dias.
Outros países têm normas específicas sobre isso. Nos EUA, o 
pão integral de trigo só pode levar esse nome se for produzido 
apenas com farinha integral. Na Holanda, apenas pães feitos 
com 100% de grãos não processados ganham o rótulo de 
integrais.
A nutricionista Tatiana Barão diz que um produto rico em 
farinha branca não oferece os benefícios daquele feito 
principalmente com trigo não processado.
Em geral, pães integrais industrializados usam entre 40% e 
70% de trigo não refinado, segundo a nutricionista Raquel 
Pimentel. A farinha branca é adicionada para prolongar a data 
de validade e melhorar a aparência.
"O pão 100% integral é mais duro e quebradiço e pode ter 
sabor forte", diz Barão.
O trigo não refinado preserva parte da casca do cereal, além do 

gérmen. É onde estão os principais nutrientes, lembra 
Pimentel. "Vitamina E, B12 e minerais", lista.
O pão integral tem mais fibras que o outro, o que ajuda no 
funcionamento do intestino, prolonga a sensação de saciedade 
(as fibras são digeridas devagar) e ajuda a manter estáveis os 
níveis de glicemia no sangue. "O pão branco é rico em amido, 
que é absorvido rapidamente e resulta em picos glicêmicos, o 
que pode levar ao diabetes", diz Lara Natacci, nutricionista.
Para as especialistas, não há problemas no fato de os pães 
testados terem mais fibras do que o indicado no rótulo. "O 
medo é que o rótulo esteja errado também nas quantidades de 
sódio e de gordura", afirma Pimentel.

Fonte: Folha de São Paulo
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F
rancisco Lourenço Andrade, meu avô, chegou ao 
norte do Espírito Santo, precisamente no Córrego 
de Santo Antônio, hoje Monte Senir em 1924. 

Vinha fugido da Bahia, onde, com auxilio de um facão 
“jacaré”, tinha resolvido alguns “problemas”. Com enor-
me dificuldade, morando em tapera feita de casca de palmi-
to e dormindo em cima de couro de catete, uma espécie de 
porco do mato, criou seus doze filhos. O tio Onofre Andra-
de, o sexto na ordem de nascimento, não se sabe o porquê, 
foi o único a nascer com o dom para  a musica. Desde a 
mais tenra idade já tocava um instrumento musical. Apren-
deu tocar sozinho no meio das matas, com maestria: violi-
no e acordeon.

Evangélico, gaba-se até hoje, de ter sido eleito em 1941, 
o primeiro Regente do Coral da Igreja Batista de Monte 
Senir, onde utilizando o Cantor Cristão e Coros Sacros, 
hinários disponíveis na época, passava os dias solfejando.

Quando já casado e tendo nascido o seu quarto filho, 
resolveu homenagear o autor dos seus hinos preferidos o  
inglês Bill Smith.

Munido dos documentos necessários para o registro 
dirigiu-se ao Cartório 

— Eu quero registrar meu filho.  Disse ele.
Qual é o nome que o  Sr quer botar no seu filho.  Pergun-

tou-lhe o  auxiliar  de escrevente.
Tio Onofre, embora dominasse muito bem a música, 

tinha problemas sérios com as letras, era semianalfabeto, e 
diante da pergunta, conseguia se lembrar das melodias mas 
o nome do autor embolava na sua cabeça.  Entretanto, depo-
is de muito pensar, resmungou um nome cuja sonoridade se 
assemelhava ao de seu ídolo.

— O quê????? . Indagou-lhe o escrevente, que também 
não era muito letrado e se viu diante de enorme problema. 

O impasse estava criado. 

Um não sabia dizer e o outro não sabia escrever. 
Após várias horas de calorosa discussão, chegou-se ao 

denominador comum que o menino se chamaria  ITSEN 
ANDRADE.

Satisfeitas as partes, meu  tio, ainda visivelmente aca-
brunhado, regressou para casa e contou aos parentes o 
nome registrado.

— Mas esse não é o nome do seu  autor  preferido. Dis-
se-lhe Tia Almerinda, sua esposa.

— Não é, mas é MAIS OU MENOS. Respondeu ele, 
passando a impressão que estava satisfeito com aquele 
nome e que não queria mais discussão.

Hoje, passados alguns anos, aquele menino que herdou 
o talento musical do pai, integra a Banda M3 (Musica Gos-
pel),  é  também    funcionário do Banco do Brasil em Curi-
tiba, onde curiosamente,  não é conhecido pelo nome de 
ITSEN ANDRADE, mas sim, pelo carinhoso apelido de 
“MAIS OU MENOS”. E a vida continua....

O que sobra depois da hora da falácia? Quantos discursos e 
argumentos vãos chegaram aos nossos ouvidos nesses últimos 
45 (...) dias? As promessas apoiadas em premissas mal elabora-
das serão verdadeiras e, por isso mesmo, poderão ser cumpridas? 
Quantos dos que se habilitaram e naufragaram ou mesmo 
aqueles que se elegeram sabiam o funcionamento e o real alcance 
da tal função AMBICIONADA?

Analisando friamente o sublime momento de exercermos 
nossa cidadania, pela qual tanto almejamos, fica um gosto 
esquisito na boca daqueles que sempre esperaram ver florescer 
do povo lideranças capazes de buscar o bem comum acima de 
interesses pessoais ou vinculados a grupos. Espectadores de uma 

opereta cujo desfecho sempre é muito previsível, limitamo-nos a 
ficar como mais um  na multidão dos que orgulham-se de haver 
feito seu papel para com o estado democrático de direito. Pouco, 
muito pouco; o voto é o ato de assumir posição não de cumprir 
obrigação. Até porque o amanhã traz suas consequências.

