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Somos GOB

Os Maçons do Grande Oriente do Brasil estão em plena mobilização para o pleito eleitoral que indicará através dos Mestres 
Maçons das quase 4 mil Lojas em todo país, aqueles que ocuparão os  cargos de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto, 
a partir do dia 24 de junho para o quinquênio 2013/2018. A eleição ocorrerá no dia 9 de março próximo, em todo o país, com três 
chapas se submetendo democraticamente ao povo maçônico.

CHAPA 01 - GOB COM VOCÊ CHAPA 02 - PRÓ GOB 21 CHAPA 03 - SOMOS GOB
Candidato a Grão-Mestre Geral: Marcos José da Silva 

Candidato Grão-Mestre Geral Adjunto: Eurípedes Barbosa Nunes
Leia a proposta de governo na página 03

Candidato a Grão-Mestre Geral: Mozarildo Cavalcante
Candidato a Grão-Mestre Geral Adjunto: Sérgio Soares 

Leia a proposta de governo na página 04

Candidato a Grão-Mestre Geral: Benedito Marques  Ballouk Filho 
Candidato Grão-Mestre Geral Adjunto: William Almeida de Carvalho

Leia a proposta de governo na página 05

O 3º Maçom Folia, evento que tem a organização das Lojas Maçônicas “Acácia Vilavelhense, IIr.'. 
Alcebíades D'Avila e Jayme Bulhões, Alferes Tiradentes e Templários do Apocalipse”. Este evento é 
marcado por realizar a primeira confraternização do ano entre os IIr.'., seus familiares e também os 
seus convidados. >12
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"   Reconstruir é o brado que nos compete: sim 
reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os 
costumes, reconstruir o lar, a escola, o caráter, 
para que o cérebro se transmude ao lado do 
coração. Só assim a humanidade se tornará 
digna do estado de consciência que é exigido 
pelo nova civilização."   Professor Henrique José de  
Souza

Prediz-se que a Era Aquariana será de fraternidade 
universal, baseada na razão, onde será possível solucionar 
os problemas sociais de maneira equitativa para todos e 
com grandiosas oportunidades para o desenvolvimento 
intelectual e espiritual, dado que Aquarius é um signo 
aéreo, científico, intelectual, e o seu planeta regente, 
Uranus, é associado com a intuição (conhecimento acima 
da razão) e percepções diretas do coração. Em nível 
mundano, tal planeta rege a eletricidade e tecnologia.

Por trás da história, existe a História, que jamais foi 
contada ao mundo profano. É aquela que se desenvolve nos 
bastidores ocultos, onde os deuses, em forma humana, 
através de Ordens Secretas, Colégios Iniciáticos e outros 
Movimentos, lutam para libertar o homem dos laços de 
avidya (ignorância das coisas sagradas).

Grandes eventos político-iniciáticos, nascidos das 
Cruzadas, por exemplo, procuraram desbravar caminhos 
com o intuito de indicar à humanidade, o rumo para a 
felicidade ou a Sinarquia.

Ao longo das civilizações, a luta de classes entre 
oprimidos e opressores esteve presente nas transformações 
políticas, o que acabou gerando mudanças e até revolu-
ções, que modificaram a sociedade e a própria política.  
Essas transformações são condições essenciais para se 
chegar à SINARQUIA, que deve ser um produto do Estado 
de Consciência do Indivíduo.

O homem, tal como Prometeu Acorrentado, por estar 
ligado a um rochedo e permitir que o abutre da ignorância 
roa suas entranhas, perde de vista a luz ou o fogo do céu e 
acaba tendo que encenar uma nova peça teatral, no palco da 
vida.

A “Vigilância dos Sentidos” é necessária para não 
participarmos, apenas, como espectadores, da Grande Peça 
Teatral, Aquela bafejada pelo Avatara, embora Este já a 
esteja dirigindo há muito tempo.

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, em seu dicioná-
rio, Sinarquia é: 1. O Poder comum ou compartilhado, 
especificamente com referência ao triunvirato em Roma; 2. 
Governo exercido simultaneamente por vários chefes de 
um Estado; administração coletiva.

Eduardo Visconti, assim, define a palavra Sinarquia: 
“Governo de Conjunto”, de síntese. Como tal, existiu na 
China e na Pérsia. Na China, a Sinarquia, de forma teocráti-
ca, deu séculos de paz e prosperidade ao povo, até que foi 
destruída pelos tártaros.

Na Índia, falavam de um ser lendário – “RAMA” – o 
Rei Divino, vindo da Terra sagrada de Agartha, que fez 
florescer o regime com base na dialética divina da Trimurti: 
Brahma-Shiva-Vishnu; Vontade-Realização-Amor; Tese-
Antítese-Síntese. A Vontade provinha dos nobres e 
guerreiros; a Realização, dos trabalhadores, servos, no 

caso; o Amor, classe sacerdotal.
O espírito da Sinarquia era harmonizar o indivíduo com 

a sociedade, (dentro de camadas sociais não-estanques), 
onde o mais humilde servo poderia, um dia, ser guerreiro 
ou sacerdote.

Na Alemanha, o movimento antroposofista, com 
Rudolf Steiner, propagou um tríplice sistema de governo 
com o nome de “Sinarquia”.

No Brasil, em 1924, o Círculo Esotérico da Comunhão 
do Pensamento tentou difundir a idéia. Em 1936, Sócrates 
Diniz e o General Pelio Ramalho tentaram lançar um 
movimento sinarquista, sem linhas definidas, porém 
enveredaram pelo socialismo utópico e pela orientação 
marxista.

Ainda, em 1936, na Faculdade Fluminense de Direito, é 
apresentada nova tese. Pensou-se, então, num sistema de 
equilíbrio de forças, em que a luta de classe teria um 
sentido construtivo, e, não, perturbador da ordem social. 
No entanto, o movimento se debilitou, e o Estado Novo 
dispersou o grupo.

A Democracia teve origem na Grécia clássica. Atenas e 
outras cidades-estados implantaram um sistema de 
governo por meio do qual todos os cidadãos livres podiam 
eleger seus governantes e serem eleitos para tal função.

Embora estejam notavelmente disseminadas no mundo 
de hoje e seja difícil encontrar argumentos doutrinários 
contrários a elas que mereçam consenso, em muitas áreas 
do mundo, as idéias democráticas não são postas em 
prática pelos sistemas políticos. 

Se o Sistema Democrático se caracteriza pela liberdade 
de pensamento, que resulta na liberdade de expressão, na 
igualdade de direitos, e, conseqüentemente, que veio a 
resultar num Governo do povo, para o povo e pelo povo, a 
Sinarquia, além disso, caracteriza-se pelo Elevado 
Conceito Hierárquico, pelo Alto Conceito de Igualdade, 
pelo Perfeito Equilíbrio ou Entrosamento entre o Poder 
Temporal Político-Social e o Poder Espiritual.

No Regime Sinárquico o conceito hierárquico será 
bastante valorizado. A Ciência Esotérica ensina e a 
experiência humana confirma que a Hierarquia é universal. 
Existe um grão de areia e a maior de todas as estrelas. Essa 
compreensão levará o ser humano a um novo comporta-
mento, que será o seu posicionamento dentro do que 
poderemos chamar de Ética Sinárquica ou Ética do 3º 
Milênio.

O Regime Sinárquico, motivará o médico, o advogado, 

o engenheiro, o pregador, o professor a unirem e emprega-
rem seus conhecimentos e suas forças para educar ao longo 
das linhas de menor resistência, que é o método da nature-
za, para expressão plena da consciência superior do ser 
humano. 

Sinarquia é uma clareira luminosa, combatendo as 
teorias de Estado forte, totalitarismo e submissão aos 
potentados imperialistas. Ela mobiliza as forças vivas da 
Nação na luta da emancipação econômica, cultural e 
política. São cooperativas de crédito, produção, consumo e 
cultura.

Desse modo, a Sinarquia realizaria o equilíbrio entre o 
individualismo e coletivismo, afastando os três erros: o 
Capitalismo, o Fascismo e o Comunismo.

A Sinarquia vê, na individualidade, a vontade humana 
influenciando os acontecimentos. Característica esta que 
distingue o homem evoluído de nossos dias, do ser animali-
zado dos tempos primitivos. A Sinarquia toma o indivíduo 
como tese, por sua faculdade espontânea de agir e pensar.

Dentro do mais rigoroso agnosticismo, isto é, sem 
dogmatismo, a filosofia da Sinarquia é uma verdadeira 
crítica do conhecimento que progride com as descobertas 
da ciência, gerando um constante adaptar-se da consciên-
cia à realidade objetiva, numa dialética cético-relativista. 
Toda realidade social equivale a uma atitude moral, a um 
feixe de princípios filosóficos, uma arte etc. A Sinarquia, 
regime de síntese, encerra todas as concepções humanas.

A forma de governo ou sistema político-social mais 
perfeito, conquistado pela humanidade até o presente 
momento, foi o Sistema Democrático. Entretanto, diante 
do término do Ciclo de Piscis e o início do Ciclo de 
Aquarius, diante da entrada do 3º Milênio, quando novas 
perspectivas evolucionais se apresentarão para a humani-
dade, quando faculdades superiores (mental abstrato, 
intuitivo e crístico) começarem a se desenvolver no ser 
humano, o sistema Democrático, que tanto serviu à 
humanidade, já terá cedido seu lugar, por necessidade do 
progresso e da evolução, ao Sistema Sinárquico Universal.

Convido nossos leitores a pesquisarem esse tema – 
Sinarquia – e refletirem sobre o momento caótico e 
transitório que a humanidade está atravessando! 

