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Aconteceu nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Picos-PI, no auditório da Universidade Federal do Piauí – Campus de Picos, 
o V Encontro da família maçônica piauiense e comemoração do 60º Aniversário da ARLS Segredo, Força e União Picoense, 
evento promovido pelo GOB-PI, Fraternidade Feminina Cruzeiro - Piauí e Loja Segredo, Força e União Picoense. > 12

Joseph Ignace Guillotin (nascido em 28 de maio 
de  1738 em Saintese; morto em 26 de Março de 
1814 em Paris foi um médico e político francês. 
Ele é conhecido por ter feito com que  a 
guilhotina  fosse adotada sob a Revolução 
Francesa como modo de execuções único de 
pena capital.

Maçons Famosos: Joseph Ignace Guillotin
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O Valoroso Irmão Roberto Lúcio de Castro, faleceu 
na madrugada de domingo 21/07/2013,  vítima de 
uma parada cardíaca enquanto dormia. Era membro 
Ativo e Regular da ARLS Juventude e Ciência 
Professor José Ribeiro Filho nº 2978 Oriente de 
Vitória-ES a qual representava na Poderosa 
Assembleia Estadual Legislativa do GOB-ES.

Irmão Roberto Lúcio de Castro passa para o Oriente Eterno

> 12
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Este é o endereço que nos possibilita firmar nossas 
assinaturas eletrônicas ou baixar o formulário para 
impressão em favor de “Eleições Limpas”, oportuni-

zando a todos nós tomarmos posição definida e cívica, afir-
mando “Quero Eleições Limpas – Está chegando a hora da 
maior mobilização popular do Brasil”.

O Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral – 
MCCE, está compromissado com o fortalecimento da socie-
dade no despertar para a consciência cidadã e lutar pela pro-
moção de eleições limpas, seguras, transparentes e fiscaliza-
das, sobretudo nas contribuições que se fazem visando bene-
fícios futuros aos doadores.

É uma rede de organizações sociais, entre elas a maçona-
ria, representada pelo Grande Oriente do Brasil, participação 
oficializada pelo Grão Mestre Geral, Marcos José da Silva, 
com titularidade no Comitê Nacional, acento ocupado pelo 
maçom João Guimarães.

Trata-se de uma continuidade da mobilização que liderou 
a conquista da Lei da Ficha Limpa e que agora encontra-se na 
fase importantíssima de coleta de um milhão e quinhentas mil 
assinaturas, para a apresentação do projeto ao Congresso 
Nacional, até o próximo mês de setembro, para que os efeitos 
aconteçam nas eleições proporcionais de 2014.

Assim, amigos, amigas, leitores dos nossos artigos publi-
cados aos sábados e especialmente família maçônica brasilei-
ra, conclamo pela coleta de assinaturas com muito empenho. 
Façamos de imediato e com interesse patriótico a assinatura 
eletrônica ou reprodução do formulário. Junto às lojas maçô-
nicas, familiares, cidades e bairros onde moramos, locais de 
trabalho e população em geral, contribuamos para que o núme-
ro exigido seja alcançado.

Estive no auditório da OAB-GO, dia 08 de julho, quando 
oficialmente foi instituído em Goiás o Comitê de Reforma 
Política integrado por cerca de trinta entidades entre as quais 
o Grande Oriente do Estado de Goiás. Ali me encontrava na 

função de Grão Mestre Geral Adjunto do GOB, representan-
do o Grão Mestre Geral Marcos José da Silva, para ouvir a 
palestra do maçom e juiz de direito do estado do Maranhão 
Marlon Reis, que foi o ponto maior do evento. Ele que esteve 
em Goiás a dois anos a nosso convite, divulgando a necessida-
de de assinaturas para o Projeto Ficha Limpa, que se tornou 
lei, não pela vontade dos Deputados, mas pela pressão popu-
lar.

