
Informativo  Maçônico Online
Filiado à ABIM - Associação Brasileira de Impressa Maçônica, Sob o nº 075-J

Vitória-ES, Maio de 2013 - Ano V - Nº 47 - Circulação em todo território nacional - e-mail: omalhete@gmail.com

“Eu conheço um grito de angústia, e eu posso escrever este grito de 
angústia, e eu posso berrar este grito de angústia, quer ouvir? Sou um 
negro, senhor, sou um.....negro!” (Oswaldo de Camargo) Página 05

Maçons Famosos

O Irmão  John Gutzon de la Mothe Bor-
glum foi um artista americano e famoso 
escultor. Criou as monumentais cabeças 
dos presidentes americanos no Monte 
Rushmore, Dakota do Sul. Tem outras 
esculturas famosas bem como obras públi-
cas. Página 09

Irmão John Gutzon BorglumGrão-Mestre Geral Adjunto eleito
 do Grande Oriente do Brasil

Página 04

Página 02

Ir Kennyo Ismail 

Escritor e Palestrante

Página 02

Ir Tomé Castro
Consultor Comercial

e Palestrante

Página 03

Página 07



Maio 201302 TEMPO DE ESTUDOS

Apesar de ser um tema um pouco polêmico, e 
por isso é certo que alguns Irmãos discordarão 
do aqui exposto, sua abordagem é importante 

para a promoção da reflexão e do debate entre os 
Irmãos.

Existem três forças que, apesar de distintas, estão 
relacionadas: a regra legal, que é imposta; a regra 
social, que é respeitada; e a educação, maçonicamente 
chamada de “bons costumes”, que leva o cidadão a 
respeitar a regra social e a obedecer a regra legal.

No Japão há uma antiga tradição de tirar os sapatos 
para entrar em casa. Se você está no Japão e visita a 
casa de um japonês, é claro que você tira os sapatos. 
Não é por você não ser japonês que desrespeitaria tal 
regra social. Da mesma maneira, um japonês, ao 
visitar o Ocidente, não sai tirando os sapatos em todo 
lugar que entra, pois respeita as convenções sociais 

daqui.
Já na Inglaterra, as mãos do trânsito são invertidas: 

os carros trafegam pelo lado esquerdo da via, com o 
lado direito do carro voltado para o centro. Quando 
você vai para a Inglaterra, é evidente que você não 
teima e dirige como se estivesse no Brasil. Assim 
como um inglês no Brasil não dirige na contramão. 
Ele segue nossas regras legais.

Existem também instituições cujos regimentos 
exigem do homem o uso de terno e gravata. Poderia 
um pescador que nunca usou uma gravata exigir sua 
entrada de bermuda e chinelo? E um índio que 
ingressa nas Forças Armadas, está dispensado do uso 
de uniforme por conta de sua cultura?

Seja numa casa no Japão, numa rua de Londres, 
num Fórum de uma cidade, num quartel no meio da 
selva ou em qualquer outro lugar do mundo, as 
pessoas de bem respeitam as regras sociais e se 
sujeitam às regras legais do local onde estão. Na 
Maçonaria, fraternidade de cidadãos exemplares, 
todos homens livres e de bons costumes, isso não deve 
ser diferente.

Porém, muitas vezes assistimos simbologias e 
ritualísticas serem quebradas por visitantes crentes 

que devem seguir as regras de suas Lojas, e não da 
Loja que estão visitando. Uns não respeitam o modo 
de circulação do rito adotado pela Loja visitada, 
talvez com receio de estarem ferindo o que 
aprenderam em suas próprias Lojas. Outros, Mestres 
Maçons, insistem em utilizar todos os paramentos e 
acessórios maçônicos de um Mestre ao visitarem uma 
Loja no grau de Aprendiz de outros ritos, porque 
assim é feito no seu rito. Esses últimos ignoram o fato 
de que na maioria dos ritos o uso do Chapéu numa 
Loja de Aprendiz é restrito ao Venerável Mestre, 
sendo representativo de sua autoridade e governo da 
Loja, simbolismo esse muito bem reforçado nas 
Instalações. Quando, nesses casos, visitantes utilizam 
chapéu, estão anulando a representatividade da 
autoridade do Venerável Mestre anfitrião e, de certa 
forma, ferindo o simbolismo do rito visitado.

As regras, simbolismo e ritualística de seu rito 
alcançam somente as reuniões dele. Ao visitar Lojas 
de outros ritos, respeite as regras sociais e siga as 
regras legais do mesmo. Não importa se na sua Loja o 
certo é assim ou assado. Os “bons costumes”, que 
todo maçom deve observar, ditam que, na casa dos 
outros, você tem que dançar conforme a música. 
Como muito bem ensina o ditado: “Quando em Roma, 
faça como os romanos”.

 Kennyo Ismail 
Escritor e Palestrante

Vamos falar de um assunto pouco comentado, 
mesmo porque não é do interesse dos descendentes 
dos ingleses fundadores da Grande Loja de Londres 
em 1717, que se tornou a “Loja Mãe” de toda 
comunidade Maçônica mundial. Ou seja, se uma 
Obediência quer ser reconhecida no meio Maçônico 
mundial, tem que ser reconhecida pela Grande Loja 
Unida da Inglaterra (GLUI). Apesar de que, e são 
pedras no sapato da GLUI, as grandes Lojas dos EUA, 
estão reconhecendo as Obediências com o mesmo 
valor da GLUI.

Ahiman Rezon foi um caprichoso nome dado por 
Laurence Dermott para o “Livro da Constituição” 
da Grande Loja dos Antigos, primeiramente 
publicado em 1756. Muita tinta e papel tem sido gasto 
para se saber a origem, o significado e a interpretação 

desse titulo, apesar de que atualmente não tem tido 
tanta importância, como teve no passado. Essa 
importância se diluiu com a formação da Grande 
Loja Unida da Inglaterra (GLUI) em 1813.

Abrindo parênteses sobre essa “união” da Grande 
Loja dos Antigos (1751) e da Grande Loja dos 
Modernos (1717), não se iludam os mais afoitos, pois 
o fato de que os Grãos Mestres das duas Grandes 
Lojas, apesar de irmãos de sangue, tenham se unido, 
não foi, aparentemente, um rasgo de fraternidade. O 
que realmente ocorreu foi que Napoleão estava nos 
calcanhares da Inglaterra e toda e qualquer união 
deveria ser feita para enfrentar o “Grande 
Conquistador”. Dessa união foi formada a Grande 
Loja Unida da Inglaterra.

Voltando ao nosso Ahiman Rezon, é interessante 
notar que esse titulo tem sido explicado numa grande 
variedade de interpretações, tais como: “A Vontade de 
Irmãos Selecionados”; “A Lei para Irmãos 
Preparados”; “Segredos de um Irmão Preparado”, etc, 
e nenhuma decisão satisfatória foi obtida até agora. O 
nome é supostamente de origem hebraica, 
provavelmente inspirada em alguma tradução 
Bíblica, na qual Dermott esteve interessado. Mas há 
diversas outras hipóteses.

Nicola Aslan nos revela em seu “Grande 
Dicionário Enciclopédico”:

“Foi esse o nome dado ao Livro das Constituições 
da Grande Loja dos Antigos Maçons da Inglaterra, 
que resultou da dissidência iniciada, por volta de 
1745, pelo irlandês Laurence Dermott, autor do 
“Ahiman Rezon”, contra a primeira Grande Loja da 
Inglaterra que ele passou a chamar “dos Modernos”. 
Essa dissidência teve como finalidade o reerguimento 
da Maçonaria Britânica, que, felizmente, após varias 
décadas, conseguiu realizar.

O livro cuja primeira edição foi lançada em 1756 
tinha, segundo o costume da época, o seguinte título 
prolixo e propagandístico: “Ahiman Rezon: ou um 
Auxílio a um Irmão; mostrando a excelência do 
segredo, e a primeira causa ou motivo da Instituição 
da Maçonaria; os Princípios da Ordem; e os 
benefícios que se obtém da estrita observância dos 
mesmos; também os antigos e novos regulamentos. 
Pelo irmão Laurence Dermott, Secretário”

Assim, no próprio título do livro, o autor dá a 
verdadeira interpretação de Ahiman Rezon, o seja, 
“um auxilio a um Irmão”.
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Meu Poderoso Ir:. Luiz Sérgio, meu fraterno 
abraço, agradeço de coração sua especial atenção 
e cortesia de enviar esse valoroso arquivo do 
JORNAL O MALHETE,  um jornal muito 
atualizado com artigos magníficos e de uma 
extraordinária didática para servir de estudos 
maçônicos e palestras em Loja. 
T:.F:.A:. do Ir:. Brito
Fortaleza – Ceará

Agradeço ao editor pelo envio, via e-mail, do bem 
trabalhado Jornal e enalteço a excelência das 

matérias publicadas.
Por iniciativa própria encaminhei o arquivo do JM 
nº46 - Maio 2013 para os Irmãos constantes do 
meu catálogo de endereços.
Por fim, conclamo todos a divulgar a existência e o 
conteúdo do JORNAL O MALHETE.
Fraternalmente,

Elvandro Burity
 Loja Maçônica Marquês do Herval-1624
Rio de Janeiro - RJ

http://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2013/05/malhete-para-dowloald-3-maio.pdf
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O regime autocrata era muito usado na 
idade média e, por incrível que pareça, até 
hoje, em alguns governos totalitários e/ou 

ditatoriais continuam existindo, onde prevalecem 
os ilimitados e absolutos poderes de alguns 
governantes que se julgam incondicionais e 
intocáveis e se fazem prevalecer da força do 
poder para discriminar, humilhar e coibir pessoas 
que ficam submissas à sua vontade e não 
permitem que exponham seus pontos de vista, 
ideias e/ou novos conceitos capazes de manter 
um ambiente saudável e motivante para que 
atenda aos anseios daqueles que procuram 
conquistar de forma equilibrada e sustentada 
crescimento pessoal e profissional. 

Evidentemente que este tipo de conduta 
antidemocrática, onde prevalece sempre à 
opinião do “chefe” que procura obstar qualquer 
envolvimento ou manifestação do grupo, não tem 
mais força e justificativa para continuar existindo 
nos dias atuais.