*Compilações de vários estudos sobre o tema

A Era de Aquarius e o
 Sistema Sinárquico

Irmão Francisco Feitosa

http://migre.me/cJhCNhttp://migre.me/cJhCN

http://nortraltratores.blogspot.com.br/
http://glemt.org.br/2012/revista_formulario.php
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Proposta de governo da Chapa 01 - GOB com VOCÊ 
Candidato a Grão-Mestre Geral: Marcos José da Silva 

Candidato Grão-Mestre Geral Adjunto: Eurípedes Barbosa Nunes

EDUCAÇÃO E CULTURA MAÇÔNICA:
 
Cursos para cada uma das dignidades eleitas da 

Loja, de cada um dos ritos adotados pelo Grande 
Oriente do Brasil;

 Produção de trabalhos voltados para Aprendizes, 
Companheiros e Mestres;

EAD Maçônico - Ensino a Distância com 
certificação;

Aumentar substancialmente nosso  patrimônio  
cultural,  museu, biblioteca e hemeroteca;

Democratizar o acesso a trabalhos e livros;
Incentivo e material de apoio de estudos a todos os 

Grandes Orientes Estaduais;
Produção audiovisual de palestras históricas dos 

ritos;

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO:
Melhorar a Comunicação entre Grande Oriente do 

Brasil e os Estaduais;
Implantar um sistema de gestão Nacional que vai 

ser um sistema único de administração de todo o 
banco de dados dos irmãos, lojas e Grandes Orientes 
Estaduais e Distrital, com agilidade, eficiência e baixo 
custo;

Capacitar mais ainda o nosso  portal de serviços, 
onde os  maçons poderão informar-se de forma 
detalhada sobre a sua região, com a colaboração de 
agentes  estaduais designados pelo GM Estadual, ou 
mesmo o secretário de comunicação, podendo 
inclusive interagir em todas as regiões do país, 
sugerindo e participando ativamente do Governo 
Central;

Implantar o projeto Mediação de Conflitos;
Implantar o projeto de uma Ouvidoria;
Incentivar a informatização das lojas em todo País, 

através dos nossos Grandes Orientes Estaduais;
Ajudar na capacitação e empréstimos a construção 

de lojas;

Estreitar as relações com a Grande Loja Unida da 
Inglaterra, Grandes Lojas dos Estados Unidos e 
demais potências maçônicas regulares do mundo, 
visando o intercâmbio de conhecimento e contatos 
entre irmãos;

 
EDUCAÇÃO PARA A VIDA:
Motivar os convênios e acordos educacionais com 

faculdades e outros estabelecimentos de ensino;
Realizar com autorização do Ministério da 

Educação, cursos técnicos na modalidade à distância, 
EAD, para a família maçônica a preço de custo ou 
mesmo gratuitos; 

Criar Centros Integrados de Educação e Cultura 
como espaços de convivência e desenvolvimento de 
programas educativos e culturais, abordando 
História, Filosofia, Arte e Ciências;

Incentivar o intercâmbio entre os nossos sobrinhos 
em vários países;

GRANDES ORIENTES ESTADUAIS:
Criar equipes de Mediação que façam diagnósticos 

e atuem na prevenção, facilitando o diálogo entre 
possíveis protagonistas de conflitos, de preferência 
formado por profissionais do Direito e com 
conhecimento Maçônico;

 PARAMAÇÔNICAS:
A m p l i a r  e  d a r  s u p o r t e  a s  a t i v i d a d e s 

paramaçônicas, APJ e Fraternidade Feminina 
(FRAFEM), assim como outras;

Estimular as lojas da federação em fundar e 
patrocinar as ordens paramaçônicas reconhecidas 
pelo Grande Oriente do Brasil;

SAÚDE DOS IRMÃOS:
Realizar convênio médico com empresas 

credenciadas pela Agência Nacional de Saúde ANS, 
visando baratear os custos de mensalidades para os 
irmãos e familiares que se interessem pelo serviço;

Criar um portal de vagas de trabalho com acesso 
restrito a irmãos regulares do Grande Oriente do 
Brasil;

Encaminhar nossos irmãos universitários, 
sobrinhos, sobrinhas e cunhadas para vagas de estágio 
e a criação do Programa Primeiro Emprego do Grande 
Oriente do Brasil;

PAPEL DA ORDEM NA SOCIEDADE:
Capacitar irmãos para que façam parte de 

conselhos municipais de saúde, educação, segurança 
e outros que estejam em funcionamento em suas 
cidades, podendo assim levar os princípios de nossa 
ordem na prestação de serviço em prol da 
comunidade;

Fonte: http://www.gobcomvoce.com.br

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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 Diretivas Principais: 
1. - Fortalecimento Interno: 
1.1 - Ações que apoiem nossos irmãos, as lojas e seus Grandes 
Orientes Estaduais e o Distrital. 
1.1.1 Reorganização do cadastro geral de membros e seus 
familiares. Essa ação será coordenada pela Secretaria da Guarda 
dos Selos, com o apoio da Secretaria de Comunicação e 
Informática entre outras tendo apoio dos Grandes Orientes 
Estaduais e o Distrital. Essa fonte de informação será utilizada 
como base para o Planejamento Estratégico do Grande Oriente 
do Brasil, servindo como insumo para o desenvolvimento de 
novos projetos e adequação dos já existentes. 
1.1.2 Desenvolvimento do Planejamento Estratégico do Grande 
Oriente do Brasil, utilizando-se, para tanto, de um instrumento 
denominado "Plano Estratégico" que será consubstanciado, 
então, num instrumento esclarecedor quanto a: 
- Missão - para que servimos, qual é nossa razão de ser; 
- Visão - onde queremos chegar como instituição; 
- Valores - quais são nossas premissas quanto às atitudes para 
alcançar nossa visão; 
- Estratégia - como faremos para alcançar nossa visão; 
- Desdobramentos da Estratégia - ações que precisamos conduzir 
e que comporão a estratégia, isto é, os objetivos estratégicos. 
Esse trabalho poderá ser coordenado pela Secretaria Geral de 
Planejamento e desenvolvido por um comitê composto por 
membros dos três poderes com apoio dos Grão-Mestres 
Estaduais. 
1.1.3 Proposta para criação da Estrutura para Gestão de Projetos 
do Grande Oriente do Brasil, que terá por missão manter uma 
visão integrada do plano estratégico em toda a estrutura do 
Grande Oriente do Brasil. A Estrutura para Gestão de Projetos 
será responsável pela definição de metodologia aplicada aos 
projetos de iniciativa e/ou apoiados pelo Grande Oriente do 
Brasil. 

1.2 – Devolução de pelo menos 20% do que o GOB arrecada 
anualmente para as lojas federadas aos Grandes Orientes 
Estaduais e o Distrital; 
1.2.1 Proposta para a criação de um fundo, onde seus recursos 
sejam utilizados para financiar os projetos apresentados por lojas 
e/ou Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal. Esta 
iniciativa será conduzida pela Estrutura para Gestão de Projetos 
do Grande Oriente do Brasil e demais secretarias afins. 

1.3 – Planos de Saúde, Previdência e Seguro de Vida para nossos 
irmãos e seus familiares; 
1.3.1 É preciso que o Grande Oriente do Brasil use sua força e 
potencial de forma a ser um catalisador de melhorias para a vida 
da família maçônica Gobiana. Dessa forma, realizaremos um 
estudo junto aos principais fornecedores de produtos voltados a 
saúde, vida e previdência com a vantagem de contarmos com 
uma expressiva carteira em potencial, reforçando assim a 
segurança que todos necessitamos. 

1.4 – Geração de oportunidades de renda para nossos irmãos; 
1.4.1 Uma vez que o cadastro geral de membros e seus familiares 
esteja organizado, contará com dados profissionais e da 

formação de todos os nossos irmãos e seus familiares, sejam eles 
pessoa física e/ou jurídica. Dessa forma, essas informações 
poderão ser utilizadas para busca por profissionais, vagas de 
estágio, empresas e inclusive, mão de obra para a participação 
em projetos. Dessa forma, poderemos contar com irmãos, 
cunhadas, sobrinhos e sobrinhas para atuar em iniciativas 
desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Grande Oriente do Brasil. 

1.5 – Descentralização administrativa, possibilitando maior 
autonomia aos Grão-Mestres Estaduais e ao Grão-Mestre 
Distrital; 
1.5.1 É preciso que o Grande Oriente do Brasil, os Orientes 
Estaduais e o Oriente do Distrito Federal atuem em conjunto, 
buscando soluções voltadas ao aprimoramento de seus processos 
administrativos a fim de trabalharmos conceitos relacionados 
com redução de prazos e custos, sem comprometer a eficiência 
almejada e necessária. 

1.6 – Apoio integral as Ordens Paramaçônicas; 
1.6.1 É preciso que o maior número possível de irmãos conheça 
nossas Ordens Paramaçônicas, seus fundamentos, filosofia e 
programas. As atividades atualmente em execução precisam ser 
melhores divulgadas, apoiadas e replicadas. Dentro de nossa 
proposta, pretendemos apoiar e fornecer o suporte necessário 
para o fortalecimento de todas nossas ordens paramaçônicas, 
fomentando assim seu desenvolvimento. 

2. – Fortalecimento Externo: 

2.1 – Ações políticas junto aos Poderes constituídos, Governos, 
Autarquias, Agências e outras instituições; 
2.1.1 Buscando o resgate da relevância social do Grande Oriente 
do Brasil, defendendo nossa filosofia, visão, valores e 
expectativas, poderemos de fato alcançar a recuperação de nossa 
inserção e influência nos grandes debates e políticas públicas. 
Vamos juntos com os Grão-Mestres Estaduais e o Grão-Mestre 
do Distrito Federal incentivar essas discussões, mapeando e 
posteriormente priorizando as de maior interesse para a 
sociedade, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional. 

2.2 – Criação de Canais de Rádio e TV de âmbito regional e 
nacional; 
2.2.1 É necessário viabilizar instrumentos a fim de dar 
conhecimento ao povo brasileiro de quem somos, o que somos, 
no que acreditamos, o que defendemos, o que fizemos, o que 
fazemos e o que estamos dispostos a fazer para dar nossa 
contribuição na a construção de um Brasil mais justo e fraterno. 
A recuperação de nossa relevância social passa diretamente pelo 
conhecimento e propagação dos princípios maçônicos pelo 
exemplo e pela palavra, utilizando para tal as modernas 
tecnologias de comunicação do século XXI. 

