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02 Junho 2013 TEMPO DE ESTUDOS

A
lgumas Organizações, de um modo geral, 
semelhantes ou não à nossa Ordem, foram 
idealizadas, projetadas e, finalmente, 

estabelecidas. Por exemplo, podemos citar a o 
“Escotismo” que foi fruto de uma pequena 
experiência com um grupo de jovens, planejada, 
por seu fundador Lord Robert Baden Powell, na 
Inglaterra em 1907. Com o êxito dessa experiência, 
foi planejado e desenvolvido um movimento sem 
fins lucrativos, agora totalmente estruturado, com 
suas leis, símbolos, deveres, etc, que é um sucesso 
até hoje.

E quem inventou ou planejou a Maçonaria?
Baseado em pesquisas feitas em livros ingleses e 

neo-zelandeses, pode ser dito que ninguém ou 
qualquer grupo de indivíduos descobriu, planejou 
ou inventou a Maçonaria. Ela é uma Instituição que 
se desenvolveu gradualmente ao longo de um 
período de anos, e muitas pessoas tomaram parte e 
colaboraram com seu crescimento.

A nossa Ordem criou raízes dentro das Lojas dos 
Maçons Operativos e nós podemos seguir seu 
curso desde o começo através do “Cerimonial” 
(Iniciação, Colação de Grau, Instalação, etc).

Muito simbolismo tem sido enxertado no 
“Ritual” (Inglaterra) em tempos mais ou menos 
recentes e mesmo a eminência do Templo do Rei 
Salomão e a Lenda de Hiram Abif, aparecem, como 
já dito, em tempos comparativamente recentes.

A Grande Loja de Londres e Westminster 
(posteriormente transformada na Grande Loja 

Unida da Inglaterra em 1813) foi fundada em 1717, 
mas a Lenda de Hiram Abif somente aparece 
imprimida em 1730 no “livro” de Samuel Prichard 
denominado “A Maçonaria Dissecada”. Uma 
Lenda alternativa referente aos “Filhos de Noé” foi 
achada nos Manuscritos de Graham em 1726.

A maneira de se expressar, a “linguagem” do 
“Ritual”, foi extraída da Literatura Inglesa da 
época compreendida entre 1790 e 1820 e, a partir 
desse período, o “Ritual” assume a presente forma. 
Ele foi, também, enxertado com passagens da 
Bíblia e pensamentos de escritores ingleses 
famosos na época. Em torno de 1825, o “Ritual” foi 
praticamente estabelecido e somente pequenas 
alterações foram feitas. Relíquias da antiga forma 
do “Ritual” são ainda encontradas em livros 
catequéticos, na forma de perguntas e respostas.

Uma das maiores mudanças foi o abandono 
desse tipo de ensinamento (perguntas e respostas) e 
estabelecendo o tipo encontrado no atual “Ritual”.

Com exceção do Rito Brasileiro, que inverteu as 
posições do REAA, os Aprendizes se sentam na 
Coluna do Norte em todos os demais Ritos. Nos ritos 
de  or igem f rancesa  (Escocês ,  Moderno  e 
Adonhiramita), eles se sentam na última fila do Norte, 
enquanto que nos ritos de origem que podemos 
chamar de “anglo-saxônica” (Shroeder, York e rituais 
do Reino Unido como o de Emulação), eles se sentam 
na primeira fila do Norte.

Qual é o motivo para os Aprendizes se sentarem no 
Norte? Essa é uma pergunta muito comum em Loja e 
que costuma receber as mais variadas respostas, 
algumas totalmente sem nexo:

“Porque a pedra bruta está no lado ocidental do 
norte, e o Aprendiz é uma pedra bruta”.

“Porque o Aprendiz precisa ficar na Coluna da 
Força para ganhar força para o trabalho”.

“Porque o Aprendiz tem que ficar perto do Primeiro 
Vigilante, que o instrui”.

“Porque o Aprendiz tem que ficar de frente para o 
Segundo Vigilante, que é quem deve instruí-lo”.

Essas afirmações chamam a atenção para um outro 
ponto:

De onde tiraram que os Vigilantes são os responsá-
veis por instruir os Aprendizes e Companheiros? 
Existe alguma fala na Abertura e Encerramento dos 
trabalhos em que os Vigilantes assumem essa respon-
sabilidade? As instruções obrigatórias desses graus, 
que constam nos Rituais, são feitas pelos Vigilantes?

Respostas: Não. Apenas em algumas das cerimôni-
as inventadas de posse e nos Estatutos modernos das 
Obediências é que os Vigilantes “ganharam” essa 
responsabilidade. As instruções para Aprendizes e 
Companheiros não são presididas pelos Vigilantes. 
Elas são presididas pelo Venerável Mestre e apenas 
contam com a participação dos Vigilantes, assim 
como contam com outros Oficiais da Loja.

Você pode estar se perguntando agora: Então, por 
que diabos os Vigilantes são considerados responsá-
veis pela instrução de Aprendizes e Companheiros?

Simplesmente criou-se esse “hábito” por conta da 
equivocada interpretação de que os Vigilantes “gover-
nam” as colunas onde os Aprendizes e Companheiros 
estão sentados, então deveriam ser responsáveis por 
eles.

Os Vigilantes não são ritualisticamente os respon-
sáveis pela formação dos Aprendizes e Companheiros, 
independente de ser o 1º Vigilante para os Aprendizes 
e o 2º Vigilante para os Companheiros, ou vice-versa. 
Na verdade, os Oficiais da Loja são responsáveis por 
instruir Aprendizes e Companheiros conforme as 
instruções do Ritual, e sob comando do Venerável 
Mestre. É dever ritualístico do Venerável Mestre, que 
é o Mestre da Loja, definir se eles estão preparados 
para subir mais um degrau. Isso não deveria ser 
responsabilidade dos Vigilantes, apesar de se terem 
criado esse costume e legislado em favor disso. As 
dúvidas que um Aprendiz ou Companheiro por 
ventura possam ter deveriam ser sanadas pelo seu 
padrinho, o Mestre Maçom responsável pelo seu 
ingresso na Loja. É para isso que servem padrinhos, 
para garantir a formação de seus afilhados!

Enfim, com base nessas observações, verifica-se 
que as respostas dadas sobre o Aprendiz no Norte que 
são relacionadas à instrução dos Vigilantes não 
correspondem com a verdade.

Quanto à reposta de que o Aprendiz fica na Coluna 
da Força para ganhar força para o trabalho, isso é uma 
ofensa para a inteligência de cada maçom. 
Substituiremos o maço e o cinzel por alteres, se assim 
for! O efeito será melhor para tal simbologia!

Já a afirmação de estar relacionado com a posição 
da pedra bruta em Loja também é ilógica. Afinal de 
contas, em alguns ritos a pedra bruta não fica na 
Coluna do Norte, enquanto que Aprendizes permane-
cem lá! Então, qual é o motivo?

É simples. A Loja possui 03 Luzes que a governam: 
Venerável Mestre, Primeiro Vigilante e Segundo 
Vigilante. Essas 03 Luzes ficam localizadas em 03 
lados do templo: Oriente (VM), Ocidente (1º Vig) e 
Sul (2º Vig). Ora, o templo possui 04 lados, então um 

não possui Luz: o Norte! Por esse motivo, a Coluna do 
Norte é considerada o “lado escuro do templo”.

O Aprendiz até pouco tempo atrás era um candidato 
na escuridão, desejoso de receber a Luz. Seu lugar é no 
lado mais escuro do templo onde, simbolicamente, sua 
visão poderá se acostumar com a Luz que lhe é dada 
aos poucos. O Aprendiz está no hemisfério norte, 
enquanto o Sol está fazendo seu giro do Oriente para o 
Ocidente inclinado ao Sul, o que indica que o 
Aprendiz está no inverno do hemisfério norte, quando 
as noites são maiores que os dias, ou seja, a escuridão 
ainda prevalece sobre a luz do dia.

Isso está muito bem registrado nas instruções dos 
rituais mais antigos, mas se perdeu na evolução de 
muitos ritos e na constante “revisão” que quase todos 
sofrem constantemente.

 Kennyo Ismail 
Escritor e Palestrante
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O
h, quão bom é saber que teremos novos, e 
também reeleitos, Veneráveis Mestres. Irmãos 
que aceitaram essa árdua função dentro da sua 

Loja e por isso contam com todos os Obreiros para 
poderem exercer com competência e eficiência, a 
difícil missão de elevar o nome da Ordem Maçônica 
em todos os recantos do Brasil.

Passou-se o momento das disputas, das propostas e 
das eleições. Não há vencidos nem vencedores. Saiu 
ganhando a democracia maçônica que mais uma vez 
se fez presente no seio da Irmandade Fraternal. Somos 
homens esclarecidos, verdadeiros filhos da luz da 
sabedoria, e como tal deveremos agir. Não existe mais 
lugar para possíveis frustrações ou ressentimentos, 
agora cabe-nos aceitar o resultado das urnas e numa  
cadeia de união fortalecer os nossos ideais e trabalhar 
no sentido de fazer crescer dentro de cada um de nós o 
espírito de luta e de esperança numa sociedade mais 
justa, igualitária e sem qualquer tipo de preconceito, 
onde as pessoas se vejam e se sintam como irmãos de 

verdade, sob as bênçãos do Grande Arquiteto do 
Universo, que é Deus.