É lamentável que no mundo corporativo ainda 
existam empresas que continuam aceitando estes 
modelos ultrapassados e mantendo nos seus 
quadros pessoas com estes sentimentos 
retrógrados e que nada acrescentam para 
melhorar as condições de trabalho que possam se 
t r a d u z i r  n u m  m e l h o r  d e s e m p e n h o  e 
produtividade, ou seja, pessoas que, talvez por 
conveniência, não aceitam sair da mesmice com 
receio de perderem a posição que ocupam na 

empresa e, desse modo, passam a subjugar 
àqueles que hierarquicamente lhes estão 
subordinados. 

Quando nos referimos a esta classe de 
“profissionais”, na realidade estamos fazendo 
menção à  f igura  dos  famosos  “chefes 
autocratas”, ou mandões, cujas atitudes 
ultrapassadas, se colocam sempre numa posição 
contrária às mudanças que normalmente 
acontecem no mundo corporativo. 

Normalmente a postura destes tipos de 
profissionais é radicalmente contra o progresso e 
consequentemente só traz prejuízos para a 
empresa. São sempre os primeiros a dizer: “prá 
que mudar se está tão bom assim”.

Na crônica que escrevi e que foi publicada na 
edição nº 46, mencionei que um bom líder não 
precisa se impor, porque sua liderança quando 
pró-ativa é naturalmente reconhecida pelo grupo. 
Nesta oportunidade quero acrescentar ainda que 
as lideranças pró-ativas são aquelas que 
procuram ordenar as tarefas e agir de acordo com 
a importância e urgência que cada uma requer e 
não apenas com base na urgência, porque quando 
se trabalha apenas na urgência e não se faz um 
planejamento das tarefas de acordo com a 
importância, corremos o risco de perder o foco 
das prioridades.

Aliás, o planejamento é a base que dá a 
sustentação necessária para que se atinjam os 
objetivos, ou seja, o líder precisa saber onde está e 
aonde pretende chegar. Líderes que trabalham 
sem um planejamento adequado e eficiente, não 
têm certeza quanto aos resultados que irão atingir.

Em tempos de mudanças é natural que surjam 
opiniões divergentes e isto faz parte da dinâmica 
da vida, pois nos possibilita a troca de 
experiências para enriquecer a nossa grandeza 
interior. Em assim sendo, é fundamental que o 
líder aprenda a ouvir mais sua equipe, porque 
muitas vezes uma pequena ideia pode se 

transformar numa grande conquista. 
U m a  c o i s a  é  c e r t a ,  p r o f i s s i o n a i s 

tradicionalistas com postura de despotismo, são 
pessoas que pararam no tempo e continuam 
fazendo uso dos instrumentos ultrapassados e 
característicos de posturas totalitaristas, falando 
com aquele “jeitão” inconfundível, não se 
atualizando e se aprimorando naquilo que faz ou 
o faz apenas por uma necessidade aparente, de 
certo que está fora do compasso dos tempos e, 
com certeza, jamais conseguirá atingir seus 
objetivos, uma vez que eles não abraçam a sua 
profissão como uma verdadeira missão e sim, 
como um meio de sobrevivência.

A tendência natural será o gradativo 
desaparecimento desta classe de profissionais, 
porque todos aqueles que não procurarem se 
modernizar e se adequarem a realidade dos dias 
atuais, mais dia menos dia, experimentará o sabor 
do insucesso. 

Já dizia alguém com muita propriedade nestes 
tempos de concorrência acirrada: “Um cavaleiro 
do elo perdido jamais terá condição de enfrentar 
um estrategista da guerra nas estrelas”.

Para finalizar, vamos lembrar um importante 
mandamento de Tom Peters, renomado guru da 
gestão empresarial: 

“Um chefe pode obrigar uma pessoa a fazer 
um trabalho, mais não pode por definição 
obrigá-la a entregar sua paixão e imaginação 
regularmente, porque entregar paixão e 
imaginação é um ato voluntário, um ato muito 
importante numa época em que o cérebro (mais 
que o músculo) se tem convertido na pedra 
angular do êxito e do valor agregado”. Pensem 
nisso!

O Irmão Tomé Castro é consultor comercial e 
palestrante

(11) 97151-2748

Ir Tomé Castro
Consultor Comercial

e Palestrante

Opiniões

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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Vivemos em um mundo de incerteza, 
atmosfera de desconfiança, em que as 
pessoas se relacionam sempre com 

dificuldades de confiar entre si, enfraquecendo 
possibilidades de novas e boas amizades. No campo 
comercial então, é rotina você adquirir um produto e 
ser enganado ao recebê-lo com qualidade inferior, 
menor peso e quantidade. Nos contratos de compra 
e venda ou de outros compromissos, sempre 
extensos, há artigos e cláusulas em letrinhas 
minúsculas, para os quais você não se atentou.

Estou falando das relações comerciais, mas isto 
também ocorre, rotineiramente, nas relações 
pessoais, de parentesco e de pessoas que se diziam 
amigas ou pensavamos serem amigas. Há uma frase 
muito conhecida: “Amigos de verdade eu conto nos 
dedos de uma mão só”. Na atividade política 
partidária então, nem é bom falar. Não há amigos. 
Os interesses momentâneos se sobrepõem e os 
políticos muito bem se adaptam, ora elogiando e 
logo a seguir desqualificando aqueles que eram 
portadores de qualidades positivas.

Lembro de uma frase de Ulisses Guimarães, 
inflamado orador, político corajoso e combativo, 
mas que também não foi suficientemente autêntico 
para sair desta situação que a política impõe. Certa 
vez afirmou, referindo-se à sua esposa, conhecida 
por Mora: “Não posso dizer para Mora o que muitos 
políticos dizem de mim, pois senão ela vai me ver 
abraçado nos palanques com eles, na semana 
seguinte. O que ela vai dizer para mim?”.

Não abordo este tema com pessimismo, pelo 
contrário, com muito otimismo, mesmo estando 
ciente que a vivência neste mundo material, em 
todos os setores, como estamos vendo todos os dias 
é de conflitos entre políticos, religiosos, 
governantes, famílias e entre aqueles que se diziam 
amigos de verdade, em luta gananciosa.

Leio o livro de Gary Zukav, Editora Lafonte, “O 
Poder da Afinidade – Aprenda a criar um círculo 
altamente positivo em torno de você”, que sugiro 
aos amigos e amigas, e encontro as “chaves para 
aqueles que desejam fazer de suas relações 

interpessoais verdadeiras oportunidades para o 
desenvolvimento espiritual. Mostra como 
modif icar  as  par tes  negat ivas  em nossa 
personalidade e expandir as positivas para 
estabelecer conexões realmente profundas e 
enriquecedoras nos relacionamentos. Isso não 
acontece de modo automático, mas é fruto de uma 
decisão. E reage em efeito dominó. Depois que 
disparar a primeira peça, um encadeamento de laços 
e afinidades irá conduzir você a um novo patamar de 
relacionamento e felicidade”.

Então, o foco deste artigo é afinidade e amizade. 
Em relação à primeira, afirmo que as comunicações 
acontecem com facilidade maior entre as pessoas 
que tem afinidades entre si, sentimento que é 
fundamental, base para amizade, não estas que 
desaparecem e não resistem ao caminhar do tempo. 
Sem afinidade não se forma uma boa amizade.

A afinidade é parceria entre iguais e exige 
crescimento espiritual, estes mais interessados uns 
nos outros do que em objetivos imediatos, comuns, 
muitas vezes para enganar e ludibriar, o que ocorre 
nas campanhas eleitorais, com os candidatos 
falseando, oferecendo soluções impossíveis de 
serem atingidas. Por isto, é muito difícil uma 
amizade do eleitor com o seu candidato, que não 
seja de interesse e de lucro para ambas as partes. As 
religiões oferecem pelo rádio, televisão, jornal e até 
serviço de som pelas ruas, milagres e mais milagres, 
com cura imediata e sucesso financeiro rápido, para 
aqueles que aderirem às suas pregações e 
contribuírem para que a “graça” ocorra. Cessando 
este interesse, desaparece como fumaça uma 
“amizade”.

No seu interior, há dragões ativos fazendo 
escolhas se você não se vigiar. O dragão cresce, a 

ambição se agiganta e ele passa por cima de tudo e 
de todos para atingir o seu objetivo. Um dia ele 
encontra resistência do bem e da moral, diluindo-se 
humilhantemente perante sua família, seu círculo 
social e daqueles que se diziam “amigos”. Estes se 
afastam e para não serem pegos se escondem, 
deixando muitos a pagarem pelos seus pecados, isto 
é, “cristos” que vão sofrer por muitos outros.

A afinidade é a argamassa da amizade, não 
importando o tempo, a ausência, pois quando voltar 
o encontro, o diálogo, o carinho, serão retomados. 
Mesmo sem se conhecerem, a afinidade pode existir 
entre pessoas. A afinidade é discreta e só seres 
humanos sensíveis conseguem desenvolvê-la. 
Como disse Marcial Salaverry: “Na verdade mesmo 
em casos de separação ela pode sobreviver. 
Mantêm-se imutável, pois contrariamente ao amor, 
parece que a ausência física desenvolve ainda mais 
o sentimento. Uma coisa é certa, para que a 
afinidade sobreviva, é imprescindível que haja 
entre os componentes da parceria, uma comunhão 
absoluta de idéias e ideais”.

Como o mundo seria, se a amizade sincera 
prevalecesse. Seria o paraíso. Envio a você, com 
sentimento de também estar sempre reforçando as 
minhas amizades, este texto emocionante, que 
penetra em nosso coração e que nos faz abrir o nosso 
interior, autoria de Marilyn Monroe.

“Algumas vezes na vida, você encontra uma 
amiga especial. Alguém que muda sua vida 
simplesmente por estar nela. Alguém que te faz rir 
até você não poder mais parar. Alguém que faz você 
acreditar que realmente tem algo bom no mundo. 
Alguém que te convence que lá tem uma porta 
destrancada só esperando você abri-la. Isso é uma 
amizade pra sempre. Quando você está pra baixo e 
o mundo parece escuro e vazio, sua amiga pra 
sempre te põe pra cima e faz com que o mundo 
escuro e vazio fique bem claro. Sua amiga pra 
sempre te ajuda nas horas difíceis, tristes e 
confusas. Se você se virar e começar a caminhar, 
sua amiga pra sempre te segue. Se você perder seu 
caminho, ela te guia e te põe no caminho certo. Sua 
amiga pra sempre segura sua mão e diz que vai ficar 
tudo bem. Sua amiga é pra sempre, e pra sempre 
não tem fim”.