Ofende a  inteligência quando percebemos que em nome e 
em favor do cargo ambicionado certas  criaturas abrem mão do 
bom senso e saem a disparar pseudos projetos de acabar com  
vícios, hábitos ou costumes “se” eleitos; aplacar fome, extirpar 
misérias e até obter milagres em sintonia  direta com o Criador. 
Em seu nome, é claro.

Li, nem lembro onde, uma ideia estapafúrdia que sugeria 
isolamento bigbrodeano aos que por ventura se habilitassem a 
cargos públicos de todos escalões: eles seriam reunidos num 
ambiente monitorado por geradores de sons e  imagens 24 horas 
e sendo observados nos momentos vagos por nós, os “outros”, 
ficando assim em aberto a nossa  participação e escolha por 
eliminação, de acordo com as prerrogativas e qualidades 
demonstradas no convívio dia após dia dos elegíveis. 

Entenderam? Penso que aí o ditado popular ficaria justificado: de 
longe todos somos  normais... 

Asseguro que não estou brincando de metralhadora giratória, 
apenas devaneando utòpicamente, inclusive por assumir minha 
inércia e acomodação ou talvez tentando justificar a parte da 
culpa que a mim me cabe no tal processo.

Sandy postergou mas com certeza não vai conseguir estancar 
a marcha democrática na escolha lá do norte, onde o candidato, 
quando ligado a alguma instituição que proteja a liberdade, 
exalta o amor pelo seu pais e busca ensinar que ANTES DE 
EXIGIR DIREITOS É PRECISO CUMPRIR COM SEUS 
DEVERES,  passa ele, candidato, a ser admirado e levado a serio 
e não vítima de crendices.

Voltando aos discursos,  lembro que ao contrário do que 
querem  impor os manipuladores de crendices o VERBO  é uma 
manifestação legítima e benigna e PAZ SEM VOZ NÃO É PAZ: 
É MEDO...

O Irmão Déo Mário Siqueira é membro da ARLS 
Caridade e Esperança, Or.’. de Jacaraipe - Serra-ES

Há algo de marca no
 reino da dinapodre...
*Irmão Déo Mário Siqueira

Cecilianas
Crônicas

* O Irmão Cecílio Andrade de Oliveira e
Grão-Mestre Honorário do GOB-ES

Uma questão 
de semelhança

Nada acontece por acaso... Colhemos aquilo que plantamos... 
Somos os reflexos dos nossos pensamentos, ou seja, se 
semearmos o caminho que norteia nossa vida com atitudes 
altruísta, estaremos construindo um campo magnético tão 
poderoso que a tendência natural é atrair coisas boas para nós. 
Em assim sendo, é fundamental que procuremos fazer uma 
faxina mental nos nossos pensamentos, bloqueando qualquer 
tipo de sentimento negativo para que possamos assim 
conquistar a paz interior.  

A Lei de Causa e Efeito é imutável e, dependendo do 
pensamento de cada um, pode ou não se traduzir na essência do 
Amor Fraterno. Portanto, acredite, o nosso Eu interior é 
pautado nos nossos pensamentos e sentimentos. 

Podemos simbolizar a retidão com o esquadro e o 
compasso, pois são dois elementos que combinam importantes 
ingredientes, ou seja, inteireza de caráter e lisura nas nossas 
atitudes e ações, porque somente assim poderemos conviver de 
forma harmoniosa num ambiente social complexo que muito 
nos exige da paciência e tolerância. 

Desse modo, a decisão compete unicamente a nós, se 
quisermos viver feliz e ter paz interior, devemos procurar 
semear sentimentos positivos para que possamos assim 

construir um ambiente saudável e propício para consolidação 
de bons relacionamentos com nossos semelhantes.

Certa ocasião li na internet um conto muito interessante e, 
desconheço o autor, porém, vem ao encontro desta crônica, pois 
mostra, por analogia, que as impossibilidades só acontecem 
quando nos deixamos influenciar por pensamentos pessimistas 
que, em muitos casos, são experimentados por pessoas que se 
deixam contaminar facilmente pelo negativismo. Na realidade 
este conto, cujo título é: “A história dos sapinhos”, se traduz em 
uma verdadeira lição de vida para todos nós.

“Um grupo de sapinhos decidiu organizar uma 
competição. O objetivo seria alcançar o topo de uma torre 
muito alta.

Uma multidão se juntou em volta da torre para ver a 
corrida e animar os competidores.

Foi dada a largada, no entanto, ninguém naquela multidão 
realmente acreditava que aqueles sapinhos tão pequenos 
pudessem chegar ao topo da torre.

A multidão começava a exclamar: 
— Oh! É difícil demais! Eles nunca vão chegar ao topo
Outros gritavam:
— Eles não têm nenhuma chance, a torre é muito alta!
E os sapinhos começaram a cair e, somente alguns poucos, 

continuavam a subida, cada vez mais alto. 
E a multidão continuava a gritar:
— É muito difícil, nenhum deles vai conseguir!
Alguns sapinhos se cansaram e acabaram por desistir. No 

entanto, um sapinho continuou a subir, ele não desistia!
No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir na 

torre, com exceção daquele sapinho que depois de um grande 

esforço, foi o único a atingir o topo.
Naturalmente que todos os outros sapinhos queriam saber 

como ele conseguiu!
Assim, um dos sapinhos perguntou ao grande campeão:
— Como você conseguiu forças para atingir o objetivo?
Acontece é que o sapinho campeão era SURDO!”
Este conto serve para nos mostrar que precisamos estar 

sempre atentos e vigilantes para nunca dar ouvidos a pessoas 
com tendências negativas, porque elas podem nos fazer desviar 
do nosso propósito maior. Assim, vamos procurar ser surdos 
quando alguma pessoa falar que é impossível e que você não 
vai conseguir atingir seus objetivos.