Marlon Reis é goiano, pois nasceu em Pedro Afonso, hoje 
estado do Tocantins, no ano de 1969. É inquieto com as estru-
turas injustas da sociedade, o que o motiva a participar e estar 
à frente de movimentos que questionam a corrupção eleitoral. 
Assim se tornou referência nacional, considerado no ano de 
2009, um dos cem brasileiros mais influentes do país.

De origem simples, mudou-se para o Maranhão, onde o 
seu pai como advogado foi buscar trabalho. Em 1987 ingres-
sou na Universidade Federal do Maranhão, estudou Direito, 
curso interrompido, porque o trabalho como feirante não se 
compatibilizava com o horário de aula. Posteriormente retor-
nando para concluir em 1993, ingressando na Magistratura 
em 1997.

Faço aqui um registro de agradecimento ao Grão Mestre 
do GOB – Maranhão, José de Jesus Bíllio Mendes, que o con-
duziu a nossa instituição em Brasília. Apresentado ao Grão 
Mestre Geral colheu o apoio da maçonaria na coleta de assi-
naturas do Projeto Ficha Limpa e posteriormente passou a 
integrar a ordem maçônica no estado do Maranhão.

Pronunciou-se na OAB-GO em exposição muito didática 
e pedagógica, detalhando a iniciativa e convencendo sobre a 
mobilização popular que precisa, sob pena de não influenciar 
as eleições de 2014, de receber o apoio através das assinatu-
ras. Enfocou ele, a necessidade de mudanças no financiamen-
to de campanha e no formato das eleições proporcionais, 
visando maior fidelidade partidária e participação na gestão 
pública.

Disse que a proposta é simples, mas é profunda e radical 
na moralização das eleições. Há vinte anos a discussão vem 
acontecendo no Congresso Nacional e reforma nenhuma sai, 
pois os deputados e senadores não representam os interesses 
populares, mas sim os seus e dos grupos que os elegeram.

O sistema brasileiro eleitoral está esgotado, inteiramente 
aberto e tomado pela corrupção. Empresários, banqueiros, 
empresas muito fortes, na maioria não fazem doações para as 
campanhas, elas fazem investimentos, na certeza de que serão 
recompensadas através de licitações superfaturadas.

Em síntese apresento as principais propostas explicitadas 
e debatidas na OAB-GO, pelo juiz Marlon Reis e o convido 
novamente a buscar o Movimento de Combate a Corrupção 
Eleitoral, para apoiar com a sua assinatura e baixar o formulá-
rio para outros eleitores.

A novidade do projeto, que de início você pode estranhar e 
não concordar, mas após uma leitura e avaliação um pouco 
mais demorada, chegaremos a conclusão de que a maioria 
quase absoluta do eleitorado não conhece o programa dos 
trinta e um partidos existentes no país.

As eleições proporcionais ocorrerão em dois turnos. Eis a 
novidade importantíssima que revolucionará o sistema eleito-
ral. No primeiro turno, os eleitores votarão nos partidos, esco-
lhendo os melhores. De acordo com a votação, os partidos 
terão direito a um determinado número de candidaturas. Isto 
fará com que os 480 mil candidatos nas últimas eleições se 
reduzam para 100 mil. Os partidos obrigatoriamente serão 
diferenciados e expostos com seus programas. Aqueles que 
visam exclusivamente o poder e a prática da corrupção, terão 
suas bancadas drasticamente reduzidas.

Quanto ao financiamento de campanha este item é morali-
zador. Empresa, pessoa jurídica, banco, mineradora e outras 
estarão definitivamente proibidas de doações, que serão feitas 
por pessoas físicas ao limite de 700 reais. 

Concluo este artigo firmando minha convicção que o 
tempo é este para reforma política. Sem ela o país continuará 
com os políticos que em pesquisa divulgada esta semana pela 
ONG Transparência Internacional, revela que 81% dos brasi-
leiros acreditam que partidos políticos são corruptos ou muito 
corruptos.

