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É  dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando a concórdia universal, por-
que será �lha das dores e das esperanças de toda a humanidade".

ELEIÇÕES DO GOB

Marcos José da Silva e seu 
adjunto Barbosa Nunes são 
eleitos com com 43,6% dos votos

Grão-Mestre do GOB-ES participa
 da cerimônia da Troca da Bandeira
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A Idade Média, que vai do Século V ao Século XV, da 
nossa era, teve um período conhecido como Era do 
Obscurantismo, que apesar do nome, teve um 

desenvolvimento na agricultura, no comércio e na vida 
urbana. As cidades se desenvolveram, principalmente no final 
da Idade Média, e isso fez com que um grande número de 
artífices a elas se dirigisse e se associasse, formando 
primeiramente as Guildas e depois as Corporações de 
Oficio.

Conforme nos esclarece o Ir.: Joaquim R. P. Cortez, em 
“Maçonaria, Origem, Teoria e Prática”, a definição de 
Feudo seria:

“Um marco tradicional nesse período, é a concentração 
de algumas atividades dentro e nas proximidades de um 
castelo. Estes são geralmente de pedras, bastante 
fortificados, empoleirados nos altos de um morro para 
permitir uma visão privilegiada de seus arredores, muitas 
vezes cercados por um fosso e pertencentes a um senhor 
local. Neles se concentram todos os materiais necessários à 
guerra ou à sua própria defesa. Temos, então, perfeitamente 
delineado o feudo, com o seu senhor, o seu castelo e sua área 

de dominio.
À volta desses lugares fortificados, e que se tornaram 

pontos de referência, passou a se acumular um agrupamento 
humano que prestava serviços ao castelo. Esses foram os 
primeiros núcleos de formação das cidades. Com a 
derrocada do Feudalismo, houve um constante deslocamento 
das populações, que se viram livres dos trabalhos nos 
campos, para as aglomerações urbanas que passaram a 
experimentar uma época de grande crescimento.”

A pesquisadora Anne Fremantle nos esclarece no seu livro 
“A Idade da Fé”:

“Cresciam as cidades e cresciam as Guildas, que eram 
associações formadas pelos comerciantes e artesãos. O 
diretório das Guildas, escolhido por eleição, esforçava-se 
para manter a boa qualidade e preços dos produtos locais. 
Uma prova do seu crescente poder pode ser dada, por 
exemplo, pelo monopólio usufruído pelos tintureiros de 
Derby, na Inglaterra, onde ninguém podia tingir panos até a 
distância de dez léguas de Derby, senão em Derby.”

Durante o decorrer da Idade Média, as Guildas foram 
evoluindo passando para Corporações de Mercadores, 
posteriormente para Corporações de Artífices e, nos 
primórdios do Renascimento, transformou-se em 
Corporações de Oficio. O pesquisador Edward McNall 
Burns em “História da Civilização Oriental”, nos deixa 
bem claro esses eventos, relatando o segue abaixo.

“Tanto as Corporações de Ofício como as de Mercadores, 
desempenhavam outras funções, além das relacionadas 

diretamente com a produção ou o comércio. Desempenhavam 
o papel de associações religiosas, sociedades beneficentes e 
clubes sociais. Cada corporação tinha seu santo padroeiro e 
seus membros comemoravam juntos os principais dias 
santificados e festas da igreja. Com a secularização gradual 
do teatro, as representações de milagres e mistérios (*) foram 
transferidas para a feira e as corporações assumiram o 
encargo de apresenta-las. Além disso, cada organização 
acudia as necessidades de seus membros que adoecessem ou 
se encontrassem em dificuldades de qualquer espécie. 
Destinavam fundos a socorrer viúvas e órfãos. Um membro 
que já não fosse capaz de trabalhar ou tivesse sido posto na 
prisão pelos seus inimigos, poderia contar com os colegas 
para ajuda-lo. Até as dívidas de um confrade sem sorte 
poderiam ser assumidas pela corporação se fosse sério o 
estado de suas finanças.”

E, resumindo o que nos diz o Ir.: Joaquim R. P. Cortez 
sobre a origem da Maçonaria Operativa, no seu livro a 
“Maçonaria Escocesa” pgs. 35-36 - Editora Trolha, do qual 
esta Pilula foi extraida:

Nos diz que, no final da Idade Média, as Corporações de 
Oficio já estavam bastante evoluidas e cumpriam todas as 
suas finalidades e haviam diversas Corporações de Oficio. A 
associação dessas Corporações poderia ter gerado a 
Maçonaria Operativa, crescendo e se aperfeiçoando com o 
passar do tempo.

Qualquer outro ponto de origem da Maçonaria, fora das 
Corporações de Oficio, ao final da Idade Média, será, sem 
duvidas, mera suposição ou puramente lendário.

Prezado Ir.: Luiz Sérgio de Freitas Castro,
Recebo sempre com muito interesse o seu jornal eletrônico, 

pleno de artigos altamente instrutivos para quem como eu, ainda 
está no segundo degrau da Escada de Jacó. Neste último 
número, li com atenção redobrada o artigo do Ir.: Alfério. 
"Discussão política e religiosa", uma verdadeira aula de ética 
maçônica. Em seguida, passei ao artigo de Kennyo Smail, 
"Maçonaria e Elite Estratégica", em flagrante contraste com o do 
Ir.: Alfério e muito constrangedor para os IIr.: de profissão 
militar, como este que toma a liberdade de lhe escrever. Lamento 
pela dicotomia de posições abrigadas no número em questão 
deste seu excelente jornal, até porque os dois artigos que se 
seguem do mesmo autor são  de ensinamentos maçônicos de 
elevadíssima qualidade. Continuarei a receber, ler com muito 
carinho e ,e divulgar aos meus IIr.: o seu excelente noticioso, 
mas a minha consciência de maçom convicto, "livre e de bons 
costumes", me obrigou a lhe escrever estas linhas. Estamos à 
inteira disposição do Ir.: e seu muito instrutivo jornal
Newton Mousinho - Loja Liberdade e Justiça 2340, Natal-
RN  

*****
Poderosos Irmãos. Agradeço-lhes, pelo envio de mais um 

número do Jornal “O Malhete”. Como sempre, adorei, 
especialmente as matérias mencionadas como de autoria do Ir.: 
Kennyo Ismail. Continuem, também, trazendo-nos informações 
sobre saúde, que são muito importantes, haja vista a nossa curva 
etárea.
 Fraternal abraço a todos. 
Prestes 
Loja Cinquentenário de Brasília  nº 37 -  Águas Claras – DF.

*****
Quero elogiar o excelente trabalho que é O Malhete. 
Gosto de ler especialmente os artigos sobre a história da 
maçonaria, simbologia e ritualística. Tenho aprendido muito. O 
tom ameno dos textos e até brincalhão é muito agradável.
continuem assim, nada deve ser mudado.
Grato pelo excelente trabalho que fazem.
Daniel Tietböhl Hoffmann
Loja General Osório -  Tramandaí - RS - GORGS

Caro Irmão,
Seu jornal e rico em informação da Ordem, nos ganhamos 
muito com estas informação.
Grato
Irmão Anselmo Prá Frederico
São José – SC

Correio do Leitor
Envie críticas e comentários para : omalhete@gmail.com

A Maçonaria é a mais nobre das Instituições. Agrega em 
suas colunas todos os homens, com seus credos, suas 
profissões e com suas convicções, desde que sejam livres e 
de bons costumes.

A filosofia maçônica, a doutrina da arte real e a nossa 
cotidiana liturgia canalizam seus ensinamentos para o 
desenvolvimento moral de seus afiliados.

Enfim, nossa Fraternidade busca aprimorar seus 
iniciados, transformando-os em homens sensíveis ao bem, 
notadamente, ao bem comum. E assim, por conseguinte, a 
nossa digna Arte Real alcançará o objetivo almejado, que é a 
formação de construtores sociais, para trabalharem no 
Grande Edifício Social, eis a Grande Obra dos Alquimistas.

É sabido e notório que nossos dirigentes, indistintamen-
te, não medem esforços em fazer progredir nossa Augusta 
Confraria, porém, na mais das vezes, padecem diante das 
dificuldades oriundas da vaidade, do egoísmo, da egolatria, 
do abuso de autoridade! Ora sendo sacrificados, ora sendo os 
sacrificadores!

Destarte, podemos notar um paradoxo no seio maçônico, 
muitas vezes, as mãos e as inteligências que constroem 
templos à virtude, também se entregam, inconscientemente, 
aos sentimentos menores da vaidade e do egocentrismo.

E dessa forma, a Maçonaria, vai estagnando-se. Com 
uma atuação enfraquecida, busca-se viver de saudosismo ao 
passado, como bem relata o nobre escritor Irmão Theobaldo 
Varoli Filho, em sua obra Curso de Maçonaria Simbólica, 
tomo I, pág. 190 e seguintes:

“Ainda há (os maçons) saudosistas que relembram 

demasiadamente as grandes figuras que passaram pela 
Maçonaria. Por via de regra, os grandes maçons devem ser 
lembrados, mas com certa cautela e sempre com a certeza, 
que o homenageado tenha sido realmente maçom. Rui 
Barbosa, por exemplo, foi ilustre por suas próprias qualida-
des e não por ter sido maçom, pois, quanto a isso deixou 
muito a desejar.

Chegou a considerar a Maçonaria como um culto à 
vaidade, como se expressou num discurso proferido na 
tradicional faculdade de Direito de São Paulo. Como o 
maçom, a poliglota ‘águia de Haia’ desaparece completa-
mente diante da figura do insigne Luiz Gama.

Em suma, a Grande Viúva deve ser enaltecida por seus 
filhos, pelo que são e não pelos mortais que por ela passaram.

Precisamos construir a Maçonaria do futuro, uma 
Maçonaria Forte e Fraterna, em que prevaleça o real e 
verdadeiro desenvolvimento espiritual, moral e filosófico 
entre os Irmãos, em que os maçons formem uma energética e 
sincera cadeia de união, unindo todos os obreiros do 
Universo.

Crescendo o homem tornar-se-á maçom, com o seu 
crescimento do Eu Interior, no qual a iniciação aos nossos 
mistérios será efetivamente uma chave mágica do mundo 
interno, como uma chave dos grandes mistérios da alma, 
como ensinou nosso Mestre Élifas Levi.