Como já disse com muita propriedade Jean Cocteau (poeta 
e romancista francês): “Ele não sabia que era impossível, foi lá 
e fez...”

Portanto, acredite nas tuas próprias forças e jamais 
desanime, não fique parado, inerte e esperando que as coisas 
aconteçam. Faça a sua parte, crie, invente, ouse, corra riscos e 
não tenha medo de errar, porque se eventualmente você errar, 
procure aprender com os erros. Não deixe que seus projetos 
fiquem apenas na intenção, acredite e vá em frente, porque 
intenção sem ação é continuar na mesmice. 

Assuma já compromissos consigo mesmo e procure fazer 
exatamente aquilo que os outros acham que não será capaz. 

“Lembremo-nos de que nossa verdadeira riqueza é medida 
não pelo que temos, e sim pelo que somos”. (Napoleon Hill). 
Pense nisso!

*   Tomé Castro é consultor comercial e palestrante

 A força do 
pensamento

*Tomé Castro
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Geral

N
esses 16 últimos anos tenho me dedicado ao trabalho de 
prevenção primária ao uso de drogas. Produzi a revis-
ta/pesquisa intitulada “Maçonaria a Favor da Vida – 

Contra as Drogas”, e novamente editada pelo Grande Oriente do 
Brasil e com apoio do Grão Mestre Geral Marcos José da Silva, 
encontra-se em circulação em todo o país. A quem me solicitou, 
fornecendo endereço para encaminhamento, já estou fazendo e 
aos demais que se manifestarem, terei o prazer de remetê-la. É 
um trabalho que adquiriu conceito de “Marca de Credibilidade 
da Maçonaria Brasileira”.

Na página 31, apresento a classificação das drogas em “de-
pressoras, estimuladoras e perturbadoras”. Nesta última em 
primeiro lugar a “maconha”. Assim detalho esta droga que inter-
fere no funcionamento do cérebro. Com esta informação defino 
inicialmente o que são drogas perturbadoras.

São drogas que alteram o senso-percepção e o pensamento, 
fazendo com que o cérebro passe a funcionar de forma desorde-
nada. São também chamadas de alucinógenas, com os usuários 
podendo desenvolver distúrbios alucinatórios (ouvir vozes, ver 
imagens) e delirantes (manias de perseguição, ter delírios e ideias 
de grandiosidade).

Escrevi no Diário da Manhã, em 25 de junho de 2011, o artigo 
intitulado “Quem me garante que não haverá marcha da cocaína e 
do crack no Brasil?”, referindo-me à “Marcha da Maconha”. 
Movimento que aconteceu com a permissão do Supremo Tribu-
nal Federal, embasado no posicionamento “nada se revela mais 
nocivo e perigoso que a pretensão do Estado de reprimir a liber-
dade de expressão, principalmente de ideias que a maioria repu-
dia. O pensamento deve ser sempre livre”. Acrescentando ainda, 
surpreendentemente que a Marcha não representa “o enalteci-
mento de porte para consumo e do tráfico de drogas ilícitas”.

Ora. Nesta mesma tese nós teremos muito em breve a “Mar-
cha da Cocaína e do Crack”. Será que a marcha não foi incentivo, 
não foi uma propaganda e uma defesa para demonstrar que a 
maconha é inofensiva?

Na última edição de 31 de outubro, a “Revista Veja”, estampa 
em sua capa: “Maconha: As novas descobertas da medicina cor-
tam o barato de quem acha que ela não faz mal”. No texto da 
reportagem, por cientistas, médicos e estudiosos, conclui-se: “O 
atual liberalismo em torno do consumo da drogas está em des-
compasso com as pesquisas médicas mais recentes. As sequelas 
cerebrais são duradouras, sobretudo quando o uso se dá na ado-
lescência”.

Na mesma reportagem: “Na contramão da liberalidade ofici-
al, legal e até social com o uso da maconha, a ciência médica vem 
produzindo provas cada dia mais eloquentes, de que a fumaça da 
maconha faz muito mal para a saude do usuário crônico – quem 
fuma no mínimo um cigarro por semana durante um ano. Fumar 
na adolescência, então, é um hábito que pode ter consequências 
funestas para o resto da vida da pessoa. Aqueles cartazes das 
marchas que afirmam que “maconha faz menos mal do que álcool 
e cigarro” são fruto de percepções disseminadas por usuários, e 
não o resultado de pesquisas científicas incontestáveis. Maconha 
não faz menos mal do que o álcool ou cigarro. Cada um desses 
vícios agride o organismo a sua maneira, mas, ao contrário do 
que ocorre com a maconha, ninguém sai em passeata defendendo 
o alcoolismo ou o tabagismo. Diz um dos mais respeitados estu-
diosos do assunto, o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, da Universi-
dade Federal de São Paulo: “Encarar o uso da maconha com 
leniência é uma base equivocada, arcaica e perigosa”.

Junto com o extraordinário maçom, cientista e pioneiro Jamil 
Issy, que explicou durante toda sua vida, que o uso da maconha é 
desastroso. Com Maria Sônia França, do Grupo Amor Exigente, 
historiadora e professora que a cada dia está mais preocupada 
com a ideia que muitos pais aceitam, de que a maconha não faz 
mal, estamos registrando em nossa publicação, desde 15 anos 
atrás e agora reafirmando, na página 37, da revista/pesquisa.