O Congresso Nacional aparece em seguida entre as insti-
tuições mais desacreditadas pela população, com 72%. Além 
dos partidos e do Congresso, levantamento indica ainda que 
70% dos entrevistados acreditam que a polícia é corrupta, 
aparecendo logo em seguida o sistema de saúde com 55% e o 
Poder Judiciário com 50%.

“A classe política está desacreditada por causa da corrup-
ção”, declaração do professor de Ciência Política, Ricardo 
Caldas, da Universidade de Brasília.

A sensação nítida é que o eleitor não está representado 
pelo Congresso e pelos partidos que neles atuam.

Se você quer mudança no esquema eleitoral, seja propaga-
dor intensivo na coleta de assinaturas, para que o Brasil tenha 
eleições limpas, sem corrupção eleitoral no próximo ano.

O Irmão Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral Adjunto 
do  Grande Oriente do Brasil

Três mil anos depois e o Brasil não aprendeu a lição. Há vári-
as passagens do Velho Testamento que dão conta de um rei lon-
gevo chamado Hiram, que governou Tiro, na antiga Fenícia (hoje 
no Líbano) por 34 anos. Seu governo (969-935 a.c) coincidiu 
parte com Davi e parte com Salomão, reis de Israel, o grande 
Império da época.

No início do reinado, o rei Hiram, juntamente com seus técni-
cos, fez um estudo minucioso das potencialidades do pequeno 
reino. Depois de levantamentos e discussões acaloradas, chegou 
à conclusão de que seu país tinha pelo menos duas potencialida-
des que poderiam fazer diferença: suas matas de cedros (que 
vieram a ser mais tarde os decantados cedros do Líbano) e sua 
facilidade de navegação, já que seu terreno tinha características 
insulares.

Hiram focou nas duas frentes. Primeiro verificou que a 
madeira bruta era um produto barato, como ocorre com as com-
modities e as matérias-primas até hoje. Se ele fosse vender as 
toras de pau, o faturamento seria baixo e em poucos anos suas 
matas estariam exauridas e o país ainda mais pobre. Ou pelo 
menos sem a madeira.

Reuniu novamente seus técnicos e um deles, o mais tímido e 
com certa dificuldade para se expressar, acabou sugerindo, lá do 
seu jeito, que era preciso agregar valor à madeira. Hiram sacou 
logo a novidade e investiu na formação de artífices. Em poucos 
anos seus carapinas se tornaram reconhecidos. Eram capazes de 
fazer qualquer peça entalhada ou esculpida em madeira, unindo 
beleza e utilidade como ninguém. Hiram mandou um diplomata 
agendar uma reunião com o poderosíssimo rei Davi de Israel. 

Esperou muito. Falar com ele não era fácil. Mas quando teve 
oportunidade, levou um barco cheio de peças e as presenteou ao 
vaidoso rei do grande império. O rei Davi achou a atitude nor-
mal, pois era comum receber bajulação de todo o mundo.

Estava lançada a isca, portanto. A rainha e as concubinas de 
Davi acharam aquelas obras tão extraordinárias que, daquele dia 
em diante, se precisassem de uma banqueta ou de um tamborete 
que fosse, nada servia se não fosse da grife de Tiro.

Ocorreu que o rei Davi estava projetando a construção do 
Palácio Real. Precisava importar muita madeira. Não necessaria-
mente de Tiro. Mas como a diplomacia com aquele reino estava 
azeitada, mandou chamar o rei Hiram para adquirir dele as toras 
de pau.

O dono da madeira, sem muito trabalho, convenceu o pode-
roso interlocutor que ao invés de lha entregar bruta, poderia 
fornecer as peças já acabadas. Para isso bastava que Israel lhe 
fornecesse os pergaminhos com os desenhos das colunas, das 
vigas, dos tirantes, dos pontaletes, das portas, das janelas, dos 
batentes, das alfaias de ornamentação e tudo o mais. Inclusive, 
colocou à disposição do rei Davi seus artífices mais ladinos para 
verificar se o projeto estava nos conformes, se as ornamentações 
estavam dentro das últimas tendências da moda que os carapinas 
de Tiro agora ditavam.