Aos novos Veneráveis Mestres devemos todo o 
respeito, toda dedicação e todo empenho para auxilia-
los numa gestão virtuosa, onde cada Loja seja uma 
célula de um corpo maior que é a Maçonaria. Uma 
Instituição que temos a obrigação de mantê-la pura, e 
somente através de bons exemplos e da efetiva 
participação junto à comunidade em que estamos 
inseridos seremos espelho, num mundo tão carente de 
fé e de caridade entre aqueles que o habitam. 

É chegada a hora das Lojas de todos os Orientes se 
unirem num projeto maior. Os tempos são outros e o 
momento é agora. Precisamos sair do obscuro e da 
inércia e aparecer com força total como um baluarte 
de virtude e de importância social, contra aqueles que 
insistem em tentar desmoralizar a Sublime Ordem de 
que tanto nos orgulhamos de pertencer, e isso só será 
possível se cada novo Venerável Mestre tiver o apoio 
incondicional de cada um de nós maçons. 

Qualquer movimento num outro sentido será 
desnecessário e nefasto. A Maçonaria está aberta a 
novas empreitadas e só depende do trabalho, do 
estudo e da participação entusiasmada dos homens 
que a compõe e que são o motivo maior da sua 
existência. Assim, temos que agradecer àqueles que 
se dispuseram e exercer o mais alto cargo de uma Loja 

Maçônica, sem nada receber, e saber que sem eles não 
seria possível o bom andamento dos trabalhos, e que, 
em se tratando de relacionamentos interpessoais entre 
iguais a sabedoria e a tolerância são fundamentais, 
sem, contudo, abrir mão da autoridade que lhe foi 
conferida pelo voto livre dos seus Irmãos. 

Façamos pois a nossa parte ajudando naquilo que 
nos couber, confiando, considerando e estimando 
respeitosamente os novos gestores das Lojas e toda 
sua Diretoria, para o bem da Arte Real, da sociedade e 
de nós mesmos, praticando a verdadeira filantropia e 
elevando o nosso espírito sobre a efêmera matéria. 

Serra - ES

Opiniões

Houve tempo em que a Professora 
Primária era respeitada, admirada,  bem 
remunerada e prestigiada pela sociedade.

O Magistério era o sonho de toda moça de 
família que, orgulhosamente, desfilava com 
seu uniforme azul, blusa branca com gravata, 
boina e sapato preto com meias brancas, que 
os rapazes faziam de tudo para flertar. 

Não exageramos quando afirmamos que, à 
época, no município  mandavam : o Juiz de 

Direito, o Delegado, o Padre e a Professora.
Era nobre o seu esposo ser conhecido como 

“marido da professora”.
Convidada de honra nas solenidades 

Municipais e Governamentais pelo prestígio, 
tinha orgulho da profissão e do vencimento 
mensal que dava para todas as despesas e 
comprar joias.

A educação e o respeito imperavam nas 
salas de aula e os alunos, de pé e em silêncio, 
cantavam os hinos Nacional e da Bandeira, 
que os cadernos traziam em suas capas.   

Autoridades e comunidade, faziam questão 
de cumprimentar a Professora, porque fazê-
lo em público era sinal de prestígio.

O tempo fluiu levando com ele para as 

páginas empoeiradas do passado  tudo de bom 
que nutria o sonho de alimentar a educação e 
destravar a cegueira do analfabetismo.

A Professora Primária, apesar de sua 
importância no mundo da educação, continua 
marginalizada, passando por necessidades 
financeiras e muitas sem condição de comprar 
remédios, enquanto que a mídia anuncia que 
no Congresso Nacional um mordomo, só 
para servir cafezinho, recebe mais de R$ 
18.000,00 (dezoito mil) por mês e por aí vai.

Com esta desastrosa inversão de valores, 
pouco ou nada resta a sábia, incansável e 
sonhadora Mestra da educação e da instrução. 

*Boris Castro
Jornalista – Advogado – Consultor da Fazenda e 

 Diretor da A.E.I.- Juiz do Tribunal Maçônico 

*Ir Boris Castro
Advogado e Jornalista

http://www.pousadadobezerra.com.br
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Aproveitaremos a oportunidade deste espaço 
para falarmos sobre os Avataras, tentando 
elucidar um pouco mais seu hercúleo e 

altruístico trabalho em prol da evolução da 
humanidade. A ideia é trazer à Luz um assunto que, por 
tempos, esteve encoberto pela interpretação errônea 
das religiões. Quando falamos desses Excelsos Seres 
procuramos dar um enfoque dentro do que nos ensina a 
Sabedoria Iniciática das Idades, abordando sua origem 
e seu excelso trabalho em prol da evolução da mônada 
humana.

Nenhum desses Mestres da Sabedoria como Jesus, 
Budha, Krishna, Maomé, Lao-Tsé, Confúcio criou 
religião alguma. Seus excelsos ensinamentos que, ao 
longo do tempo, foram transformados naquilo se 
instituiu como religião. 

Eles trazem, em cada época, as Boas 
Novas, as novas diretrizes para cada 
ciclo.

Trata a Tradição Oculta que após o 
período atlante, época em que os 
Deuses conviviam com a humanidade 
na face da Terra, alguns seres humanos 
daquela civilização, detentores dos 
conhecimentos da mais alta magia, 
cegos pela ganância do poder e do 
material, sacrificara Seres da mais alta 
espiritualidade, fazendo, com isso, que 
o Eterno modificasse suas diretrizes 
q u a n t o  à  t r a n s m i s s ã o  d o s 
ensinamentos à humanidade.

Após esse episódio, a Consciência 
Divina  passa  a  se  manifes tar, 
ciclicamente, em sacrifício, melhor 
seria dizer “em Sacro-Ofício, na face da Terra, a fim de 
continuar seu altruístico trabalho de guiar a evolução 
humana, através dos Avataras. Cada um, em sua época, 
conforme o excelsitude do trabalho a executar, traz um 
potencial, um percentual da Consciência Divina.

Ao estudarmos a origem de todas as Tradições, 
perceberemos que o Conhecimento Divino, por eles 
trazidos, sempre foi o mesmo, diferindo, é claro, 
quanto à época, à região do planeta e à civilização em 
que surgiu. Um mesmo princípio, porém com uma 
roupagem diferente em cada ciclo, encobrindo a 

Verdade Única, que é imutável. Na verdade, somos nós 
que nos modificamos com relação a ela.

Muito embora, sabemos que este assunto seja para 
muitos, ainda, um grande mistério, pois, de fato, 
transcende a compreensão de nossa mente comum. 
Cabe a nós, despertar nosso 5º princípio, o mental 
abstrato, a quintessência, objetivo das Iniciações no 
presente ciclo, para percebermos as entrelinhas dessas 
Verdades.

Razão de ser das Iniciações, “Iniciar” é dar início a 
uma ação interna, despertando ou ressuscitando o 
Mestre dentro de cada um, nosso Eu verdadeiro, nosso 
princípio divino. Sem transformarmos a Iniciação 
Simbólica em uma Iniciação Real, interna e 
verdadeira, não teremos olhos de ver, ou veremos sem 
enxergar o que está, hermeneuticamente, oculto nas 
entrelinhas dos excelsos ensinamentos trazidos por 
esses Grandes Iniciados.

Temos, através de diversos textos, destacado o 
excelso Trabalho de um Mestre de Sabedoria, narrando 
sua Vida e Obra, seus exemplos e ensinamentos, mas 
nada disso tocará nossos corações e mentes se nossos 

olhos estiverem encoberto pelas vendas da 
materialidade e dos falsos conceitos. Tudo isso será, 
apenas, “legal” de se ler, mas não penetrará em nosso 
íntimo e pouco ou quase nada nos modificará se 
estivermos encarando nossa Ordem, que é uma Escola 
de INICIAÇÃO, como um clube de serviço, a fim de, 
apenas, nos beneficiarmos, através do relacionamento 
com esse ou aquele Irmão.

Se soubéssemos o compromisso que ousamos 
assumir quando nos propomos entrar em uma Ordem 
Iniciática, muitos, jamais, teriam aceitado participar. O 

caminho iniciático é estreito e perigoso, quando damos 
um passo à frente, abre-se um abismo as nossas costas. 
Voltar ou tomar atalhos poderá ser fatal.

Se, de fato, a humanidade conseguisse entender o 
real papel dos Avataras não estaria tão materializada e 
tão distante de Deus. Somos privilegiados em poder 
estar dentro de uma Escola de Iniciação e não podemos 
desperdiçar a oportunidade evolucional que se abre 
como um Portal, conduzindo àqueles que a entende a 
leva a sério a um novo estado de consciência.

Na atualidade, a Maçonaria, em sua filosofia 
esotérica, custodia todo o ensinamento milenar, 
ensinado em diversas religiões do mundo. Entretanto, 
para que nos condicionemos para sorver tão excelsos 
ensinamentos, faz-se necessário transpor os três 
Portais de nossa augusta Ordem. O material, que dá 
ingresso à instituição, conhecida por todos seus 
membros; outro, de suma importância, o Esotérico, 
rico em simbologia, alegorias e ensinamentos, que, 
somente, possibilita ser transposto pelos buscadores da 
Verdade, através de esforços próprios. A esses, como 
prêmio, estará reservado a “Chave dos Conhecimentos 
Iniciáticos”, que lhe dará acesso ao Terceiro Portal, o 
da Espiritualidade. 

Infelizmente, em sua enorme maioria, os Maçons 
transpassam, apenas, o Primeiro, poucos 
percebem que existe um Segundo, e 
raríssimos são aqueles que o conseguem 
transpor, reunindo virtudes para tomar 
posse da “Chave”, que lhes permitirá o 
ingresso pelo Terceiro Portal, a fim de 
reencontrar o seu verdadeiro Mestre 
(Interior).