Guardemos os nossos amigos verdadeiros para 
sempre.

Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, membro da AGI, 
delegado de polícia aposentado, professor e Grão-Mestre da 
Maçonaria Grande Oriente do Estado de Goiás – 
barbosanunes@terra.com.br.

Geral

Grão-Mestre Geral Adjunto eleito
 do Grande Oriente do Brasil

pousadadobezerra.com.br
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“Eu conheço um grito de angústia, e eu posso 
escrever este grito de angústia, e eu posso berrar 
este grito de angústia, quer ouvir? Sou um negro, 
senhor, sou um.....negro!”

Com estas palavras Oswaldo de Camargo, apresentava 
a dor de ser negro no Brasil há mais de um século.

Humanos seres trazidos para o Brasil como mão de obra 
escrava, o que era uma “mercadoria” altamente lucrativa 
para os grupos mercantis e para o Estado metropolitano, 
esses seres humanos eram tidos pela infame ideia de serem 
inferiores, por serem negros. Infelizmente, essa idéia, ain-
da, persiste, veladamente, em setores mais resistentes da 
nossa sociedade, por uma minoria.

Sabe-se que sua liberdade não foi um ato de bondade da 
elite política imperial. Muitos pagaram com a própria vida 
pela abolição da escravatura. E desde a época colonial, 
essa luta já era visível, com a formação dos Quilombos. Os 
movimentos revolucionários como a Conjuração Baiana 
(ou dos Alfaiates) em 1789; a revolução dos negros male-
ses na Bahia em 1835; a Balaiada no Maranhão e outras. 
Porém considerando esses acontecimentos anteriores por 
parte dos negros, a campanha abolicionista só começou 
mesmo depois da Guerra do Paraguai, em 1870, com a 
participação de algumas personalidades políticas, contan-
do com apoio de alguns segmentos sociais. Um dos fatores 
fundamentais para essa mudança comportamental foi, sem 
dúvida, a brilhante participação do negro na Guerra do 
Paraguai. Participação, às vezes heroica, que contribuiu 
para modificar a mentalidade do oficialato do Exército, 
que, consciente da bravura do soldado negro, comparável à 
do branco, “assumiu” o abolicionismo, levando o Exército, 
nos anos 80, a se negar a perseguir o escravo fugitivo.

Com isso, as classes médias inseriram em suas aspira-
ções políticas, o Abolicionismo. Os comerciantes e grupos 
ligados à indústria viam na abolição a possibilidade de 
ampliação dos mercados consumidores. A aristocracia 
cafeeira do Oeste Paulista, também, tornou-se simpática ao 
movimento, devido ao trabalho escravo ser de baixa produ-
tividade e faltar dinâmica, além de dificultar a imigração. 

Tomava-se consciência de que o trabalho escravo era 
extremamente prejudicial para a economia de um país, que 
buscava se modernizar e se dinamizar, o que era a visão de 
homens, como: Joaquim Nabuco, Silva Jardim, Luiz 
Gama, José do Patrocínio e outros.

O governo, no início, tentou impedir esse movimento e 
não conseguindo, tentou uma manobra política para dimi-
nuir a campanha abolicionista em 1871, promulgando a 
Lei do Ventre Livre, de autoria do Maçom primeiro-
ministro Visconde do Rio Branco, que muito pouco ou 
quase nada favorecia aos negros, servindo de uma espécie 
de “engodo” para parar o movimento emancipador, o que 
mais tarde gerou movimentos incontroláveis, levando o 
governo a mais uma cartada vergonhosa, em 1885, pro-
mulgando a Lei dos Sexagenários, conhecida, também, 
como a Lei Saraiva-Cotegipe,  que concedia  liberdade aos 
escravos com mais de 65 anos de idade. (interessante que, 
hoje, em dia o governo novamente tenta, “libertar a socie-
dade” após os 65 anos de idade, desta vez, com o nome de 
“aposentadoria”. Carece aí uma reflexão!)  Outra vergo-
nha, pois o índice médio de vida do negro girava em torno 
dos 30 anos de idade. Tudo isso só fez tornar, em todo o 
país, um movimento essencialmente popular, tornando-se 
insustentável  sua oposição. Até que em 13 de maio de 
1888, foi assinada, pela Princesa Isabel, a Lei Áurea, que 
abolia em definitivo a escravidão no Brasil. Sabemos que 
essa mesma lei que o libertava, também, o lançava a pró-
pria sorte, pois sem instrução, profissão, ou qualquer pre-
paro eram lançados ao limitado mercado de trabalho. Aos 
poucos os negros vieram com muito esforço, até os dias de 
hoje, galgando seu espaço na sociedade. Atualmente, orgu-

lhamo-nos de ver no cargo de presidente do STF – o Minis-
tro Joaquim Barbosa – um exemplo perfeito de honradez e 
honestidade, numa sociedade tão carente de valores mora-
is, composta, em sua maioria por brancos.

Bem, este preâmbulo histórico, é apenas a parte exotéri-
ca dessa marcante conquista, cabendo a partir de agora 
mencionar a parte esotérica desse fato ocorrido a mais de 
um século.

A princípio, gostaria de mostrar porque teria que ser no 
dia treze. Embora esse número, para alguns supersticiosos, 
represente má sorte, ele significa no estudo dos  Arcanos 
do Taro*, a Morte. Não como o final da vida e sim como 
final de um ciclo e início de outro. É a transformação. Jus-
tamente, o que aconteceu com nossos irmãos negros, sain-
do do estadode escravidão e passando para a liberdade, 
alcançando um novo estado de consciência. 

Na Caballah, o alfabeto hebraico tem vinte e duas 
letras, que são divididas em três categorias: três letras 
mães, sete letras duplas e doze letras simples. A 13ª letra 
do alfabeto hebraico, é o “MEM” – uma das três letras 
mães. O seu valor numérico é 40 e iremos encontrar o sig-
nificado de passagens bíblicas de quarenta anos ou quaren-
ta dias, que representam a libertação de uma para outra fase 
iniciática, a exemplo de Moisés liderando as doze tribos de 
Israel no deserto por quarenta anos; os quarenta dias de 
jejum no deserto do Mestre Jeoshua Ben Pandira, o Jesus 
bíblico, sofrendo as tentações do “Diabo”; a Arca de Noé e 
os quarenta dias do dilúvio universal, assim narrados nas 
Escrituras Sagradas; para nascermos temos que passar por 
nove meses ou quarenta semanas da gestação, etc. 

A 13ª letra, o “MEM”, o seu valor semântico significa 
"maternidade" e sua correspondência ao atributo divino é 
"bendito," "abençoado." O dia 13 de maio, para o mundo 
ocultista, é o verdadeiro Dia das Mães, da Mãe Santíssima, 
a Mãe Divina, a Nossa Senhora para os católicos, daí o 
mundo profano criar o dia das mães no 2º domingo do mês 
de maio, embora seja uma saudação merecida, sabemos do 
propósito, totalmente, comercial que tomou essa comemo-
ração. 

A primeira aparição de Nossa Senhora, em Fátima – 
Portugal, as três crianças – Francisco, Jacinta e Lúcia, acon-
teceu no dia 13 de maio, de 1917! 

Encontraremos no Salmo 118, o maior dos 150 salmos 
escritos por Davi, uma referência a cada letra do alfabeto 
hebraico que, em sua abertura diz:

“A excelência da Lei do Senhor e a felicidade daquele 
que a observa”

E esta letra – o “Mem” - está classificada como uma das 
três letras mãe desse alfabeto. Três, também, foram as Leis 
para abolir a escravidão, a qual, somente,  culminou com a 
Lei Áurea, de Ouro, o metal mais precioso e, também, 
representante da Alta Espiritualidade, haja visto sua utili-
zação como parte da construção da Arca da Aliança, no 
Candelabro Místico, no Templo de Salomão, como um dos 
presentes doado a Mãe de Jesus, por um dos três Reis 
Magos, etc... Falamos que o “MEM”, 13ª letra hebraica, é 
uma das letras mãe e não foi uma mulher que assinou a Lei 
Áurea, justamente no dia 13?

O sufixo BEL (de origem 
assírio-babilônico), ao final de 
um nome, vem designar o 
Nome das Divindades. Assim 
como, temos, também, no cris-
tianismo o EL dos Arcanjos, 
como terminação de seus 
Sagrados Nomes (Rafael, 
Gabriel, Miguel, Anael...). 
Essa mulher com o nome de 
IsaBel, Isa ou Isis, então Isis – 
Bel ou a Divindade feminina na 

tradição egípcia, onde a trindade é formada por: Osíris – 
Ísis – Horus, em 13 de maio de 1888, intuída pela Deusa 
Ísis, assinou a Lei Áurea, e assim, como nas passagens de 
Moisés, do Mestre Jesus, de Noé, com relação ao nº 40, que 
é o valor numérico cabalístico da 13ª letra hebraica – o 
MEM, os negros saíram do cativeiro, cruzando um período 
turbulento, e após, alcançando a liberdade (respeitemos as 
proporções e as particularidades de cada personagem).

A redução numero-cabalística da data (13/05/1888) não 
poderia deixar de ser 7, número sagrado. Esses sacrossan-
tos números, 1, 3 e 7, mais uma vez, através da Chave Mís-
tica Numérica, vêm, esotericamente, mostrar-nos a excel-
situde da necessidade deste e de muitos outros movimentos 
de liberdade em todo orbe terráqueo. Ao girarmos em 180º 
o número 137  (LEI) escreveremos a palavra LEI, o que 
aconteceu no dia 13 de maio daquele ano, a promulgação 
de uma Lei (Áurea), em harmonia com a LEI Divina, que a 
tudo e a todos rege.