“Apesar de existir aqueles que defendem sua liberação, a 
maconha não é droga inofensiva, pois causa sérios prejuízos à 
saude física e psicológica dos seus usuários. Seu efeito leva o 

usuário a um estado de isolamento interior, com o círculo de 
amizade restrito aos “companheiros”. É uma droga que desmoti-
va para o viver, o conhecer e o criar. Outro efeito possível atribuí-
do à maconha é a diminuição do número de espermatozoides do 
homem, podendo levar a esterilidade. O THC, princípio ativo, 
tetrahidrocanabinol, é a substância que atua no cérebro”.

A ciência afirma que há perigos na composição química da 
maconha, que o THC é potente, que os efeitos dele se localizam 
no cérebro, pulmões, fígado e órgãos de reprodução e que há 
potencial efeito cancerígeno na fumaça da maconha, com efeito 
destrutivo sobre a memória e a aprendizagem.

Em todo mundo é uma das primeiras, senão a primeira droga 
após o álcool, a ser usara pelos jovens. O adolescente que não 
usar maconha, dificilmente irá usar outra droga ilícita, como 
cocaína, heroína e outras. Se usar estará mais próximo de outras, 
pois a maconha é um degrau, no qual o usuário dificilmente ficará 
estacionado. Pelo grupo que frequenta, pela proximidade com 
outras substâncias, estará mais propenso a subir outros degraus 
do uso e abuso, nos quais encontrará diferentes drogas.

Ao amigo leitor que me distingue com sua qualificada leitura, 
disponibilizo minha revista que encaminharei sem nenhum ônus, 
para que ao lê-la, bem como outras publicações, possamos com-
preender juntos o que é a “maconha”, na dependência de drogas, 
o alcance do problema e a falsidade dos pregadores que alardei-
am que é leve e inofensiva.

Concluo, conclamo e peço uma atenção especial com relação 
à maconha, no sentido de conhecer o seu perigo. Conscientize-
mos filhos, netos e outros jovens, do seu poder destrutivo para a 
saude e encerro com a declaração de um dos mais renomados 
psiquiatras do país, paulistano Valentim Gentil Filho, dada na 
mesma reportagem da ”Revista Veja” a que me refero anterior-
mente:

“Com a maconha a história é outra. É a única droga a interfe-
rir nas funções cerebrais de forma a causar psicoses definitivas, 
mesmo quando seu uso é interrompido”.

*Barbosa Nunes e Grão-Mestre do Grande Oriente do Estado de 
Goiás. E-mail: barbosanunes@terra.com.br

O Grão-Mestre Barbosa Nunes continuando sua caminhada 
diária pelas Lojas Maçônicas do Grande Oriente do Estado de 
Goiás, inclusive sábados e domingos, teve o prazer de estar 
presente em sessão da Loja João Racy 1385, oriente de Guapo 
GO, fraternalmente dirigida com segurança, tranquilidade e 
grande gentileza, pelo Venerável Mestre José de Jesus Madeira 
Neto, mais conhecido como "Irmão Madeira".

O detalhe especial dos 60 anos da Loja João Racy foi à 
celebração da missa em ação de graças, na igreja de Guapó pelo 
padre Miguel Carlos Dametto, a partir de 8 horas da manhã do 
domingo, com 16 maçons presentes com respectivo traje, sendo 
saudados pelo pároco, que compareceu ao almoço e usando da 
palavra, agradeceu o apoio dos maçons dos eventos sociais da 
cidade afirmando que o maçom sempre se notabiliza pela 
prática do bem, da honestidade e de bom comportamento.

O Grão-Mestre Barbosa Nunes agradeceu ao Padre Miguel, 

dizendo que o Grande Oriente do Estado de Goiás estava 
muito feliz, como também todos da Loja João Racy em 
tê-lo presente numa manhã muito abençoada.

Estiveram presentes na manhã do domingo Irmãos 
das Lojas "Luz no Horizonte", "Pesquisa Maçônica 
Brasil Central", Asilo da Acácia", "Trabalho, Cultura e 
Perfeição", “João Braz”,"Acácia Brasiliense", "Acadê-
mica Álvaro Palmeira", juntamente com o Presidente da 
Assembleia Legislativa Lázaro Naves, Venerável 
Mestre Rubens Pereira de Carvalho, Coordenador 
Regional de Trindade, Cezarina, Palmeiras, Anicuns e 
Guapó, Irmão Enival Alves de Araújo e o Secretário de 
informática e Divulgação, Abel Tolentino de Oliveira 
Junior, que fez o registro fotográfico.

Falo da Maconha
*Eminente Ir Barbosa Nunes
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Antônio, logo após se casar com Marlene, 

entrou para a Maçonaria.

Mas a mulher não aceitava o fato do marido sair 

sempre para as reuniões do “bode preto”.

— Afinal, o que você faz nestas reuniões?

E sempre perguntando o que acontecia lá, pois se 

ela soubesse seria mais fácil aceitar as suas 

ausências. De tanto ela perguntar, Antônio teve 

uma idéia! Eureka!! Chegou para a Marlene e disse.

— Amor vou fazer uma promessa para você. 

Quando fizermos 25 anos de casados, eu te conto o 

que acontece lá nas reuniões, pensou Antônio 

achando que ela esqueceria até lá.

Deste dia em diante a vida foi uma maravilha, 

Marlene nunca mais perguntou sobre a Maçonaria. 