“O Mestre aponta o caminho, o 
discípulo segue sozinho, até encontrar,

Novamente, o Mestre, desta vez, 
dentro de si mesmo!”

(Professor Henrique José de Souza.)

Caro leitor reflita nessas humildes 
linhas que ouso escrever. Que sirvam de 
sinete a despertá-lo para a realidade. 

Destine alguns minutos para uma reflexão e comece 
um diálogo com seu Eu verdadeiro, o seu Eu espiritual. 
Travando esse diálogo entre o Eu material e o Eu 
espiritual, estará fazendo o encontro de “Eus”, melhor 
dizendo o encontro de Deus. Fica aqui uma 
“revelação”, desculpe a ousadia, já que estou muito 
aquém para transmitir revelação, a não ser no sentido 
de re-velar ou velar de novo!

Desperte o Mestre que está dentro de você! Esse é o 
caminho!

Ir Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

Geral

http://www.entreirmaos.net
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Um dos principais alvos da campanha de vacinação 
antigripe, os idosos podem não estar se 
beneficiando tão bem da proteção quanto se 

poderia imaginar. A boa notícia é que com uma dose de 
atividade física regular, a produção de anticorpos pode ser 
de duas a três vezes maior do que naqueles que não se 
exercitam. É o que mostra um estudo que comparou o 
efeito da vacina em idosos sedentários e ativos.

O imunologista André Bachi, da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), em sua pesquisa de pós-
doutorado, partiu do fato de que, enquanto em pessoas 
jovens ou adultas a eficiência da vacina é de 90%, em 
idosos, fica em torno de 50%. O pesquisador queria 
descobrir se era possível fazer algo para mudar esse 
cenário. Ele investigou ao longo de 2 anos 110 voluntários, 
de ambos os sexos, divididos em três grupos: um de idosos 
que já se exercitavam regularmente havia alguns anos, um 
que estava começando a fazer atividades físicas e um 
terceiro, de idosos, para controle.

A ideia era aplicar a vacina e observar a resposta do 
sistema imunológico. Amostras de sangue foram coletadas 
antes e 30 dias após a vacinação de todos. Num primeiro 
momento, o grupo mais ativo teve o melhor desempenho, 
chegando a apresentar uma quantidade de anticorpos 
200% maior que nos demais.

O segundo grupo, porém, não tardou a mostrar uma 
melhora. Quatro meses depois de iniciados os exercícios 

aeróbicos e localizados, por pelo 
menos uma hora, três vezes por 
semana, a produção de anticorpos já 
era 50% maior. Um ano depois, já se 
assemelhava a dos idosos mais 
ativos.

“É natural do processo de 
envelhecimento uma diminuição da 
resposta do sistema imunológico”, 
explica o pesquisador. É por isso que 
tem idosos que, apesar de tomar a 
vacina, ainda de vez em quando 
pegam a gripe. O que não significa que não vale a pena 
tomar a vacina.

“Ela continua sendo importante porque é uma 
estratégia para reestimular o sistema imune, mantê-lo 
funcionando. Mas não é em todo mundo que isso vai dar 
certo. Em média para a população, a cada cem idosos, 
metade estará protegida”, diz.

Sem gripe nem dores. Daí a importância da atividade 
física, aponta o trabalho. Durante a pesquisa não foi 
alterado nenhum outro hábito dos voluntários, como 
alimentação ou rotina diária, a única variável foi a 
introdução de exercícios naqueles que não faziam.

Foi o caso de Anadira de Freitas Nomi, de 66 anos, que 
começou a fazer academia na época da pesquisa e continua 
até hoje, se exercitando cinco dias por semana. Ela lembra 

que sempre tomava a vacina, mas 
virava e mexia ficava gripada ou 
resfriada, fora as dores no corpo 
causadas por uma artrite reumatoide. 
“Não pego mais nem resfriado. Fez 
muita diferença. Tudo melhorou. 
Antes eu nem conseguia escovar o 
cabelo, de tanta dor no ombro”, conta.

Ela e os outros voluntários que 
participaram da pesquisa fazem aulas 
no Clube Escola Ibirapuera, ligado a 
prefeitura. Os mais antigos do grupo 

já viraram atletas, como Rena Yamaguchi, de 71 anos, que 
participou dos Jogos Regionais de Idosos e mostra 
orgulhosa uma foto em que estão todos fazendo uma 
pirâmide humana. “Gripe nunca mais!”

Bachi frisa, porém, que não é preciso ser mega atleta 
para  consegui r  melhorar  o  e fe i to  da  vac ina .  
“Também não é caso de só fazer uma caminhadinha leve. 
Tem de ser de intensidade moderada e tem de ser regular, 
pelo menos três vezes por semana”, afirma. “Mas o mais 
bacana que vimos é que só um anos depois o ganho já é 
visível. Ou seja, quem começar agora, já vai se beneficiar 
melhor da campanha de vacinação do ano que vem.”

Por Giovana Girardi - O Estado de S. Paulo

Dicas de saúde

Os países membros da organização de saúde da ONU, a 
OMS (Organização Mundial da Saúde) reunidos em 
Genebra, na Suíça, desde 20 de maio, decidiram na noite de 
segunda-feira adotar o plano de ação contra doenças como 
as cardiovasculares, o câncer ou a diabetes crônica.

O plano procura modificar modos de vida considerados 
prejudiciais, que incluem fumar, consumir bebidas 
alcoólicas ou comer alimentos que podem prejudicar a 
saúde e propiciar enfermidades não contagiosas, com o 
objetivo, entre outras coisas, de conter o aumento da 
obesidade no mundo até 2020.

"A luta contra a obesidade é uma prioridade. É um dos 
principais fatores da luta contra as doenças não 
contagiosas", declarou Francesco Branca, diretor do 
departamento da OMS responsável pela nutrição para a 
saúde e o desenvolvimento.

Segundo um estudo publicado há dois anos que 
examinou a evolução do sobrepeso entre 1980 e 2008 nas 
pessoas com mais de 20 anos, em 2008 mais de 10% dos 
adultos no mundo eram obesos.

Nos países ricos, os Estados Unidos eram 
o mais afetado pela obesidade, seguido por 
Nova Zelândia, enquanto a população do 
Japão registrava o menor índice de 
sobrepeso.

Na América Latina, os mais afetados 
eram México, Argentina, Cuba e Brasil.

O plano da OMS, que inclui várias 
medidas, destaca a necessidade das 
empresas de alimentos e bebidas de reduzir 
os níveis de sal e açúcar adicionados aos 
produtos, assim como de substituir as 
g o r d u r a s  s a t u r a d a s  p o r  g o r d u r a s 
insaturadas, além da redução das porções.

Também pede às autoridades nacionais um controle 
maior da publicidade de comidas e bebidas prejudiciais à 
saúde dirigida às crianças, com o objetivo de reduzir a 
obesidade dos menores.

A Aliança Internacional de Alimentos e Bebidas 
(IFBA), integrada por grandes empresas do setor, como 

C o c a - C o l a ,  K e l l o g ' s , 
McDonalds, Nestlé, Pepsico 
ou Unilever, afirma apoiar o 
plano da OMS, mas não 
concorda com a idéia de novos 
impostos.

O grupo adverte que isto 
poderia estimular as pessoas 
m a i s  p o b r e s  a  c o m p r a r 
produtos mais calóricos e 
menos nutritivos.

"As medidas fiscais que 
procuram especificamente 

mudar o comportamento são difíceis de elaborar e de 
aplicar", declarou Jane Reid, da IFBA, à AFP em um e-mail.

Impostos deste tipo "teriam efeitos mais duros para as 
famílias de baixa renda", que poderiam compensá-los 
"comprando alimentos mais energéticos e menos 
nutritivos", afirmou a IFBA.

Organização Mundial da Saúde quer limitar a obesidade no mundo
Fonte: AFP/ Folha de S. Paulo

As autoridades nacionais de saúde deveriam estudar 
possíveis impostos sobre os alimentos e bebidas com altos 
níveis de sal, açúcar e gorduras saturadas como forma de 
reduzir a obesidade no mundo.

A recomendação está num plano de ações que a 
Organização Mundial da Saúde aprovou durante a 
Assembleia Mundial da Saúde, que terminou em Genebra. 
O  p r inc ipa l  f oco  é  a  p r evenção  de  doenças 
cardiovasculares, câncer e diabetes.

Segundo a OMS, 36 milhões de pessoas morrem todos 
os anos no mundo por doenças como câncer, diabetes e 

hipertensão, muitos dos casos associados à obesidade. A 
meta do plano é a redução de 25% das mortes até 2025.

Além de mais impostos aos "podritos", o plano propõe 
modificações de hábitos de vida, como tabagismo, 
sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas e de 
alimentos prejudiciais à saúde, como forma de conter o 
aumento da obesidade no mundo até 2020.

Com já sabíamos, entre os países ricos, os Estados 
Unidos lideram o ranking de obesos. A Nova Zelândia vem 
em seguida. Na América Latina, os países mais afetados 
pela obesidade são México, Argentina, Cuba e Brasil.

O plano também pediu às autoridades nacionais um 
controle maior da publicidade de comidas e bebidas 
prejudiciais à saúde dirigida às crianças, com o objetivo de 
reduzir a obesidade infantil. No Brasil, a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) chegou a aprovar uma 
norma que previa a exigência de alertas em anúncios de 
alimentos com muito sódio, gordura e açúcar. A regra, 
porém, foi contestada na Justiça e não entrou em vigor.