Misteriosamente, se contarmos os dias do calendário 
desde o dia 1º de janeiro até o dia 13 de maio, teremos exa-
tamente 133 dias. E aí voltaremos nossas atenções ao que 
diz o Salmo de Davi, de número 133:

“Quão bom, e quão suave é habitarem os Irmãos em 
união! É como o perfume derramado na cabeça, que des-
ceu sobre toda a barba de Aarão, que desceu sobre a orla 
de seu vestido; Como o orvalho que cai sobre o Hermon 
que desce sobre o Monte  Sião; porque ali enviou o Senhor 
benção, e vida para sempre.”

Sendo o Brasil a pátria da manifestação do Avatara no 
presente ciclo – a Era de Aquarius - esse e muitos outros 
movimentos vieram acontecendo, apresentando-se como 
movimentos sociais, políticos, etc... Mas ocultando, e não 
poderia ser diferente, seu lado esotérico, pois estão sob a 
influência dos Excelsos Seres da Grande Fraternidade 
Branca - os Seres que dirigem a evolução do planeta e da 
humanidade. Diga-se de passagem, a própria descoberta 
do Brasil, a República, a Independência, dentre outros 
acontecimentos, tiveram o suporte desses Seres, através de 
escolas iniciáticas, como a Maçonaria, Rosacrucionismo e 
outras Ordens de Mistérios.  

Saúdo a todos nossos Irmãos, não importando a cor da 
pele, até porque, nós brasileiros somos o caldeamento de 
todas as raças - verdadeiro Caldeirão Cultural do Mundo, 
pois isso, também, estava nos ditames da LEI Justa e Perfe-
ita, o surgimento da Raça Dourada, a Raça Cósmica.

Cabe a nós, privilegiados que somos, por estarmos sob 
a trilogia da Liberdade – Igualdade – Fraternidade, saudar-
mos o dia 13 de maio, pelo movimento que foi, tanto exoté-
rico, como esotérico. Pois, justamente nesse dia é come-
morado o dia da Mãe Divina, Nossa Senhora para os Cris-
tãos.

Muito teríamos para falar sobre os sublimes Mistérios 
que envolvem o dia 13 de maio, mas a prudência nos convi-
da a deixá-los em reflexão sobre o que já foi dito.

Que o Pai Celestial, o Senhor dos Mundos, permita-
nos, sempre, sermos um  instrumento de Vossa Paz.

Muito obrigado!

(*) Arcanos do Taro – a palavra  “Arcano” deriva do 
latim Arcanus que quer dizer segredo oculto e da palavra 
grega Arcon, que significa santuário. Os Arcanos são a 
linguagem simbólica dos Deuses, onde está condensado 
todo o conhecimento relativo à formação dos Universos e 
a origem do homem. É a síntese de todo o conhecimento 
oculto acumulado através dos séculos, pois neles estão 
descritos, os laços misteriosos que unem Deus, o Universo 
e o homem. Esse conjunto de símbolos foi elaborado por 
sábios atlantes, como forma concreta para a linguagem 
abstrata, que pudesse passar por civilizações sem conta, 
sem serem deturpados. Coube a Hermés, o Trimegistro, ou 
três vezes nascido, a codificação desses conhecimentos, 
contidos no livro do mural, como era chamado, em lâmi-
nas, dividindo-o em 22 lâminas maiores e 56 menores, 
contendo os mistérios do céu (cosmogênese) e da terra 
(antropogênese).

CAPA

http://glemt.org.br/2012/revista_formulario.php
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"Neste momento das nossas vidas, Willie e eu 
estamos num desses umbrais, o da maturidade, 
quando quase tudo se deteriora: o corpo, a capacidade 
mental, a energia e a sexualidade.

Que diabo nos aconteceu? (...) Certa manhã nos 
vimos despidos no espelho grande do banheiro e 
ambos nos sobressaltamos. Quem eram aqueles 
velhinhos intrusos em nosso banheiro?

Nesta cultura, que supervaloriza a juventude e a 
beleza, são necessários muito amor e alguns truques 
de ilusionista para manter vivo o desejo pela pessoa 
que antes nos excitava e agora está achacosa e gasta.

Em minha idade respeitável, na qual me dão 
desconto no cinema e no ônibus, tenho o mesmo 
interesse de sempre pelo erotismo. Minha mãe, que 
completou 90, diz que isso nunca acaba, mas é melhor 
não espalhar, porque o resultado é chocante; supõe-se 
que os velhos são assexuados, como as amebas.

Por dentro Willie [William Gordon, com quem está 
casada há 26 anos] não mudou, continua sendo o 

mesmo homem forte e bom por quem me apaixonei.
Por isso estou empenhada em manter acesa a 

paixão, embora já não seja o fogo de uma tocha, mas a 
chama discreta de um fósforo. Outros casais da nossa 
idade exaltam os méritos da ternura e do 
companheirismo, que substituem o alvoroço da 
paixão, mas já avisei a Willie que não pretendo 
substituir a sensualidade por aquilo que já tenho com a 
minha cachorrinha. Ainda não..."

*
É dessa forma honesta e divertida que a escritora 

Isabel Allende, 70, nos introduz ao seu mais recente 
livro: "Amor" (Editora Bertrand Brasil, 240 págs, R$ 
29), que reúne seus principais contos de amor.

Ao falar abertamente sobre sexo e sexualidade na 
velhice, Isabel presta um grande serviço não só à 
população de idosos, mas a todos nós que um dia 
chegaremos lá.

O tema é ainda um tabu, motivo de vergonha e 
constrangimento para muitos idosos. Mas não 
precisaria ser assim, dizem os especialistas.

O que se prega hoje é que o sexo na terceira idade 
pode ser sim prazeroso, mas depende de como 
encaramos o envelhecimento e de como vamos 
driblar as limitações naturais desse processo.

Existem, é claro, mudanças fisiológicas reais. O 
homem pode demorar mais para se excitar, ter ereção 
e orgasmo. A mulher sofre com a diminuição da 
elasticidade, o ressecamento vaginal e sente dor 

durante a penetração.
Alguns medicamentos também podem dificultar a 

ereção e o desejo, como os anti-hipertensivos ou 
antidepressivos. Um ajuste na dosagem ou a troca de 
medicação pode melhorar isso.

Lubrificantes à base de água diminuem a dor da 
penetração no caso das mulheres. Para os homens, as 
drogas para disfunção erétil são de grande ajuda --e de 
preocupação também.

Há um aumento no índice de doenças sexualmente 
transmissíveis em idosos, incluindo o HIV. Os mais 
velhos raramente usam preservativos, o que 
representa um grande risco.

Uma vida sexual ativa também depende de 
conversa, de trocas. Saber o que é mais prazeroso para 
o parceiro e fazer as adaptações necessárias também é 
muito importante nessa fase da vida.

A questão prioritária, porém, é derrubar 
estereótipos e preconceitos. A sociedade ainda vê a 
sexualidade muito atrelada à beleza e juventude. Isso 
coloca uma barreira psicológica, principalmente para 
as mulheres.

Daí a importância do livro da septuagenária Isabel 
Allende. Não é negar as dificuldades do envelhecer. 
Mas, sim, encontrar formas de dar mais qualidade e 
alegria aos dias que nos restam.

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

*Cláudia Collucci 
Fonte: Folha de São Paulo

Um grupo de cientistas anunciou 
ter descoberto uma forma de "curar" 
cabelos grisalhos ou brancos com um 
remédio.

Eles chegaram ao tratamento após 
descobrir, em 2009, a causa do 
aparecimento dos cabelos brancos --
um processo de envelhecimento 
conhecido como "estresse oxidativo".

Conforme envelhecemos, nosso 
cabe lo  acumula  pe róx ido  de 
hidrogênio (que em solução aquosa é 
conhecido comercialmente como 
água oxigenada), um descolorante que tira a cor 
natural do cabelo.

O tratamento descoberto pelos pesquisadores da 
Universidade de Bradford, na Grã-Bretanha, e da 

Universidade de Greifswald, na 
Alemanha, consegue remover esse 
peróxido de hidrogênio.

O estudo foi publicado na última 
edição da publicação especializada 
Faseb, publicada pela Federação das 
Sociedades Americanas para 
Biologia Experimental.

VITILIGO
A equipe de pesquisadores testou 

o tratamento em um grupo de 
pacientes com vitiligo, doença 

caracterizada pelo surgimento de manchas 
esbranquiçadas na pele por causa da falta de 
melanina, pigmento natural.

Os pesquisadores descobriram que a droga, 

chamada pseudocatalase modificada, é capaz de 
repigmentar a pele e os cílios de pacientes com 
vitiligo.

"Por gerações, vários remédios foram produzidos 
para tentar esconder os cabelos grisalhos, mas, agora, 
pela primeira vez, um tratamento real foi 
desenvolvido para atacar a raiz do problema", 
comenta Gerald Weissmann, editor-chefe da Faseb.

Segundo ele, a descoberta é interessante não 
somente pela possibilidade de reverter o processo de 
embranquecimento dos cabelos, mas também pelo 
efeito nos pacientes com vitiligo.

«O desenvolvimento do tratamento efetivo para 
essa condição tem o potencial de melhorar 
radicalmente as vidas de muitas pessoas", afirma.

Cientistas descobrem droga que pode 'curar' cabelos brancos
Fonte: BBC Brasil

Por Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil

Pacientes com câncer deverão iniciar o tratamento 
até 60 dias após o registro da doença no prontuário 
médico. A regulamentação da Lei 12.732/12, que 

determina o prazo, foi detalhada pelo Ministério da 
Saúde. A legislação entra em vigor no próximo dia 23. Na 
tentativa de auxiliar estados e municípios a gerir os 
serviços oncológicos da rede pública, a pasta anunciou a 
criação do Sistema de Informação do Câncer (Siscan).

O software, disponível gratuitamente para as 
secretarias de Saúde esta semana vai reunir o histórico do 
paciente e do tratamento. “É um acompanhamento em 
tempo real do que acontece nos serviços de saúde”, 
explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. “Isso 
inaugura uma nova etapa no tratamento do câncer no 
país”, completou.

A previsão do governo é que, a partir de agosto, todos 
os registros de novos casos de câncer no país sejam feitos 
pelo Siscan. Segundo Padilha, estados e municípios que 
não implantarem o sistema até o fim do ano terão 
suspensos os repasses feitos para atendimento 
oncológico.