Iluminando seu Eu Interior, o maçom espargirá essa Luz 
para os Irmãos de sua Loja, e assim, todos trocarão essa Luz. 
Será quando a Loja Maçônica tornar-se-á mais que um 
prédio, e lá encontraremos um Templo de Sabedoria, como 

nas pirâmides do Antigo Egito, como em Delfos na Grécia 
dos Sábios, como na Índia dos Mestres…

A Loja Maçônica será o Macrocosmo do maçom e o 
Microcosmo do Universo, e tudo estará intimamente ligado, 
surgindo uma egrégora de verdade. Afinal, não somos 
insanos de pensar que a espiritualidade formará uma 
egrégora real para discutirmos as parcas benemerências, as 
discussões políticas inúteis, os jogos de poder etc.

A egrégora é constituida pelas formas-pensamentos e 
pela intenção dos homens. Tire em seu íntimo as suas 
conclusões.

Sonhamos com essa Maçonaria, que produz Luz em 
Sagrados Templos… Pois, aperfeiçoando o nosso Eu 
Interior, aperfeiçoaremos a humanidade, e por conseguinte, 
melhoraremos nosso planeta e nosso Universo.

Enfim, a Maçonaria está dentro de nós e precisamos 
acordar esse Gigante adormecido. Quando formamos o 
Grupo Amigos da Madras esse era nosso objetivo central.

Acreditamos que conseguimos alcançar parte de nossos 
objetivos, afinal, estreitamos relacionamentos, transforman-
do Irmãos em amigos, e só isso já nos recompensa!

Não estamos vinculados a nenhuma corrente, salvo a 
corrente do desenvolvimento maçônico!

Nosso grupo aceita fraternalmente todos os Irmãos! Cada 
Irmão sabe a sua responsabilidade! Ademais, sabemos que 
os assuntos aqui vinculados ultrapassam os muros virtuais 
de nosso grupo, e isso não nos incomoda, ao contrário, nos 
enche de glória e satisfação.

Que bom que admiram nossas fraternais discussões. 
Nosso grupo é maçônico, portanto, aberto a todos os Irmãos 
que se julguem sintonizados com um novo projeto para 
Maçonaria.

Texto: Irmão Douglas Garcia Neto
Fonte: Universo Maçônico

IrAlfério Di Giaimo Neto

http://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2013/04/o-malhete-para-dowloald-1.pdf
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A
 realidade do mundo moderno não oferece 
mais espaço para ações amadoras, não 
oferece mais espaço para quem não agrega 

valor ao desempenho e não procure trabalhar 
melhor suas habilidades para enfrentar as 
tendências naturais de mudanças que ocorrem no 
mercado, porque todos nós sabemos que a 
competitividade a cada dia fica mais acirrada e esta 
dinâmica nos obriga a investir cada vez mais no 
nosso potencial, pois caso contrário estaremos 
fadados ao insucesso.

Vivemos num mundo globalizado onde as 
informações são transmitidas numa velocidade que 
chega a nos surpreender e só começamos a sentir os 
efeitos desta globalização quando percebemos que 
as tarefas que realizávamos até pouco tempo atrás já 
não funcionam mais. Para nos adequarmos a esta 
nova realidade é fundamental que procuremos 
reavaliar nossa conduta pessoal e passemos a 
experimentar sentimentos altruístas onde a 
flexibilidade é condição indispensável para tanto.

O  e s t r e s s e  d o  m u n d o  m o d e r n o  e s t á 
condicionando as pessoas a viverem apenas no seu 
universo interior e isto realmente é preocupante, 
porque este tipo de comportamento as deixa ainda 
mais sensíveis e possibilita abertura para a captação 
de fluidos negativos o que induz uma postura 
intransigente com consequências irreparáveis na 
alteração do humor. Este tipo de conduta pode 
comprometer as perspectivas para concretização do 
projeto de vida.

Desse modo, é fundamental ter consciência de 
que para se conquistar um objetivo é necessário se 
libertar deste condicionamento individual e passar a 

incorporar sentimentos de trabalho em equipe, 
porque quando isto é canalizado numa mesma 
direção, principalmente quando focado em 
resultados, vocês verão que os objetivos são 
atingidos de forma muito mais fácil.  

No entanto, outros ingredientes são necessários, 
como por exemplo: organização e planejamento, 
pois são fundamentos tão importantes que se não 
forem aplicados de forma eficiente, jamais se 
conseguirá atingir os objetivos que se espera.

Profissionais organizados são aqueles que 
planejam antecipadamente suas tarefas e isto é 
importantíssimo, porque quando uma atividade é 
planejada previamente as possibilidades de se 
conseguir atingir as metas se tornam muito mais 
factíveis, porque os assuntos são priorizados de 
acordo com a importância e urgência que cada um 
requer. 

Aliás, sempre que falo em organização e 
planejamento, me recordo de um pequeno trecho do 
livro “A Arte da Guerra” de autoria do General Sun 
Tsu, que tomo a liberdade de compartilhar com 
vocês:

“Conta-se que por volta do ano de 1310 a.C., os 
chineses guerreavam de norte a sul procurando 
aumentar seus territórios de domínio. Os 
governantes investiam seus exércitos sobre outros 
territórios, mas conviviam com as dúvidas sobre os 
resultados que teriam, pois nem sempre saíam 
vencedores.

Embora possuíssem muita coragem e valentia, 
sabiam que suas vitórias dependiam não só da 
força de seus valentes guerreiros, mais também, de 
alguma coisa que pudesse colocar seus exércitos 
em condições de vantagem sobre seus inimigos.

Um desses dirigentes, chamado Tsu Kao, 
cansado de ser vencido por seus inimigos e 
governando um território já reduzido em 35%, 
resolveu seguir a sugestão de seus conselheiros a 
valer-se dos ensinamentos do sábio Wang Ling.

Para resumir a história,  seguindo os 
ensinamentos de Wang Ling, Tsu Kao além de 
recuperar os 35% dos territórios que havia perdido 

ele ainda os ampliou em 10%.
Wang Ling, quando jovem, era um guerreiro 

exemplar. Logo cedo aprendeu que de nada 
adiantaria usar suas armas sem que tivesse 
estudado antes o seu inimigo.

Este aprendizado lhe valeu 278 vitórias quando 
liderou seu exército em 286 disputas. As oito que 
perdeu foi, como dizia ele, aquelas em que mais 
lições aprendeu.

Dentre as lições mais importantes que dizia ter 
aprendido, aquelas que mais ele citava eram:

1. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, 
ainda que em 100 batalhas, jamais correrá 
perigo;

2. Aquele que não conhece o inimigo, mas 
conhece a si mesmo, às vezes, ganha, às vezes 
perde;

3. Aquele que não conhece o inimigo e nem a si 
mesmo, correrá risco em todas as batalhas”.

Assim sendo,  para  que  nos  tornemos 
profissionais realmente competitivos e versáteis, 
vamos procurar assimilar os ensinamentos de Wang 
Ling, planejando previamente cada tarefa, porque 
se assim procedermos estaremos nos capacitando 
para modelar estratégias eficientes, convincentes e 
adequadas para cada caso.

Uma coisa é certa, os profissionais organizados, 
além de priorizar e ordenar as ações a serem 
executadas, trabalham simultaneamente muitas 
tarefas importantes, gerenciam com eficiência o 
estresse e aprendem a reconhecer a importância do 
trabalho em equipe. Pensem nisso!

“Aquele que não perde a meta da vida embora 
caminhe muito devagar, chega antes daquele que, 
embora mais veloz, carece de objetivos”. 

(G.Ephraim Lessing – poeta, dramaturgo, 
filósofo e crítico de artes alemão).

Ir Tomé Castro
Consultor Comercial

e Palestrante

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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T
emos observado que em algumas Lojas a seleção e 
a escolha de Irmãos que deverão assumir o cargo 
de Venerável Mestre, tem sido por muitas vezes 

pautada na indicação das pessoas consideradas como 
sendo as mais carismáticas, ou os mais assíduos, e até 
mesmo como uma forma de homenagear os membros 
mais antigos da Loja. Tais fatores reconhecidamente 
dignificantes, deve-se ressaltar, nem por isso contempla 
os pressupostos legais estabelecidos no Art. 45, do Título 
III, da Seção I do Código Eleitoral Maçônico, que dispõe 
sobre “Inelegibilidades e das Incompatibilidades”, para 
candidatar-se ao cargo de Venerável Mestre. Ainda nos 
primórdios da Maçonaria Especulativa, segundo a 
CONSTITUIÇÃO DE JAMES ANDERSON: Em 
“DOS MESTRES, VIGILANTES, COMPANHEIROS 
E APRENDIZES (diz): Toda promoção entre os Maçons 
será baseada no seu real valor e mérito pessoal, (...) Os 
Irmãos não serão envergonhados, nem a Arte Real 
menosprezada. Dessa forma nem o Mestre nem os 
Vigilantes são escolhidos pela idade, mas sim por seus 

méritos. (...) então, devidamente qualificado, poderá ter 
a honra de se tornar Vigilante, e então Mestre de Loja, 
Grande Vigilante, até chegar a Grão-Mestre de todas as 
Lojas de acordo com os seus méritos”. 

Além do mais, a prática nos ensina que o desempenho 
do mandato do Venerável Mestre requer uma soma de 
qualificativos, de experiência de vida, de conhecimentos 
gerais e principalmente maçônicos, sem os quais o 
ordenamento da ritualística e a fiel interpretação das 
Normas que regulamentam a Sublime Ordem, 
ocasionariam prejuízos ao bom desenvolvimento dos 
trabalhos e à harmonia entre os Irmãos, cada qual com a 
sua maneira peculiar de pensar, de se expressar e de agir 
diante de determinados fatos e opiniões.

Apesar da Assembleia de Mestres e dos Poderes 
Constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário), ainda 
é o Venerável Mestre o principal órgão, autônomo e 
soberano da Administração da Loja, só se curvando à Lei 
e, desta forma, cabendo-lhe a representação da Oficina 
junto ao Poder Civil e ao Grande Oriente.

Em síntese, compete ao novo mandatário responder 
administrativamente e civilmente pelo setor financeiro e 
econômico da Loja; preservar e divulgar a história da 
mesma, tanto nos meios maçônicos como na área social 
da comunidade; motivar com competência os Obreiros 
do Quadro; incentivar a realização de pesquisas sobre os 
fatos e os feitos da Sublime Instituição e/ou do interesse 

dela, sua filosofia e simbologia, apresentando-os para 
um salutar questionamento e debates no Tempo de 
Estudos; estimular o congraçamento da família 
maçônica, dando efetivo apoio às iniciativas da 
“Fraternidade Feminina”; intensificar o intercâmbio 
regional com as Lojas coirmãs, elegendo metas em prol 
das comunidades, subscrevendo parcerias com a 
iniciativa privada e os Poderes Públicos; destacar os 
Irmãos que se dedicaram de forma substancial na 
prestação de serviços à Loja, homenageando-os como 
forma de reconhecimento, dentre outros. 