2.3 – Criação da Rede Nacional de Ensino; 
2.3.1 Em pleno século 21, acreditamos que somos plenamente 
capazes de utilizar as modernas tecnologias de ensino presencial 
e a distância (EaD) para difundir informações e aprimorar nosso 
quadro de obreiros em assuntos maçônicos de seu interesse, 
sejam eles relacionados a ritualística, história da maçonaria, 
maçonaria no Brasil, maçonaria no mundo, administração de 
loja, legislação maçônica, metodologias e procedimentos a bem 
da Ordem, entre outros. Um Grande Oriente do Brasil forte e 
atuante precisa de obreiros esclarecidos e detentores dos 
conhecimentos necessários para atuarem de forma coesa, 
fraterna, eficiente e eficaz. 
2.3.2 Juntamente com os Grandes Orientes Estaduais e do 
Distrito Federal, desenvolveremos programas e projetos de 
apoio à melhoria e aprimoramento de instituições de ensino, com 
foco nos valores morais, éticos, cívicos e iluministas. 
Acreditamos no papel formador de nossos princípios, onde 
poderemos contribuir diretamente e de forma atuante na 
utilização de conceitos como o civismo e a transdisciplinaridade, 
de forma a buscarmos o estímulo e uma melhor compreensão de 
nossa realidade atual. Para tanto, buscaremos parcerias com 
entidades voltadas a esse fim. 

2.4 – Captação de Recursos através de ações junto aos Governos 
e instituições privadas Nacionais e Internacionais; 
2.4.1 Precisamos aprimorar as formas de captação de recursos 
que estão sendo utilizadas pelo Grande Oriente do Brasil e em 
paralelo implantar novos meios, sejam eles relacionados à venda 
de produtos, organização de eventos, produção de materiais, 
desenvolvimentos de projetos sociais, entre outros. Além dessas 
formas que já integram nossas atividades, poderemos 
desenvolver campanhas relacionadas a repasses dedutíveis do 
imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, patrocínios, 
subvenções e auxílios de entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras, de acordo com as legislações vigentes 
e demais normas e regras inerentes, buscando sempre a devida 
segurança jur ídica.  A gestão dessa iniciat iva será 
multidisciplinar, adequando-se ao perfil da destinação dos 
recursos. 
Todas estas propostas serão amplamente discutidas com os 
poderes constituídos. Ressaltamos ser preciso analisar 
criteriosamente os atuais programas e projetos em andamento a 
fim de preservar os investimentos já realizados e levantarmos 
eventuais necessidades de ajustes e/ou melhorias 

Candidato a Grão-Mestre Geral: Mozarildo Cavalcante
Candidato a Grão-Mestre Geral Adjunto: Sérgio Soares 

Proposta de governo da Chapa 02 - Inovação e Tradição 

Fonte: http://www.progob21.com.br/

http://www.pousadadobezerra.com.br
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1 . I M P L A N TA R ,  AT R AV É S  D E  L E I ,  O 
PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO 
PARA AS LOJAS E GRANDES ORIENTES 
ESTADUAIS.  
a. Redistribuindo os valores excedentes de acordo 
com as necessidades e prioridades definidas em níveis 
nacional e estadual.
b. Mantendo uma auto-sustentabilidade do GOB com 
pouca ou nenhuma dependência das captações.

2. RESGATAR O PAPEL FEDERATIVO DO 
GOB COMO PROVEDOR E PROMOTOR DOS 
GRANDES ORIENTES ESTADUAIS. 

a. Adotando-se diretrizes e normas a fim de garantir 
liberdade de ação e promoção de atividades, sem con-
corrência ou interferência do Poder Central.
b. Atuando se solicitado, como parceiro e/ou prove-
dor de programas e projetos desenvolvidos pelos 
Grandes Orientes Estaduais, a fim de garantir o suces-
so dos mesmos.
c. Atuando no fortalecimento do Estado Maçônico e 
da independência dos Três Poderes, buscando uma 
atuação conjunta da Maçonaria Brasileira na efetiva-
ção de políticas públicas e no equilíbrio da representa-
tividade maçônica, respeitando o Pacto Federativo 
Gobiano. 
d. Garantindo à Suprema Congregação um poder efe-
tivo para gerar e avaliar projetos e políticas federati-
vas a fim de fortalecer a Maçonaria Brasileira.

3.GARANTIR TOTAL TRANSPARÊNCIA 
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO.

a. Disponibilizando aos Maçons da Obediência o orça-
mento anual, a movimentação financeira e a contabili-
dade do Grande Oriente do Brasil. 
b. Implantando a Ouvidoria Maçônica Nacional.

4 .  A U M E N T A R  A  A G I L I D A D E 
A D M I N I S T R A T I VA  E  R E D U Z I R  A 
BUROCRACIA DO GOB.
a. Incrementar investimentos em Tecnologia da Infor-
mação.
b. Ajudando os Grandes Orientes Estaduais a forma-
rem modernos ambientes de Informática integrados 
ao GOB.
c. Reestruturando o Banco de Dados Central, a fim de 
garantir rápida comunicação entre o Poder Central e 
os Grandes Orientes Estaduais, no suporte de ambos 
às Lojas da Federação.
d. Reestruturando o Registro Maçônico Nacional.
e. Instituindo, em nível nacional, os Programas Papel 
Zero e Secretário on-line, junto com os Grandes Ori-
entes Estaduais.
f. Padronizando e simplificando formulários que 
alimentarão este Banco de Dados Central.

5. AUMENTAR A EFICÁCIA DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA DO GOB.
a. Criando canais diretos entre o Poder Central e os 
Grandes Orientes Estaduais.
b. Ampliando a utilização da  TV-GOB com progra-
mação das atividades maçônicas desenvolvidas pelos 
Estados, com a difusão de cursos, palestras, progra-
mas institucionais de interesse geral do povo maçôni-
co.
c. Implantando a Central de Pesquisas sociais, econô-
micas, culturais, disponibilizando metodologia para 
que os Grandes Orientes e as Lojas possam realizar a 
pesquisa como fonte permanente de informação para 
decisão. 

6. FOMENTAR A EDUCAÇÃO E CULTURA 
MAÇÔNICA, JUNTO COM OS GRANDES 
ORIENTES ESTADUAIS.
a. Colaborando com os Grandes Orientes na promo-
ção de Cursos destinados ao aperfeiçoamento das 
atividades maçônicas.
b. Incentivando encontros regionais estratégicos para 
expressar o pensamento do GOB do Século XXI em 
assuntos de vanguarda à nação Brasileira. 
c. Promovendo Cursos de Sociologia Aplicada e pós-
graduação em História da Maçonaria pela UNB (mi-
nistrada à distância aos maçons, via Internet, abordan-
do os papéis sociais do Maçom, o tratamento dos gru-
pos em Loja e, as ações sociais da Maçonaria na Comu-
nidade). 

7. APROFUNDAR  O RELACIONAMENTO DO 
G O B  C O M  A S  O B E D I Ê N C I A S 
ESTRANGEIRAS.

a. Incentivando intercâmbios com a UGLE e GG. LL. 
dos EUA e da Europa para troca de experiências em 
projetos maçônicos  sociais, educacionais e culturais.
b. Estimulando a realização de geminações internaci-
onais, estaduais e municipais, para maior integração 
da fraternidade maçônica.
c. Propondo a criação de um cadastro maçônico inter-
nacional on-line para o rápido e mútuo reconhecimen-

to entre o Grande Oriente do Brasil e as demais Obe-
diências Maçônicas.

8.RESGATAR O PAPEL HISTÓRICO DO GOB 
E DOS GRANDES ORIENTES ESTADUAIS, 
NOS CENÁRIOS SOCIAL E POLÍTICO 
BRASILEIROS.

a. Implantando o Programa de Ação Política da Maço-
naria, em nível nacional, através dos  Grandes Orien-
tes Estaduais.
b. Transformando ações cívicas e sociais em cruzadas 
nacionais, através dos meios de comunicação ao 
alcance da Maçonaria Brasileira e da atuação em níve-
is municipal, estadual e federal através das Lojas e dos 
Grandes Orientes.

9 .  POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES 
MAÇÔNICAS E PARAMAÇÔNICAS DE 
CARÁTER BENEMERENTE, SOCIAL E 
FILANTRÓPICO.

a. Implantando, em nível nacional, o Instituto Acácia 
de Responsabilidade Social, em prol das Lojas Sim-
bólicas que desenvolvem atividades benemerentes e 
filantrópicas, propiciando o alcance de recursos finan-
ceiros junto ao Terceiro Setor.
b. Implantando a Coordenadoria de Políticas Públi-
cas, para trabalhar pela redução das desigualdades e 
dos focos de pobreza extrema que ocorrem em alguns 
Estados de nossa Federação. 
c. Incentivando as entidades paramaçônicas nos Esta-
dos, inclusive o fortalecimento das Fraternidades 
Femininas, Estrela do Oriente, Bodes do Asfalto e as 
desenvolvidas pela Juventude Maçônica (Lowtons, 
De Molay, APJs, Filhas de Jó, Arco Íris).

10 .INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA 
MAÇONARIA EM TODOS OS NÍVEIS DOS 
CONSELHOS SOCIAIS E POLÍTICOS, PARA 
QUE EXERÇAMOS NOSSO PAPEL DE 
AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL..

a. Apoiando à implantação de Institutos Profissionais 
Maçônicos (médicos, dentistas, advogados, educado-
res, empresários, engenheiros e arquitetos) pelos Esta-
dos.
b. Criando o Cadastro Nacional de Profissionais 
Maçons filiados a esses Institutos a ser acessado por 
mídia escrita ou pela Internet.

Fonte:http://www.somosgob.com.br

Proposta de governo da Chapa 03 - Somos GOB 
Candidato a Grão-Mestre Geral: Benedito Marques  Ballouk Filho 

Candidato Grão-Mestre Geral Adjunto: William Almeida de Carvalho
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Dicas de Saúde

Uma técnica experimental de cirurgia bariátrica, que 
consiste na inserção de um tubo flexível e 
impermeável no interior do intestino do paciente, foi 

capaz de promover o controle da diabete tipo 2 em voluntários 
com obesidade leve ou sobrepeso. A conclusão é de um estudo 
do Hospital Oswaldo Cruz, de São Paulo, publicado neste 
mês na revista científica The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism.