Passaram-se os anos e lá vieram as bodas de 

prata… Viagem, segunda lua de mel e eis que 

senão Marlene…

— Beeenhê! Você esta me devendo uma 

coisa…

— Mas Marlene esta tudo tão bem. A nossa 

segunda lua de mel esta ótima, o que te falta?

— Você me prometeu que quando a gente 

fizesse 25 anos de casados você me contaria o que 

vocês fazem nas reuniões.

Antônio teve ganas de enforcar Marlene… Mas 

se conteve e falou…

— Bem todas as vezes que nós nos reunimos, o 

Venerável Mestre leva para o centro do salão, uma 

caixa com 100 pintinhos de um dia, Ele solta os 

pintinhos e cada um de nós pega o maior número 

possível de pintinhos. Aquele que pega o maior 

número ganha prêmio. Sobe de grau…

Marlene se deu por satisfeita.

Porém um belo dia, logo depois de voltarem da 

segunda lua de mel, Antônio esta indo com sua 

maleta para a Maçonaria e a vizinha dona Elvira ao 

vê-lo todo arrumado berrou lá da sua janela…

— Ai seu Antônio já vai catar pintinhos, 

Segredo Maçônico

Milas recebe em casa a visita dos irmãos Otaner e 
Ramehda. A esposa de Milas auxilia na recepção e todos 
se cumprimentam e se beijam. Com a alegria de sempre, 
eles se sentam e antes de iniciarem as conversas, Milas 
pede à esposa:

— “Querida, por favor, peça à Maria que providencie 
aquele cafezinho três ´efes` – fraco, frio e fedido pra 
esses dois ́ efes` – sorrindo, e antes de aparecer adjetivos 
maliciosos, completou: “faltantes e fraternos”. Todos 
riem muito.

Na verdade eles estavam pedindo “cobertura de 
sala”, temporária, à cunhada. Ela entende muito bem, 
pede licença e sai. Recomenda à empregada que prepare 
o café e volta afazer o que fazia antes na saleta anexa: 
costurar a alça do avental de Milas que havia arrebenta-
do. Enquanto costura vai pensando: “Milas está engor-
dando muito; precisa moderar nesses… Como é mesmo 
a q u e l a  p a l a v r a  q u e  e l e s  f a l a m ? 
…a..ágape…isso…precisa diminuir esses ágapes 
semanais”. E a conversa na sala principal e tão alta que 
chega a ser impossível deixar de ouvi-la.

— “Ontem eu estive na Quinta Essência”, disse 

Otaner.
— “E ela é da Sereníssima?”, pergunta Ramehda.
— “Lógico, é a 349. Foi uma sessão pra lá de Jota e 

Pê. Não era Magna, todos estavam de balandrau, mas 
fizeram a entrada de Past Máster com a abóbada de aço e 
estrelas. O Veeme comandou uma bateria incessante. 
Depois esse Filho da Viúva apresentou uma senhora 
peça de arquitetura. Falou de um obreiro que seguiu para 
o Oriente Eterno, depois de trabalhar incessantemente 
nas Pedras Bruta e Polida e considerava o Livro da Lei a 
obra máxima na Terra”.

Com a agulha e a linha, a cunhada vai unindo nova-
mente a alça do avental, mas, por mais que se esforce, 
não consegue unir aquelas palavras a um sentido qual-
quer.

— “E eu estava, na semana passada, na Era de 
Aquários, lá em Ribeirão”, fala Ramehda. “Eu nunca vi 
tantas colunas gravadas na bolsa”! Eram pranchas e mais 
pranchas, muitas prévias, e um pedido de Quit-Placet; 
todos ficaram surpresos, principalmente as luzes; fiquei 
com pena do Secretário a medida que o Veeme ia deci-
frando, ele ia botando tudo aquilo no balaústre. Também 

fiquei bobo de ver a quantidade de metais no Tronco. “A 
única coisa que eu não gostei, foi quando eles formaram 
a cadeia para passar a semestral, eu tive de ficar no 
Átrio”.

A esposa continua a não entender bulhufas.
— “Mas é claro, se você não é do Quadro…”, argu-

menta Milas. “Nesse caso não importa quantos degraus 
você subiu na escada de Jacob. E, falando nisso…”, 
continua, “em junho participei de trabalhos de banquete, 
na Seguidores em Cruzeiro. Meti o meu ‘ne varietur’ no 
livro e nem foi preciso ser telhado. O betume estava 
delicioso e a pólvora vermelha estava divina. Fizemos 
bons fogos. Na bem da Ordem, ou melhor sobre o Ato, 
falei sobre alguns landmarks e depois agradeci”.

A cunhada já se considerando uma estrangeira, serve 
o café em silêncio e momentos seguintes os irmãos se 
despedem e se vão, após o tradicional “Que o Supremo 
Arquiteto os acompanhe”.

— Querido – pergunta a esposa – Por que vocês não 
conversam como pessoas normais?”

Milas beija-lhe a fronte e, sorrindo, responde:
—“Porque você é uma linda goteira!”

Papo de Bode
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Dia 30 de outubro de 2012, as 18:30 horas na 
Sede do Grande Oriente de São Paulo - GOSP, 
localizado na R. São Joaquim, 457 - Liberdade 

- São Paulo/SP foi realizada homenagem ao Moto 
Clube Bodes do Asfalto.

Na ocasião o Grão Mestre Estadual do Grande 
Oriente De São Paulo - GOSP, Eminente Ir:. Mario  
Sergio Nunes da Costa entregou a comenda e diploma 
comemorativo alusivo aos 90 anos do Grande Oriente 
de São Paulo - GOSP, comemorados em 29 de Julho de 
2011,  ao Presidente do Moto Clube Bodes do Asfalto, 
Ir:. Edson Fernando Sobrinho, em homenagem e 
agradecimento pelos relevantes laços de união fraterna 
que tem semeado por todo o País, através da ideologia e 
cultura do Moto Clube Bodes do Asfalto.