São todos estes requisitos que determinam que a 
escolha do Venerável Mestre deva recair sobre aquele 
Irmão cujo nome emerge espontaneamente do seio da 
Loja, por vontade desinteressada e fraterna, de TODOS 
os Irmãos da Oficina.                    

Ao formular, despretensiosamente, o presente 
registro, faço-o provido do desejo de que a nossa 

Instituição seja merecedora das bênçãos do G∴A∴D∴U

∴, e que em seu seio reine, sempre, a Paz, a Harmonia e a 
Concórdia, entre os iguais que somos, com muita 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

 
“Os ausentes nunca tem razão. Quando se diz que 

não quer participar, já se está participando com a não 
participação, e estará de forma consciente ou não, ao 
lado de quem decide, pois aquele que decide, decide 
sem você, e você tem que aceitar a decisão que se 
tomou”.  Mário Sérgio Cortella. 

Serra - ES

No dia 16 de junho de 2011 quando abri os olhos para 
a fraternidade maçônica, a música que tocava no fundo, 
um clássico antigo, que não me lembro quem poderia ser 
o autor, pois, na verdade, naquele momento de extrema 
sensibilidade emocional que preenchia todo o meu ser, a 
música era um fragmento de um todo. Quantos pensa-
mentos me vieram à mente, quantas incertezas e lem-
branças, acerca das crendices e falácias profanas, 
devaneios populares... Meu mundo e minha vida inteira 
pesavam sobre os meus ombros.

Ali, eu não sabia, mas, pouco depois Eu descobriria 
que seria um eterno aprendiz.

A beleza de ser aprendiz está na busca, no desvendar 
dos mistérios, no frescor da humildade, no descobrir e 
desvendar da simbologia e seus significados.

Hoje, o companheiro que sou, já vivendo nos últimos 
dias desse grau medianeiro, preparo-me para alcançar o 
cume e chegar a um topo, que depois de muitas viagens e 
muito trabalho na construção do “Eu” posso visionar a 
pradaria por onde semearei dedicação e colherei conhe-
cimento. Apesar de toda essa probabilidade de avanço, 
como homem, como obreiro, como pai e como filho... 

Tenho medo!
Medo de não ser suficientemente compatível com 

aquilo que prego, nas minhas dissertações. Medo de me 
perder nas minhas próprias falibilidades, de não comba-
ter com bravura a pusilanimidade tão presente na 
essência humana. Medo, até de cair na cilada da mesmi-
ce e não conseguir tirar todos os ensinamentos que essa 
filosofia tão perfeita insiste repetidamente em nos 
passar, para aplicar no aprimoramento construtivo do 
templo humano. Medo, de não conseguir levantar 
templos à virtude e cavar masmorras aos vícios da 
preguiça e da desmotivação, que afasta tantos obreiros 
de suas oficinas.

Ser companheiro é deixar pra traz os momentos da 
busca, da introdução no desconhecido, do companheiris-
mo entre os tais. Ser companheiro é deixar para traz a 
vontade de baixar aquela “pontinha” do avental branco e 
se preparar para caminhar um novo caminho, de amadu-
recimento e aprendizado, solidificando as raízes para se 
tornar um mestre de compromisso, com comprometi-
mento.

Ser companheiro é poder ter um olho no que está no 

alto, sem perder de vista o que está em baixo, aprenden-
do e entendendo que a busca nunca acaba. O mestre que 
deixa de lado a vontade de combater a ignorância tira de 
si mesmo a oportunidade de ser um “Ser” melhor, e se 
joga nas garras destrutivas do desânimo. O companhei-

ro entende e promete a si mesmo, que quando chegar ao 
apogeu da mestria será um buscador do aperfeiçoamento 
contínuo, um incentivador dos desmotivados, pois, 
afinal, as grandezas da história maçônica nos mostra que, 
a pedra bruta que somos nos dias de hoje, precisa ser 
trabalhada - ainda que de maneira suave nas pancadas do 
cinzel, em todos os dias de nossa existência.

Com apenas um pé na mestria, quero deixar o outro 
tangendo o sul e o norte da vida, para nunca me esquecer 
que a sabedoria nunca é tamanha, que nada mais resta-
nos aprender, e o companheirismo é o conhecimento de 
que a força invisível que nos une como a gravidade que 
nos prende ao solo, é o combustível que nos move e nos 
fricciona a impugnar as misérias da inércia. A maçonaria 
de hoje, necessita do comprometimento unificado, para 
continuar escrever com sabedoria, a bravura arraigada 
em sua história.

* O Irmão João de Lima é membro da ARLS 
Bandeirantes do Vale nº 1905 oriente de Santa 

Maria do Suaçui - MG

http://www.pousadadobezerra.com.br
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Este ano, no dia 22 de abril, comemoraremos 513 
anos do descobrimento de nosso Brasil. Uma jovem 
nação em relação aos países do velho mundo. Pro-

missora e reconhecida por todos como o país do futuro, 
celeiro do mundo. Apesar da história de descasos, subtra-
ções e falta de consciência de seu povo, o Brasil, por força 
da LEI divina, tem uma missão muito importante no con-
texto mundial e no processo evolucional da humanidade.

Denominado pelos europeus como o Eldorado, e seu 
povo como a raça dourada, vemos, época após época, a 
confirmação de tal afirmativa. O povo brasileiro é um 
caldeamento cultural e racial que não se encontra em qual-
quer outra parte do mundo. É a raça dourada portadora dos 
valores da Era de Aquarius. Haja vista as intuídas palavras 
do etnólogo mexicano José de Vasconcelos:" é dentre as 
bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, 
realizando a concórdia universal, porque será filha das 
dores e das esperanças de toda a humanidade".

A Divindade, quando se propõe a um trabalho, o faz 
dentro de um planejamento. Pelas informações, que temos 
através da história, notamos que há um caminhar da evolu-
ção da humanidade no sentido Leste para Oeste. Por volta 
do ano 850 a.C., o mundo conhecido era só aquela região 
situada nas margens do Mediterrâneo e adjacências, não 
passando, nenhum navegador das chamadas Colunas de 
Hércules, que conhecemos, hoje, como o Estreito de 
Gibraltar. Entretanto, havia um povo, os Fenícios, que, por 
terem técnicas avançadas de navegação para a época, se 
dedicaram a comercializar produtos encontrados em terras 
de além-mar, conhecendo, dessa maneira e muito bem, as 
Américas, onde tentavam fundar uma colônia.

A capital da Fenícia, Tiro, naquela época, era governa-
da pelo Rei Badezir. Conta a história oculta que o rei tinha 
oito filhos, cujo primogênito se chamava Yetbaal (o Deus 
branco). Seus irmãos, devido ao rei dedicar especial aten-
ção a ele, pelos seus dotes espirituais e por sua alta inteli-
gência, por inveja, tramaram contra o Rei e conseguiram 
destroná-lo, expulsando-o junto com dois de seus irmãos 
diletos, Yetbaal e Yetbaal-bey.

Com essa revolta, insuflada por elementos das castas 
militar e religiosa, o país passou de Império a República. A 
flotilha, armada para trazer o rei, os príncipes, escravos, 
sacerdotes e alguns elementos do povo, fiéis à realeza, era 
composta por seis navios: no primeiro, vinham Badezir, os 
2 filhos, 8 sacerdotes, sendo o primeiro o sumo sacerdote, 
com o nome de Baal-Zim (o Deus da Luz ou do Fogo), os 
escravos núbios e a marinhagem, acompanhada de solda-
dos, que deveriam voltar depois ao Império Fenício; nos 
outros, além de gente do povo, vinham 49 militares, tam-
bém, expulsos do país, por terem ficado ao lado de Badezir 
e seus dois filhos mais velhos, e mais 222 seres, a bem 
dizer, a elite do povo fenício. Todos tinham como destino o 
Brasil e, aqui, plantaram as sementes transformadoras do 
Brasil Fenício em Brasil Ibero-Ameríndio, um cadinho, 
originando o maior caldeamento de raças de que se tem 
notícia em toda a história universal.

Assim, as duas cortes ficaram constituídas: a temporal, 
pelo rei Badezir, pelos sacerdotes da sua antiga corte, 
alguns militares, etc., ocupando toda a região, que vem do 
Amazonas até Salvador, na Bahia. Daí até onde é, hoje, o 
Rio Grande do Sul, ficava a corte espiritual, dirigida por 
Yetbaal, na sua forma dual, acompanhada pelos escravos 
núbios, pelos 222 elementos da elite fenícia e algumas 
outras pessoas, que não vem ao caso apontar.

O governo espiritual se estabeleceu na região que os 
índios chamavam Nish-Tao-Ram (Nictheroy), ou Cami-
nho Iluminado pelo Sol, hoje, Rio de Janeiro, e a Pedra da 
Gávea foi transformada em templo. Quis a má sorte que 
seus filhos (parelha manúsica) soçobrassem em uma bar-
quinha, quando atravessavam a Baía da Guanabara com 
um dos escravos núbios. Badezir ordenou a mumificação 
dos corpos, inclusive do escravo, e mandou que fossem 
colocados na Pedra da Gávea, que se transformou em tem-
plo-túmulo, encerrando, de maneira trágica, mais uma 
página da história de um Avatara. Badezir, não resistindo 
ao sofrimento, veio a falecer pouco tempo depois, e pedin-
do que fosse colocado ao lado dos filhos. Ali permaneceu 

sete anos, findo os quais, foi transferido para um santuário 
na região amazônica, até hoje, não encontrado.

Mas o trabalho não foi infrutífero, pois conseguiram 
plantar a semente de algo para o futuro. Até o nome da 
região foi tirado do monarca, pois Badezir se compõe de 
Bad+Zir, sendo o prefixo Bad uma variação de Baal, que 
quer dizer o Deus Principal, e Zir significa Senhor. Então, 
Badezir significa o Deus Maior; trocando-se Bad por Baal, 
temos Baalzir, que passou a Baalzil e, finalmente, Brasil.