Outra medida anunciada trata da realização de visitas 
a hospitais que atendem via Sistema Único de Saúde 
(SUS) para avaliar as condições de funcionamento e a 
capacidade de ofertar atendimento oncológico com 
agilidade. Uma comissão de monitoramento e avaliação, 
de caráter permanente, deverá acompanhar o processo de 

implantação do Siscan e a execução de planos regionais 
de oncologia.

Por fim, o ministério informou que as unidades de 
Saúde que ofertam serviços de radioterapia serão 
estimuladas a adotar um terceiro turno de funcionamento, 
uma vez que o atendimento costuma ser feito apenas pela 
manhã e pela tarde. De acordo com o ministério, até o 
momento, 93 serviços demonstraram interesse em 
expandir o horário de funcionamento. Outra opção 
considerada pelo governo é a contratação de hospitais da 
rede privada para prestação de serviços ao SUS.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam 
que aproximadamente 518 mil novos casos da doença 
devem ser registrados no Brasil este ano. A previsão é que 
60.180 homens tenham câncer da próstata e 52,6 mil 
mulheres sejam diagnosticadas com câncer da mama.

Em 2010, o país registrou 179 mil mortes em 
decorrência da doença. O câncer dos brônquios e do 
pulmão foi o tipo que mais matou (21.779), seguido do 
câncer do estômago (13.402), de próstata (12.778), de 
mama (12.853) e de cólon (8.385).

Câncer: entra em vigor lei que garante início do tratamento em até 60 dias
DICAS DE SAÚDE
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Esta é a história de um risco de morte. Eu tinha 
36 anos e jogava na  lateral-esquerda do time 
dos médicos de Floripa, que só se reunia nos 

fins de semana. Essa era a média de idade dos 
demais. A maioria já ostentava um pequeno "calo" 
abdominal, resultante da famigerada cervejinha-
redondinha que está levando a juventude brasileira 
ao alcoolismo com o aplauso das fábricas e o 
beneplácito da mídia 'global'. Só que, naquele 
tempo, a coisa não tinha ainda atingido os níveis 
atuais de comprometimento.

Reuníamo-nos em tardes de sábado, sol a pino, 
para uma partida contra adversários nem sempre 
escolhidos com critério, o primeiro dos quais – e 
sobretudo – a idade. Não foram poucas as vezes em 
que, extenuado após 30 minutos de jogo, eu 
simplesmente deixava o campo por não poder 
acompanhar um adversário de 18 anos que corria 
como uma flecha. E o pior é que nem sempre havia 
um reserva para me substituir. Mas isso, para os 
propósitos deste artigo, não tem a mínima 
importância.

— Fica mais um pouco! – gritava o capitão do 
time, que jogava no meio e não precisava correr 
tanto. 

— Não posso! Não agüento mais – eu respondia, 
enquanto, em passos descoordenados, me arrastava 

para a beira do gramado e me arriava num banco à 
sombra de uma árvore.

Na segunda-feira de manhã, estava com a 
musculatura das pernas tão dolorida que subir a 
pequena escadaria do hospital onde operava, era 
uma façanha quase além das minhas forças. 
Melhorava e ,  na semana seguinte  ou na 
subseqüente, enfrentava o mesmo desafio. 
Exercícios físicos nos intervalos? Nenhum!

Até que um dia a coisa ultrapassou meus limites. 
E talvez tenha sido providencial. Coube-me 
enfrentar um desafeto, pessoa com quem, por razões 
extra-médicas, tivera sérios problemas. Entrei em 
campo e dei com o gajo justamente na ponta-direita 
do time adversário. Minha primeira reação foi 
retornar ao vestiário, trocar o uniforme, pegar o 
carro e sumir. Conversei com meu capitão, que logo 
reagiu:

—Que nada, cara! Esquece isso e joga o teu 
futebol. 

“Grande coisa o "meu futebol”. Mas, pensando 
melhor, é minha vez de dar-lhe uma lição. Ele não 
vai passar por mim!`` E decidi encarar. Afinal, 
haveria melhor motivação que essa? Entrei e tive, 
talvez, a única atuação brilhante da minha vida. Sem 
dar botinadas, o gajo não passou por mim uma vez 
sequer. Lembro, todavia, que, em certos momentos 
do segundo tempo, para honrar meu amor-próprio, 
quase ultrapassei meus limites. Meu fôlego acabara, 
e o coração, dando saltos e trambolhões dentro do 
peito, quase me saía pela boca.

Terminado o jogo, sentado à beira do gramado, 
resolvi pendurar as chuteiras. Encerrei assim, 

brilhantemente, minha apagada carreira de jogador 
de futebol, mas imagino ter garantido ali a minha 
sobrevivência. “Foi minha valência”, como diz o 
povo. Se tivesse continuado, estaria me expondo, de 
forma gradativa, aos riscos de uma parada cardíaca 
gratuita. E tinha quatro filhos pra criar...

Amigos, tudo isso foi contado para servir de 
alerta aos que, amadoristicamente, se arriscam em 
peladas de fim-de-semana sem saber como está o 
seu coração. E não vale apenas para os coroas de 36 
anos. Não! Vale para os garotões que se acham 
insuperáveis e imortais. Estamos testemunhando 
freqüentes mortes-súbitas até mesmo em atletas 
profissionais em pleno vigor físico. Existem 
doenças cardíacas, congênitas ou adquiridas, 
presentes desde a juventude. É indispensável que 
todos, mesmo os assintomáticos, se submetam a um 
exame preventivo de medicina esportiva para aferir 
sua normalidade cardio-vascular, sob pena de serem 
surpreendidos por uma fibrilação ventricular ou 
coisa que o valha, com parada cardíaca – a maior 
emergência da medicina - em pleno campo, onde 
raramente há equipamentos e alguém em condições 
de revertê-la.

Meus filhos, que hoje cometem o mesmo erro, 
sorriem quando lhes chamo a atenção para essa 
possibilidade. Estão naquela idade em que tudo 
ainda são flores e não me levam a sério porque não 
sou cardiologista. E eu fico em casa, cada vez mais 
preocupado. Talvez, depois de lerem este artigo, 
resolvam fazer essa avaliação profilática.

A juventude "começa a acabar" aos trinta anos. 
Se não é assim, apontem-me um único recordista 
olímpico com 36 anos. Mas ninguém está livre, 
mesmo antes dessa idade...

CRÔNICAS

Mário Gentil Costa
o autor é médico 
em Florianópolis

O futuro hoje presente nos foi mostrado em um 
filme divisor de eras: 2001, uma odisséia no espaço; 
Stanley Kubrick com Eumir Deodato em trilha 
sonora impecável para nos mostrar a luta de um 
"cérebro eletrônico" mal intencionado e tirado a 
auto suficiente e certo astronauta que ao se desfixar 
da precisão tida como sobre humana usada pelo 
computador percebe que o mesmo se prevalecia 
disso para eliminar um a um os componentes da 
tripulação e resolve então tomar o controle de volta 
ao seu comando desligando-o. A cena tem em seu 
bojo um pseudo simbolismo da briga entre o 
humano e o cibernético e provocou frenesi na platéia 
que aos gritos e aplausos vibrou com a agonia do tal 
cérebro eletrônico ao ser desligado (MAX, não faça 
isso...) e o som da sua voz em câmara lenta 
esmaecendo pouco a pouco. Apoteótico e belo 
momento desfrutado pelos que como eu tiveram a 
chance de participar da inauguração do Cine Odeon 
(foto)  com sua tela de 70mm (?). No radio se ouviu 

por dias Eumir regendo Also Sprach Zarathrusta, em 
Vitória e no resto do mundo...

Desfrutar da hora do almoço zanzando pela 
Jerônimo Monteiro abria um leque enorme de 
opções. Era fácil notar as novidades vindas de outras 
cidades, estados e ate países de acordo com as 
pretensões: um corte de linho mesclado ou puro se 
podia tocar ou adquirir nas Casas Huddersfield 
sendo identificado pelo próprio nome e sempre 
recebendo sugestão pós compra de modelos que 
estavam na moda e/ou alfaiates cujas clientelas 
também la se abasteciam de tecidos.

Passos à frente o Empório Capixaba e sua 
variedade de itens para todos os gostos e aplicações. 
Ali vi na vitrine a capa do lançamento de um LP que 
por acaso tocava Elis, boa demais para ser verdade e 
excessivamente perfeccionista na arte de cantar 
sendo por mim vista como uma maquina de cantar. 
Ai a agulha feriu o sulco e o ar encheu-se dos 
acordes de Atrás da Porta, inédita até àquela hora, do 
Chico e Francis...

Devia ser assim o sentido do verso posto pelo 
mesmo Chico em Construção tempos depois; 
literalmente me vi "tropeçando no céu" ouvindo 
música.

http://youtu.be/t5Rn7S2zLWE
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O Avental é a vestimenta emblemática, simbólica e 
obrigatória de um Maçom, a rigor a única 
necessária, e o seu uso denuncia o seu grau 

hierárquico dentro da Ordem Maçônica, podendo ser 
desde cargos administrativos como o posicionamento nos 
vários graus existentes, bem como, evidencia também, os 
diferentes ritos e potências. Mas pouco se conhece da 
história desta humilde vestimenta que tão grande 
significado possui. Os nossos rituais se limitaram apenas a 
explicar a simbologia do Avental para o grau do referido 
ritual, não tecendo informações ou comentários sobre a sua 
história e significado. Cria-se assim uma grande lacuna 
para a interpretação desta vestimenta, que como já foi 
mencionada, é indispensável para o Maçom.

O presente estudo possui a pretensão de demonstrar 
como surgiu esta vestimenta, e qual o seu significado, seja 
ele simbólico ou exotérico. Entretanto, não entraremos nas 
questões referentes à sua utilização em Loja, visto que cada 
grau possui seu simbolismo e suas características próprias.  

Iniciando o estudo propriamente dito, iremos tecer um 
breve comentário, sobre a utilização do Avental no mundo 
profano, e assim, conhecermos melhor suas utilizações e 
importâncias profanas, para posteriormente adentrarmos 
na simbologia Maçônica.

É notório, que o Avental é utilizado por grande número 
de pessoas que mesmo não ciente de sua importância, se 
beneficia desta pequena e até mesmo insossa vestimenta. 
Mas o que afinal é o Avental? E quando iniciou sua 
utilização?