A Aliança Internacional de Alimentos e Bebidas 
(IFBA), integrada por grandes empresas do setor, como 
Coca-Cola, Kellog's, McDonalds, Nestlé, Pepsico ou 
Unilever, afirma apoiar o plano da OMS, mas não 
concorda com a ideia de novos impostos.

O grupo advertiu que isso poderia estimular as pessoas 
mais pobres a comprar produtos mais calóricos e menos 
nutritivos.

Apesar de ser improvável que países como o Brasil 
sobretaxem alimentos prejudiciais à saúde, a proposta da 
OMS toca num ponto importante e que merece ser 
discutido com mais afinco pela sociedade.

O problema da obesidade e do aumento galopante das 
doenças crônicas associadas a ela pertence a todos nós, 
magrinhos ou gordinhos. São anos e anos mal vividos ou 
encurtados por doenças evitáveis e uma conta cada vez 
mais alta aos sistemas de saúde. E não se vê no front 
nenhuma política pública consistente para reverter esse 
perverso cenário.

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

*Cláudia Collucci 
Fonte: Folha de São Paulo
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G
eraldo Gonçalves da Costa, cidadão de qualidades 
especiais passou a integrar o Grande Oriente do 
Estado de Goiás em dezembro de 1988, na Loja 

“Alvorada Goiana”. Como jurista, competente operador 
do Direito, prestou seu apoio ao Tribunal de Justiça 
Maçônico, chegando a presidente e no momento juiz do 
Tribunal Eleitoral. Temos muito orgulho de tê-lo em 
atividade de elevada importância em favor de nossa 
instituição.

Mas ele é bem mais. Sensível, poeta, homem das letras, 
professor, coroou sua carreira como desembargador.

Dele recebi com carinhosa dedicatória o seu livro, 
“Utopia Poética”, lançado no dia 11 de junho, no Salão 
Nobre da Corte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
presidido pelo desembargador Nei Teles de Paula, ser 
humano envolvido com as coisas do espírito e da inteligên-
cia.

Outro evento cultural no espaço da Justiça Goiana 
acontecerá no dia 18 de junho, às 20 horas, no mesmo local 
do lançamento da publicação “Utopia Poética”. Exposição 
de quadros “Mandala: o Disco do Sol”, da artística plástica 
Simone de Andrade, esposa de Olavo Junqueira de 
Andrade, maçom, membro do Conselho Estadual de nossa 
Ordem e juiz de Direito de Goiatuba. Convite que faço aos 
amigos leitores para o lançamento e visita à exposição que 
permanecerá aberta até o dia 5 de julho, no hall de entrada 
do Tribunal de Justiça.

É extremamente positivo, salutar, benfazejo existir 
uma Comissão Cultural presidida pelo desembargador 
Itaney Francisco Campos, em atividade, que acolhe e 
divulga em suas diversas modalidades, as produções das 
manifestações culturais goianas.

Ao apresentar “Utopia Poética”, Itaney Francisco 
Campos sensibilizado diz: “Textos para se ler com os olhos 
da alma, reunião de composições de caráter lírico, permea-
das de poesia, de ternas lembranças e reflexões existencia-
is”.

Derramando poesia, abrindo seu coração poético, 
Gabriel Nascente, assessor da Comissão Cultural, afirmou 
no momento do lançamento, que “a poesia de Geraldo 
Gonçalves da Costa é motivada pelo espetáculo cotidiano 
da vida, naquilo que ondula entre tristezas, lutas, confis-

sões, renúncias, decepções e alegrias, de 
sentimentos sobretudo, que se relacionam dentro de um 
circuito familiar e cristão, onde uns se completam com 
calor dos outros”.

Li de uma só vez “Utopia Poética”, Editora Kelps. 
Agora estou relendo para absorver com calma as mensa-
gens iluminadas, sentidas, chorosas, alegres e de recorda-
ções de uma vida conquistada por dedicação e vontade de 
vencer. Vou ao prefácio do presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, Nei Teles de Paula, que sobre 
Geraldo Gonçalves da Costa diz:

“É antes de tudo, um vencedor, tanto que ao término do 
curso primário no grupo escolar Hermínio de Amorim, na 
cidade de Cromínia, à época distrito de Piracanjuba, foi 
escolhido orador da turma. Dos recônditos da fazenda 
Dourados, alçou voo tormentoso e difícil, para exitosa 
carreira de advogado, graças à sua pertinácia e amor aos 
estudos. Foi também orador da turma única de formandos 
de Direito e de todos os demais cursos da Universidade 
Federal de Goiás. Foi auxiliar de farmácia no bairro de 
Campinas, em Goiânia, aos 15 anos de idade. Funcionário 
do Tribunal que integrou de 1967 a 1976 e depois revelou-
se bem sucedido e competente advogado.

Destacou-se como professor na Faculdade de Direito 
da Universidade Católica de Goiás e na Faculdade de 
Direito da UFG. Conselheiro da OAB, Procurador Geral 
do Estado de 1991 a 1994, atualmente desembargador. 
Pontifica como autor de trabalhos jurídicos a começar pela 
publicação, em edição esgotada “Curso prático de locação 
de imóveis – residenciais e não residenciais”.

Este é Geraldo Gonçalves da Costa, que rodeado de 
colegas da magistratura, membros de diversas academias, 
professores, advogados, ex alunos, amigos, familiares e 
irmãos de maçonaria, apresentou o livro “Utopia Poética”.

No mesmo prefácio é afirmado: “O autor relata 
momentos de angústia, quando teve que baixar a um leito 
de dor, um leito de hospital. Seu livro é, antes, um cântico 
de fé e superação, refletindo as dores do corpo e da alma. 
Seus poemas revelam-se cânticos mais que de superação, 
de amor à vida e à família, pontificando ternuras”.

A mim você falou poeta Geraldo, com expressão 
nascida da alma, muita inspiração e emoção, com palavras 
vivas que choram e riem.

No poema “Reflexão”, aos poderosos: “Refletir é 
visualizar as pompas, Luxuosas e a volúpia, Contrastando 
a miséria escabrosa, É presenciar os poderosos, Fazerem 
injustiça, Aos humildes desamparados da lei”.

“Para Sulivan”, seu ex aluno, vida eliminada pela 
violência de um assassinato,  a homenagem em versos: 

“Abraçastes sempre as causas justas, desafiantes, 
Corajosamente defendeu o patrimônio, o ambiente, Com 
os humildes foi compreensivo e tolerante, Com os podero-
sos, firme, intransigente”.

Aos seus netos, João Gabriel e David, com o encanta-
mento de todos os avós: “Trouxeram alegria aos seus avós 
e pais, Encheram de esperança nossos lares, Renovando as 
forças e acalmando os ais, De combalidas vidas e pesares”.

“Campinas de Goiânia” em suas lembranças: Tu 
nascestes “Campininha das Flores”, Terra amada, venturo-
sa e querida, Terra de tantos amores, Terra de gente boa, de 
gente amiga. Lembro-me de tuas praças, de teus bares! 
Praça Joaquim Lúcio, da Matriz, Bar do Chico e compa-
nhia. E também de teus lupanares. Da Avenida 
Pernambuco, da P-16 e da Avenida Bahia”.

Emoções fortes afloraram em mim, quando li e reli 
“Para Lílian, minha mulher”. Texto em que você é o 
Geraldo Gonçalves da Costa, de fé, fervoroso, justo, 
romântico e agradecido.

“Lilian é, a um só tempo, mulher forte e terna, Que me 
ampara e estimula para a vida, Nos momentos adversos, é 
determinada e corajosa. Nas horas das bonanças, é terna e 
amorosa.

Quando a doença me abateu, foi ela que com fé me 
socorreu, Amparou-me nos seus braços, Sustentou-me 
com seu abraço.

Indignou-se quando fui rebelde, Acalmou-me em seu 
regaço. Agradeço a sua paciência, às vezes impaciente, nos 
momentos de aflição e dor. Sei que tudo foi possível pelo 
seu extremado amor. Até quando “benzinho” soava mais 
como um xingamento, para em seguida transformar-se em 
terna esperança de vida. Lílian, fica aqui meu reconheci-
mento a você, De seu “benzinho” (velhinho) do AVC”.

De sua “Piracanjuba” não esquecestes: “Da lendária 
união de dois amores, Entre Piracan e Jubará, Tu nasceste 
benfazeja das flores! Que me deste o berço e a vida, Terra 
amada dos meus pais. Toda vez que te vejo, Renovo 
minhas forças e esqueço-me da vida sofrida. De motejo em 
motejo e de meus ais”.

Geraldo, nome de origem germânica, indicando pessoa 
capaz de enfrentar desafios, raramente desistindo de lutar 
por um objetivo. Submisso e sereno, Geraldo fala ao “Fiel 
Companheiro”, finalizando o seu livro, “coletânea de 
poemas esparsos que versam sobre o amor, a luta, a dor, a 
superação e a fé”, assim orando: “No meu caminho 
encontrei pedras e montanhas íngremes, que sozinho não 
poderia remover nem transpor. Então busquei ajuda de um 
fiel companheiro, cheio de amor e luz. Seu nome todos 
sabemos: É JESUS!”