A pesquisa analisou o efeito da técnica em 16 pacientes 
com Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 30. Hoje, o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) autoriza a cirurgia 
bariátrica para pacientes com IMC acima de 40. Caso sejam 
comprovadas doenças como diabete tipo 2, hipertensão 
arterial, doença coronariana, artrites e outras comorbidades, o 
procedimento também pode ser feito em pessoas com IMC 
entre 35 e 40.

A hipótese testada pelos pesquisadores era de que o 
procedimento também promoveria o controle da diabete entre 
os menos obesos. Ao final de um ano, isso foi comprovado em 
12 pacientes, 75% da amostra. A técnica testada é chamada de 
manga intestinal endoscópica ou exclusão duodenal.

Um revestimento de fluoropolímero de 60 cm de 
comprimento é inserido, por via endoscópica, no intestino do 
paciente. O dispositivo é preso por um anel, fixado logo no 
início do intestino. Não há cortes. Por ser impermeável, o tubo 
impede a absorção dos alimentos ingeridos.

Ao final do experimento, o IMC médio dos pacientes 
havia caído 3,6 pontos. O nível médio de glicemia de jejum 
caiu de 207 para 155 mg/dL. Outros indicadores, como 

triglicérides e colesterol,  também 
apresentaram melhora. Depois de 12 
meses - período no qual foi reduzida a 
quantidade de remédios para controle da 
diabete -, o dispositivo foi retirado dos 
pacientes.

O cirurgião Ricardo Cohen, um dos 
autores da pesquisa, explica que o 
dispositivo é feito para ficar no corpo do 
paciente por um ano. No caso dos 
participantes do estudo, 40% mantiveram 
a medicação reduzida mesmo depois da 
retirada do aparelho.

"Esse estudo é mais uma mostra de que intervenções que 
desviem a comida do contato do início do intestino delgado 
têm efeito positivo sobre o controle metabólico", diz Cohen.

O médico afirma que a maioria dos diabéticos no Brasil e 
no mundo tem IMC menor que 35. "Mesmo com o progresso 
do tratamento medicamentoso, o controle ainda é difícil. 
Nossa linha de pesquisa é dedicada a ajudar no tratamento 
adequado dos diabéticos não compensados com o melhor 
tratamento clínico", diz.

O médico Luiz Carlos Barbirato, de 56 anos, foi um dos 
voluntários do estudo. "Tive uma evolução boa. Era 
hipertenso e diabético. Em três meses, o remédio para 
hipertensão diminuiu pela metade. Em seis meses, o remédio 
para a diabete também foi reduzido para a metade. Em um 
ano, a glicemia quase tinha voltado ao normal", diz.

Com o dispositivo, Barbirato, que pesava 112 quilos, 

perdeu 18. "Depois que tirei o aparelho, 
aumentei um pouco o peso. Estou com 4 
quilos a mais, mas isso está se mantendo."

Outro voluntário, o eletricista Manoel 
Messias, de 46 anos, conta que os efeitos 
positivos do procedimento persistiram por 
um ano após a retirada do dispositivo. 
"Perdi a vontade de comer doces e frituras. 
Então, como me adaptei a uma outra 
alimentação, ficou melhor para mim e a 
diabete caiu bastante."

U n i c a m p .  R e c e n t e m e n t e , 
pesquisadores da Unicamp publicaram os resultados de uma 
pesquisa parecida no periódico Annals of Surgery. Um grupo 
de 18 pacientes com IMC entre 25 e 30 se submeteu à retirada 
cirúrgica do duodeno, que liga o estômago ao intestino. Um 
dos autores do estudo, Bruno Geloneze Neto, membro da 
Regional  São Paulo da Sociedade Brasi leira de 
Endocrinologia e Metabologia, explica que, apesar dos bons 
resultados para o controle da diabete, a cirurgia ainda não traz 
vantagens em relação ao tratamento com remédios.

"Houve uma melhora da diabete em todos os pacientes, 
porém a melhora foi correspondente à de um tratamento 
clínico bem feito. Não justifica, em nosso ponto de vista, a 
cirurgia." Ele acrescenta que a operação pode trazer riscos 
desnecessários.

Dr. Ricardo Cohen, um 
dos autores da pesquisa

Por Mariana Lenharo - O Estado de S.Paulo

O que leva alguém a perder o controle do que come e 
engordar até correr o risco de morte? Compulsão. Assim 
como as demais dependências, a obesidade mórbida já é 
considerada por alguns especialistas uma consequência 
de um vício. Vício por comida.

Pensei nisso ao entrevistar Tânia Caetano e Marli dos 
Santos, ambas internadas em Suzano para emagrecer 
antes da cirurgia bariátrica no Hospital das Clínicas.

A história de ambas é impressionante e nos mostra o 
quanto estamos distantes de entender e tratar com 
eficiência as compulsões. Não estou convencida de que a 
cirurgia bariátrica, por si só, seja capaz de "curar" boa 
parte dos obesos mórbidos que se submetem a ela.

Em seu livro, "The Compass of Pleasure" (A bússola 
do prazer, sem edição no Brasil), o neurocientista David 
Linden, professor na Universidade Johns Hopkins, revela 
como agem os diferentes tipos de prazer nos circuitos 
cerebrais e como eles podem se tornar vícios.

Para ele, do ponto de vista fisiológico e químico, o 
prazer extremo pela comida pode, sim, virar dependência.

"Nós gostamos de pensar em "metabolismos" para 
explicar por que ganhamos peso. Na verdade, 90% das 

pessoas que estão severamente obesas o são porque 
comem demais, não porque têm desordens metabólicas. 
Isso acontece porque seus cérebros são diferentes."

As pessoas comem porque sentem prazer, e o prazer 
está associado à liberação de dopamina no cérebro. Esse 
neurotransmissor dispara quando ingerimos uma comida 
deliciosa, por exemplo. A dopamina integra o sistema de 
prazer e recompensa.

Assim como os demais vícios, as pessoas começam 
porque se sentem bem. Nas que têm predisposição para o 
vício, segundo Linden, vão precisando de mais e mais. 
Todo o desejo se transforma em necessidade. A depen-
dência gera mudanças estruturais, químicas e elétricas 
dos neurônios.

A literatura médica mostra que hoje de 30 a 40% dos 
obesos têm distúrbios relacionados à compulsão alimen-
tar. Na bíblia da psiquiatria, esse tipo de compulsão é 
definido por comer num intervalo curto de tempo uma 
quantidade de alimento muito maior do que outra pessoa 
poderia comer no mesmo período de tempo, e acompa-
nhada por uma perda do controle do que e do quanto está 
comendo naquele momento.

Em geral, essa perda de controle vem acompanhada de 
tristeza ou de ansiedade. Os obesos com compulsão 
alimentar, quando comparados com obesos sem compul-
são alimentar, consomem uma quantidade de calorias 
muito maior. Neles, a recidiva e o reganho de peso 
(mesmo depois da cirurgia bariátrica) são mais frequentes 
do que nos que obesos não compulsivos.

David Linden aposta que, em um futuro distante, 
teremos meios de ativar nossos mecanismos de prazer de 
forma não invasiva, talvez algo como um capacete de 
beisebol que, colocado na cabeça, ativará seus circuitos 
cerebrais do prazer na intensidade que você desejar.

Enquanto esse futuro incerto não chega, só nos resta 
torcer para que Tânia, Marli e tantos outros que enfrentam 
as mais diversas dependências consigam segurar a onda 
com os meios que dispomos (terapias, medicamentos e 
cirurgias). Só por hoje.

*Cláudia Collucci é repórter especial da Folha de São Paulo, 
especializada na área da saúde.

* Por Cláudia Collucci

Vício por comida
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A cada novo ano nós estamos passando por um processo de 
renovação, estamos adquirindo mais experiências, mais 
conhecimentos, novos amigos para enriquecer o nosso 

ciclo de amizades enfim, a todo instante estamos nos renovando, 
porque a renovação faz parte da dinâmica da vida.

Observem, por exemplo, na estação da primavera como o Sol 
renova a vegetação; as plantas; novas sementes; novas flores; 
enfim, tudo na natureza se modifica e se renova.

Renovação faz parte da vida, porque ela é a vida e tudo o que 
não se renova tende a desaparecer. 

Renovar-se não significa que devamos esquecer as nossas 
experiências pretéritas e sim, usá-las como lições de aprendizado 
para que possamos continuar enriquecendo o nosso cabedal de 
conhecimentos, é saber viver bem a vida, é inovar, é ousar, é 
fazer uma viagem em locais onde nunca esteve, enfim, é sair do 
anonimato e procurar fazer algo diferente, saboreando e 
aproveitando cada minuto, cada hora, cada dia como se fosse o 
último. 

Vejam por exemplo às empresas, elas estão sempre 
renovando seu portfólio de produtos, embalagens, investem 
verdadeiras montanhas de dinheiro em publicidade na criação de 
novas ideias para manter-se em sintonia com o compasso dos 
tempos.

Renovar é vivenciar um novo começo todo dia. Já dizia com 
muita propriedade Carlos Drummond de Andrade: “Recomeçar 
é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na 
vida e o mais importante é acreditar em você de novo”. 

Assim, renovar é acreditar mais em você, é investir nas suas 
potencialidades, é jamais cair no desânimo, porque a vida é uma 
bênção e precisa ser vivida em toda a sua plenitude.

Ainda parafraseando Carlos Drummond: “Hoje é o dia da 
faxina mental, joga fora tudo o que te prende ao passado, ao 
mundinho de coisas tristes, como fotos, peças de roupa, bilhetes 
de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos, joga tudo 
fora, mas principalmente esvazia o teu coração e fica pronto para 
a vida”. 

Renovar-se é de manhã cedo olhar para o céu e observar o 
nascer do Sol, pois também ele se renova a cada manhã, é manter 
acesa a chama da ambição, não uma ambição desmedida no 
sentido pejorativo da ganância, mas sim, se esforçando para 
conquistar posições de destaque e construir algo de grandioso 
para ficar gravado eternamente na historia do planeta. Enfim, é 
provar para si mesmo de que você é capaz de realizar coisas 
diferentes que os outros acham que não será possível. 