A prova de que houve uma civilização fenícia em terras 
brasileiras está na inscrição da Pedra da Gávea, que o nosso 
Champolion, Bernardo da Silva Ramos, decifrou como 
sendo "Tiro Fenícia Badezir Yet-Baal", e o insigne Mestre, 
o Prof. Henrique José de Souza, fundador da Sociedade 
Brasileira de Eubiose, completou-a, pois estava estragada 
pelo tempo, como "TIRO FENÍCIA YET-BAAL 
PRIMOGÊNITO DE BADEZIR". Além dessa, há uma 
infinidade de inscrições fenícias em pedras e cavernas do 
Nordeste, das quais os historiadores não querem dar conta, 
pois teriam que modificar muito os seus conceitos.

O tempo foi passando e as civilizações se sucedendo em 
terras do Norte, seguindo o traçado da Lei, até que, por 
volta dos séculos XV e XVI, começou a grande arrancada 
para o ocidente, enfrentando-se os “mares nunca de antes 
navegados”.

Em Portugal, havia um rei, D. João I, o Mestre de Avis, 
cujos filhos, por obras valorosas sublimaram a Dinastia 
Avis. O mais novo, com o nome de Henrique, na onda de 
acontecimentos novos, que se estavam desenrolando na 
época, fundou, num promontório ao sul de seu país, um 
centro náutico conhecido como Escola de Sagres; por isso 
ele passou para a história com o nome de Infante Henrique 
de Sagres (J.H.S). Nessa Escola, que era, ocultamente, um 
colégio iniciático, se desenvolviam as mais altas técnicas 
de navegação, cujo assunto não vamos detalhar por ser 
sobejamente conhecido e ensinado desde a escola primá-
ria. Por isso, passemos a estudar sua parte oculta.

Quando o Infante Henrique de Sagres atravessou as 
fronteiras de Oráculos (Gibraltar), teve um grande sobres-
salto, ao descobrir, ao longe, a estátua de um Cavalheiro, 
apontando para o "OCIDENTE". Nós, hoje, podemos dizer 
a razão de semelhante "sobressalto": aquela estátua não era 
mais do que um MARCO definidor do papel, que ia ter, em 
breve, o Ocidente, em substituição ao Oriente, na evolução 
humana. Assim o “EX ORIENTE LUX”, de Emmanuel 
Swedenborg, foi trocado pelo “EX OCCIDENTE LUX”, 
de Henrique José de Souza.

Entretanto, Henrique de Sagres não chegou a ver o ciclo 
das grandes navegações, mas a semente plantada deu fru-
tos e uma boa colheita. De todos os envolvidos nas grandes 
descobertas do mundo ocidental, aqueles que mais se 
ligam ao caminhar da mônada em direção ao Sul são 
Colombo e Cabral. O primeiro descobriu a América como 
um todo, e o segundo particularizou a região do Brasil, 
como a dizer que, aqui, seria uma terra especial, o berço da 
futura civilização.

O verdadeiro nome de Colombo era Salvador Gonçal-
ves Zarco; era genovês. Adotou o nome de Cristóvão 
Colombo (AVIS RARIS IN TERRIS), ou, antes, Cristop-
herens Columbus, "Aquele que carrega o Cristo e é, ao 
mesmo tempo, a Ave, a Pomba do Espírito Santo (Colum-

ba)”, que ele mesmo saudava na sua sigla. Colombo procu-
rou diversos governos para realizar sua empreitada, e conta 
a história que foram os reis de Espanha, com Isabel, a cató-
lica, que lhe deram tal auxílio. Existe, entretanto, uma frase 
dita por alguém, quando a rainha se dispôs ao evento: "Ma-
jestade, a essa altura, Colombo já está em alto mar".

Cabral, que quer dizer cabra, possuía por emblema uma 
árvore, com três cabritos: um, em cima, e dois laterais, 
embaixo. A árvore representa a genealogia dos Kumaras, 
termo, que vem de: KUMA (sânscrito), cume elevado; 
MARA (sânscrito), energia, a que vem de cima. 

Conta-nos a história profana que Cabral tinha por mis-
são descobrir um caminho para a Índia, fora das calmarias, 
que se encontravam com frequência nas costas africanas. 
Em verdade, ele fazia parte de um movimento ligado à 
Grande Fraternidade Branca e saiu de Portugal com a mis-
são de encontrar terras a oeste, seguindo o caminho mos-
trado pelo gigante de pedra, que se encontra em uma das 
Ilhas Canárias. 

Portanto, Colombo e Cabral formavam uma polarida-
de: Aquele, com a finalidade de tocar em terras do Norte da 
América, haste lunar, berço da sexta Sub-Raça; Este, com a 
finalidade de tocar em terras do Sul da América, como a 
mostrar a manifestação da sétima Sub-Raça, completando 
a haste solar. A Lei chamaria de Missão “Y” a tais manifes-
tações.

Longe da “estória” oficial, que nos contam nos bancos 
escolares, a verdadeira História do Brasil é parte de um 
movimento oculto, como preparação para o surgimento da 
raça dourada e para o Advento do Cristo Universal, o Ava-
tara Maitreia da Era de Aquarius.

Nas palavras do Excelso Mestre JHS, o Brasil é o “San-
tuário da iniciação do gênero humano a caminho da socie-
dade futura”. 

O Império americano, como todo Império, já mostra 
sinais de falência. Os tempos são chegados, e, lamentavel-
mente, muitos, ainda, cobertos pelas vendas do materialis-
mo, não percebem e nem perceberão tais mudanças. Mais 
tarde, com outro estado de consciência, no silêncio de medi-
tações, ecoará em suas mentes, a frase tantas vezes repetida 
pelos Mestres de Sabedoria:

“Estive entre vós e vós não Me reconhecestes!”
Salve o Brasil, pátria do Avatara da Era de Aquarius!

*Compilação baseada nos ensinamentos do Mestre 
JHS e nas apostilas dos cursos ministrados na SBE.

*

Editor da Revista Arte Real

http://www.entreirmaos.net
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Recentemente participei de um ótimo debate 
promovido pelo Ilsi Brasil (International Life 
Sciences Institute) sobre mídia e nutrição e um dos 

pontos levantados no evento foi sobre como pesquisadores 
e jornalistas prestam um desserviço à população quando 
elegem certos alimentos como vilões.

O ovo, coitado, é sempre lembrado. Anos atrás, virou 
inimigo número 1 de quem precisava reduzir o colesterol. 
Talvez por conter em sua gema aproximadamente 213 mg 
de colesterol, sua recomendação foi limitada durante 
muito tempo.

Hoje, muitos estudos demonstram uma relação inversa 
entre o consumo de ovo e aumento de colesterol e ainda 
enfatizam os benefícios que podem trazer à saúde, entre 
eles memória, capacidade cognitiva e formação de novos 
neurônios.

As atuais pesquisas mostram que as doenças 
cardiovasculares estão mais relacionadas com a história 
familiar (hereditariedade) e maus hábitos alimentares, 
como ingerir gorduras saturadas, principalmente as trans, 
do que com os níveis de colesterol dos ovos.

Outro mito que vem bem a calhar nesta época do ano é o 
chocolate, muito associado a espinhas. Ele pode engordar, 
é claro, mas a acne está muito mais associada ao aumento 
na produção de sebo causado pela elevação de hormônios 
sexuais, principalmente na adolescência.

Esse aumento pode estar ligado a questões emocionais. 
Muitas vezes, consome-se uma grande quantidade de 
chocolate, para tentar amenizar um estado de ansiedade ou 

de tensão. O chocolate amargo, como muitos já sabem, 
pode ser até benéfico: é rico em flavonoides, que podem 
auxiliar no combate ao envelhecimento da célula. Mas 
coma com moderação, certo?

O café é outro que já levou muita fama de causar 
gastrite, elevação da pressão arterial e insônia. Segundo 
especialistas, esses sintomas dependem muito mais do 
grau de sensibilidade de algumas pessoas à cafeína. Nas 
mais sensíveis, o consumo do café deve ser evitado.

Enfim, são exemplos que precisam ser lembrados 
sempre surgir um novo estudo demonizando ou 
endeusando um alimento. A mídia e os profissionais de 
saúde, de uma forma geral, precisam ter cautela na 
divulgação dessas informações.

Muitas vezes, o verdadeiro perigo está na forma (e na 
quantidade) como se come e não necessariamente no 
alimento que é consumido.

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

*Cláudia Collucci
Fonte: Folha de São Paulo

Um incremento no consumo de frutas e legumes frescos 
e uma redução na ingestão de alimentos industrializados 
podem aumentar a presença do potássio na dieta e levar a 
uma redução de 24% no risco de derrames cerebrais na 
população.

Hoje, a doença é a principal causa de morte e 
incapacidade no Brasil.

A indicação vem de uma grande revisão de estudos 
liderada por pesquisadores da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) e publicada no "British Medical Journal".

O trabalho envolve dados de quase 130 mil pessoas 

saudáveis e mostra que, entre as que consumiam mais 
potássio (de 3,5 g a 4,7 g por dia), o risco de derrame era 
24% menor do que no grupo que ingeria menos desse 
nutriente.

O potássio é essencial para o funcionamento celular e 
serve como contraponto à ação do sódio, componente do 
sal fortemente ligado à hipertensão, que é fator de risco 
para derrames e outras doenças cardiovasculares.

O trabalho sobre potássio, assinado por Nancy Aburto, 
do Departamento de Nutrição para a Saúde e o 
Desenvolvimento da OMS, é acompanhado por outras 
duas revisões de estudos a respeito do efeito de reduções do 
consumo de sódio na pressão.

Que cortar o sal da dieta ajuda a controlar a pressão é 
mais do que sabido. O que ainda se discute são as metas 
ideais de consumo diário -e como implementá-las.

Hoje, a OMS recomenda até 5 g de sal por dia --o 

equivalente a 2 g de sódio.
De acordo com o trabalho liderado pelo pesquisador 

Feng He, da Universidade de Londres, diminuir o consumo 
de sal dos atuais 9 g a 12 g observados em média na 
população para 5 g já teria um grande impacto, mas um 
corte mais radical, para 3 g, seria ainda melhor para o 
controle da pressão arterial.

"Essa é uma ótima meta, mas muito difícil de cumprir", 
afirma o nutrólogo e cardiologista Daniel Magnoni, diretor 
de nutrição do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

"Os alimentos industrializados não estão prontos para 
isso nem as pessoas."

O governo brasileiro estabeleceu metas de redução de 
sódio para os alimentos industrializados, mas o acordo foi 
visto como tímido por alguns especialistas.