O  M i n i  d i c i o n á r i o  d a  L í n g u a  P o r t u g u e s a 
Melhoramentos, Edição 2000, classifica o Avental como: 
1) Peça de pano, couro ou plástico, que se usa sobre a 
roupa, para proejá-la. Ou: 2) Espécie de guarda pó, usado 
por farmacêuticos, dentistas, médicos e etc.

No mundo profano o Avental é muito utilizado, 
principalmente por pessoas que tem a necessidade de se 
protegerem, seja por qualquer partícula sólida ou líquida, 
que venha sujar a roupa, ou por substancias, porosas ou 
não, que possam agredir a pele.

Para alguns escritores, a origem do Avental está ligada 
há tempos muito remotos, como o Paraíso Terrestre, onde 
alguns vêem Adão como o inventor do Avental, 
representado na folha de parreira, a qual, segundo a 
ilustração bíblica, cobria seus órgãos genitais. Suspeita 
esta refutada por outros que a considera ilusória e 
especulativa.   

Historicamente falando é quase que impossível 
precisar a data ou o período em que o Avental começou a 
ser utilizado, entretanto há vários registros históricos de 
seu uso, os Romanos, por exemplo, usavam como parte de 
seu uniforme militar, como também há registros do uso de 
Avental  por  Egípcios,  Persas e  Hindus.  Mais 
contemporaneamente, percebemos que os pintores da 
renascença, também o utilizavam para proteger suas 
roupas dos respingos de tintas.

Em Maçonaria o surgimento do uso do Avental pode ter 
sido iniciado nas Guildas e corporações Medievais, tais 

associações, que deram origem à Maçonaria Operária, 
sendo provável que este deva ser o único sinal externo do 
período Operativo da Maçonaria, tinham por hábito 
distribuir entre seus membros, Aventais para o exercício do 
ofício ao qual estavam ligados. Esses Aventais 
apresentavam diferenças com base nos diferentes 
trabalhos e conhecimento acerca do ofício em questão, tais 
como sapateiro, ferreiro açougueiro, pedreiros, entre 
outros.

Quanto aos pedreiros, tidos como os Maçons de fato, na 
fase Operativa da Maçonaria, a utilização desta 
indumentária era essencial, pois protegia o corpo do 
obreiro, e sua função era evitar acidentes provocados pelas 
lascas que se desprendiam das pedras brutas que eram 
trabalhadas com cinzel e malho, e que depois de prontas, 
viriam a ser partes de edificações. Estes Aventais eram 
feito predominantemente de couro de carneiro, um couro 

espesso, com vistas a proteger os obreiros de labutas 
muitas vezes perigosas para o corpo humano.

Posteriormente com a transição da Maçonaria 
Operativa para a Maçonaria Especulativa, houve grandes 
modificações para a utilização do Avental, que deixou de 
ser uma peça considerada de proteção para o corpo, 
transformando-se em verdadeiros brasões ou estandartes, 
onde o conjunto das tradições cultivadas pela Arte Real era 
traduzida em emblemas e símbolos representativos de cada 
conjunto de ensinamentos que se queria transmitir sobre a 
Maçonaria. Tais símbolos sempre foram ricos em 
metáforas e conteúdo esotérico, filosófico e histórico.

Deste modo os Aventais transformaram-se em 
verdadeiras obras de arte, cercadas de emblemas e 
símbolos que variavam de região para região. O que deva 
ter gerado algumas polêmicas, pois, em 1813, com a 
unificação das duas grandes Potências Inglesas, houve a 
edição de um normativo regulamentando e padronizando 
os Aventais, de forma a coibir os inúmeros abusos que 
aconteciam. Ressalto também que em 1875, com o 
Congresso Mundial dos Supremos Conselhos em Lausane, 
também decidiu-se por uma padronização dos Aventais 
utilizados pelos seguidores do Rito Escocês Antigo e 
Aceito.

Mas independente de seus emblemas ou de sua 
padronização, o significado simbólico do Avental 

continuou o mesmo, pois representa um emblema da 
dignidade, da honra, do trabalho material ou intelectual, 
símbolo da inocência do iniciado. É a insígnia do Maçom, 
o único lhe que dá o direito de entrar nos templos e 
participar das reuniões. Representa a prontidão para o 
trabalho, que nos acompanha desde o meio dia até ao fim 
da vida, pois constituí-se como um instrumento 
fundamental e não nos deixa esquecer que a labuta é uma 
constante, seja em Loja ou fora dela. Recorda-nos também, 
as nossas obrigações e deveres como obreiros da Arte Real, 
capaz de transformarmo-nos de filhos de mulheres em 
filhos do homem, auxiliados pelas instituições que são 
ministradas a todos os filhos da viúva.

Exotericamente o Avental é a vestimenta corpórea da 
alma, que será pura ou impura conforme os nossos desejos 
e pensamentos. E representa a condição imortal da alma, 
que sobrevive à morte do nosso corpo físico. Símbolo do 
trabalho na construção do templo interior e nas tarefas de 
aperfeiçoamento evolutivo. 

Esta peça constitui a super proteção aos chakras 
fundamentais esplênico e umbilical, para diminuir as 
influências decorrentes dos sentidos em relação ao sexo e 
as paixões emocionais, expondo e ativando os chakras 
cardíaco, no aprimoramento dos sentidos; laríngeos, 
impulsionando a criatividade e frontal estimulando o 
raciocínio.

Notemos que o Avental vem sempre acompanhado por 
um cinto ou corda, que é um elo que unir o Avental ao corpo 
até a altura dos rins, e que também dividi o corpo de quem 
usa, da cintura para baixo, esta a parte procriadora, 
material; e da cintura para cima, está a parte sensitiva, 
espiritual; que guarda os centros de forças ou chakras. 

Para os antigos a parte mais importante do Avental era 
este, sinto ou cordão, pois ele é símbolo do cordão 
umbilical, que liga o homem a terra; ou o cordão de prata, 
que liga o homem ao espírito; ou até mesmo o cordão de 
ouro, que liga o espírito ao Eu superior.

Independente de sua origem, do começo de seu uso ou 
da interpretação que damos a ele, o Avental utilizado hoje é 
o resultado da união dos Maçons Operativos com os 
Maçons Especulativos, e o seu uso, simboliza o  momento 
espiritual que o Maçom está vivendo dentro da Maçonaria.

* Celso Ricardo de Almeida
celsoricardo.almeida@oi.com.br

SIMBOLOGIA

Ir Celso Ricardo de Almeida

Loja Maçônica Casa do Caminho

Or Fervedouro-MG

Avental Washington e Lafayette, 
usado na França final  do século XVIII

Avental Voltaire usado na França por volta de 1778

Cinco maçons se reúnem em um café antes da reunião.

Um deles declara:
—eu sou o maçom melhor da loja; o Venerável disse-me!

Outro responder-lhe:
—porque eu sou o melhor maçom do Oriente; um dos Deputados me disse.

O terceira diz que ao mesmo tempo:
—claro, claro, mas eu sou o melhor maçom de nosso Grande Oriente; Meu 
respeitável Grão-Mestre me disse!

O quarto diz:
—Talvez tudo o que você diz é verdade, mas eu sou o maçom melhor do mundo! 
O Grande Arquiteto do Universo me disse.

O Quinto maçom por sua vez, surpreso, pergunta ao quarto maçom:

— Eu disse isso?

Humor Maçônico

http://www.omalhete.com.br/loja/
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O Irmão  John Gutzon de la Mothe Borglum foi um 
artista americano e famoso escultor. Criou as 
monumentais cabeças dos presidentes americanos no 
Monte Rushmore, Dakota do Sul. Tem outras 
esculturas famosas bem como obras públicas.

Filho de imigrantes dinamarqueses Mórmom. 
Gutzon Borglum nasceu em 1867 em St. Charles , 
Idaho. Era uma criança vinda de poligamia de seu pai 
James Miller Borglum que tinha duas esposas quando 
morava em Idaho. A primeira mulher de seu pai era a 
irmã de sua mãe. Trabalhava principalmente com 
escultura.

Seu pai decidiu deixar o mormonismo e voltar para 
Omaha, onde a poligamia é ilegal e tabu, então ele 
decidiu que a mãe de John Gutzmon seria expulsa da 
familia e nunca mais se falou nisso.  James 
matriculou-se em Saint Louis Homeopathic Medical 

College  em Saint Louis no Missouri. Após a 
graduação em Medicina em 1874, Dr. Borglum levou 
a familia para Fremont, Nebraska, onde estabeleceu 
sua pratica de medicina.

Gutzon Borghum permaneceu em Fremont, até 
1882, quando o seu pai o maticulou  na Academia de 
Santa Maria. Depois de um breve período na 
Academia, Borglum moudou-se para Omahha, 
Nebraska, onde foi aprendiz de uma oficina mecânica 
e graduou-se em Creighton Escola Preparatória. Seu 
treinamento foi na Académie Julian, onde veio a 
conhecer o impressionista August Rodin que o 
influenciou em pelo atraente trabalho em superfícies.  

Voltando para Nova Yourk , esculpiu santos e 
apóstolos para a nova Catedral do Divino Saint John 
em 1901. 

Apos sua graduação em Havard Technical College, 
sua reputação superou a de su irmão mais novo, Solon 
Borghum, um escultor ja com fama reconhecida.

A fascinação com escala gigantesca e temas do 
nac iona l i smo heró ico  e ra  propr ia  de  sua 
personalidade extrovertida. Estátua Abraham 
Lincoln, esculpida em um bloco de seis toneladas em 
marmore, foi exibida na Casa Branca e pode ser 
encontrado nos Estados Unidos Capitol Crypt, em 
Washington DC. 

Sua equação de ser "americano", por ter nascido de 
pais americanos "carne da nossa carne" era a crença 
nativista do inicio do século XX. Sua arte era 
al tamente adequada para aquele ambiente 
competitivo em torno dos contratos das construções 
de edifícios e monumentos públicos. Sua escultura é 
encontrada em todos os Estados Unidos.