Estiveram presentes na solenidade 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 Relações 
Políticas - GOSP, Poderoso Ir:. Vanderlei Venceslau 
Faria, o Secretário Estadual Adjunto de Comunicação 
e Imprensa - GOSP, Poderoso Ir:. Anselmo Antunes de 
Carvalho, o Secretário Estadual Adjunto de 
Planejamento - GOSP, Poderoso Ir:. Agripino Bonani 
Filho, o Secretário Estadual Adjunto de Orientação 
Ritualística - GOSP, Poderoso Ir:. Gerson Magdaleno, 
bem como diversos IIr:. e Ilustres Cunhadas membros 
do Moto Clube Bodes do Asfalto.

O Moto Clube Bodes do Asfalto foi idealizado pelo Ir:. 
Edson Fernando Sobrinho, sendo fundado em 01 de agosto 
de 2003, tem a sua sede nacional na cidade de Feira de 
Santana – Bahia  e representações em diversas cidades do 
Brasil e no exterior.

A idéia do moto clube surgiu de conversas entre Maçons 
integrantes da lista de discussão Atalaia, sendo inicialmente 
planejado para apoiar os Maçons Motociclistas, os quais, 
quando em viagem, viessem a necessitar de algum tipo de 
ajuda, o nosso "Moto Clube" aproximaria, através da 
fraternidade, os irmãos motociclistas com os Irmãos das 
cidades onde ele passaria.

Alguns pontos importantes:

O que o Moto Clube não é:
 Extensão de Loja.
 Não segue a hierarquia da maçonaria.
 Não segue o rigor de uma Loja.
 Não é local para discussão de assuntos de Lojas.
 
Então o que é?
 Um canal de comunicação entre os maçons x maçons 

motociclistas x motociclistas em geral.
 Cidadãos que preservam os ensinamentos Maçônicos
 Irmãos  na Ordem e no Motociclismo.
 Preservam e exercem a trilogia "Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade
 Andam sobre duas rodas

Saiba mais sobre o Moto Clube Bodes do Asfalto

O Irmão George Alberto Garcia de Oliveira, 
Aprendiz-Maçom do Grande Oriente do Estado do 
Amazonas (GOEAM), foi convidado para ser instrutor 
do Curso Júnior de Comando e Estado-Maior, junto ao 
Exército Canadense.

O Irmão George Alberto, filho do Irmão Alberto Alves 
de Oliveira, Venerável da Loja Maçônica João XXIII nº 
3192 concluiu o Curso de Formação de Oficiais de 
Infantaria no ano de 1999, na Academia Militar das 
Agulhas Negras (Resende-RJ). Durante sua carreira, foi 
instrutor da Academia Militar e da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, sendo esta localizada na 
cidade do Rio de Janeiro. Em 2002, no exterior, realizou 
intercâmbios no Exército de Portugal, em 2002 
participou da Missão de Paz das Nações Unidades no 
Timor Leste e em 2005 realizou o Curso de Operações 
Psicológicas no Exército do Peru.

Em 2010, o Irmão George Alberto, já no posto de 
Capitão, foi designado para realizar o Curso Júnior de 
Comando e Estado Maior, no Campo Aldershot, na 
cidade de Kentville (Nova Scotia), no sudeste do Canadá. 

No corrente ano, fruto de seu desempenho, foi convidado 
para retornar ao Canadá, para desempenhar a função de 
instrutor no referido Curso.

O Curso Júnior de Comando e Estado-Maior faz parte 
do Programa de Cooperação Militar Canadense. Habilita 

oficiais de todas as partes do mundo a desempenhar 
funções nos estados-maiores de unidades militares (nível 
Batalhão). Tem a duração aproximada de 4 (quatro) 
meses e é dividido em duas fases. A primeira fase abrange 
diversas disciplinas, tais como: confecção de 
documentos militares, técnicas de instrução, resolução 
de conflitos, apresentações orais, funções do Estado-
Maior e lei dos conflitos armados. A segunda fase é tática, 
na qual os alunos aprendem o processo de planejamento 
de operações militares, como comandantes de 
companhias mecanizadas.

Essa tem sido uma grande experiência para o nosso 
Irmão. Além do aprimoramento técnico-profissional 
oriundo de sua nova função, nosso Irmão tem 
aproveitado para estreitar laços de amizade com 
militares canadenses e com oficiais oriundos da América 
do Sul, América Central, África, Ásia e Europa. Tem 
encontrado, também, entre os demais instrutores e alunos 
do Curso, irmãos pertencentes aos quadros da 
Maçonaria, o que é motivo de grande alegria.

Fonte: Abel Tolentino-GOEG
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A Maçonaria Capixa-
ba, e, em particular a cen-
tenária Loja Maçônica 
“Fraternidade e Luz”, de 
Cachoeiro de Itapemirim, 
teve enlutado seu Quadro 
de Obreiros com o passa-
mento para o Oriente Eter-
n o ,  d o  m a i s  a n t i g o 
Maçom do Estado do 
Espírito Santo, o Sapien-
t í s s i m o  I r m ã o  E C K 
MOREIRA DA FRAGA, 
iniciado Maçom no dia 28 

de setembro do ano de 1943, e portador do Cadastro de 

Identidade Maçônica nº 060.321, decorridos portanto ses-
senta e nove anos de profícuas atividades.