Débora Mismetti
Fonte: Ciência + Saúde

Homens e mulheres acima de 65 anos e que 
consomem peixes ou frutos do mar com  ômega 3 têm 
chances de viver em média 2,2 anos a mais do que 
aqueles que não incluem esses alimentos no seu 
cardápio. O consumo de produtos com esse tipo de ácido 
graxo também pode contribuir para reduzir o risco de 
mortalidade e de doenças cardíacas. As conclusões estão 
presentes  em es tudos  de  pesquisadores  das 
universidades de Harvard e Washington.

Os pesquisadores analisaram 2,7 mil norte-
americanos acima de 65 anos, que se dispuseram a ser 
voluntários no Estudo de Saúde Cardiovascular (CHS). 

Os voluntários, todos considerados saudáveis   no início 
do estudo, são da Carolina do Norte, Califórnia, de 
Maryland e da Pensilvânia.

O professor associado do Departamento de 
Epidemiologia da Universidade de Harvard Dariush 
Mozaffarian disse que ômega 3 é encontrado 
principalmente em alguns tipos de peixe e frutos do mar. 
Pelo estudo, o consumo de peixes ou frutos do mar com 
ômega 3 pode reduzir o percentual de mortalidade geral 
em 27%. No caso de mortes por doenças cardíacas, o 
percentual o percentual pode cair em 35%.

O professor Dariush Mozaffarian disse que no estudo 

foram consideradas estatísticas dos últimos 16 anos. O 
sangue dos adultos foi analisado. A partir dos 
biomarcadores foi observada a presença de ômega 3.

Os pesquisadores analisaram as amostras de sangue e 
fizeram estudos específicos para verificar os riscos de 
morte por doença cardíaca coronária (CHD) e por 
arritmia (uma perturbação elétrica do ritmo cardíaco), 
por exemplo. A síntese do estudo pode ser lida no site da 
Universidade de Harvard. O estudo será publicado na 
versão online da revista Annals of Internal Medicine.

Por Renata Giraldi    Fonte:  Agência Brasil

http://www.omalhete.com.br/loja/
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O
utro palco logo ao fundo daquele onde a 
musica ledizepiniana energizava os meninos 
na peça, era também palco de bons 

espetáculos, embora menos engajados; verde e 
pétreo era o estádio Kleber Andrade em cujas 
arquibancadas milhares de autênticos torcedores 
capapreta recepcionavam aos adversários de 
múltiplos escudos e todos recheados de craques 
(sem "k") para impagáveis confrontos. Bezerra, 
Zezinho, Gato, Silvinho, Absant,  Gabiru, 
Agrimaldo, eram alguns dos protagonistas e ídolos 
do Vitoria, Desportiva Ferroviária, Santo Antonio, 
Caxias, alem do dono da casa de piso verde regular 
precocemente desativado e estranhamente hoje 
simbolo da agonia dos nossos times de foot ball.

Paralelamente pocava a alegria e o divertimento 
no Saldanha, Alvares, Vitoria do Moscoso e os 
adeptos do " dequefamiliavocee" dançavam ao som 
do Helio Mendes, Gilberto Garcia, Edson Quintaes 
(de Dorcas no vocal: "o meu amor sozinho e assim 
como um jardim sem flor" como ninguém jamais vai 
cantar). 

Nos mesmos salões o iê-iê-iê da jovem guarda e o 
rock do Creedence deixavam encharcadas as 
camisas volta ao mundo floridas, tão usadas então. 
Os Infernais do Garibu/Heraclito/Paulinho Macaco, 
The Shouters de Wilde/Gilson/Dede/Laurinho, Os 
I m p o s s i v e i s  2 0 0 1  d e  C i d i n h o ,  C l e o , 
Dilton/Ronaldo, eram os entertainments e havia as 
bandas cult cuja referencia maior ainda é Os 
Mamíferos de Mario Ruy, Afonso, Grijó e cia.

Nos bares o som rolava solto regado a quase tudo 
e ornado por verdadeiros criadores de canções 

imortais para quem provou do nectar: Tina 
Tironi/Chico Lessa/Datan Coelho/Urano Souza e 
muitos, muitos outros que fizeram do Wilson Freitas 
um Maracanãzinhão nos festivais dos quais posso 
destacar Cristina Esteves/Virginia Klinger/Soninha 
e muitos outros interpretes de sangue na guelra e dó 
no peito para anunciar que " o passarinho vai 
(papapapapa) cantando pelo campo, liberdade 
sempre foi o seu canto", o calo dos nossos censores...

Bares serviam aos diversos tipos de notívagos do 
centro ou da periferia da forma mais democrática 
possível: do chopp ao Fogo Paulista; do Dreher com 
guaraná ao dry gim, tudo preparação para uma 
esticada na Casa Roxa, Verde ou a novidade, 
CARAPEBA e a sensacional Elza Mendes ornada 
por lindas damas de longo e perfumadas para 
acompanhar um drinque e o que desse e vie$$e. Ao 
fundo musicas da melhor qualidade e estilo por 
conjuntos do nível do Sambrasa de Sabara e cia.

Num desses retornos ao lar vimos as "maletas do 
tarzan" que foram postas para fazer mão de ida e 
vinda na Fernando Ferrari levar Nilton Caveirinha 
ao volante de seu Corcel 1. Doeu ver fotos e 
manchetes na banca do palácio que era de seu pai.

Eram tempos de descobertas e de enriquecimento 
intelectual para todos e o fato não passou 
despercebido por quem tinha o oficio da informação 
e da analise das obras expostas nos cinemas, palcos 
ou campus. Dai nasceu uma das mais significativas 
sacadas de um jovem artista oriundo de Campos e 
que fez parte de "airotiV rev e reviV" quando o 
mesmo descreve o tipo intelectual de sovaco: o cara 
que anda na praça 8 com o Capital de Karl Marx 
debaixo do braço para dizer que o estava lendo...

O Sovaco da perua e a Bomba eram muito 
afastados e depois da ponte da passagem era um 
programa de índio morar, ate que o "pombal" de 
Solon, Jerônimo Monteiro, Goiabeiras ll e Jardim da 
Penha foram povoados e de repente, como se fosse 
um repeteco do IBES, este criado para trabalhadores 

da Vitoria a Minas em Vila Velha, nasce um novo e 
prospero gueto sociocultural.

A voz da nova periferia era Castelo Mendonça e 
ele, a exemplo de outro grande porta voz, de base 
canela verde, Jairo Maia, tomou para si a tarefa de 
dar personalidade e voz aqueles desbravadores.

No bojo de seus interesses políticos comunitários 
vieram alguns grandes expoentes da arte musical via 
radio e o então ainda pouco conhecido Sergio 
Sampaio pré festivais. Outros ainda se apresentaram 
nos coretos das festas e quermesses das novas 
igrejas recém inauguradas.

De volta ao centro urge resgatar o RU com seu 
arroz "unidos venceremos" tão achincalhado porem 
indispensável. Alias, dali saiu uma certa passeata em 
protesto contra a prova de português incluída no 
vestibular a qual causou fúria com questões cheias 
de capiciosidades como, por exemplo, aquela que 
pedia pontuação para a afirmativa UM NAVIO 
ALEMÃO ATRAVANCA NA BAIA DE VITORIA 
UM NAVIO BRASILEIRO cuja pontuação é 
desnecessária conforme explicado na correção. Foi 
quase trágico e muito cômico.

Passar na UFES era ter as portas abertas ate para 
arrumar bom casamento, à época, pois quando o galã 
ia pedir para namorar a moça, alem do indefectível 
jargão "dequefamiliavocee" a mãe da tal fazia 
questão de que o partido fosse MEDICINA ou 
ENGENHARIA.

Capitulo de trato à parte deveria ser o ensino 
básico d'então: lendários lentes e disciplinadores 
personagens cumpriam suas funções à risca, com a 
autoridade que a missão lhes cobrava e o toque de 
maestria dela faziam parte.

Da. Chiquinha, Paixão, Saliba, Arabelo, Elcilas, 
Blackman, Da. Marlene, Da. Nenem, Rubens e 
Faustini, alguns entre muitos dos excelentes 
educadores aos quais aprendemos a amar e respeitar 
incontestavelmente. Homens e mulheres de fibra e 
com diretriz clara que era preparar cidadãos para um 
futuro melhor. Aos que permanecem fica nosso 
agradecimento e aos que partiram, até breve...

Dependendo de sua idade, você se lembra do "Progra-
ma Flávio Cavalcanti", da falecida TV Tupy. Pois bem. 
Houve ali, durante um período, um quadro em que o 
apresentador e seus jurados - aliás um seleto elenco de 
conhecedores da música popular brasileira - analisavam 
letras e melodias do cancioneiro nacional que, uma vez 
aprovadas, eram, em seguida, interpretadas por algum 
artista de renome. Ao contrário, se uma delas fosse 
reprovada, seguia-se um elaborado ritual em que o próprio 
Flávio quebrava espalhafatosamente o disco no joelho e o 
atirava num cesto de lixo. Não era assim?

O tempo, impiedoso, encarregou-se de fazer desapare-
cerem, um após outro, o apresentador, quase todos os 
jurados, o programa e a própria emissora, e desde então 
nunca mais se quebraram discos neste país. Estivesse vivo 
o "seu" Flávio, quantos discos, nos dias atuais, teriam de 
ser quebrados? Eu diria que muitos. Numa estimativa 
modesta, calcularia, sem medo de errar, que, numa pilha de 
cem, sobrariam dois..., e olhe lá!

Será que o ouvinte brasileiro não merece mais? Estará 
ele irremediavelmente condenado a suportar o que as 
emissoras oferecem hoje como o que existe de melhor em 

matéria de música neste país? Até mesmo as que se 
dedicam à musica popular brasileira, rodam, via de regra, o 
que há de pior. Nunca vi tanta falta de gosto! Nunca vi tanto 
descritério!

Agora, então, que a mídia mercadológica resolveu 
investir na velha e desprezada música sertaneja para imitar, 
numa macaquice bem tupiniquim, o "sucesso" financeiro 
da enjoada música "country" americana, elevando ao 
estrelato figuras que, em condições normais, não passari-
am de "Bailões de Periferia", parece que não há mais 
remédio; "cantadores" que eram rotuladas como de 
terceira classe, de repente são transformados em "grandes 
artistas" e agridem nossos ouvidos com musiquinhas e 
letrinhas de uma pobreza que faz doer o tímpano e a 
sensibilidade, numa inescrupulosa manipulação do gosto 
popular, que visa, exclusivamente, ao lucro de esperta-
lhões mal-intencionados. Só não percebe quem não quer.