Em 1908 , Borghum  ganhou um concurso  para a 
construção da estátua do general da Guerra Civil 
Philip Sheridan para ser colocada no Memorial 
Sher idan Circle  em Wasghington DC.  Na 
inauguração da estátua de Sheridan, um observador, o 
presidente Theodore Roosevelt ( a quem mais tarde 

Borghum incluiu no Mount Rushmore) declarou que 
era "de primeira". Um crítico escreveu que como 
escultor Gutzon Borghum não era um rumor, ele era 
um fato.

Borglum era um maçom ativo, sendo iniciado na 
Loja nº 35 em Howard, cidade de New York. Foi 
Venerável Mestre em 1910 e 1911. Sua Loja possuía o 
malhete usado por ele em forma de pata de um leão de 
bronze, segurando uma pedra do Templo de Salomão. 
Ele executou o busto de Edwar ML Ehlers , que foi 
Grande Secretário da Grande Loja de New York, que 
agora esta biblioteca desta Loja. A pedra angular de 
seu estúdio esta nas colinas acima de Stamford, 
Connecticut. Ele faleceu em 6 de março de 1941. 
Lincoln Borglum , seu filho também foi maçom na 
Loja Battle River nº 92, de Hermosa, Dakota do Sul e 
trabalhou com seu pai no Memorial Monte Rushmore 
desde 1932. Ele era encarregado de medições e 
ampliações de modelos e foi  o superintendente desde 
1938. Após a morte de seu pai em 1941 , ele foi 
designado para completar o memorial. Borglum foi 
enterrado no Forest Law Memorial Park, Glendale - 
Califórnia em um memorial em sua honra.

Fonte: Filhos de Hiran

Por José Cantos L. Filho

As cabeças dos presidentes americanos
 no Monte Rushmore, Dakota do Sul

Ir John Gutzon Borglum 

http://www.digitronbalancas.com.br
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Estrela de cinema. Musa de Hollywood. Sex 
symbol. Estes rótulos parecem não repercutir 
em Angelina Jolie. A mulher faz questão de 

marcar sua vida com atos e atitudes que vão muito 
além de posar para paparazzi em carpetes vermelhos 
antes de cerimônias de entrega de Oscars.

Casada com Brad Pitt, considerado um dos homens 
mais charmosos de Hollywood, Angelina Jolie está na 
contra-mão da badalação fútil do mundo do 
entretenimento. Em vez de ficar comprando roupas na 
Sunset Drive, em Los Angeles, ou ir a Paris somente 
para assistir a desfiles de moda, ela prefere ser filmada 
sem maquiagem enquanto percorre vilarejos pobres da 
África subsaariana, seja para fazer um documentário 
denunciando as críticas condições de vida daqueles 
seres humanos esquecidos pelas sociedades opulentas, 
seja atuando como voluntária em defesa da prevenção 
da Aids em países onde comer duas vezes por dia é um 
luxo.

Corajosa, passou do discurso à ação. Adotou três 
crianças de países subdesenvolvidos: os meninos 
Maddox, do Cambodja, e Pax Thien, do Vietnã, e a 
menina Zahara Marley, da Etiópia. Eles convivem 
harmoniosamente com os filhos naturais do casal Brad 
Pitt e Angelina Jolie – as meninas Shiloh Nouvel e 
Vivienne Marcheline e o menino Knox León –, numa 
demonstração de total desprendimento e aceitação das 
diferenças étnicas e raciais que predomina no lar de 
um dos casais mais badalados do mundo do cinema 
atualmente.

Os direitos das primeiras imagens de Knox León e 
Vivienne Marcheline foram vendidos por US$14 
milhões para as revistas People e Hello. O dinheiro 
arrecadado foi destinado para a Jolie-Pitt Foundation, 
que se dedica a ajudar os menos favorecidos e 
sobretudo à luta  contra a  Aids nos países 

subdesenvolvidos.  Antes ,  o  casal  já  havia 
comercializado direitos de imagens de Shiloh Nouvel 
e até mesmo de Maddox, com os fundos revertendo 
para instituições de caridade que cuidam de crianças 
africanas.

Agora, ela soltou outra bomba. No dia 16 de 
fevereiro deste ano, Angelina Jolie, com apenas 37 
anos de idade, submeteu-se a uma dupla mastectomia 
depois de ter descoberto que possuía 87% de 
possibilidades de desenvolver câncer de mama. Ela 

possui o gene defeituoso BRCA1, que se traduz num 
risco aumentado de se desenvolver câncer de mama e 
de ovário. O histórico familiar de Jolie de possuir o 
BRCA foi garantido pelo teste genético de mutação. 
Sua mãe, a atriz Marcheline Bertrand, tinha câncer de 
mama e morreu de câncer no ovário aos 56 anos, 
enquanto sua avó materna teve a mesma doença e 
morreu aos 45 anos. A mastectomia de Angelina Jolie 
reduziu suas possibilidades de desenvolver câncer de 
mama para menos de 5 por cento. O teste do tecido da 
mama removida não mostrou sinais de células 
cancerosas. Ela divulgou ainda a intenção de fazer 
uma oophorectomia preventiva, uma vez que tem 50% 
de probabilidade de desenvolver câncer ovariano.

A intérprete da heroína Lara Croft manteve a 
notícia sobre sua mastectomia sob sigilo até que 
tivesse completado o processo, submetendo-se à 
cirurgia reconstrutiva, que envolveu implantes e 

aloenxertos em 27 de abril.
Doloroso e frustrante como deve ter sido este 

procedimento, a atriz poderia ter guardado para si e 
para os parentes o que ocorreu, obrigando ainda a 
equ ipe  méd ica  a  a s s ina r  um con t r a to  de 
confidencialidade para que nada disto fosse revelado. 
Afinal, isto poderia afetar sua carreira, os contratos 
publicitários e sobretudo sua imagem como sex 
symbol.

Angelina Jolie, no entanto, gosta de desafiar o 
senso comum. Demonstrando muito destemor, ela 
própria escreveu um artigo intitulado "My Medical 
Choice" (Minha escolha médica), publicado na edição 
de 14 de maio do The New York Times, onde detalhou 
sua jornada. Ela explicou sua decisão de tornar pública 
sua história, ao declarar que espera ver outras 
mulheres beneficiando-se de sua experiência. “Câncer 
ainda é uma palavra que desperta temores nos 
corações das pessoas, produzindo um profundo senso 
de impotência. Mas hoje é possível descobrir através 
de exame de sangue se você é ou não altamente 
suscetível a contrair câncer de mama e de ovário, e 
tomar as medidas necessárias".

Logicamente, a revelação chocou o mundo do 
entretenimento. Mas, passada a surpresa, começaram 
a ser ouvidos elogios à sua bravura.Tanto por 
submeter-se a um tratamento tão radical como pela 
divulgação de sua atitude no sentido de conscientizar 
outras mulheres que podem estar sujeitas ao mesmo 
problema enfrentado por ela.

Autoridades médicas, do mundo político e social 
parabenizaram a atriz por sua coragem e muitos 
disseram que Angelina serve como inspiração para 
muitas mulheres de todo o mundo. Ou seja, ela vem 
mostrando ser possível fazer a diferença numa 
sociedade com seus atos. E este foi mais um deles.

O mais importante de tudo, particularmente para 
ela, foi a aprovação de seu companheiro. Brad Pitt 
resumiu tudo em uma só frase: “Angelina Jolie foi 
muito corajosa”. Alguém discorda?

Antonio Tozzi foi repórter do Jornal da Tarde e 
do Estado de São Paulo. Vive nos Estados Unidos 
desde 1996, onde foi editor da CBS Telenotícias 
Brasil, do canal de esportes PSN, da revista Latin 
Trade e do jornal AcheiUSA.

Antonio Tozzi - Miami

Fonte: Direto da Redação

OPINIÃO

http://omalhete.com.br
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O número 7 apresenta-se como sendo místico, 
misterioso, aritmeticamente “esquisito” e, 
principalmente, como sendo o número da criação, é 

a soma de 3 (trindade divina) mais 4 (os quatro elementos 
do mundo físico).

O estudo do sete provém dos Sumérios, cuja civilização 
floresceu bem antes da Babilônica.

O 7 é um número Místico por excelência, gozando de 
privilégios entre ocultistas, como também em todas as 
religiões e seitas.

Todos os livros sagrados estão cheios de exemplos da 
excelência do número 7. Na Bíblia contamos às centenas 
os exemplos da força e poder do número 7. No Gênesis, 
vamos encontrar o 7 como o número da criação, desde a 
criação do mundo, um tempo foi imprimido ao ritmo 
universal, quando o G .'. A .'. D.'. U.'. , decidiu que a semana 
teria sete dias e não cinco ou dez.

São sete as virtudes, sete os pecados capitais, sete os 
sacramentos, sete as notas musicais, sete os Arcanjos 
judaico-cristãos, sete são as cores que formam o branco, 
sete são as camadas de nossa pele, sete cores do arco-íris, 
sete aberturas naturais do homem e dos animais em geral 
ou entradas patológicas, sete chacras, sete maravilhas do 
mundo antigo, sete palmos de terra, missa de sétimo dia, 
com sete letras se escrevem os algarismos romanos para 
indicação dos números, o esquadro, símbolo da retidão, é 
um sete.

O número sete enriquece o folclore no Brasil e no 
mundo, conforme os exemplos que se seguem:

Pintar o sete – traquinar, divertir-se muito sem 
constrangimento algum.

Fechar a sete chaves – Guardar com segurança extrema. 
Sete é conta de mentiroso. Divulga-se que o gato tem sete 
vidas.

Bicho-de-sete-cabeças – diz-se vulgarmente, de algo 
que é misterioso ou complicado. Bota-de-sete-léguas – 
Segundo o conto popular, aquela que servia para 
transportar o herói a qualquer lugar e em pouco tempo, 
com enorme passadas.

No próprio cristianismo vamos encontrar o 7 na base de 
sua principal oração, O Pai Nosso, inicia com uma 
invocação e termina com uma dedicatória. Entre o 
princípio e o fim vamos encontrar 7 petições. 1) 
Santificado seja o vosso nome; 2) Venha a nós o vosso 
reino; 3) Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no 
céu; 4) O pão nosso de cada dia nos daí hoje; 5) Perdoai as 
nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem 
ofendido; 6) Não nos deixeis cair em tentação; 7) Livrai-
nos do mal. As três primeiras, são dirigidas a Deus 
(espírito) e as quatro seguintes ao homem (matéria).