Já perceberam quantas vezes nos sentimos amargurados, 
inconformados com determinadas situações que nos 
defrontamos no nosso dia a dia; é como se alguém jogasse sobre 
nós a terra da incompreensão, da falta de oportunidade, da 
indiferença, da inveja. Procure encarar estes momentos com 
naturalidade e não se deixe abalar, pois faz parte da natureza do 
ser humano.

Uma coisa é certa, Deus não diferenciou ninguém, deu as 
mesmas oportunidades para todos. Portanto, não fique aí parado 
esperando que alguém invista em você, procure fazer algo 
notável; diferente, para que consiga assim alçar voos mais altos.

Se você acredita e quer realmente se tornar uma pessoa 
vitoriosa, invista nos teus projetos e se esforce ao máximo para 
realizá-los, porque de uma coisa esteja certo, as pessoas só não 
conseguem o que elas não querem. 

Assim sendo, estabeleça um compromisso consigo mesmo e 
esteja preparada para esta nova vida que você vai recomeçar 
neste novo ano.

“Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no 
livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa 
conta” Chico Xavier. Pensem nisso!

*O Ir.’. Tomé Castro é consultor comercial e 
palestrante

(11) 97151-2748

 Renovar-se

*Irmão Tomé Castro

Uma Loja se faz respeitar pelo cumprimento da Legislação e 
pela execução esmerada  da Ritualística. Ela se torna um 
referencial para as demais e os seus obreiros, onde quer que 
estejam são parabenizados e elogiados. Quando ocupamos o 
cargo de Venerável Mestre da ARLS Acácia Vilavelhense nº 
1914, tínhamos como hábito a cada dois meses, realizar uma 
Sessão de Treinamento, onde todos os cargos em Loja eram 
sorteados. O objetivo era propiciar aos irmãos do quadro o amplo 
domínio sobre as atividades e atuações  de todos os membros da 
Diretoria, bem como dos oficiais, para melhorar a ritualística.  
Mesmo assim, submetidos a esse treinamento intensivo, 
podíamos vislumbrar que alguns irmãos tinham algumas 

dificuldades em exercer certas funções diferentes das habituais. 
Certo dia foi sorteado para ser o Mestre de Cerimônias o Ir. 
ALTAMIRO JOSÉ ARRUDA,  também conhecido como 
“alegrão”. A função de Mestre de Cerimônias além de ser uma 
das mais importantes no funcionamento de uma Loja, substituir 
satisfatoriamente o Ir. Antonio Carlos Silveira, titular do cargo 
naquela oportunidade, era tarefa quase impossível.

Altamiro  natural de São Mateus, mas  registrado em Barra 
de S. Francisco,  é para nós,  membros  da ARLS 14 de julho,  
mais um  da turma,   que carinhosamente chamamos de  
“macaqueiro”.  Francisquense de registro e coração, não se 
furtou  em assumir o cargo de tamanha responsabilidade naquela 
Sessão. Entretanto, mesmo sendo sessão de treinamento, era 
mister que o desempenho dos substitutos fosse de tal forma que a 
ritualística não sofresse solução de continuidade e que a Liturgia 
também fosse mantida. Altamiro já bastante experiente nas lides 
maçônicas, dispensou o Ritual e resolveu confiar na sua memória 
e nos seus conhecimentos. Segundo a Lei de Murphy: “Se 
alguma coisa pode dar errado, com certeza dará"  ou ainda, como 
dizia o finado José Fernandes, jurado do Programa do Chacrinha: 
“De onde não se espera, aí é que não vem mesmo”. Trajando um 
balandrau apertado cujos botões pareciam querer saltar sobre o 

seu ventre ligeiramente avolumado, Altamiro teve um inicio até 
satisfatório.  Mas quando recebeu a ordem de convidar o Ir. 
Orador para cumprir sua obrigação, começou o problema. Fez o 
seu trajeto, com andar malemolente, que lembrava o ator 
Mazaropi nos áureos tempos. Portava sua espada no ombro de 
maneira desleixada, como se fosse uma enxada ou uma vara de 
pescar.  A sua figura por si  já era hilária e o Orador se esforçava 
para conter o sorriso que teimava em aflorar nos lábios.  De 
repente veio o convite:  “Oradô  di ordi Du homi ali é proce abri 
o livro”. A gargalhada foi geral. Sepultaram de uma vez a 
ritualística e a liturgia. O Venerável Mestre que também estava 
em treinamento, disfarçou um breve sorriso e depois de alguns 
minutos com alguma dificuldade,  conseguiu  restabelecer a 
ordem nos trabalhos. Em seguida, para evitar outros problemas, 
providenciou rapidamente, a entrega de um Ritual ao nosso 
Mestre de Cerimônias que foi o único a permanecer sério,  como 
se não fosse o pivô do acontecido.  Ainda bem que era uma 
Sessão de Treinamento e não tinha visitantes. 

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

 Hoje faz muito sentido a expressão-senha ha algum tempo usada 
por determinado clown em horário próprio. Certamente tal astro 
nem sequer imaginasse quanto de acerto seu xiste prenunciava. 
Ao da poltrona que ainda pensa restou conformar-se com o cruel 
bombardeio de lixo atirado nele, alvo "da poltrona" via antena, 
cabo ou net com preços módicos e garantia de qualidade nas 
imagens –e que imagens- vindas por satélites exclusivos de 
longo alcance, como mísseis em guerra, transformando-o (o "da 
poltrona") em vítima de barbaridades de dar pena; múmias 
paralíticas (?) de olhos esgazeados e fixos no caos. Ora 
sanguinolentos, ora obscenos, ora fanáticos, ora imorais e 
sempre cruéis chegam-lhe em HD/3D avalanches de desman-
dos/desgraças/desvios e desvarios que fazem do Inferno de 
Dante arraia miúda, café pequeno ou seja lá o que for, mas 
sempre apontando para o fundo do poço. 
O Stanislau Ponte Preta em certo momento de seu programa de 
TV receitou a uma senhora que o criticou por mostrar moças de 
maiô na telinha (em branco e preto) que ela, a senhora, caminhas-
se até o receptor e girasse no sentido anti horário o botão 

liga/desliga. Simples assim, quando ainda podíamos ir à esquina 
conversar com os vizinhos ou levar o cachorro a passear sem 
temer assalto ou algo ainda mais hediondo; hoje o baixo é mais 
emburacado: estrelas da nossa agonia e contando com um 
batalhão de teóricos ligados a um sem número de movimentos 
em defesa de seus desvios, os algozes herdaram e usam às 
avessas da nossa segurança, não só para saciar sua sede de 
violência e horror mas também para cumprir um papel insubsti-
tuível no teatro do cotidiano, elevar índices de audiência e vender 
consumo... 
Onde está fixada a raiz do mal é um mosaico presumível mas 
passível de esclarecimento e análises. Socialmente , economica-
mente ou dogmaticamente há de haver uma saída para desfazer o 
novelo e achar a ponta em tempo de dar uma nova direção ao 
futuro da gente, antes que a abóbora vire carruagem... 
Temos procurado ouvir e entender as opiniões de variados 
cidadãos sobre o momento e grande parte deles se manifestam 
conformados, até que uma das DES os atinje; aí surgem as 
camisetas, as lista de assinaturas anti isso ou contra aquilo, 
confirmando o quanto de egoísmo e individualismo impregna o 
pais, tirando de nós o direito de ir e vir, a segurança, a cultura e a 
liberdade. Liberdade essa cruelmente transformada em libertina-
gem em favor do tal circo dos horrores que escraviza o da 
poltrona com besteirol sádico e ofensivo, violência, desamor, 
hedonismo, egoísmo e narcisismo artificial dado ao fato de que 
até as formas femininas tão sublimadas se transformaram –ou 
foram transformadas- em massa siliconizadas ou bombadas e, o 
pior, expostas como modelo de uma "melhoria" a uma forma 

naturalmente já acabada e perfeita de origem. 
Òbviamente este texticulo nada vai mudar, antes pelo contrário, 
sempre haverá alguém com o dedo no teclado a fim de discordar 
desde que não seja sua própria opinião expressa. A esses seria 
recomendável um esforço mental para ver com olhos de ver e, se 
possível, ouvir com ouvidos de ouvir pois estão pondo palavras 
na sua boca, imagens distorcidas como normais no seu inconsci-
ente e, o mais estarrecedor, doutrinando o todo a exigir direitos 
sem a contrapartida do cumprimento de DEVERES. 
Para encerrar quero dar uma receita de legítimo " da poltrona": 
observe o escárnio dos corruptos, dos latrocidas, dos estuprado-
res, dos estelionatários, dos falsos profetas, dos ídolos de 
plantão, dos manipuladores, dos comunicadores de catástrofes e 
dos exploradores da fraqueza humana; seus ternos e talliers 
muito bem cortados ou de marcas top, seu linguajar sef-made, 
sem regras gramaticais (é ruim, hein?!), a forma como o 
sofrimento enquanto matéria prima sempre fica em segundo 
plano aos seus dotes de porta vozes da informação (sic). 
Questione-se sobre o motivo que leva uma mesma manche-
te/chamada nunca deixar o personagem do fato se pronunciar 
senão dizendo aquilo que quer o astro que tem o microfone, ou 
pior, a câmera e o teclado... 
Eles são BIG, nós brothers discordando, nos degladiamos para 
alimentar com nossa matéria a audiência para eles .

O Irmão Deo Mario Siqueira e MI, membro daARLS Caridade e 
Esperança, Or.’. de Jacaraipe - Serra-ES

Cecilianas
Crônicas

Da poltrona
*Irmão Déo Mário Siqueira

O hábito não
 faz o monge
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Geral

Preambularmente, queremos 
ena l t ece r  o  I rmão  José  
Ronaldo Viega Alves, autor 

desta obra literária,  resultado de sua 
exemplar dedicação no exercício das 
funções de Bibliotecário de sua Loja 
que, nos dias atuais, vão muito além 
de ser um simples "guardador de 
livros". Há que se enfatizar que este 
livro não trata da descrição da função 
de Bibliotecário Maçom, mas das 
reflexões sobre os temas que o 
tocaram  quando responsável pela 
Biblioteca da Loja, demonstrando um 
excelente aproveitamento do tempo 
em busca do conhecimento e  apri-
moramento do saber.