Isso, para não falar no famigerado "bate-estaca" 
importado da América do Norte e transmutado em falso 
produto nacional, a ensurdecer o infeliz que esteja por 
perto.

Meu caro leitor esclarecido, sei que você há de concor-
dar comigo: - um povo que não for manipulado não muda 
suas preferências e seus costumes assim de repente.

Não tenha dúvida de que isso deseduca uma geração 
inteira. Isso vicia. Isso nivela por baixo. Isso deteriora o 
gosto musical. Não é questão de saudosismo, não! É pura 
preocupação cultural. Não nego que havia porcarias na 
música mais antiga. A diferença está em que elas morriam 
por si mesmas e agora nos são impingidas como se fossem 
coisa boa.

O fato é que o poder de convencimento da mídia obriga 

o consumidor menos crítico - que, infelizmente, é a 
maioria - a comprar, a usar e, finalmente, a gostar. Mesmo 
que, em última análise, não goste tanto assim...

De um ponto de vista puramente psicológico, o consu-
midor que não gosta, acostuma-se a não cogitar a esse 
respeito. É o mesmo que acontece nas mudanças radicais 
da moda de vestuário - quando um desses "deslumbrados 
figurinistas" internacionais resolve estreitar a boca da 
calça, a "boca de sino", há pouco tão badalada (sem 
trocadilhos...), começa a parecer ridícula. Assim se 
comporta a massa consumidora, como se fosse uma 
boiada, um rebanho de ovelhas sem vontade própria, numa 
alternância de gangorra, num vai-e-vem sem fim.

A meu ver, tal tipo de poluição sonora deveria merecer 
dois critérios de medida: - a quantidade (intensidade), 
contada em decibéis, e a qualidade, talvez mais importante 
no contexto, se forem levados em conta outros fatores, 
como melodia, letra, ritmo, orquestração e que tais.

Dizem que "gosto não se discute", mas há limite para 
tudo, inclusive para o mau gosto... Você sabe que a copro-
fagia - hábito (passageiro, por sorte) que têm certas 
crianças de comer as próprias fezes - tem de ser coibida 
porque é prejudicial, absurda e errada. Sendo assim, gosto 
se discute, sim! Pois isso que aí está é "coprofagia musi-
cal".

Por fim, se você for um purista da língua - e, no caso, 
"língua" nada tem a ver com paladar, e sim com suas 
exigências etimológicas - crie, se quiser, um neologismo: 
Chame isso de coprofonia...

Fonte: Floripa Total

Mário Gentil Costa
o autor é médico 
em Florianópolis

Informativo Maçônico Online
Filiado à ABIM - Associação Brasileira de Impressa Maçônica, Sob o nº 075-J As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não 

refletindo, necessariamente, a opinião de O Malhete

Diretor Responsável: Ir Luiz Sérgio de Freitas Castro
Jornalista Resp.: Ir Danilo Salvadeo - FENAJ-ES 0535-JP
Assessoria Jurídica: Ir Edson Neves Said - OAB-ES 5120

Redação: Av. João Felipe Calmon, 839 - Centro - Linhares-ES CEP.: 29.900-023
Tel.: (27) 3371-6244 - Cel. 9968-5641 - e-mail: omalhete@gmail.com



08 Abril 2013 Geral

No domingo, dia 24 de março de 2013, no salão social 
da Loja Maçônica Sermão da Montanha nº 66 (Grande 
Loja), do oriente de Barro Alto GO, às 10 horas foi 
fundada a Facção Norte Goiano do Moto Clube Bodes do 
Asfalto – MCBDA. Tendo como fundadores os irmãos 
Gilberto Augusto de Melo, Claudio Santana Rocha Vidal, 
Luis Augusto dos Santos, Harilton Soares Guimarães, 
Helton Lemos Carneiro, Sidney Rodrigues Pereira e os 
Irmãos visitantes Maurício Massarotto, Eduardo L. L. 
Bruniera, Jair Pereira da Silva, Adaildo Azevedo.

Na oportunidade foi feita a explanação do regimento e 
estatuto do MCBDA, e escolhido o grupo coordenador 
composto pelos Maçons: Gilberto Augusto de Melo e 
coordenador adjunto o Luis Augusto dos Santos, 
secretário Cláudio Santana Rocha Vidal e tesoureiro 

Harilton Soares Guimarães da facção.
Dando continuidade o Irmão Gilberto Augusto 

colocou o salão social da Loja Maçônica Sermão da 
Montanha nº 66, que fica na rua Londrina s/n Centro em 
Barro Alto-GO  a disposição das reuniões periódicas da 
nova facção, bem como ficou decidido que serão 
realizadas reuniões de forma alternada nas cidades de 
cada um dos membros e de agora em diante resolveram 
fazer poeira juntos, agradecendo o apoio incondicional 
dos irmãos e cunhadas que se deslocaram de Brasília e 
Goiânia exclusivamente para participarem da fundação.

Parabéns Facção Norte Goiano. Parabéns Moto Clube 
Bodes do Asfalto

Por Abel Tolentino Jr

V
olto neste artigo ao período entre 469 a.C a 399 
a.C. (antes de Cristo), em que viveu o filósofo 
da Grécia antiga, Sócrates, nome que significa 

“aquele que tem autocontrole nos atos e nas palavras”. 
É considerado um dos fundadores da filosofia 
ocidental. Renomado por sua contribuição no campo 
da ética. Foi peça fundamental no mundo da filosofia, 
dividida em dois tempos, anterior e pós Sócrates. De 
acordo com estudiosos e pesquisadores, apesar de ter 
sido considerado um dos homens mais inteligentes, 
não foi reconhecido pela aristocracia grega, pois suas 
ideias eram contrárias ao funcionamento da sociedade 
da época.

As pessoas que eram contra Sócrates afirmavam 
que ele tinha contato com demônios, não era pessoa 
normal e que necessitava de tratamento e até mesmo 
da morte. “Sócrates sempre acreditou que existe vida 
após a morte, ele sempre acreditou que somos todos 
uma família, homens e espíritos são os mesmos. Suas 
teorias ligadas a vida após a morte e espiritismo são 
tão importantes que elas foram colocadas em dois 
livros espíritas que são: Livro dos Espíritos, que é o 
melhor livro e o mais conhecido do espiritismo, e o 
Livro dos Médiuns, que fala sobre mediunidade e 
tudo mais”.

Angariava mais e mais discípulos, deixando irados 
os professores da época. Eles não concordavam com 
os pensamentos de Sócrates, o que lhe trouxe muitos 
inimigos e intrigas. A ele foram proferidas três 
acusações: “Sócrates é culpado do crime de não 
reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado, de 
introduzir divindades novas e ainda culpado de 
corromper a juventude”. Castigo pedido: “A morte”.

O tribunal constituído por 501 cidadãos o 
condenou, não à morte, mas ao exílio para sempre ou a 
lhe ser cortada a língua, impossibilitando-o assim, de 
ensinar aos demais. Caso negasse, seria morto. Após 
receber a sentença disse: “Vocês me deixam a escolha 

entre duas coisas: uma que eu sei ser horrível, que é 
viver sem poder passar meus conhecimentos. A outra, 
que eu não conheço, que é a morte. Escolho pois, o 
desconhecido”.

Sócrates foi resoluto em suas posições e não fez 
nenhuma concessão. Para ele, propor qualquer 
penalidade, mesmo que fosse uma pequena multa, 
seria aceitar a culpa que queriam lhe imputar. Não 
abrindo mão de suas ideias foi condenado a beber o 

veneno da morte, extraído de uma planta chamada 
cicuta, hoje também conhecido como “veneno de 
Sócrates”.

Muitos leitores poderão interpretar que Sócrates 
foi radical, fanático e não cedeu em um ponto sequer, 
para salvar sua vida. Aplicando, simbolicamente, este 
posicionamento no mundo de hoje, vamos identificar, 
com raríssimas exceções, homens que defendem suas 

ideias com essa firmeza, pois os de hoje têm o seu 
preço e se vendem na medida em que as boas ofertas 
aparecem e vão aumentando.

Em uma oportunidade, foi apontado pelo oráculo 
de Delfos como “o mais sábio de todos os homens“, ao 
que ele reagiu: “Só sei que nada sei”. Falava que o 
verdadeiro sábio, aquele que tendo consciência da sua 
ignorância, abre o coração para ouvir, ler, viver, 
enfim, aprender.

Estou cansado de ouvir pessoas que dizem: Eu sei 
isso, sei aquilo, sei tudo. Já vivi muito e não tenho 
mais o que aprender. Na verdade, estes nada sabem.

Carregam dentro de si o substantivo feminino 
“vaidade”, que significa ilusão, futilidade, frustração, 
frivolidade, insignificância, sem valor e sem sentido. 
São pessoas que se consideram donas da verdade, que 
não conversam de “olho para olho”, que não tem 
diálogo aberto, mas às escondidas, atuam muito e são 
perigosos.

Vaidade, no idioma hebraico, significa sopro, 
vapor, bolha, qualquer coisa invisível que logo 
desaparece. Vaidade não combina com gentileza, esta 
contribui com um mundo mais humano e eficiente 
para todos, ela é muito bem traduzida nas duas últimas 
estrofes da poesia “Vaidade”, de Florbela Espanca: 
“Sonho que sou Alguém cá neste mundo... Aquela de 
saber vasto e profundo, Aos pés de quem a terra anda 
curvada! E quando mais no céu eu vou sonhando, E 
quando mais no alto ando voando, Acordo do meu 
sonho... Eu não sou nada!”

“Só sei que nada sei”, tornando-se frase cada vez 
mais significativa, resistindo há mais de 2.300 anos, 
não é uma simples sentença, é bússola, indicativa de 
reflexão que cada um de nós devemos fazer, 
colocando-nos na condição de eternos aprendizes.

Faço uma ilação de que a frase: “Só sei que nada 
sei”, é extremamente atual e não nos permite projetar 
sobre pessoas, nem mostrar ser superior a elas. 
Sócrates foi virtuoso, sensível, encontrando-se 
também numa frase conhecidíssima e pronunciada 
diariamente pelos maçons: “Vencer as minhas 
paixões, submeter a minha vontade e fazer novos 
progressos”.