As sete virtudes se dividem em, três são sobrenaturais 
(Fé, Esperança, Caridade) e quatro são cardeais 
(Prudência, Justiça, Fortaleza, temperança).

Os sete pecados capitais se 
dividem em, três que pertencem ao 
espírito (Soberba, Ira, Inveja) e 
quatro que pertencem ao corpo 
( L u x ú r i a ,  G u l a ,  Av a r e z a , 
Preguiça). 

Segundo o Alcorão, Alá criou 
sete céus sobrepostos ou paraísos. 

O 7 é também freqüente na 
U m b a n d a :  s e t e  l i n h a s  o u 
vibrações, sete legiões, sete 
falanges, sete forças da natureza, 
sete raças, sete flechas, sete 
porteiras, sete ciclos evolutivos, 
s e t e  c a c h o e i r a s ,  s e t e 
encruzilhadas, sete rosas brancas, 
sete pedaços de carvão, sete 
sombras, sete portas, sete ramos de 
violeta, sete pedras de raio, etc. 
Assinale-se que a palavra Umbanda tem sete letras.

Na teosofia: sete corpos, sete planos divinos, sete raios , 
sete temperamentos.

Os caminhos da Yoga são igualmente sete.
O sete é presença em setentrião, que significa norte. 

Sim, porque no hemisfério norte ou setentrional se situa a 
constelação da Ursa Maior. Formada por sete estrelas ou 
flamas.

A cultura hebraica também valorizou o sete, como se vê 
a seguir: Depois de sete dias vieram sobre a terra as águas 
do dilúvio. Do rio subiam sete vacas gordas e sete vacas 
magras. e vi sete espigas cheias e boas e sete espigas 
mirradas. Sete dias de festas, propôs Salomão. Sete vezes 
cairá o justo e se levantará. A construção do Templo de 
Jerusalém durou sete anos, sete meses e sete dias. O 
Menorah, candelabro místico utilizado no culto judaico e 
que simboliza a árvore, tem sete braços, que representam, a 
luz, a justiça, a paz, a verdade, a benevolência, o amor 
fraterno e a harmonia. 

No Novo Testamento há, igualmente, registros que 
evidenciam a importância do sete no tempo de Jesus: 
Mestre, indaga-lhe Pedro, até quantas vezes devo perdoar? 
Até sete vezes? Jesus responde-lhe: não te digo que até sete 
vezes, mas até setenta vezes sete.

Está no Apocalipse: sete amigos, sete baldes, sete 
candelabros,sete chifres, sete espíritos,sete estrelas, sete 
lâmpadas, sete reis, sete olhos. Sete anjos, sete trombetas, 
sétimo selo, etc.

A tabuada do sete é a mais difícil para o aprendizado das 
crianças e mesmo dos adultos, muitos são os que tropeçam 
quando lhes perguntamos o resultado de sete vezes oito.

O sete é o único número simples que não possui regra 
fácil se quisermos saber se ele é fator de um determinado 
número, é o único a ser aritmeticamente nem múltiplo nem 

divisor de um outro número 
entre 1 e 10.

A multiplicação entre si dos 
sete primeiros algarismos 
significativos é igual a 5.040, 
número fantástico, sendo 
divisível por todos os números 
de 1 a 10, sem deixar resto. 

Mas o mistério aparece nos 
conjuntos estelares que sempre 
serviram de orientação aos 
homens. As constelações de 
Órion, Ursa Maior, Cruzeiro do 
Sul, são formadas por sete 
estrelas visíveis a olho nu 
normalmente. Como explicar a 
Plêiade da sete irmãs, quando 
na verdade apenas seis são 
visíveis a olho nu?

Para entendermos o significado do número sete, 
podemos analisar os números três e quatro, o ternário e o 
quaternário.

Entre os pitagóricos, o três era considerado o número 
perfeito por ter princípio, meio e fim. Deus é um na 
essência, mas possui três aspectos distintos, ou seja, Pai, 
Filho e Espírito Santo.

Sobre o número três temos milhares de exemplos em 
nossos estudos.

Vejamos o significado do número quatro, ou seja o 
quartenário.

O quatro sempre foi considerado o número do mundo 
físico. O quatro está relacionado aos quatro pontos 
cardeais. Vale mesmo a pena perguntar, por que quatro 
pontos cardeais e não três ou seis.

Na Bíblia o rio que sai do paraíso se divide em quatro 
outros rios. O altar dos sacrifícios tem quatro pontas, os 
quatro animais que sustentam o trono da revelação, as 
quatro estações do ano, as quatro fases da lua, as quatro 
fases do dia, as quatro fases da vida do homem 
(nascimento, crescimento, maturidade, morte). No novo 
testamento encontramos o quatro de forma um tanto 
dramática: os soldados romanos dividem em quatro partes 
as roupas do cristo crucificado, simbolizando a dissolução 
do seu corpo material e seu retorno aos quatro elementos de 
que era composto.

As pirâmides do Egito estão relacionadas com o 
número sete em sua construção, a base é quadrada ( 4 ) e 
seu perfil é triangular ( 3 ), A pirâmide de Quéops possui 
três câmaras ligadas por quatro corredores, temos ainda o 
sete simbolizado no caduceu. 

Fonte: www.pedroneves.recantodasletras.com.br
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Em um tarde festiva, presidida pelo nosso amado irmão 
William Pires Nunes, Venerável Mestre, com auxílio dos 
amados irmãos Marcelo Pavesi Lopes e João Henrique 
Espinoso como primeiro e segundo vigilante, todos os 
amados irmãos desta oficina reuniram-se às 15 horas para 
receber um novo irmão, o amado irmão Eduardo Lucindo 
Rodrigues Cunha.

Nesta sessão que reuniu diversas autoridades e irmãos 
de diversas cidades, totalizando 36 presentes. Recebemos 
a visita dos amados irmãos de Vitória, Vila-Velha, 
Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua dentre outras 
cidades. Autoridades da Maçonaria Estadual e Nacional, 
ao qual citamos e destacamos do Delegado do Rito 
Adonhiramita/Patriarca Inspetor Geral do Rito Grau 
33/Past Grão-Mestre/Prior dos Cavaleiros de Malta do 
Espírito Santo Luiz Carlos Franco de Mello33, do 
Conselho Federal do GOB Vicente de Paula de Azevedo, 
Deputado Estadual do GOBES e Três Vezes Podereso do 
Graus Filosóficos do Rito Adonhiramita Roberto Márcio 
Ricardo33, Secretário de Orientação Ritualística do 
GOBES para o Rito Adonhiramita Jorge Peleias33, o 
Preceptor dos Cavaleiros Templários do Espírito Santo 
Nilson Sidney Peixoto Bezerra33. 

Na mesma sessão receberam o título de honra de 
MEMBRO HONORÁRIO os amados irmãos Luiz 
Carlos33, Francisco Martins33, Roberto Márcio33, Jorge 
Peleias33, Guilherme Antonio Monteiro Gomes33, 
Clorivaldo Freitas Belém, Nilson Sidney33 e Vicente de 

Paula. 
A reunião terminou com uma confraternização 

realizada na própria Loja e a entrega de um buque de flores 
pelo iniciado a cunhada Amanda. Na mesma reunião o 
Delegado do Rito Adonhiramita Luiz Carlos33 entregou 
ao amado irmão Vice-Prefeito de Atílio Vivacqua a 
medalha de honra ao mérito do Rito Adonhiramita, por ele 
e o amado irmão Vanildo (Jacaré) - C.Itapemirim terem 
socorrido os irmãos com seu veículo quando em viajem 
para fundação da Loja Universitária de Alegre o veículo de 
nosso amado irmão Nilson quebrou no meio do caminho.

O Grão Mestre do Estado do Espírito Santo Ir:. Americo Pereira 
da Rocha esteve em uma fraternal visita ao  norte do estado, 
onde participou das atividades das lojas; Fraternidade do 
Universo - Oriente de Água Doce do Norte, 14 de Julho - Oriente 
de Barra de São Francisco e Mensageiros da Luz - Oriente de 

São Mateus.O Grão Mestre declarou tratar-se de visitas 
rotineiras que tem como objetivo estreitar os laços entre as lojas 
jurisdicionadas e o GOB-ES.  Confira abaixo as fotos que 
marcaram esse grandioso momento.

Conselho de Veneráveis de Catalão
contou com a presença do Grão-
Mestre Barbosa Nunes

Em reunião realizada na sexta-feira, dia 10 de maio, na 
sede da Loja José Marcelino da Silva, de Catalão, realizou-
se mais uma reunião do Conselho de Veneráveis, o que 
acontece de 2 em 2 meses, sob a presidência do 
Coordenador Regional Transvaldo Jerônimo da Silva.

O Grão-Mestre Barbosa Nunes estava acompanhado do 
Deputado Estadual e futuro presidente da Assembléia, José 
Humberto Evangelista Teixeira, do Secretário de Interior e 
Relações Públicas, Francisco de Assis Azeredo e do 
Assessor Daniel Duarte, que fez o registro fotográfico.

Bancada federal de Goiás realizou 
mais uma reunião de trabalho

A Bancada Federal do Grande Oriente do Estado de Goiás, 
coordenada pelo Deputado Federal Lindolfo Canedo 
Machado, hoje uma das mais unidas do Grande Oriente do 
Brasil, tanto é que define seus posicionamentos quanto aos 
diversos temas a serem votados, inclusive políticos, em 
reuniões antecipadas sempre realizadas no Palácio Nasseri 
Gabriel em Goiânia e através dos debates e discussões 
chegam a uma definição única, indo para o plenário em 
Brasília, com o estudo feito e indicado um Deputado para 
representá-la no momento da votação.

Novo encontro realizado 
No dia 04 de maio, cerca de 55 Deputados Federais receberam 
o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Federal Ademir Cândido da Silva, que se fazia 
acompanhar do Grão-Mestre Barbosa Nunes, quando 
trataram de temas dos mais diversos, deixando o Irmão 
Ademir Cândido da Silva, uma excelente impressão, 
sobretudo por já ser um Deputado Federal amigo e próximo da 
Bancada. Junto com ele estava também o ex-presidente da 
Assembleia Federal, Arquiariano Bites Leão.

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