Para resumir, Hiram saiu de lá, levando debaixo do braço, o 
pergaminho do contrato que lhe abriria as portas da esperança. 
Israel compraria todas as peças de madeira manufaturadas e 
entregues na obra. Hiram pegou um adiantamento para incre-
mentar a marinha mercante tirense. (Não seria tirana?) Se não, 
como faria as entregas a tempo e a hora? Recebeu cereais para 
alimentar o povo e mais uns pedaços de terra agricultável, para 
ampliar o reino. Em pouco tempo, Tiro se tornou um país rico, de 
pleno emprego, de fartura de alimentos.

Com a morte de Davi, assumiu seu filho Salomão, que queria 
fazer obras ainda mais opulentas do que as do pai. (Freud ainda 

não explicava). Hiram fechou com ele também novos negócios. 
Contratou, além da madeira para as obras, a entrega das pedras já 
entalhadas, bem como os trabalhos em bronze para o soberbo 
Templo de Salomão. Como parte do pagamento, recebeu mais 
algumas aldeias na Galileia e uma vantajosa parceria no comér-
cio de navegação exercido por Israel.

A simples atitude do rei Hiram, de agregar valor à suas toras 
de pau, marcou o início do grande movimento colonial fenício: 
espalhou cidades e mercados na Sardenha, na África e na Penín-
sula Ibérica. O resto é a História de um poderoso império.

Em que o exemplo daquele reino remoto serve para o Brasil 
de hoje? Nossa madeira vai para o exterior, com casca e tudo, 
muitas vezes sem lhe agregar nem mesmo o valor de uma nota 
fiscal de exportação. É no contrabando puro e simples. Temos 
tanto descaso pelo setor, que até a profissão de carapina caiu no 
esquecimento. Inclusive o termo carapina é hoje uma palavra 
arcaica.

Há suspeitas de que o Brasil seja o maior produtor de diaman-
tes do planeta. Embora isso não conste de nenhuma estatística 
oficial. O aço, o silício, a carne, a soja etc. vão embora brutos, ou 
quase, e voltam com beneficiamento fino, dezenas, às vezes 
centenas de vezes mais caros, gerando para os outros países 
emprego e renda. Somos, em suma, um dos maiores exportado-
res de matérias-primas do mundo, as chamadas commodities, 
com baixo ou nenhum valor agregado.

Para agregar valor às suas commodities, aquele rei antigo se 
preocupou logo com a educação do povo. A nossa a quantas 
anda? Segundo um recente relatório da ONU, numa comparação 
feita com 40 países emergentes, nossos estudantes arrebataram 
todas as posições do fim da fila. Ficaram em 40° lugar em 
matemática, 39º em ciências e 38º em leitura. Ou seja, uma mara-
vilha para quem aprecia o que não presta. A continuar com essa 
administração de jerico, em poucos anos seremos um país ainda 
mais pobre, exaurido e mal falado. E ainda insistem em dizer que 
somos o país do futuro!

Ó Hiram de Tiro, socorrei-nos.

Edival Lourenço
Escritor

Fonte: Revista Bula

 Ir Barbosa Nunes

Grão-Mestre Geral Adjunto 
 do Grande Oriente do Brasil
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O elemento mitológico “Fênix” e o símbolo 
esotérico “Ouroboros”

O “mito”, em geral, é uma narração que descreve 
e retrata em linguagem simbólica a origem dos 
elementos e postulados básicos de uma cultura. 

É um fenômeno cultural complexo e que pode ser 
encarado de vários pontos de vista. Como os mitos se 
referem a um tempo e lugar extraordinários, bem como 
a deuses e processos sobrenaturais, têm sido 
considerados com aspectos de religião.