O Irmão Barbosa Nunes, e Grão-Mestre Geral 
Adjunto eleito do Grande Oriente do Brasil

Grão-Mestre Geral Adjunto eleito
 do Grande Oriente do Brasil
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Mário Marinho de Carvalho Behring, mineiro de 
nascimento, nascido aos 27 dias do mês de janeiro do 
ano de 1876, aos 22 anos iniciou na Loja Maçônica 
“União Cosmopolita” onde mais tarde veio a 
empunhar o Malhete da Sabedoria.

Em 1901, transferiu-se para a cidade do Rio de 
Janeiro. Foi eleito em 1906, Grande Secretário 
Adjunto do GOB, até então única Obediência 
Maçônica no Brasil.

Mário Behring aceitou a sua eleição, em 1907 para 
Membro Efetivo do então Supremo Conselho do Grau 
33 para os Estados Unidos do Brasil. A interinidade do 
seu Grão-Mestrado de 10/08/20 a 19/11/20 e de 
25/12/20 a 22/04/21 valeu-lhe a experiência da 
efetividade do seu mandato no período de 28/06/22 a 
13/07/25 vez que, lutando em todas as frentes pela 
regularidade da maçonaria brasileira, inclusive junta 
ao Congresso Internacional de Lausanne, em 1921, 

reconhecia a necessidade de não confundir as 
administrações do Simbolismo com o chamado 
“Filosofismo”.

Isso, entretanto, não vingou por muito tempo, eis 
que forças e interesses se levantaram a ponto de levar o 
Grão-Mestre Fonseca Hermes à renúncia, instalando-
se em seu lugar Octavio Kelly, o qual, desrespeitando 
todo esforço anteriormente feito e toda a Legislação 
Maçônica Internacional, passou a exercer, de modo 
hostil, os cargos de Grão-Mestre e Soberano Grande 
Comendador, mesmo não tendo sido eleito para este 
último cargo mas se auto-proclamando como tal.

Mário Behring, em 20/06/27, vendo-se espoliado 
na legitimidade e regularidade do seu cargo, e, 
sentindo a responsabilidade dos compromissos 
assumidos no exterior, uma vez que somente quando 
deu ao Supremo Conselho do Brasil personalidade 
jurídica distinta do GOB é que foi admitido no 
Congresso de Lausanne, retirou-se do Grande Oriente 
do Brasil e promoveu a fundação das Grandes Lojas 
Brasileiras.

Mário Behring, considerado o “pai das Grandes 
Lojas brasileiras”, faleceu em 14 de Junho de 1933.

Mário Behring
* 27 de janeiro de 1876
+ 14 de junho de 1933

Friedrich Ludwig Schröder  foi um ator 
alemão, gestor e dramaturgo. Schroder foi um 
dos reformadores da Maçonaria Alemã, que 
sofria forte decadência, e submeteu sua obra 
dos graus simbólicos aos Mestres de 
Hamburgo em 29 de junho de 1801, que a 
adotaram por unanimidade. Logo, o rito 
conquistou numerosas Lojas em toda a 
Alemanha, e com os anos recebeu o nome de 
seu fundador, RITO SCHRÖDER.

Ele nasceu em Schwerin. Depois da morte 

de seu padastro, em 1771, Schröder e sua mãe 
assumiram a gestão do teatro de Hamburgo, e 
ele começou a escrever peças de teatro, 
principalmente adaptações do Inglês. Em 1780 
ele deixou de Hamburgo, e depois de uma turnê 
com sua esposa e um ex-aluno, aceitou um 
contrato no Teatro da Corte de Viena. Em 1785, 
Schröder assumiu novamente sua gestão no 
Teatro de Hamburgo. Ele morreu em 1816.

Como ator, Schröder foi o primeiro a 
afastar-se do estilo das antigas tragédias. 
Como gerente, ele elevou o padrão das peças 
apresentadas e foi o primeiro a apresentar 
Shakespeare perante a opinião pública alemã.

Fonte: No Esquadro

Friedrich Schroeder
 03 de novembro de 1744
 03 de setembro de 1816
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T
odo maçom brasileiro já ouviu falar do termo 
“lowton”, apesar da maioria nunca ter visto um e nem 
mesmo saber o significado da palavra “lowton”. Isso 

porque a “adoção de lowtons” se tornou algo muito raro na 
Maçonaria brasileira.

Lowton é o filho de maçom que é “adotado” pela Loja 
Maçônica de seu pai, a qual se responsabiliza em colaborar 
para sua formação moral, intelectual e espiritual, em 
especial no caso de falecimento de seu pai. A legislação 
maçônica de algumas Obediências, além de permitir que as 
Lojas de sua jurisdição adotem lowtons, permitem ainda 
que o lowton seja isento da taxa de iniciação, ou até mesmo 
que possa ser iniciado na Maçonaria antes de completar a 
idade de 21 anos.

O nome “lowton” seria uma derivação da palavra 
francesa “louveteau”, modo como os maçons franceses 
chamam seus filhos, e que significa “lobinho”.Já no caso 
da Maçonaria de língua inglesa, o termo utilizado está 
explicitamente ligado à Maçonaria Operativa: Lewis. 
Trata-se de uma ferramenta muito útil para se erguer e 
movimentar pedras pesadas através do encaixe de uma 
argola em um feixe na pedra, que é usada para amarrar uma 
corda ou corrente que eleva a pedra por meio de um sistema 
de alavancagem.

Há muitas antigas instruções inglesas, escritas no 
costumeiro formato de perguntas e respostas, que contém:

P - “Como nós chamamos o filho de um maçom?”
R - “Um lewis.”
Ainda na Maçonaria Inglesa, conforme observou Dr. 

Oliver, é dado ao uso do nome um significado: assim como 
a lewis sustenta pesadas pedras, facilitando o trabalho de 
um maçom, um lewis (filho de maçom) deve estar 

preparado para apoiar seu pai quando de sua velhice, para 
que este não sinta tanto o peso da idade.

Um dos mitos existentes acerca de lewis (ou lowton), e 
que muitos escritores maçons querem crer, é de que George 
Washington era um lewis, e por isso teria sido iniciado com 
apenas 20 anos de idade. Trata-se de uma dedução baseada 

numa premissa furada, ou seja, uma falácia, tendo por base 
única e exclusivamente a seguinte dedução indevida: se 
um lewis/lowton pode iniciar na Maçonaria antes dos 21 
anos de idade, logo, todos aqueles que iniciaram antes dos 
21 anos eram lewis/lowtons. Faltou a tais teóricos a 
pesquisa dos fatos, talvez por ser atividade um pouco mais 
trabalhosa: a Loja em que Washington foi iniciado, Loja 
“Fredericksburg”, na cidade de Fredericksburg, ainda era 
uma Loja “independente” quando de sua iniciação, ou seja, 
trabalhava sem Carta Constitutiva, sem estar submetida à 
legislação de qualquer Grande Loja, o que lhe permitia 
iniciar qualquer candidato sem algum requisito exigido por 
aquelas a quem a Loja não estava subordinada.

Outro mito sobre o assunto existente na literatura 
maçônica é quererem justificar o termo “lowton” com o 
papel sagrado do lobo nos antigos mistérios do Egito. 
Sinceramente, parece que alguns maçons têm vergonha de 
nossa herança operativa, sempre buscando em cada 
palavra laços históricos com egípcios ou templários. Ao 
contrário dessa teoria absurda, o motivo é mais simples do 
que parece: assim como nós brasileiros chamamos a 
ferramenta de suspender o carro de “macaco”, os franceses 
chamavam antigamente a ferramenta conhecida em inglês 
por “lewis” pela palavra francesa “louve”, que significa 
“lobo”.  Isso significa que o termo “lowton” é oriundo da 
mesma ferramenta de construção, lewis, o que mostra 
como a simbologia maçônica é realmente universal, apesar 
de muitas vezes seus significados  se perderem nas brumas 
do tempo e da má literatura.

Aos Mestres Maçons desejosos de conhecer um pouco 
mais do lewis no contexto maçônico, essa antiga 
ferramenta está presente no grau de Mui Excelente Mestre 
do sistema americano do Real Arco.

Fonte: No Esquadro

Por Kennyo Smail

Uso de lewis na Suíca, 1420.

O martelo maçônico, conforme Mackey, é uma das 
ferramentas de trabalho de um Aprendiz, usado pelo 
maçom operativo para cortar os cantos da pedra bruta, 
transformando-a em cúbica, formato esse útil para a 
construção. Como se pode observar, o martelo é 
utilizado para cortar a pedra, sem o auxílio de qualquer 
outro instrumento, tendo por esse motivo uma cabeça 

retangular com um lado plano e outro fino, estreito. Esse 
é o verdadeiro martelo maçônico, que pode ser chamado 
de martelo de corte.

Talvez você esteja pensando: “Mas as ferramentas 
utilizadas para transformar a pedra bruta em cúbica são o 
maço e o cinzel!” Negativo. O maço e o cinzel não são 
usados para trabalhar a pedra bruta e não são 

originalmente ferramentas de um Aprendiz Maçom, 
visto que, na realidade, são ferramentas utilizadas para 
trabalhos de acabamento, para os quais um Aprendiz não 
está habilitado. Por esse motivo, nos ritos mais antigos, 
são instrumentos de um Companheiro Maçom. O maço 
tem ainda a função de alinhar as pedras cúbicas quando 
se levanta uma parede ou muro, além de uma pequena, 
rápida e triste participação no grau de Mestre Maçom.

Várias Lojas mais tradicionais em diferentes países 
se recusam a utilizar os malhetes atuais, aqueles 
comumente utilizados por juízes e leiloeiros e que se 
tornaram populares na Maçonaria, declarando que os 
malhetes nada tem com a história e simbologia 
maçônica, sendo, portanto, inadequados para o uso em 
Loja. Em vez desses, essas Lojas utilizam versões 
simbólicas do martelo maçônico tradicional, o martelo 
de corte.

Se sua Loja está pensando em renovar alguns 
utensílios, a substituição dos malhetes por martelos de 
corte pode ser uma boa opção: além de barata, 
promoverá um aspecto mais próximo das origens 
operativas.

Fonte: No Esquadro

Martelo de Corte
Malhete Maço
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N
os círculos de gestão de pessoas, quando o 
assunto é motivação, ainda é possível se 
ouvir uma velha lenda segundo a qual uma 

pessoa adentra um jardim onde dois homens traba-
lhavam na jardinagem. Querendo perceber o estado 
de espírito de cada um, o homem se aproximou do 
mais próximo e lhe perguntou o que estava fazendo. 
O homem respondeu com outra pergunta:

— Não vê que eu estou cortando os galhos das 
árvores?