O atr ibuto primeiro de um 
Bibliotecário, além de zelar pela  

Biblioteca da Loja, é ser um bom 
leitor e bibliófilo;  o segundo, é estar 
atento e aberto a todas as tendências 
literárias e fontes de  informações. 
Passando a ser, portanto, um autênti-
co mediador entre a diversidade das 
obras literárias existentes com os 
Irmãos  que buscam o conhecimento.

É comum, a título de instrução e 
treinamento dos Irmãos do Quadro, o 
rodízio na ocupação de Cargos em 
Loja de modo  a promover o desen-
volvimento pessoal de todos os 
Irmãos, o que  proporciona natural-
mente a expectativa na excelência da 
execução das tarefas e posteriores 
reflexões.

A exemplo  d i sso ,  o  I rmão 
Bibliotecário sai desta função prepa-

rado às demais atividades em Loja, se 
beneficiando do aprendizado que a 
compra e a seleção dos livros propor-
ciona. Os empréstimos e indicações  
lhe acrescenta conhecimentos agre-
gado devido os comentários dos que 
lêem e suas ulteriores conclusões, 
gerando reflexões profundas.

Os temas discorridos neste livro 
do autor José Ronaldo Viega Alves, 
foram aqueles que mais o estimula-
ram a refletir, que lhe deram prazer 
em aprofundar e indicar aos Irmãos 
do quadro de sua Loja.

Nºde Páginas:168
Editora  A TROLHA

Na manhã da sexta feira, 8 de fevereiro, o governa-
dor Marconi Perillo, despachando no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, recebeu em audiência o Grão-
Mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás e o 
Grão-Mestre da Grande Loja do Estado de Goiás, Ruy 
Rocha, que estavam acompanhados do Irmão da 

GLEG, Divino Fernandes dos Reis, pertencente ao 
quadro da Loja “Adonhiram Primeira”.

O Irmão Divino Fernandes dos Reis antecipada-
mente em exposição aos Grão-Mestres e num gesto de 
solidariedade, pesquisou o assunto e montou uma 
proposta de Projeto de Doação de Medula Óssea, 
esclarecendo que: “A presente proposta visa a concre-
tização de um projeto de doação de medula óssea para 
ser executada, em princípio, pelo Estado de Goiás, 
através da Secretaria Estadual de Saude e o 
Hemocentro, com a colaboração da maçonaria 
goiana, representada pela Grande Loja Maçônica do 
Estado de Goiás – GELG e Grande Oriente do Estado 
de Goiás – GOB-GO.

De imediato o governador despachou o assunto 
com consideração especial ao Secretário de Saúde, 
solicitando a ele que envolvesse além das duas 
potências, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. 

Irmão Adailton Florentino assume
 Gabinete Militar
O Irmão Adailton Florentino, Coronel da Polícia 

Militar foi designado e tomou posse em solenidade 
realizada na quinta-feira, 7 de fevereiro, no cargo de 
Chefe de Gabinete Militar, ao nível de Secretário de 

Estado. O Irmão participou da audiência com o 
governador, facilitando todo o trânsito e os Grão-
Mestres o cumprimentaram, da mesma forma e de 
viva voz, dizendo ao governador Marconi Perillo que 
ele passou a contar com um profissional competente, 
dedicado e uma maçom cumpridor dos seus deveres, 
pelo que as duas potências se sentiam homenageadas. 

Governador Marconi Perillo recebe Grão-Mestres

Anuncie Conosco
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O rei James VI é tido por muitos como o prime-
iro monarca maçom. Seu “Mestre de Obras” era 
William Schaw, o qual foi escolhido por James VI 
para liderar os maçons da Escócia, presidindo 
suas cerimônias sagradas. Isso mesmo: No final 
do século XVI, mais de cem anos antes do surgi-
mento da Primeira Grande Loja, a Grande Loja da 
Inglaterra, os maçons escoceses já possuíam 
“cerimônias sagradas”, o que mostra que não 
eram apenas simples pedreiros.

Schaw publicou no dia 28 de Dezembro de 

1598 um Estatuto a ser observa-
do por todos os maçons e Lojas 
do reino, o qual foi devidamen-
te aprovado em assembleia. 
Exatamente um ano depois, 
Schaw publicou um 2º Estatuto.

Alguns dos pontos mais 
interessantes dos Estatutos de 
Schaw são sobre a “arte da 
memória”, o uso de luvas, e a 
existência de banquetes maçô-
nicos, pontos esses que sobrevi-
veram na Maçonaria até os dias 
de hoje.

O túmulo de William Shaw 
e s t á  d e n t r o  d e  A b b e y 

Dumferline. Cada pedra utilizada 
na sua construção tem uma marca 
incisa. Estudiosos longo especu-
lam  se isso pode ser a marca de 
William Schaw  ou a marca do 
pedreiro que foi responsável pela 
construção do túmulo. Aqueles 
familiarizados com letras hebrai-
cas antigas vão imediatamente 
reconhecer esta marca como um 
arranjo das letras que represen-
tam "uma espiga de milho perto 
de uma queda de água". Esta 
marca pode também ser formada 
a partir das cartas de romã.

William Schaw
1550-1602

É
 incrível como a maioria maciça dos maçons 
brasileiros simplesmente não sabe quem foi 
Desaguliers. Esta é apenas mais uma prova de 
como a literatura maçônica brasileira é limitada, 

fraca e, em muitos casos, pouco confiável.
Quem foi Desaguliers? Ninguém muito importan-

te… apenas é considerado como o pai da Maçonaria 
Especulativa Moderna!

Nascido em 12/03/1683, em Rochelle, França, 
Desaguliers era protestante e sua família teve que se 
exilar na Inglaterra quando ele ainda era criança. Foi 
educado em Oxford, onde se formou filósofo experi-
mental e alcançou o grau de Doutor pela Universidade 
de Oxford. Desaguliers era amigo de Isaac Newton e 
suas palestras como filósofo promoveram seu ingresso 
na famosa Real Society.

Em 1719 Desaguliers se tornou o terceiro Grão-
Mestre da então Grande Loja da Inglaterra e logo 
vários antigos maçons “adormecidos” retornaram às 

Lojas e muitos nobres foram iniciados. A primeira 
Constituição de Anderson teve não somente a supervi-
são bem como grande influência dele. Com o intuito 
de fortalecer a instituição, Desaguliers iniciou a 
mudança para que o Grão-Mestre passasse a ser um 
nobre, tendo ele sido o último “plebeu” a ocupar tal 
cargo. Os três sucessores seguintes o tiveram como 
Adjunto, garantindo a continuidade de seu bom 
trabalho de consolidação da Maçonaria Inglesa.

Desaguliers criou o que hoje praticamente toda a 
Grande Loja do mundo tem: o Fundo de Assistência 
Maçônica. E alguns anos depois, foi pelas mãos dele 
que o Príncipe de Gales foi iniciado na Maçonaria. 
Desaguliers assumiu uma pequena instituição forma-
da por quatro Lojas de “taverna” e a transformou na 
instituição que viria a influenciar na independência e 
na consolidação da democracia de vários países no 
mundo inteiro, hoje presente e ativa em todo o mundo 
livre.

Enfim, ter sido alvo da atenção de Dr. Oliver e 
Albert Mackey em algumas de suas obras e ser consi-
derado por esses como o pai da Maçonaria 
Especulativa Moderna não é um exagero.

Fonte: No Esquadro

John Theophilus Desaguliers
La Rochelle, 13 de Março de 1683
Londres, 29 de Fevereiro de 1744
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Parte integrante da vestimenta maçônica, 
conhecida por todos os maçons, em especial 
aqueles que já experimentaram o desconfor-
to do uso, os punhos fazem parte dos 
paramentos utilizados pelo Venerável 
Mestre, Primeiro e Segundo Vigilantes em 
muitos ritos e rituais, e também é adotado 
pelos cargos correspondentes de algumas 
Obediências. Sempre em conformidade com 
o colar e o avental, os punhos completam a 
vestimenta ritualística desses principais 
Oficiais.

Mas se todos os Oficiais de uma Loja 
utilizam colar e avental, por que apenas os 
Vigilantes e o Venerável Mestre utilizam os 
punhos? Aliás, qual a origem dos punhos? 
Por que existem? Qual sua simbologia, 
significado? Quem deve usar, como e 
quando?

São milhares de maçons utilizando os 
punhos sem saber as respostas, de Vigilantes 
a Grão-Mestres. Para que você não continue 
utilizando (e odiando) esse acessório sem 
conhecê-lo, pelo simples fato da falta de uma 
literatura maçônica decente no Brasil, este 
artigo responderá tais perguntas.

Esses braceletes que chamamos de 
“punhos” são conhecidos nos países de 
língua inglesa como “gauntlets”. Gauntlets 
podem ser considerados como luvas de cano 
longo que cobrem a mão e parte do antebra-

ço, usadas para atividades 
manuais, com intuito de 
proteger o punho. Esse tipo 
de luva é muito comum na 
construção civil e é conheci-
do por alguns como “luva de 
raspa”, por ser geralmente 
feito de raspa de couro.

Além dos punhos, qual o 
outro utensílio comum entre 
os Vigilantes e o Venerável 
Mestre, utilizado apenas por 
esses  t rês  Oficia is?  O 
m a l h e t e .  P o r é m ,  n o s 
primeiros anos de Maçonaria Especulativa, 
os maçons não tinham templos e utensílios 
próprios para as reuniões. Eles se reuniam 
em tavernas e utilizavam os utensílios da 
Maçonaria Operativa. Assim, em vez de 
belos malhetes trabalhados, 
utilizavam rústicos maços, e 
em vez de belas e finas 
luvas, utilizavam as mesmas 
luvas grossas e compridas 
usadas nas construções.

No início,  todos os 
Oficiais costumavam usar 
tais “luvas de pedreiro”, 
rústicas e de manga longa. 
Mas com o tempo, apenas 
aqueles que portavam os maços continuaram 

a adotá-las, como herança da Maçonaria 
Operativa, enquanto que os demais passa-
ram a usar luvas mais “sociais”. Entre o ano 
de 1717, quando da fundação da 1ª Grande 

Loja da Inglaterra, até, pelo 
menos, o ano de 1813, quando 
da fusão que originou a 
G r a n d e  L o j a  U n i d a  d a 
Inglaterra, os dirigentes das 
Lojas adotaram modelos em 
que a luva e o punho eram uma 
única peça. É a partir dessa 
época que se há os primeiros 
registros indicando que essas 
luvas, já feitas em diferentes 
cores e com bordados nos 
punhos que identificavam os 
cargos e Lojas, começaram a 

surgir em modelos com punhos separados do 
restante, como se vê atualmente.