Crônicas

 Ir Barbosa Nunes

Grão-Mestre Geral Adjunto eleito
 do Grande Oriente do Brasil

A simpatia, respeito e admiração que conquistamos 
são reflexos das nossas atitudes que são ditadas pela 
nossa experiência de vida e da forma como nos com-
portamos no ambiente de convivência pessoal e profis-
sional, pois se traduzem na reciprocidade de caráter 
com base na valorização, respeito e educação com que 
tratamos as pessoas que estão ao nosso entorno, não 
importando qual seja a sua condição social e/ou posi-
ção profissional.

Se procurarmos incorporar os preceitos desta máxi-
ma: “trate a todos como você gostaria de ser tratado”, 
com certeza estaremos construindo um ambiente sau-
dável e confortável para que possamos assim fortalecer 
os nossos relacionamentos com as pessoas do nosso 
convívio pessoal e profissional, pois elas passarão a 
nos enxergar com uma aura diferente e se deixarão 
envolver mais facilmente por este padrão de vibração.

É certo que no mundo corporativo nós convivemos 
no nosso dia a dia com pessoas dos mais diferentes 
tipos e contextos, algumas se mostram amáveis e aten-
ciosas, outras autoritárias e arrogantes, algumas até 
mesmo invejosas. Porém, estes comportamentos são 
naturais, porque fazem parte da natureza do ser huma-
no e estão intimamente relacionados ao grau de adian-

tamento de cada um na escala evolutiva do progresso. 
Isto não acontece somente na empresa “A” ou “B”, 

acontece em todas as empresas e é fundamental que 
aprendamos a conviver com este tipo de situação, res-
peitando a todos para que possamos conquistar digna-
mente o nosso espaço. Portanto, procurem vigiar e se 
policiar para não cair nas armadilhas do desânimo, da 
falta de interesse, da falta de iniciativa, pois são atitu-
des que denotam um estado de imaturidade da persona-
lidade. 

Ser respeitoso e obediente não significa necessaria-
mente subserviência, porque o obediente é aquele que 
tem a humildade de reconhecer suas limitações e pro-
cura aprimorar novas ideias para que exercite a mente 
na busca de novos conhecimentos, para que assim 
adquira mais aprendizado.

É comum vermos profissionais que se mostram 
humildes, obedientes e respeitosos, às vezes pela impo-
sição de cargos e, condicionados a própria posição hie-
rárquica que ocupam. No entanto, estes profissionais 
têm suas perspectivas e objetivos claros, porque quan-
do atingem certo grau de maturidade intelectual e 
moral, procuram se desvincular e passam a trabalhar a 
sua independência.

Ao contrário dos obedientes, os subservientes se 
comportam de certa forma com atitudes comodistas, 
não têm iniciativa e se apresentam com uma postura de 
anulação até mesmo com relação aos seus objetivos 
pessoais, porque se sentem bem ao trocar sua indepen-
dência pela vontade dos outros.

Alguns especialistas têm relatado que problemas 
relacionados ao servilismo ou da subserviência são 
gerados muitas vezes na infância pelos próprios pais ou 
educadores que muitas vezes instigam o medo e o casti-

go como forma de obter a obediência. Os reflexos deste 
tipo de conduta ficam enraizados na personalidade e 
quando a criança atinge a idade adulta se torna total-
mente dependente dos outros, porém, alimentam o com-
plexo da autoridade. 

Alguns psicólogos asseveram que muitos desequilí-
brios dos conflitos herdados na infância podem com-
prometer a personalidade levando a pessoa a sentir uma 
necessidade de autoafirmação, quando procuram com-
pensar esta deficiência incorporando sentimentos de 
autoridade e impondo seus métodos para exigir uma 
obediência passiva.

Com certeza vocês já devem ter observado por vári-
as vezes pessoas neuróticas que adoram dar ordens. 
Vejam que normalmente estas pessoas apresentam um 
comportamento de certa forma agressivo e, quando 
desejam algo, não pedem, exigem, porque estão sem-
pre procurando trabalhar a mente daqueles que lhes são 
hierarquicamente subordinados para que se tornem 
submissos. 

Infelizmente no mundo moderno ainda continua-
mos nos deparando com pessoas que trazem enraizadas 
estes sentimentos agressivos. Quando se defrontarem 
com este tipo de profissional, procurem demonstrar 
humildade, porém, não se deixem levar pela submissão 
evitando assim que se tornem um condescendente em 
exagero.

“Moldar a sua vida em torno da opinião dos outros 
não é nada mais do que a escravidão”. (Lawana Black-
well). Pensem nisso!

*Tomé Castro é consultor
 comercial e palestrante

(11) 97151-2748

Ir Tomé Castro
Consultor Comercial

e Palestrante
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No filme Indiana Jones e Os Caçadores da Arca 
Perdida, o que sobressai é o movimento, a aven-
tura. Indiana Jones (Harrison Ford) , o arqueólo-

go cheio de truques,  mais que um professor de arqueo-
logia, é um aventureiro que ganha a vida dando aulas 
para mocinhas românticas e caçando tesouros arqueo-
lógicos pelo mundo afora. Nesse filme, sua meta é 
encontrar a Arca da Aliança, artefato sagrado da reli-
gião hebraica, perdido há mais de dois mil e  quinhen-
tos anos. Só que seus principais concorrentes são os 
nazistas, que também estão atrás desse fantástico 
tesouro arqueológico. Por que, só Deus imagina....

O que nem todo mundo sabe é que existem registros 
históricos que provam que os nazistas acreditavam 
realmente que a Arca da Aliança e o Santo Graal eram 
verdadeiras realidades históricas e não mitos. E anda-
ram fazendo muitas expedições pelos países do Orien-
te Médio e África em busca desses artefatos. Eles acha-
vam que essas relíquias históricas poderiam lhes con-
ferir poderes extraordinários. Assim, o filme Indiana 
Jones é uma ficção, mas nem tanto....

Segundo se lê em Êxodo, 25:10:22, o Senhor instruiu os 
hebreus para construírem a Arca da Aliança do seguinte 
modo:

“Farão uma Arca de madeira de acácia; seu comprimen-
to será de 2 côvados e meio (1,11 m) e um côvado e meio de 
largura (66,6 cm) e sua altura 1 côvado e meio (66,6 cm). Tu 
a recobrirás de ouro puro por dentro, e o farás por fora; em 
volta dela porás uma bordadura de ouro. Fundirás para a 
arca quatro argolas de ouro, que porás nos seus quatro pés, 
duas de um lado e duas do outro. Farás 2 varais de madeira 
de acácia, revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixa-
das dos lados da arca para se poder transportá-la. Uma vez 
passados os varais nas argolas, delas não serão mais removi-
dos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também 
uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de dois 
côvados e meio e a largura de um côvado e meio. Farás dois 
querubins de ouro; e os farás de ouro batido, nas duas extre-
midades da tampa, um de um lado e o outro de outro, fixado 
de modo a formar uma só peça com as extremidades da tam-
pa. Terão estes querubins as asas estendidas para o alto e 
protegerão com elas a tampa, sobre o qual terão a face incli-
nada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca 
o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo. E é de cima 
da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da 
aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israeli-
tas."

Mistério
Porque tantas estranhas e esotéricas instruções para a 

construção de um recipiente que se destinava a guardar as 
instruções de Deus aos seus eleitos? Algum motivo haveria 
de ter. 

Em primeiro lugar, é sabido que a Arca deveria servir para 
depósito de três objetos de suma importância religiosa para os 
israelitas, porque representavam manifestações divinas de 
primeiro grau junto aos seus eleitos. Esses objetos eram as 
tábuas da Lei, contendo os Dez Mandamentos escritos direta-
mente pelas mãos de Deus; o outro era um pote contendo o 
Maná (alimento que Deus fez cair do céu para alimentar o 
faminto povo hebreu no deserto), e o terceiro objeto era o 
cajado de Arão, um pedaço de pau que floresceu milagrosa-
mente, como prova de sua indicação para Sumo-Sacerdote da 
nascente religião hebraica. Esses três objetos eram símbolos 
da graça de Deus, manifestada para organização (a lei), o 
sustento (o maná) e o governo (o cajado) do povo de Israel.

Segredos Arcanos
Mas tanto a Arca da Aliança quanto o Tabernáculo cons-

truído para hospedá-la são claras alegorias que estão conecta-
das com ensinamentos iniciáticos do mais alto significado.

Em primeiro lugar os materiais de que ela era feita deno-
tam um simbolismo estreitamente ligado ao ensinamento 
arcano: ouro e madeira de acácia. O ouro, desde as mais remo-
tas eras é o metal sagrado por excelência. Considerado metal 
incorruptível, ele é o símbolo da perfeição entre os elementos 
da natureza e o corolário da mais fina obra universal. Dai a 
sua importância na arte da alquimia, por exemplo, onde a 
transformação do metal comum em ouro significa também o 
ideal do aperfeiçoamento espiritual no mais alto grau. Já a 
madeira de acácia era o símbolo da regeneração. Consta que 
os faraós, ao sentirem a aproximação da morte pediam para 
serem colocados aos pés de uma acácia para que ela os encon-
trasse embaixo dessa árvore sagrada. Essa providência ajuda-
va o espírito a se libertar e encontrar o caminho da regenera-
ção. Na Maçonaria a acácia também é cultuada como símbolo 

da regeneração espiritual.(1)
Quanto às características de tamanho da Arca, estas 

tinham a ver com a geometria sagrada. Dois côvados e meio 
de comprimento por um côvado e meio de largura, e a mesma 
medida da largura para a altura. Um côvado media aproxima-
damente 44,45 cm, o que perfaz cerca de 1,11cm para o com-
primento e 66,6 cm para a largura e a altura da Arca. Esses 
números, na tradição cabalística, são representativos de ver-
dades iniciáticas. Primeiro, os números ímpares são conside-
rados divinos, enquanto os números pares são humanos. Na 
simbologia do oriente eles são positivos (Yin) e negativos 
(Yang). Na geometria sagrada o 1 é o número da divindade, 
enquanto o 6 é “número de homem”.(2)

Um gerador de energia?
Assim, as medidas pares e ímpares da Arca denotam a 

aliança entre o humano e o divino e condensam o segredo da 
manifestação da energia universal. Sua disposição geométri-
ca, em termos arquitetônicos, foi especialmente planejada 
para servir como uma espécie de “pilha”, onde a energia uni-
versal seria acumulada. Segundo antigas tradições, esse era 
um artefato já conhecido pelos sacerdotes egípcios, que cos-
tumavam construir equipamentos semelhantes em seus tem-
plos.