Da mesma forma, com o mesmo tom e com as 
mesmas palavras, repetiu a pergunta para o segun-
do jardineiro tendo obtido a seguinte resposta:

— Estou preparando esse jardim para que ele 
sirva de fonte de paz e de inspiração de harmonia a 
todas as pessoas que visitarem essa casa.

Fisicamente, ambos podavam as plantas, mas 
espiritualmente um estava muito aquém da poda 
enquanto que o outro estava muito além. O primei-
ro cumpria com a sua obrigação; o segundo buscava 
um objetivo voltado para a satisfação das pessoas. 
Por certo, ambos recebiam a mesma remuneração...

A diferença entre uma resposta e outra está no 
estado de espírito com que cada um está executando 
sua tarefa. Ao primeiro falta entusiasmo; ao segun-
do o entusiasmo abunda.

Entusiasmo, segundo o dicionário, é uma pala-
vra que vem do grego enthousiasmós que leva à 
ideia de êxtase e, na medida que se aproxima dos 
tempos atuais, passa pelo sentido de veemência, 
vigor, flama, exaltação. Para Caudas Aulete, um 
dos conceitos é “Sentimento caloroso de adesão a 
uma ideia, tarefa, trabalho etc., que leva ao otimis-
mo e a uma atuação enérgica e dedicada”. Mas, 

quando regredimos no tempo, o conceito ganha 
sentido místico e é entendido como transcendência 
e chega até o seu sentido original que seria Deus em 
si. O próprio Caudas Aulete assim define: “Em 
religiões pagãs da Antiguidade, estado de exaltação 
emotiva de quem recebia de um deus o dom da pro-
fecia”. Na mesma Linha Aurélio nos diz que é 
«exaltação ou arrebatamento extraordinário daque-
les que estavam sob inspiração divina, como as sibi-
las, etc.; transe, transporte.»

Num conceito materialista, entusiasmo é força, 
garra, disposição, dedicação, fervor. Num conceito 
mais para a metafísica, entusiasmo está ligado a um 
estado de espírito que impele a pessoa a obter 
sucesso nos objetivos por ele perseguidos. Ao admi-
tir no conceito a ideia de Deus em si (gr. En+ theos = 
em Deus) os conceitos físicos são potencializados 
por força transcendental e ganham o poder de 
alcançar os objetivos.

O segundo jardineiro consegue encantar as pes-
soas que adentram o jardim e desarmá-los de quais-
quer ânimos que atrapalhem a harmonia; já o pri-
meiro, corta os galhos, apenas corta os galhos e nem 
sequer leva à planta os benefícios da poda.

A loja é a célula da maçonaria, instituição secu-
lar para uns, milenar para outros, mas uma institui-
ção que em nossa era produz bons frutos. É uma 
organização voltada para paz, a concórdia, o desen-
volvimento intelectual e moral do ser humano. Por 
si só isso já é um bem grandioso para a humanidade.

Como célula, a loja encerra em si todo gene da 
maçonaria seguindo a orientação que vem da sua 
potência. (É lamentável dizer que vem da sua 
potência para deixar claro que há mais de uma 
potência, o que nos desperta a certeza de que houve 
cisões o que para nós é um paradoxo posto que 
cisão e maçonaria não se combinam). Mas a loja 
desenvolve a atividade celular de sua potência.

Se perguntarem o que vimos aqui fazer, nossa 
resposta não poder ser como a do primeiro jardinei-
ro que, se estivesse em loja, se limitaria a proceder a 
leitura de um ritual como se estivesse mostrando 
para a professora que já sabe ler palavra por pala-

vra, sem, contudo, se preocupar com o significado 
de cada uma. As palavras estão no ritual mas o tim-
bre de voz, a eloquência, está no coração de quem 
as lê e é o coração que dá vida à palavra. Dessa 
forma a gente se convence do que está dizendo e, 
findos os trabalhos de loja, imediatamente há de se 
iniciar os trabalhos de maçonaria, a busca de uma 
sociedade melhor. Aos vícios se opõe ora com uma 
orientação, ora com um conselho, ora com uma 
denúncia. As virtudes, essas merecem um templo 
que se ergue a cada assentimento, a cada elogio, a 
cada recomendação, a cada ajuda.

É preciso entusiasmo nos trabalhos de loja posto 
que só as pessoas entusiasmadas são capazes de 
vencer desafios do cotidiano. E por cotidiano deve-
mos entender as vinte e quatro horas do dia. Logo, o 
cotidiano está no nosso trabalho, na nossa família, 
no nosso esporte ou lazer.

O entusiasmo é contagiante: Quando se lê o ritu-
al de tal forma que a gente se convence de que tem 
de tornar realidade aquilo que está lendo, convence 
também o irmão que o está ouvindo. Daí o verbo 
entusiasmar que significa provocar entusiasmo em 
alguém. Mas como transmitir calor se se está frio? 
Só é capaz de entusiasmar aquele que está cheio de 
entusiasmo. E nesse caso específico, não dá pra 
enganar. Bater palmas, gritar “vamos à luta”, sem 
entusiasmo, é muito pouco ou quase nada.

A loja precisa de entusiasmo até por uma questão 
de sobrevivência: Honoré Balzac teria dito que “O 
homem começa a morrer na idade em que perde o 
entusiasmo”. Isso é plenamente aplicável à loja. O 
marasmo da repetição semanal de um texto que não 
nos instiga à luta não deixa de ser uma morte lenta e 
gradual.

Precisamos de entender o texto do ritual na sua 
acepção lendo na mesma entonação de quem o 
escreveu para ter nele o real significado da maçona-
ria. Nem tudo será fácil, nem toda batalha vitoriosa, 
mas vale a pena acreditar a assertiva de Winston 
Churchill quando disse que “o sucesso é ir de fra-
casso em fracasso sem perder entusiasmo”.

E, como começamos com a alegoria em um jar-
dim, nessa mesma linha permitimo-nos dizer que, 
se um ou outro galho descompõe o jardim, quebra a 
harmonia, opõe obstáculos, obsta o entusiasmo, há 
de ser podado.

IrDerildo Martins da Costa

ARLS Luz do Planalto

Or de Serra - ES

http://www.viniltapetes.com.br
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Mantendo a tradição, mais uma fez foi efetuada a 

substituição da Bandeira Nacional no Morro da Uchuaria 

na entrada da baia de Vitória. 

O Grão-Mestre do GOB-ES,  Ir.: Américo Pereira 

Rocha, registrou presença no 38º Batalhão de Infantaria 

na cidade de Vila Velha-ES, participando da Cerimônia 

de Hasteamento da Bandeira Nacional.

Na ocasião, estiveram presentes autoridades 

maçônicas e civis, o que abrilhantou ainda mais o evento.

Por iniciativa do Deputado Fernando Capez, dia 22 de 
março de 2013, foi realizada Sessão Solene para 
comemorar o Dia do DeMolay. A cerimônia aconteceu no 
Plenário Juscelino Kubitschek da Assembléia Legislativa 
e contou com a presença do Secretário Estadual do Meio 
Ambiente, Bruno Covas. 

A Ordem DeMolay é a maior organização juvenil do 
mundo, com fins filosóficos e filantrópicos, já tendo 
iniciado, desde sua origem, mais de 2,5 milhões de jovens. 
É considerada pela ONU como organização não 
governamental (ONG) de importância fundamental. Tem 
como objetivo formar jovens, de 12 a 21 anos de idade, 
melhores cidadãos e líderes, por meio do desenvolvimento 
e fortalecimento da personalidade e enfatizando 

qualidades indispensáveis para a boa conduta. É baseada 

no espírito de fidelidade, liderança, responsabilidade e luta 
por um ideal que a Ordem DeMolay trabalha os valores e 
virtudes de seus membros, na busca de um mundo mais 
digno e justo para todos, sem distinções.

Durante a cerimônia, Capez entregou um Diploma de 
Honra ao Mérito para o  Grande Mestre do Grande 
Capítulo do Estado de São Paulo da Ordem DeMolay, 
Eduardo Alexander Alonso Misieluk, pelo excelente 
trabalho realizado em prol dos jovens, cujos princípios 
ensinados são: Amor Filial, Reverência pelas Coisas 
Sagradas, Cortesia, Companheirismo, Fidelidade, Pureza 
e Patriotismo. 

Fonte: Rede Colméia

O presidente do Sindicato dos médicos do Espírito 
Santo e vice-presidente da Fenam, Irmão Otto Baptista, 
membro da Loja Maçônica União e Razão e assessor do 
Grão-Mestre do GOB-ES, participou de reunião com a 
presidente Dilma Roussef, em Brasília (DF). Juntamente 
com o presidente da Fenam, Dr. Geraldo Ferreira, e 
representantes de outras entidades médicas do país, o 
grupo foi apresentar à presidenta e ao Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, uma pauta de reinvindicações da 
categoria.

Entre os temas discutidos na audiência com a 
presidenta Dilma estavam a interiorização da medicina e 
trabalho médico, aperfeiçoamento do processo de 
formação médica e do financiamento da saúde, gestão e 
controle. Os pontos foram elencados num documento 

entregue à presidenta, no qual constam sugestões dos 
médicos para a solução de problemas que são comuns em 
todas as regiões do país.

O Irmão Otto Baptista é o 5º da esquerda
 para a direita da presidente Dilma

Irmão Otto Baptista participa de 
audiência com presidente Dilma

Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Na sexta-feira, dia 12 de abril de 2013, às 20:55, 
encerrou a sessão do Superior Tribunal Eleitoral 
Maçônico do Grande Oriente do Brasil, o qual fez a 
apuração da eleição para Grão-Mestre Geral e Adjunto 
para o período de 2013 a 2018, quando foi confirmada a 
eleição do Soberano Irmão Marcos José da Silva e seu 
adjunto Barbosa Nunes, sendo divulgado o seguinte 
resultado:

Chapa 01 - Marcos José da Silva e Barbosa Nunes: 
10.228 votos (43,6%)

Chapa 02 - Mozarildo Cavalcanti e Sérgio Soares: 
8.380 votos (35,7%)

Chapa 03 - Benedito Ballouk e Willian Almeida: 4.875 
votos (20,8%) 

Votos Brancos: 176 votos (1%)
Nulos: 166 votos (1%)

Marcos José da Silva e seu adjunto Barbosa Nunes

http://www.omalhete.com.br
http://www.cvcchevrolet.com.br/