Esse desenvolvimento se deu de forma 
livre e o uso manteve-se baseado na tradição 
até 1884, quando a Grande Loja Unida da 

Inglaterra incluiu os punhos 
como paramento oficial no 
Livro  de  Const i tu ições , 
regulamentando seu uso: 
combinando com colares e 
aventais dos Grandes Oficiais, 
punhos na cor azul escuro com 
detalhes dourados para os 
dirigentes da Grande Loja, uso 
obrigatório; e combinando 
com colares e aventais dos 

Oficiais das Lojas, punhos na cor azul claro 

com detalhes prateados para os dirigentes 
das Lojas, uso opcional. E, em 1971, a 
Grande Loja Unida da Inglaterra tornou os 
punhos também opcionais aos Grandes 
Dirigentes.

Pela falta de regulamentação apropriada 
dos paramentos maçônicos por boa parte das 
Obediências Maçônicas brasileiras, não 
existe uma padronização no tamanho, cores, 
desenhos, detalhes e principalmente no uso 
dos paramentos. Por esse motivo, ninguém é 
obrigado a seguir qualquer conduta de uso. 
Porém, se observada a origem e simbologia 
dos punhos, os Veneráveis e Vigilantes 
deveriam usá-los sempre com luvas brancas 
e apenas em suas Lojas, onde portam 
malhetes. Já no caso dos Grandes Dirigentes, 
o uso em toda a Jurisdição estaria correto, 
mas também sempre acompanhado de luvas.

De qualquer forma, é importante saber o 
que se usa (e às vezes incomoda), principal-
mente quando se trata de um importante 
resquício de nossa origem operativa.
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A águia bicéfala, representativa do Rito 
Escocês Antigo e Aceito, talvez seja o 
símbolo maçônico mais conhecido 

depois do Esquadro e Compasso e do Delta 
Luminoso. Mas qual seria sua real origem na 
Maçonaria?

Alguns autores insistem em relacionar a 
águia bicéfala do REAA com a águia de Galash, 
com Bizâncio e Constantino, com o Império 
Romano, talvez querendo atribuir ao Rito uma 
antiguidade que não possui. Outros tantos 
autores afirmam que a águia bicéfala é herança 
de Frederico, o Grande. Algo ainda mais 
impossível, pois Frederico nada teve com o 
REAA e seu escudo de armas era de uma águia 
negra com apenas uma única cabeça.

Para que se compreenda a adoção de tal 
símbolo, é necessário voltar à origem do 
REAA, no Rito de Perfeição, então praticado na 
França:

Na década de 50 do século XVIII, a 
maçonaria conhecida como “escocesa” estava 
se desenvolvendo rapidamente na França, 
dominando a política interna da maçonaria 
naquele país. Foi então que, em 1756, surgiu o 

Conselho dos Cavaleiros do Oriente, dirigido 
por maçons da classe média, com o intuito de 
organizar os Graus Superiores. Já os maçons da 
classe alta e da nobreza, não desejando ficar 
para trás e deixar os opositores ganharem 
poder, criaram o Supremo Conselho de 
Imperadores do Oriente e do Ocidente. Ora, um 
”Supremo Conselho“ soa mais do que um 
simples ”Conselho”, “Imperadores” são mais 
do que simples ”Cavaleiros”, e ”Oriente e 
Ocidente“ é o dobro do que apenas ”Oriente”! 
Dessa forma, esse Supremo Conselho conse-
guiu prevalecer, se tornando a “incubadora” do 
Rito de Perfeição, com seus 25 graus, os quais 
posteriormente serviram de base para o Rito 
Escocês Antigo e Aceito.

Como emblema, o Supremo Conselho de 
Imperadores do Oriente e do Ocidente buscou 
inspiração no Império Romano que, em seu 
auge, governou o Oriente e o Ocidente e adotou 
um sistema de dois governantes simultâneos. 
Nessa fase do Império, adotou-se a águia 
bicéfala para simbolizá-lo. O Supremo 
Conselho encontrou na águia bicéfala o 

símbolo do “Oriente e Ocidente” e acrescentou 
uma coroa sobre as cabeças das águias para 
simbolizar a realeza, afinal de contas, tratava-se 
de um Conselho de “Imperadores”.

Quando do surgimento do Supremo 
Conselho do Rito Escocês em Charleston, 
EUA, com seu sistema de 33 Graus, aprovei-
tou-se o emblema do Rito de Perfeição, da 
águia bicéfala com a coroa, acrescentando 
acima dessa um triângulo inscrito com o 
número “33”. Além disso, optaram pela típica 
“águia americana”, com as penas da cabeça e da 
cauda brancas e o restante da plumagem 
marrom.

Já Lagash, alquimia, passado e futuro, bem 
e mal,  Prússia, l iberdade, Bizâncio e 
Constantino, espírito e matéria, fênix negra, 
tudo isso já é por conta da viagem de cada autor, 
não havendo relação alguma com o motivo da 
águia bicéfala ter sido adotada como símbolo 
do Rito Escocês Antigo e Aceito.

Fonte: No Esquadro
Autor: Kennyo Ismail 

Qual o significado da letra “G” 
comumente presente no centro do 
Esquadro & Compasso?

Vários autores apontam vários significa-
dos, muitos dos quais absurdos: God, 
GADU, Grande Geômetra, Ghimel, Gama, 
Geração, Gênio, Gnose, Gomel, Glória, 
Gibur, Gibaltrar, etc.

Há ainda aqueles autores que, sem 
conseguirem se aprofundar na pesquisa 
sobre o tema, preferem afirmar que o 
verdadeiro significado do “G” é um grande 
mistério maçônico, talvez nunca revelado. 
Uma desculpa um tanto quanto poética.

A letra G é um daqueles tantos símbolos 
que sobrevivem aos séculos mas, infeliz-
mente, perdem seu significado original, 
ganhando vários outros significados ao 
longo do tempo. E vez ou outra, um desses 
significados novos prevalece, sepultando de 
uma vez por todas o original.

Séculos atrás, conhecimento era algo 
raro, reservado a pequena parcela da 
população, restrito aos poucos com berço 
ou condições financeiras para tanto. 
Naqueles tempos, a Geometria era tida 
quase como uma ciência sagrada, mãe da 

arquitetura e da construção, sem a qual as 
Catedrais não podiam ser planejadas e 
concluídas. As crianças não aprendiam 
Geometria nas escolas, como ocorre 
atualmente. Apenas aqueles que trabalha-
vam com construções aprendiam tais lições. 
Em resumo, a Geometria era a ciência do 
maçom operativo, uma ciência que os 
distinguia dos demais, que tornava possível 
a execução da Arte Real, que levanta 

templos às virtudes.
A presença do “G” no Templo é repre-

sentativo da Geometria como a ciência 
maçônica; como foco do estudo, conheci-
mento e prática do trabalho maçônico; e 
principalmente como origem da Arte Real, 
base para o uso de todas as ferramentas do 
maçom. Esse significado pode ser compro-
vado em todos os antigos Catecismos 
Maçônicos que se tem conhecimento.

A letra “G” definitivamente não é “God” 
ou qualquer outro nome relacionado ao 
Grande Arquiteto do Universo. Apenas nas 
línguas anglo-saxãs, a palavra referente a 
Deus começa com “G”, enquanto que o uso 
do “G” também sempre constou nos países 
de línguas latinas. Se “G” fosse God (inglês 
e holandês) ou Gott (alemão), então nos 
países como França, Espanha, Itália e 
Portugal utilizariam um “D”: Dieu (fran-
cês), Dios (espanhol), Dio (italiano) e Deus 
(português). E isso não aconteceu e não 
acontece, nem nesses países e nem nos que 
adotam as línguas latinas. Já a palavra 
“Geometria” mantém sua letra inicial tanto 
nas línguas anglo-saxãs como nas latinas: 
Geometry (inglês), Geometrie (holandês e 
alemão), Géométrie (francês), Geometría 
(espanhol), Geometria (italiano e portu-
guês).

O surgimento de novos significados para 

o “G” foi surgindo entre o século XVIII e 
XIX, quando os intelectuais-maçons da 
época, achando a simbologia maçônica de 
certa forma simplista, começam a inventar 
significados considerados por eles mais 
profundos e adequados para os símbolos 
maçônicos e pegar emprestado símbolos de 
outras fontes (astrologia, alquimia, cabala, 
templários, etc), criando novos rituais e 
ritos.

Ao indicar num mesmo ritual que uma 
única letra tem 07 diferentes significados, 
não relacionados entre si, os “sábios da 
maçonaria” daquela época, assim como os 
de hoje, revelam uma informação importan-
tíssima a todo maçom estudioso: na 
tentativa de “florear” nossa simbologia, se 
mostram grandes incoerentes.

Sim, “G” é apenas “Geometria”. Pode 
não parecer muita coisa hoje, mas na época 
era. 

Espero que o próximo maçom a se 
aventurar em escrever sobre o “G” na 
Maçonaria não subestime a inteligência de 
seus irmãos. Não basta apenas pegar o 
dicionário, abrir no “G”, selecionar 
algumas palavras legais e depois filosofar 
um pouquinho sobre elas. É exatamente 
assim que perdemos a nossa história.

Fonte: No Esquadro
Autor: Kennyo Ismail

Início século XIX até atualmente

Operativa até início século XVIII

Início XVIII a Início XIX
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Mais uma vez fui premiado em ouvir Divaldo 
Franco, nascido em 5 de maio de 1927, na 
cidade de Feira  de Santana,  Bahia. 

Completará 86 anos, em pleno vigor físico, consciência 
rara e espiritualidade irradiante. É um verdadeiro 
apóstolo, maior orador espírita de todos os tempos.