A Maçonaria, entre outros, refere-se com freqüência, 
a um mito e a um símbolo, que descreveremos a seguir:

“Fênix” – ave lendária na região da Arábia, era 
consumida pelo fogo a cada período de tempo, e a 
mesma Fênix, nova e jovem, surgia de suas próprias 
cinzas. Deste modo, quando sentia próximo o seu fim, 
ela juntava em seu ninho, madeira bem seca e palha, que 

expos to  aos  ra ios  so la res  se 
incendiava e, juntamente com a ave, 
ardia em chamas. Confiante e a espera 
da própria ressurreição, pois o fogo 
que a consumia não lograva matá-la, 
surgia do resíduo da combustão de 
s e u s  o s s o s ,  u m a  l a r v a ,  c u j o 
c r e s c i m e n t o  o c a s i o n a v a  o 
aparecimento, novamente, da própria 
Fênix. Assim, a Fênix é o símbolo da 
imortalidade de nossa alma e da 
materialidade de nossos corpos. 
Fixa a idéia de que o “corpo” se reduz a cinzas, 
enquanto que a “alma” é eterna.

Há quem vê nesse mito, o caráter cíclico dos 
acontecimentos, mas existe um símbolo esotérico, 
mais apropriado para essa interpretação, que é o que 
descrevo a seguir:

“Esoterismo”, vocábulo arcaico grego, referia-se 
aos ensinamentos reservados, normalmente obras de 
grandes filósofos, sobre a origem do mundo, nossa 
origem e nosso fim, transformando-se em verdadeiros 
tratados, dados a pessoas preparadas, ou em preparação, 
com condições de absorve-los, conhecidos como 
“adeptos”  ou  “in ic iados” .  É  o  opos to  de 
“Exoterismo”, que referia-se ao conhecimento 
comum, transmitido ao público, em geral.

“ O u r o b o r o s ”  – 
impor tan t í s s imo  s ímbo lo 
esotérico, de origem muito 
antiga, representada pela 
serpente que morde a própria 
cauda, nos dá a entender o 
caráter cíclico de todas as coisas. 
S i g n i fi c a n d o  q u e ,  c o m o 
afirmava Ir.'. Castellani, “todo 
começo contém em si o fim e 
todo fim contém em si  o 

começo”. É o símbolo do tempo e a continuidade da 
vida.

Os “ciclos” se completam, e conforme os ocultistas, 
os retornos promovem a renovação perpétua. Deste 
modo, como nos dizia o Ir.'. Varoli Filho “É possível 
que tudo o que existe já tenha existido”. O 
“Eclesiastes” já proclamou que não há nada de novo 
sob o sol. Escavações arqueológicas, descobertas de 
áreas semelhantes a campos de aviação, mapas antigos 
como o s do almirante turco Piri Reis, revelando 
verdades surpreendentes, nos faz crer, que um ciclo 
semelhante ao nosso tempo atual, nos precedeu. O 
Universo está em expansão. Tudo nos leva a crer (não 
existe confirmação, só hipótese) que após ela, o 
Universo irá se contrair. E depois? Provavelmente, 
novo “Big Bang” e nova expansão.

Tempo de Estudos

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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Primeiramente, o que é mosaico? Ao contrário do que 
muitos já registraram, mosaico não tem origem em 
Moisés. Conforme a etimologia dessa palavra já 
confirmou, sua origem é a mesma da palavra “museu”. 
Mosaico é o trabalho feito através da união de diferentes 
pedras.

Em Loja, diz-se que o Pavimento de Mosaico, 
constituído de pedras brancas e pretas, simboliza a 
diversidade do ser humano, mas sempre levado à 
dualidade das forças: bem e mal, rico e pobre, 
sábio e ignorante, saudável e doente, virtude e 
vício,  feliz e triste.  Muitos autores 
concordaram sobre isso. Será que essa é a 
verdadeira interpretação?

Também se diz que o Pavimento Mosaico 
está presente em nossos templos porque 
assim era o piso do Templo de Salomão. Será 
mesmo verdade?