Uma tradição egípcia muito antiga sustentava que esse 
tipo de artefato era proveniente da cultura Atlântida, que o 
usava como sendo um equipamento capaz de gerar a energia 
vital. Essa energia, chamada pelos Kahunas (indígenas da 
Polinésia) de Mana (Maná) é a mesma que os hindus denomi-
nam prana, os japoneses ki e os chineses chi. Ela é captada a 
partir das propriedades dos alimentos e do ar que respiramos. 
Dai o desenvolvimento de práticas iogues destinadas a captar 
essa energia através de exercícios apropriados. Dessa forma 
se entende a alimentação dos hebreus no deserto com o maná 
que caia do céu como um exercício por eles praticado para 
captar essa energia, capaz de mitigar inclusive a fome. Jesus 
também se referiu a essa energia em uma passagem do seu 
Evangelho quando ele diz aos seus discípulos: “eu para 
comer, tenho um manjar que vós não conheceis.”(3) 

Tradições cabalistas também ensinam que as Tábuas da 
Lei, que Moisés guardou dentro da Arca, não continha 
somente os Dez Mandamentos. Estes eram, na verdade, ape-
nas regras escritas acerca de comportamentos que Deus teria 

ditado aos hebreus. A energia que fluía da Arca Sagrada, 
entretanto, não provinha diretamente das pedras que conti-
nham a lei, mas sim do testemunho que Deus deu a Moisés, ou 
seja, o ensinamento secreto que Ele lhe comunicou. Esse 
ensinamento seria a correta interpretação e a utilização da 
Árvore da Vida, fórmulas sagradas que lhe permitia invocar o 
Nome Sagrado de Deus para ativar a energia que essa fórmula 
mágica encerrava. Daí a ênfase colocada nos comandos “po-
rás na Arca o testemunho que eu te dei”, que aparecem duas 
vezes no texto que ensina como a Arca deve ser construída. 
(4)

Por isso somente os sacerdotes levitas (consagrados) 
poderiam transportá-la ou tocá-la. E apenas o Sumo-
Sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, quando a Luz 
da Shekinah se manifestava, entrava no Altar do Santo dos 
Santos, onde ela estava depositada, para invocar o Santo 
Nome.(4)

A história e o mito 
O Mito da Arca da Aliança sempre excitou a imaginação 

dos povos. Não é toa que todos os inimigos de Israel, ao inva-
dir Jerusalém, tinham em mente se apossar desse glorioso 
artefato. Segundo a narrativa bíblica, a Arca da Aliança desa-
pareceu após a pilhagem do Templo de Jerusalém, feito pelos 
soldados de Nabucodonosor, em 587 a.C. Alguns historiado-
res acreditam que os próprios judeus a esconderam ou a des-
truíram para evitar que caísse em mãos inimigas. Outros 
acham que ela foi levada para a Babilônia onde desapareceu 
entre os tesouros capturados pelos caldeus .

Já o segundo livro dos Macabeus informa que o profeta 
Jeremias teria ordenado que a Arca fosse levada até o Monte 
Nebo, para ali ser escondida em uma caverna. Esse lugar, 
segundo o profeta, deveria ficar desconhecido até que Deus 
reunisse novamente seu povo e dele tivesse misericórdia. 
Mas segundo acredita a maioria dos historiadores, a Arca foi 
capturada pelos egípcios por ocasião da guerra travada entre 
o Egito do faraó Necao e o rei Josias, de Judá, no século VII a. 
C. Nesse caso, ela teria sido levada para o Egito e depositada 
no templo de Amon-Rá. Mais tarde, quando os persas con-
quistaram o Egito ela teria sido levada para a Etiópia, onde até 
hoje estaria depositada, numa capela da cidade de Aksum.(5)

O Arquétipo
Arca da Aliança não era, como se pensa, uma criação ori-

ginariamente israelita. Ela era um artefato utilizado por mui-
tas civilizações antigas como símbolo da Matriz Natural, 
onde se guardava o Segredo da Criação. Nesse sentido, a Arca 
da Aliança também é um símbolo compartilhado pelo incons-
ciente coletivo da humanidade. Na mitologia grega ela sim-
boliza a Caixa de Pandora, onde todas as energias do Univer-
so estavam encerradas na forma das virtudes e desejos huma-
nos. Na mitologia japonesa ela aparece na lenda de Urashima 
Taro, como o invólucro que encerra o tempo. Em alquimia ela 
simboliza o athanor (recipiente hermético) onde o “ovo filo-
sófico” é chocado. Simbolicamente ela é o inconsciente do 
homem, onde a sabedoria(a energia do universo) está deposi-
tada, mas só é revelada a quem dela se faz merecedor. Dessa 
forma, a Arca da Aliança é um dos mais fascinantes arquéti-
pos que o inconsciente coletivo da humanidade já desenvol-
veu.

Notas
1. Foi com um ramo de acácia que os mestres marcaram o 

local onde o Arquiteto Hiram Abiff foi enterrado.
2. Conforme se diz em Apocalipse, 13:18: Aqui há sabe-

doria: Quem tem inteligência calcule o número da Besta. 
Porquanto é número de Homem: e seu número é 666. É que o 
homem, na tradição cabalística, não foi feito por Deus à sua 
imagem, mas sim pelos Arcanjos chamados Elohins, entre os 
quais, no início, antes da Rebelião, se encontrava Lúcifer. 

3. João, 4:32 
4. Shekinah é a luz da manifestação divina na terra. Maria 

é Shekina cabalística que "canalizou" a luz de Deus e deu ao 
mundo o filho divino, Jesus Cristo.

5. No filme em questão a Arca da Aliança foi encontrada 
na escavação de Mênfis, antiga capital dpo Egito. A hipótese 
de a arca ter sido levada para a Etiópia tem origem numa 
lenda que consta dos textos apócrifos do Kebra Negast, o 
chamado Livro da Glória do Reis, crônicas que sustentam 
serem os antigos reis etíopes descendentes do rei Salomão, 
através do filho que ele teria tido com a Rainha de Sabá (cha-
mada Makeda) . Esse filho, cujo nome era Menelik, se tornou 
o primeiro rei da Etiópia. Por isso é que os egípcios, na imi-
nência da conquista persa, teriam confiado aos etíopes a guar-
da da Arca, que desde então estaria guardada a sete chaves na 
cidade de Aksum. Na época, essa hoje pequena vila era a 
capital da Etiópia.

Este resumo foi extraído do livro «Mestres do Universo»
Publicado no Recanto das Letras  - Fonte: Filhos de Hiran

Simbologia
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Segundo o site da California maçom On-Line, 
John Wayne (1907-1979), cujo verdadeiro 
nome era Marion Robert Morrison, quando 

jovem  foi um membro da ordem paramaçônica 
DeMolay . Ele foi iniciado na Loja Maçônica Marion 
McDaniel Lodge em Tucson no Arizona em  09 de 
julho de 1970, nesta mesma Loja foi elevado a 
companheiro e exaltado a Mestre.

Posteriormente, filiou-se a uma Loja em 
Hollywood. Ele também pertencia à Shriners (Al 
Malaikah Santuário), em Los Angeles. O Shriners 
International é uma fraternidade baseada na diversão, 
no companheirismo e nos princípios maçônicos de 
amor fraterno, auxílio e verdade.  A ele foi conferido o 
grau honorário 33 do Rito Escocês em Los Angeles.

Doença e Morte
Fumante inveterado desde a juventude, Wayne foi 

diagnosticado em 1964 com câncer de pulmão, 
passando por uma cirurgia para remoção de todo o 
pulmão esquerdo e quatro costelas. Apesar dos 
esforços de seus agentes em evitar que ele tornasse a 
doença pública, o ator anunciou à imprensa que estava 
com câncer e fez um apelo para que a população 
fizesse mais exames preventivos. Cinco anos depois 
determinou-se que ele estava livre da doença, e apesar 
da diminuição da capacidade pulmonar, pouco depois 
Wayne voltou a mascar tabaco e a fumar.

No final da década de 1970,  Wayne envolveu-se 
como voluntário nos estudos de uma vacina para a 

cura do câncer, vindo a morrer em 11 de junho de 1979 
em decorrência de um câncer de estômago.

Foi um ícone notável no Velho Oeste, e ficou 
famoso principalmente por ser um dos criadores 
dos espetáculos sobre o gênero.

Ele nasceu em 1846, nos Estados Unidos, no 
estado do Iowa, mas sua família logo se mudou 
para o Kansas.

Seu verdadeiro nome é Willian Cody. Quando 
ainda era jovem, uma estrada de ferro começou a 
ser construída através das planícies do estado.