Em sua palestra proferida no Centro de Convenções 
de Goiânia, por ocasião do 29° Congresso Espírita do 
Estado de Goiás, em que ele se faz presente todos os 
anos, ao ouvi-lo, tomei-me de uma sensação especial. 
Parecia-me que ele ligou o piloto automático da sabedo-
ria, da oratória, da bondade, com as palavras fluindo 
como se fossem notas musicais, vindas de espaços onde 
existem somente bondade e pureza.

Na tribuna, muito sereno expressando-se por horas, 
na mesma linha de equilíbrio, no mesmo tom de voz, 
sem consulta a apontamentos, sem tropeçar em uma 
palavra sequer. E ao acompanhá-lo, você caminha pelo 
mundo através de uma oratória em que há entrelaçamen-
to lógico entre início, meio e fim.

65 anos devotados à causa espírita. Em 1943 recebeu 
diploma de professor primário na Escola Normal Rural, 
de Feira de Santana. Quando jovem, foi abalado pela 
morte de seus dois irmãos mais velhos, o que o deixou 
traumatizado e enfermo. Nessa época, encontrou Ana 
Ribeiro Borges, que o conduziu à Doutrina Espírita, que 
o libertou do trauma e trouxe  consolações, tanto para 
ele, como para toda sua família.

Dedicou-se, então, ao estudo do espiritismo, transfe-
rindo residência para Salvador em 1946, onde fundou o 
Centro Espírita Caminho da Redenção em 1947. Sua 
mentora espiritual é Joanna de Ângelis, que através de 
suas obras, possibilitou a Divaldo alcançar o reconheci-
mento não apenas entre os religiosos, espíritas e espiri-
tualistas, mas também em outras linhas de conhecimen-
to, como a psicologia e a parapsicologia, principalmente 
em função dos livros publicados na “Série Psicológica”, 
quando trata dos malefícios das fugas da realidade e 
enfatiza a importância do autoconhecimento e do 
autoenfrentamento, escrita à luz do pensamento de Alan 
Kardec e de pesquisadores como Carl Jung.

Como orador, iniciou fazendo palestras em 1947 e 
hoje é recordista no Brasil e no exterior, sempre atraindo 
multidões, com sua palavra inspirada e esclarecedora, 
acerca de diferentes temas sobre os problemas humanos 

e espirituais.
Nas milhares de publicações expostas na organizada 

Feira de Livros, disponibilizada pela Federação Espírita 
do Estado de Goiás, adquiri “Divaldo Franco responde”, 
organizado por Cláudia Saegusa, “A Jornada Numinosa 
de Divaldo Franco”, escrito por Sérgio Sinotti, que narra 
a vida, a obra e o ideário do maior médium e comunica-
dor espírita da atualidade, completando com “Liberta-te 
do Mal”, este pelo espírito Joanna de Ângelis, em que 
Divaldo Franco é qualificado como “eminente educador 
de almas, um dos mais respeitados oradores e médiuns 
da atualidade”, com homenagens internacionais.

Recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo e 
Título de Embaixador da Bondade. Centenas de produ-
tos audiovisuais em vários idiomas, mais de 220 livros 
com mais de 10 milhões de exemplares vendidos. 
Direitos autorais para instituições filantrópicas, como a 
Mansão do Caminho, em Salvador. “Fiel mensageiro da 
palavra de Cristo, mantém intensa atividade de divulga-
ção do Evangelho, superando a marca de 13 mil confe-
rências em mais de 2 mil cidades, de 64 países nos 5 
continentes”.

“Joanna de Ângelis, sua mentora espiritual, é autora 
de importantes obras mediúnicas que abordam temas 
existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e 
transcendentais, objetivando a autoiluminação do 
indivíduo.

Além de se tornarem best-seller, as obras de Joanna 
de Ângelis alcançaram grande reconhecimento entre 
religiosos, espiritualistas, psicólogos, parapsicólogos e 
demais estudiosos do comportamento. Sua escrita é bela 
e profunda, expressão pura do amor evangélico e 
ensinamento prático para se alcançar alegria, paz e 
crescimento interior.

Destacam-se dentre suas reencarnações anteriores: 
Joana de Cusa (uma das mulheres que acompanharam 
Jesus durante e crucificação), Juana Inês de la Cruz 
(1651 – 1691), mexicana, sóror, pseudônimo da ilustre 
letrada Juana Inês de Asbaje Y Ramírez de Santillana e 
Joana Angélica de Jesus (1761 – 1822), baiana, sóror e 
depois abadessa que protagonizou o doloroso drama no 
processo de Independência da Bahia”.

Divaldo Franco tem uma abordagem caracterizada 
pela beleza da forma e profundidade do conteúdo. Cada 
palavra dele é sempre uma mensagem musical para 
despertar simpatia e amizade. Do livro “Liberta-te do 
Mal”, editora EBM, que indico como fonte abençoada 
pelos iluminados textos, retiro este:

“Infelizmente, não tem havido lugar na sociedade 
imediatista para o amor e a paz, para os ideais de enobre-
cimento e de solidariedade que não encontram espaço na 
grande mídia, conforme desfrutam a sexolatria, os 

crimes hediondos e as futilidades rotuladas de condutas 
ideais.

A família, desagregada, cede lugar a um grupamento 
de pessoas vinculadas pela consanguinidade e separa-
dos pelos sentimentos de amizade e de dever, facultando 
os desvios para os sites e blogs de convivência virtual 
que facilitam o intercâmbio doentio e cruel, com 
psicopatas e atormentados, que se ocultam atrás da tela 
dos computadores, assim como de outros instrumentos 
de comunicação do mesmo gênero...

Em consequência, a deserção moral é volumosa e 
profundamente lamentável, permitindo todos os tipos 
de condutas desastrosas com graves prejuízos para o 
indivíduo em si mesmo e para a sociedade em geral”.

Sobre a maçonaria, Ordem que presido em Goiás, em 
segundo mandato e que pleiteio junto com Marcos José 
da Silva a vice-presidência a nível nacional, Divaldo 
Franco que já foi homenageado diversas vezes pelos 
maçons sobre a instituição assim se expressa:

“A maçonaria é uma instituição filosófica, 
filantrópica, que tem por base a crença em Deus e por 
consequência da imortalidade da alma e da solidarie-
dade humana. Das suas reuniões, consagra-se o 
direito da liberdade e proclama-se a necessidade 
altruística da fé, objetivando-se, essencialmente, a 
dignificação da criatura ideal. A maçonaria trabalha 
seus discípulos lapidando a pedra bruta até tornar 
uma pedra lisa, trabalhada. Tem como meta fazer que 
um aprendiz aprimore o caráter, que ele, através do 
tronco da solidariedade, atenda às viúvas, aos órfãos, 
aos sofredores, que seja uma pessoa de ideal e que 
esteja à frente dos momentos dignificantes da humani-
dade.

A proposta da maçonaria, trabalhando o homem 
desde os recuados tempos do Mar Morto, em Israel, até 
a atualidade é a transformação moral do pedreiro, do 
discípulo que se transforma em mestre. A proposta da 
maçonaria é da construção de uma nova sociedade 
através do indivíduo no Landmark 19, em que ele tem o 
direito de agir, mas não tem o direito de se equivocar, 
não lhe é permitido o direito de manter uma atitude 
que não diga dentro dos cânones estabelecidos dentro 
da Ordem Maçônica Francesa. A proposta da maçona-
ria é dignificante, é de que a sociedade será feliz 
porque estamos saindo da treva para a luz, da sombra 
para a claridade, da meia noite para o amanhecer.” 

A você, que me distingue com sua qualificada leitura, 
independente de sua simpatia, sugiro, leia pelo menos 
um livro de Divaldo Franco.

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

Divaldo Franco
“Semeador de Estrelas”

http://www.viniltapetes.com.br
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No dia 26/01/2013 ocorreu pelo 3º ano consecutivo 
mais uma festa da família maçônica vilavelhense, o 3º 
Maçom Folia, evento que tem a organização das Lojas 
Maçônicas “Acácia Vilavelhense, IIr.'. Alcebíades 
D'Avila e Jayme Bulhões, Alferes Tiradentes e 
Templários do Apocalipse”. Este evento é marcado 
por realizar a primeira confraternização do ano entre os 
IIr.'., seus familiares e também os seus convidados.

O pré-carnaval aconteceu na quadra de esportes da 
Loja Acácia Vilavelhense onde estiveram presentes 
cerca de 350 (trezentos e cinqüenta) pessoas para se 

divertir ao som de marchinhas de carnaval e musicas 
atuais, brincar em família, sem violência que é o que 
todos nós procuramos em dias de hoje.

Alem da diversão as Lojas ainda arrecadam fundos 
para auxiliar em suas beneficências.

Em 2014, duas semanas antes do Carnaval, 
iluminados pelo GADU, estaremos organizando o 4.º 
Maçom folia, aguardando a sua presença e de seus 
familiares.

Vejam as fotos

A Loja “Perseverança III” n° 199, do Oriente de 
Sorocaba, fundada em 31 de julho de 1869, presidida 
pelo Venerável Mestre Carlos Hingst Corrá, em sessão 
realizada no dia 4 de fevereiro, segunda feira e com a 
presença de inúmeras autoridades e grande presença de 
Irmãos do quadro, recebeu o Grão-Mestre Geral, Marcos 
José da Silva, o Grão-Mestre Geral Adjunto, Cláudio 
Roque Buono, o Grão-Mestre Estadual de São Paulo, 
Mário Sérgio Nunes da Costa e o Grão-Mestre Estadual 
de Goiás, Barbosa Nunes.

Estavam presentes Secretários do GOSP, do GOB, 
Conselheiros Federais, Garantes de Amizades, 
Coordenadores Regionais e Veneráveis Mestres da 
região.

O Irmão Barbosa Nunes foi acolhido, recebido e 
abraçado com muito carinho pelo Grão-Mestre de Honra 
do GOB, Laelso Rodrigues, que se encontrava 
acompanhado do irmão carnal e maçom, Laor Rodrigues 
e do seu filho, também maçom, Márcio Rodrigues. 
Recepção da mesma forma feita ao Soberano Grão-
Mestre Marcos José da Silva.

Grão-Mestres são recebidos em 
Sorocaba por Laelso Rodrigues
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