Sua trajetória na Maçonaria e o carinho por ele devota-
do à Instituição tornaram-no credor do respeito e da admi-
ração de seus pares, tendo sido distinguido com   todos os 
Títulos Maçônicos, em nível Estadual e Federal, represen-
tados finalmente pelas Comendas da Ordem do Mérito 
“DOMINGOS JOSE MARTINS” e de Comendador da 
Ordem do Mérito “D. PEDRO I”, a mais elevada honraria 
concedida a um Maçom do Grande Oriente do Brasil.  
Ainda recentemente, no mês de julho, o Soberano Grão 
Mestre Geral, Irmão Marcos José da Silva fez expedir 
Diploma e Medalha de “Moção e Agradecimento” do Gran-
de Oriente do Brasil, face à benemerência da classificação 
de ECK, como sendo o maçom em atividade mais antigo 
da jurisdição do GOB-ES. A referida Comenda lhe foi 
entregue por uma comitiva presidida pelo Venerável Mes-
tre Vilson Carlos Gomes Coelho, estando presente a espo-
sa Laurita,  os filhos, genros, noras e netos.    

No mês de agosto de 2011 recebeu o Diploma “Home-

nagem Especial” pela Semana do Maçom, concedido pela 
Câmara Municipal, e, em julho de 2012, o Diploma “Des-
taque Cooperativista” de Cachoeiro de Itapemirim. 

O cidadão Eck Moreira da Fraga foi um diligente funci-
onário do Banco do Brasil, em Cachoeiro de Itapemirim e 
Santa Teresa, tendo sido um dos fundadores do primeiro 
Clube de Lions em Cachoeiro, ao qual prestou relevantes 
serviços durante quarenta e sete anos. Atuou como Profes-
sor do Liceu “Muniz Freire” e, em certa fase de sua exis-
tência, teve a primazia de ocupar o cargo de primeiro Dire-
tor do Ginásio Teresense, em Santa Teresa, mantido pela 
Campanha Nacional de Educandários Gratuitos.  

Parafraseando o Professor David Alberto Loss, amigo e 
companheiro incondicional de Eck, diríamos:           

“Você querido Eck, foi um iluminado.  Desses que 
só aparecem de tempos em tempos. Merece, como nin-
guém, o descanso eterno na companhia do bom DEUS,  
que, com certeza já o acolheu em sua eterna morada.”

Por Alcy Ribeiro da Costa
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F
ilho de Generoso José Ramalho, portugues e dona 
Benedicta Alves dos Santos, mineira. Professor de 
Música. 

Promotor Publico e Escrivão de Orfãos. Foi promovido pelo 
Gen. Carneiro a tenente-coronel pelos atos de bravura em 
combate durante o cerco da Lapa. Exerceu varios cargos publico 
de menos importancia, até sua morte, passado por sérias 
dificuldades financeiras. Faleceu em 26/02/1910, na Lapa.

Trabalhador, honesto e sensato, conquistou desde cedo a 
simpatia de quantos o conheciam. 

Exerceu vários misteres, inclusive o de professor primário e 
de música, atingindo o cargo de promotor público e escrivão de 
órfãos.

Coração bondoso, era o amparo espiritual dos infelizes e 
aflitos que se lhe dirigiam em busca dos sábios conselhos e 
sensatas decisões. 

Era-lhe grande prazer contribuir para a felicidade de outrem.
Caridoso por índole, não lhe foi possível amontoar grandes 

haveres. Não raro deixava um envelope anônimo sob a porta 
daquele que passava necessidade ou se encontrava em 
desesperadora situação.

Esse apóstolo do bem e da verdade não podia assistir de 
braços cruzados ao desenrolar da revolta federalista.

Muito relacionado, contando com vasto círculo de relações, 
acedeu ao primeiro convite do Coronel Joaquim Lacerda para 
fazer parte do batalhão patriótico "15 de novembro".

Carater reto e probo, deixou o cargo de secretário da 
prefeitura para envergar a farda em defesa da República. Aliás, 

êsse gesto ia ao encontro de seus ideais, pois era fervoroso 
partidário da República e grande admirador de Floriano Peixoto.

Com dedicação e bravura logo alcançou o posto de major, 
exercendo a função de fiscal do batalhão.

A resistência da Lapa salvou o govêrno de Floriano Peixoto e 
a República da anarquia.

Desde o início do Cêrco da Lapa à sua capitulação, Antonio 

Ramalho lutou à frente de sua tropa. Muitas vezes, depois de 
cessar fogo, vinha seu filho mais velho, a mando de sua mãe, ver 
como se achavam os destemidos cambatentes.

Graças à rara atividade de comando, foram salvos de 
massacre os seus comandados, na luta contra os revoltosos no 
setor do Engenho. Êle, porém, saiu ferido, mas mesmo assim, 
não abandonou os subalternos. O general Carneiro promoveu-o 
ao posto de tenente-coronel, por atos de bravura.

Com a morte de Carneiro, os revoltosos puseram-lhe à 
disposição um trem especial.

E, se Ramalho não seguisse nessa hora, tinha recebido como 
paga de seu heroismo, a traição de certos chefes revoltosos que, 
não cumprindo a palavra dada, fiseram correr sangue injustae 
impiedosamente, após a capitulação.

Sua casa foi varejada e saqueada.
Na permanência em Curitiba perdeu um filho, com quem 

gastara o último real que trouxera consigo.
Regressando à Lapa, apenas encontrou camas e colchão. 

Passou meses de miséria, ao lado da esposa e dos filhos. Durante 
o tempo que serviu só recebeu um mês de ordenado.