William F. Cody (Buffalo Bill Cody) Iniciado 
em Janeiro dia 10 de 1871 na Aug. Resp. Loj. 
Simb. Platte Valley Lodge. No.32  (Maçons 
Antigos Livres e Aceitos) em North Platte, 
Nebraska.

Então, o jovem, ainda conhecido como Willian 
Cody, começou a trabalhar como fornecedor de 
carne para os operários da estrada de ferro. Daí 
veio sua alcunha, a carne que ele supria era de 

Búfalos. Era um exímio caçador e em um ano 
chegou a matar cerca de cinco mil búfalos. 
Ganhou fama e a alcunha. Com o extermínio dos 
Búfalos nos anos que se seguiram, ficava cada vez 
mais difícil achar manadas do animal.

Búfalo Bill, já com grande fama, resolve então 
investir numa carreira de artista. Em 1883 
contratou alguns índios e mais alguns vaqueiros 
para fazer uma espécie de circo móvel, cuja 
temática era o Oeste selvagem. Assim, ele passava 
de cidade em cidade, nas quais as pessoas 
pagavam para ver o espetáculo, junto com suas 
demonstrações de habilidades com uma arma. 
Ganhou fama e dinheiro, as quais foram 
começaram a ser retratadas sessenta anos depois, 
com a moda dos filmes de Far West. Passou ao Or. 
Eterno em 1917.

Maçons Famosos

http://www.digitronbalancas.com.br
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A PAEL-ES cumprindo uma 
pauta bastante extensa aprovou 
o FAMM - Fundo de Assistência 

Mutuo Maçônico, que  a partir do 
próximo ano irá substituir a BEMES. A 
principal característica do FAMM é que 
após a sansão da Lei, todos os irmãos 
vinculados ao GOB-ES, terão a sua 
participação obrigatória e os valores 
pagos serão em parcelas fixadas 
anualmente pela Lei Orçamentária.
 Na oportunidade o Eminente Ir.’. José 
Renato Valadares, foi reconduzido ao 

cargo de Presidente para o biênio 
2013/2015 e empossou os novos 
Deputados Estaduais: Cecílio 
Andrade de Oliveira, Fraternidade 
do Universo;  José  Manoel 
Caetano, Acácia Vilavelhense;
 Hideraldo Gomes, Ordem e 
Perseverança, Julio Cesar da Silva 
Fanzeres, União e Fraternidade; 
Jarbas Moraes Costa Filho, Luz da 
Juparanâ e José Roberto Alves, 
Caridade e Esperança.  Ir José Renato Valadares

presidente da PAEL-ES

PAEL-ES aprova fundo substituto da BEMES

A Loja Maçônica Luz do Planalto nº 2.331, 
do Oriente da Serra/ES, realizou Sessão 
Magna de Elevação dos Irmãos Pedro 
Reco Sobrinho, Paulo Araújo de Oliveira e 
Fábio da Silva Gonçalves.
A cerimônia foi conduzida pelo Venerável 
Mestre Sidnei Cardoso Guedes, coadjuva-
do pelos Vigilantes Derildo Martins da 
Costa e Sebastião Menezes, marcando 
assim a ultima reunião desta diretoria onde 
esta se encerrando este biênio.

O evento foi abrilhantado com as 
presenças de vários irmãos do 
quadro e visitantes, dentre eles o 
Eminente Irmão José Renato 
Valadares, Presidente da Poderosa 
Assembleia Estadual Legislativa do 
GOB-ES. Ao término da cerimônia 
os convidados foram recepcionados 
com um magnífico Ágape em 
comemoração ao evento.

No dia 14 de junho de 2013, às 18 horas, ocorreu 
Sessão Magna de Instalação e Posse da nova 
Diretoria da Loja Antônio Firmino Demuner Nº 2457 
Orde Rio Bananal-ES. A Comissão Instaladora 
presidida pelo Venerável Irmão Romerio Antenor 
Gava e composta pelos Veneráveis Irmãos Erimar 
Luiz Giuriato e Ediel Inácio Machado , realizou um 
bonito trabalho dentro da ritualística.

Tomou posse como Venerável Mestre, o José 
Carlos de Oliveira, tendo como 1º Vigilante, Ir:.
Mauro Jorge Brumatti; como 2º Vigilante o Ir:. Diego 
Ozório do Nascimento ; como Orador o Ir:.Francisco 
César Zanon; como Secretário o Ir:.Marcelo dos 

Anjos Bensabat, como Tesoureiro, o Ir:.Anderson 
Darcy Silvistrini e Chanceler, o Ir:. João Eduardo 
Ferraço.

Com a ilustre presença do Eminente Grão-Mestre 
do GOB-ES Américo Pereira da Rocha, do 
presidente do Tribunal de Justiça Maçônico-ES, 
Venerável Irmão José Olívio Grillo e cerca de 25 
Irmãos de diversos Orientes, a cerimônia teve a 
duração de aproximadamente duas horas, nas quais 
as autoridades comentaram a pujança da Loja, além 
de ressaltar o bom trabalho da administração anterior 
e desejar  sucesso à nova diretoria que será 
responsável pelo destino da Loja nos próximos dois 
anos.

O Venerável Mestre José Carlos de Oliveira e sua diretoria
com o Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha

Toma posse a nova diretoria da ARLS Antônio Firmino Demuner nº 2457

Geral

Faleceu no dia 27 de maio de 
2013 aos 89 anos de idade o 
Irmão Bolivar da Costa Carva-
lho.

Bolivar, o famoso “Compa-
nheirinho” foi diretor financei-
ro da Gazeta Maçônica do Espí-
rito Santo. Na sua loja mãe, 
“Humildade e Fraternidade” 
fez parte da diretoria por vári-
os mandatos, sempre voltado 
para os altos interesses na nossa 
Sublime Ordem.

É raro o Maçom da Grande 
Vitória e de muitas cidades do 
interior que não sabe quem foi 
o “Companheirinho” que na 
vida profana foi presidente da 
Associação dos Viajantes e Representantes do Espírito Santo.   

Irmão “Companheirinho” 
parte para o Oriente Eterno

16/12/1923

27/05/2013

Em tarde de festa, 
a t r avés  da  Comissão 
Instaladora designada pelo 
Grão Mestrado Estadual, 
foi instalado no Trono de 
S a l o m ã o  d a  L o j a 
Universitária Ir.’. Prof. 
Carlos Magno Rodrigues 
Bravo nº 3839, o Amado 
Irmão Jamil de Almeida 
Costa (Jaques De Molay), 
como seu novo Venerável 
M e s t r e  a t é  q u e  s e u 
sucessor tome posse.

Em ato contínuo o novo 
V e n e r á v e l  M e s t r e 
Am.’.Ir.’. Jamil, deu posse 
a sua diretoria, ficando os 
cargos compostos da seguinte forma: 1º Vigilante Am.’.Ir.’. Adré 
Luiz Pinheiro Gomes (Antonio Gomes), 2º Vigilante Am.’.Ir.’.  
João Paulo dos Santos Barreto (Martinho Lutero), Tesoureiro 
Am.’.Ir.’. Wanderson Salatiel (Horácio Salatiel Krelier), 
Chanceler Am.’.Ir.’.  Fernando Gomes de Souza (Tiradentes), 
Secretário Am.’.Ir.’.  William Pires Nunes (João Pedro de 
Andrade) e Orador Am.’.Ir.’.  Marcelo Pavesi Lopes (Platão).

Na mesma sessão o Novo Venerável homenageou o Am.’. 
Ir.’. William por seus relevantes serviços prestados a ordem com 
uma placa comemorativa. 

Irmão Jamil de Almeida Costa

Posse em Alegre-ES

http://omalhete.com.br
http://www.carlosmagnorbravo.com.br/noticia.php?uCode=8Zg0H9Kq0pc6XRIPWPfoc
http://www.carlosmagnorbravo.com.br/noticia.php?uCode=8Zg0H9Kq0pc6XRIPWPfoc
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Em clima de profunda concentração espiritual, o 
templo nobre do Palácio Maçônico Nasseri Gabri-
el, recebeu cerca de 280 irmãos, cunhadas, sobri-

nhos e amigos da maçonaria, que participaram da “Noite 
Ecumênica”, realizada em ação de graças pela paz que 
reina no GOEG e pela vitória da Chapa Marcos José da 
Silva e Eurípedes Barbosa Nunes.

Nos flagrantes registrados pelo Secretário de Informá-
tica e Divulgação, Abel Tolentino de Oliveira Júnior, 
observa-se o grande número de presentes, todos sem exce-
ção, em estado de espírito muito alegre.

Estavam ocupando o altar principal o Grão-Mestre 
Barbosa Nunes, Grão-Mestre Geral Marcos José da Silva, 
Cezar Gomes, Presidente do Tribunal de Justiça, Juiz 
Eleitoral Vigilato Porto Silvério, Deputado Estadual José 
Marques de Albuquerque, representando a Assembléia 
Estadual, Grande Secretário de Administração do GOB, 
Ronaldo Fidalgo Junqueira, Soberano Grande Primaz do 
Rito Brasileiro, Nei Inocêncio, que se deslocou do Rio de 
Janeiro exclusivamente para o evento e o Delegado Litúr-
gico do Rito Escocês para Goiás, João Luiz Torres Neto.