Outra importante questão sobre o 
Pavimento Mosaico é quanto ao seu formato. 
Qual é o correto? Aquele pequeno retângulo 
na área do Altar dos Juramentos, ou todo o 
piso da Loja?

Para encontrar as respostas corretas para 
tais questionamentos, deve-se por um momento esquecer 
dos nossos Rituais atuais e voltar os olhos para a história:

Mosaicos faziam parte da arte e da arquitetura romana. 
Tem-se no livro João, Capítulo 19, versículo 13, que os 
julgamentos do governante romano Pilatos ocorriam em 
um lugar chamado pelo termo grego de “Litóstrotos”, e 
em hebraico chamado de “Gabatah”. Litóstrotos significa 
calçado por pedras, e Gabatah significa pavimento. Plínio 
utilizava o termo Litóstrotos para se referir a um 
Pavimento Mosaico.

Convencionou-se imaginar que o “Santo dos Santos” 
do Templo de Salomão, por também ser um local de juízo, 
possuía um Pavimento Mosaico. Essa teoria não tem 
fundamentos na Bíblia, onde consta que todo o piso do 
Templo era de madeira de cedro, mas é baseada em uma 
breve passagem do Talmud, que permite uma 
interpretação de que os lugares mais sagrados dos templos 
tinham o Pavimento Mosaico. As escrituras e tradições 
também dão notícia de que o Santo dos Santos, mais alto 
do que o restante do Templo, era delimitado por véus com 
franjas e borlas (almiazar). Franjas e borlas eram usadas 
em sinal de respeito e devoção na época. Por borlas, 
entende-se um adorno pendente. Uma herança dessa 
tradição ainda está presente, por exemplo, nos populares 

lenços palestinos.
Até o final da Idade Média, não se sabia 

quais as cores desses antigos Pavimentos 
Mosaicos. Porém, no século XVI, o Rei 
Henrique VIII autorizou a confecção de 
um bíblia em inglês, surgindo então a 
chamada “Bíblia de Genebra”, por ter sido 
feita naquela cidade. Essa versão 
traduzida trazia como novidade diversas 
ilustrações. Entre elas, a do Templo de 
Salomão, que era ilustrado com um 
Pavimento Mosaico de quadrados 
intercalados em preto e branco. É evidente 
que não havia outra forma de ilustrar um 
pavimento colorido, pois a impressão na época era apenas 
em preto e branco. Porém, com pouco tempo a visão do 
Pavimento Mosaico do Templo de Salomão em preto e 

branco firmou-se como realidade. Dessa 
forma, quando do surgimento dos templos 
maçônicos, inspirados no Templo de 
Salomão, o Pavimento Mosaico em preto e 
branco foi adotado.

E n fi m ,  a s  c o r e s  n ã o  t i n h a m  a 
simbologia da dualidade das forças. As 
cores eram apenas porque essa era a ideia 
que se tinha do piso do Templo de Salomão. 
O próprio Mackey, um dos maiores 
escritores sobre maçonaria de todos os 
t e m p o s ,  c o n f e s s o u  i s s o  e m  s u a 
Enciclopédia Maçônica, declarando que, 
apesar de equivocada, é adequada a 
interpretação do Pavimento Mosaico como 

a dualidade entre o bem e o mal.
Você pode estar se perguntando: “E a Orla Dentada?” 

Essa é uma questão interessante. Quando do 
registro dos primeiros rituais em inglês, o que 
era uma orla (borda, margem) com franjas e 
b o r l a s  ( a d o r n o s  p e n d e n t e s )  n a s 
extremidades… tornou-se simplesmente 
“indented tessel” que, em tradução livre, 
significa “orla dentada”. Mas o que seria então 
uma verdadeira “orla dentada”? Trata-se do 
que hoje vemos sobre o trono do Venerável 
Mestre, em que a borda da cobertura do trono 
possui “dentes” com franjas, sendo comum 
atualmente serem feitos de gesso.