Em 1894 voltou à Curadoria dos Orfãos, donde saira para se 
alistar como voluntário.

Entretanto, todos foram galardoados pelos seus serviços, só 
Ramalho fôra esquecido. Só Ramalho recebeu como paga de 
tanta bravura o esquecimento.

Ainda exerceu vários cargos públicos até sua morte a 26 de 
fevereiro de 1910.

Dirigiu a Sociedade Musical e a Banda de Música do 
Congresso Recreativo.

João Antonio Ramalho tudo perdeu, menos a honra.
Com o seu falecimento a familia viu-se pela segunda vez na 

miséria. Sua bolsa que se esvasiava para os estranhos, nada 
deixava para os seus. Ficou, entretanto, um nome honrado e 
digno de veneração.

Fonte: Museu Maçônico Paranaense
Extraído do livro  Vultos Paranaense

João Antônio Ramalho
* Lapa-PR 08/02/1849
+ Lapa-PR 26/02/1910

José Antônio Ramalho

ECK MOREIRA DA FRAGA
12/10/1916
05/11/2012



Em sessão Magna realizada na Loja maçônica “Sermão da 
Montanha”  no Oriente de Montanha‐ES, o Grão‐Mestre  
do GOB‐ES Américo Pereira da Rocha homenageou com 
a comenda Domingos José Mar�ns o maçom José Matos 
Nunes, por seus 40 anos de trabalhos em favor da ordem 
maçônica e da sociedade. Exemplo de dedicação, José 
Matos ainda conduziu para a maçonaria seus dois filhos, 
Luiz Passos e Marconi Passos, e os três genros, Á�la 
Braga, Leony Wand Del Rey de Oliveira  e Flávio Saiter 
Ferreira.
O evento foi pres�giado por eminentes maçons de várias 
Lojas da região.
Fonte: O Pioneiro
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A Fraternidade Feminina Aliança Solidária, vinculada à 
Loja Maçônica Monteiro Lobato, nº 3740, Oriente de 
Vila Velha, mais uma vez adere à campanha de 
Educação e Prevenção de Combate ao Câncer-
OUTUBRO ROSA, realizando palestra sobre o assunto 
ministrada pelo médico ginecologista Dr. Elias Xavier.

O cunhado Dr. Elias atendendo de 
forma voluntária o pedido das 
fraternas passou informações e 
esclarecimentos, bem como 
or ientações  sobre  como se 
prevenir do câncer, reafirmando 
que o diagnóstico precoce pode 
representar a possibilidade de 
cura.
O Condomínio Itaparica Mar de 
Coqueiral de Itaparica cedeu, 
gratuitamente o seu cerimonial e 
pessoal para que a FFAS pudesse 
realizar a palestra aberta ao 
público e que atendeu às expecta-

tivas pelo interesse  e participação da platéia.
A Afecc-Associação Feminina de Educação e Combate 
ao Câncer forneceu material informativo e outros 
parceiros como a Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Sul do ES apoiaram o evento.
A FFAS agradece a todos pelo empenho e confiança 
dedicados para que assunto tão importante pudesse ser 
pauta do encontro, acreditando que PREVENIR É 
VIVER MAIS E MELHOR!

Por Rosiene Damascena

A  L o j a  M a ç ô n i c a 
Mensageiros da Luz, Oriente de 
São Mateus-ES,  recebeu com 
muito carinho a visita de nosso 
Grão Mestre Estadual Ir.:  
Américo Pereira Rocha.

Na ocasião o Ir.: Alex 
Martins Venerável Mestre de 
oficio estava em viagem, sendo 
substituído pelo Ir.: Paulo 
Antônio Amorim Segatto 1º 
Vigilante, que teve a honra de 
r ecebe r  do  Grão  Mes t r e 
““MOÇÃO DE GRATIDÃO”” 
pela passagem dos 190 anos do 
Grande Oriente do Brasil.

Emocionou a todos também 

o recebimento da Comenda 
Domingos José Martins pelo Ir.: 
Alfredo Moreira Junior levada 
pelo Eminente Grão Mestre 
Estadual Ir.: Américo Pereira 
Rocha, a quem todos são gratos 
pela atenção prestada a Loja 
Maçônica Mensageiros da Luz, 
oriente São Mateus-ES.

Na ocasião comemoraram e 
parabenizaram os aniversarian-
tes presentes, o Ir.: Enio e a 
cunhada Erilda, esposa do 
nosso Ir.: Cloves Sant Cleir.

Bem como saborearam um 
delicioso churrasco,  bem 
acompanhado

O VI Encontro Maçônico do Mercosul, realizado cidade de 
São Borja-RS foi marcado pela organização e êxito, alcançando 
todos os objetivos propostos. 

O evento contou com a presença de mais de 120 irmãos 
oriundos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

As Lojas patrocinadoras foram ARGBLS Cel. Aparício 
Mariense da Silva Nº 1891 do GOB-RS, ARMELS Luz 
Invisível e a ARLS Vigilância e Fé. 

As palestras apresentadas foram de alto nível, colaborando 
para a cultura maçônica e estimulando os maçons presentes na 
pesquisa e a busca de novos conhecimentos.

O local do evento foi no Parque de Exposições do Sindicato 
Rural de São Borja. Durante o evento ficou definido que o VII 
Encontro Maçônico do Mercosul será na cidade de Posadas - 
Argentina em outubro de 2014. 

Entre de peito nessa campanha

O Deputado Estadual  Edson Said, os novos MM 
Anderson D. Silvistrini e Diego O. Nascimento com o 
Deputado Federal Adriani Ozório do Nascimento 