Pastor, Espírita e Frei
O pastor Luis Carlos Silva (Loja Luz no Horizonte), 

espírita José Batista Faleiro (loja Acácia Brasiliense) e o 
frei Galdino, fundamentados no tema união e boa admi-
nistração, buscaram no evangelho e na bíblia, citações 
que devem fortalecer os Irmãos Marcos e Barbosa, pela 
vontade de Deus na caminhada nos próximos 5 anos.

A abertura, intervalo e encerramento foi animado por 
músicas cristãs interpretadas pela conhecida cantora goia-
na “Denise”.

O Irmão Barbosa Nunes, agradeceu a confiança prati-
camente unânime na votação dos goianos. Dirigindo-se 
ao Grão-Mestre Geral disse-lhe que estava honrado em 
estar ao seu lado na caminhada e que ele pudesse contar 
sempre com a sua lealdade e disponibilidade para cumprir 
a missão, sempre reforçando a paz e a fraternidade entre 
os irmãos.

Saudou de forma muito agradecida a sua esposa Vera 
Lucia Brandão, seu suporte em todos os momentos e ao 
lembrar do seu pai que faleceu no ano anterior foi às lágri-
mas, interrompendo seu pronunciamento por mais de um 
minuto.

Ao final, anunciou homenagem a três irmãos que 
muito tem contribuído com a maçonaria goiana, conce-
dendo-lhes a Comenda Jair Assis Ribeiro. Ronaldo Fidal-

go Junqueira, Secretário de Administração do GOB, rece-
beu das mãos do Coordenador da Bancada Federal, Lin-
dolfo Canedo Machado, que estava acompanhado por 
mais de 10 Deputados Federais. Soberano Grande Primaz 
do Rito Brasileiro, Nei Inocêncio e Delegado Litúrgico 
do Rito Escocês para Goiás, João Luiz Torres Neto que 
receberam Comendas das mãos de Euwaldo Vaz e Cezar 
Gomes, respectivamente, quando Grão-Mestre Geral e 
Grão-Mestre Geral Adjunto eleito, se abraçaram em 
forma de agradecimento, sendo entusiasticamente aplau-
didos.

O Soberano Grão-Mestre Marcos José da Silva, falou 

com o coração e com o sentimento de profundo agradeci-
mento aos maçons de Goiás, quando afirmou que o irmão 
Barbosa Nunes sempre estará ao seu lado como membro 
efetivo e atuante nestes próximos cinco anos.

Por fim, a Presidente da Fraternidade Feminina, Vera 
Lucia Brandão Barbosa, disse que estava quebrando o 
protocolo, ao falar após o Soberano, mas que não poderia 
deixar de registrar o trabalho realizado nestes seis anos, 
passando de 18 Fraternidades registradas  no GOB para 
61 e que ela creditava o êxito à equipe que estava repre-
sentada pelas diretoras Liliane Leonor, Neuma Assunção, 
ária Aparecida Vilela e Maria Inês. Sem elas a realização 
seria menor.

A “Noite Ecumênica” foi maravilhosa em todos os 
pontos, ressaltando o alto nível profissional do irmão e 
Deputado Estadual Lázaro Rodrigues Campos, da Loja 
Caridade e Justiça de Porangatu, que com muita sobrieda-
de, bela voz e equilíbrio como Mestre da Cerimônia, foi 
realmente magnífico, recebendo cumprimentos gerais.

O Grão-Mestre Geral e o Grão-Mestre Estadual foram 
conduzidos ao Salão Social Cláudio das Neves, pelos 
irmãos José Ricardo Roquette e Euwaldo Vaz, todos ento-
ando com a cantora Denise a música “Pega nas mãos de 
Deus” em momento de forte vibração espiritual.

Na sequência foi servido um coquetel com o Salão 
Social totalmente lotado.

Por Irmão Abel Tolentino

Geral

http://www.viniltapetes.com.br
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No dia 03/06/2013 os IIr.: Milton Cade e Álvaro de Oliveira, 
receberam a comenda mais alta do Grande Oriente do Brasil, a 
”Comenda D. Pedro I”.

São agraciados com a “Comenda D. Pedro I”, maçons com 
50 (cinquenta) anos de Maçonaria, e que tiveram uma vida 
exemplar em nossa Ordem.

N a  o c a s i ã o , 
nossos homenage-
ados, ouviram o 
depo imen to  de 
v á r i o s  I I r. :  d o 
quadro, os quais 
relembraram fatos 
e feitos históricos 
em que eles foram 
p r o t a g o n i s t a s , 
ficando os mesmos 
muito emociona-
dos.

T u d o  i s s o 
a c o n t e c e u  n a 
última sessão presidida pelo Venerável Mestre Ir.: Walber 
Martins dos Santos, que também estava muito emocionado e 
que também entrou para a história da Loja, pois foi o primeiro 
Venerável Mestre, a entregar uma a “Comenda D. Pedro I”, a 
IIr.: do quadro da Fraternidade Universal V  Or.’. de Cachoeiro 
de Itapemirim-ES

A apenas um mês e meio 
participando da natação do 
CNRAC (Álvares Cabral), 
João Vitor Ribeiro da Costa, 
de apenas 09 anos, foi con-
vidado pelo clube para  
participar pela primeira vez 
de uma competição na aca-
demia Body Tech que ocor-
reu no dia 08/06/2013.

O atleta mirim, que é 
filho do nosso Irmão Geral-
do Ribeiro da Costa Jr, membro da ARLS Cavaleiros da Justiça, 
Or.'. de Vitória, conquistou o segundo lugar nos 25 mt  nado livre, 
havendo completado a prova com o tempo de 24,35.

Perguntado pela Cunhada Monica Lira da Costa Ribeiro se 
estava satisfeito com o resultado, o mesmo respondeu: “Não, 
quero o primeiro lugar”. 

Quanta determinação para uma criança que é portador de 
diabetes Mellitus Tipo 1” desde os seus 05 anos de idade.

Suas inspirações são o nadador norte americano Gary Hall Jr. 
(campeão olímpico) e o brasileiro Fernando Scherer “O Xuxa”  
que são portadores de Diabetes. 

A ARLS Cavaleiros de São  João 2903, Or de 
Curitiba-PR, sob a direção do Venerável Mestre Tadeu 
Donizeti Rzniski realizou sessão magna de elevação no 
Templo da sede do GOB-PR quando foram elevados ao 
Grau II os IIrAlessandro Mottin, André Vitorino, 
Epaminondas das Neves, Francisco Domingues, Elito 
dos Santos e Marlus Meger (foto acima).

A sessão contou com a presença varias autoridades 
maçônicas que fazem parte do quadro da Loja tais 

como os  IIrGrSecretário de  Administração: 
Héliton Kowalski, GrSecretário da Guarda dos 
Selos: Alsen Bocchi, GrSecretário de Finanças: 
Darcy Adroaldo Hoffmann, GrSecretário do 
Patrimônio: Valter Soares de Araújo, GrSecretário de 
Ação Paramaçônica: Milton Batista Mendes.

Desejamos que aos Irmãos que foram elevados ao 
Gr. II, que o GADU continue a brilhar em suas vidas, 
sempre.

Realizou-se  dia 01 de Junho de 2013 a posse da nova 
diretoria eleita para o biênio 2013/2015  da  A.´. R.´. L.´. 
S.´. Caridade e Esperança  no Or.´. de Jacaraípe, Serra-
ES.

O ato em si foi prestigiado por um número não tão 
significativo estatisticamente  de irmãos devido ao feria-
do prolongado, porem, aqueles que lá estiveram puderam 
acompanhar uma cerimônia conduzida de maneira com-
petente e rigorosamente dentro do que nos determina a 
legislação. Tal resultado premiou a dedicação dos mem-
bros daquela oficina que incansavelmente dedicaram-se a 
preparar a transição entre a diretoria anterior presidida 
pelo Ir.´. Wilson Zamperlini e a eleita, cuja liderança está 
entregue ao Ir.´. Sebastião Alves da Silva Filho.

A nota marcante do evento foi o retorno dado pelos 
presentes depois do encerramento. Unanimemente rece-
bemos manifestações de apoio e confiança nos destinos 
da oficina agora sob a venerância do Ir.´. Tião e sua direto-
ria e também de  positivas obras a serem realizadas pela 
cunhada Zilda à frente do Departamento Feminino, fato 
muito bem definido em palavras por ela dirigidas ao ser 
apresentada e recebida como líder do mesmo e na oportu-
nidade exortar às demais componentes ao trabalho, valen-
do-se para isto de uma bela mensagem preparada para 
aquele instante e emocionantemente apresentada por ela.

A nova diretoria é formada pelos IIr.´. Sebastião Alves 
da Silva Fº, Venerável Mestre;  Jacir de Oliveira e Carlos 

Alberto Nobre, 1º e 2º vigilantes; Antônio Marcos Santos, 
orador; José Lúcio Bianchi, secretário; José Sérgio Olive-
ira, tesoureiro e Daniel de Oliveira, chanceler, que por 
nosso intermédio agradece a presença e participação de 
todos aquele ato brilhantemente presidido pelo Ir.´. Walter 
Ney Vieira e legitimado pelos Ir.´. Décio dos Santos Fer-
reira e Antônio Cesar Dutra Ribeiro. Destacamos em 
bloco todos os visitantes, mas a loja sentiu-se honrada por 
haver recebido entre os mesmos o Ir.´. Alcir Ribeiro da 
Costa, cuja trajetória maçônica muito tem nos inspirado.

Texto: IrDeo Mário Siqueira

Sessão de posse na ARLS Caridade e Esperança

Membros da nova diretoria da Caridade e Esperança 

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