Como se sabe, os primeiros templos maçônicos eram 
planos e sua ornamentação precária. Por esse motivo, o 
retângulo onde se encontra o Altar dos Juramentos, o qual 
simbolicamente representa o Santo dos Santos, não era 
elevado, o que impedia de se ter uma Orla Dentada real. 
Por isso, a Orla Dentada precisava ser desenhada ou 
pintada no chão, ao redor do Pavimento Mosaico. Com o 
tempo e a forte presença do triângulo na simbologia 
maçônica, convencionou-se desenhar os “dentes” da orla 
em formato de triângulos, e assim surgiu o que atualmente 

se vê na maioria dos templos 
maçônicos espalhados pelo 
mundo.

Nos Ritos que adotam o 
Pavimento Mosaico como um 
retângulo central, os maçons não 
devem pisar no Pavimento, a não 
ser aquele que irá abrir e fechar o 
Livro da Lei, assim como ocorria 
no Santo dos Santos, onde apenas 
o Sumo Sacerdote podia ingressar 
e para realizar um fim específico 
r e l a c i o n a d o  a o  G A D U .  A 
circulação então é feita em ângulo 

reto, tendo como parâmetro o Pavimento Mosaico.
Já no REAA, prevaleceu o entendimento de que todo o 

piso do Templo de Salomão era um Pavimento Mosaico, 
baseado nas ilustrações medievais. Por isso, todo o piso 
nos templos do REAA é em mosaico alvinegro, e a Orla 
Dentada, que circula todo o pavimento, está representada 
pela “Corda de 81 nós”, da qual pendem 04 borlas nos 04 
cantos do Templo.

Porém, com a perda de tal compreensão e do 
conhecimento da origem de tais símbolos, além da 

influência de outros Ritos, é comum encontrar templos do 
REAA no Brasil que possuem o Pavimento Mosaico 
restrito ao retângulo central, constituído também de Orla 
Dentada, ao mesmo tempo em que vemos a Corda de 81 

nós sobre as colunas zodiacais, algo totalmente 
redundante. Onde se vê Orla Dentada não 
deveria existir Corda de 81 nós, e vice-versa. 
Dessa forma, não é de se surpreender com as 
dezenas de significados inventados para cada 
um desses símbolos:

Rizzardo da Camino chegou a escrever que 
o Pavimento Mosaico representa a união das 
doze tribos de Israel, os dentes da Orla Dentada 
são os planetas que giram no Cosmos, e que a 
Corda de 81 nós absorve as vibrações negativas 
e as transforma em positivas. Castellani 

preferiu escrever que o Pavimento Mosaico representa a 
mistura de raças, a Orla Dentada é a união dos opostos, e a 
Corda de 81 nós representa a comunhão de ideias e 
objetivos de todos os maçons, tendo suas borlas o papel de 
representar que a Maçonaria é “dinâmica e progressista”. 
Não somente discordaram um do outro como suas 
suposições estavam erradas.

Apesar desses dois grandes autores discordarem um do 
outro em suas teorias, eles têm algo em comum: 
criatividade.

Lenço com franjas e borlas

Tapete Pav. Mosaico & Orla Dentada
 com Borlas nos 04 cantos 

Orla Dentada com franjas douradas

Bordas

 Kennyo Ismail 
Escritor e Palestrante

https://www.facebook.com/d2propaganda?sk=app_154246121296652#_=_
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N
a última vez que estive em uma Loja falando sobre 
Maçonaria e Religião, citei que os piores inimigos da 
Maçonaria eram os “Profanos de Avental”. Acredito 

fielmente nisto.
Todos nós sabemos que o fim simbólico da maçonaria é a 

reconstrução do templo de Salomão; que seu objetivo real é a 
reconstituição da unidade social pela aliança da razão e da fé, 
e o restabelecimento da hierarquia, conforme a ciência e a 
virtude, através dos processos de iniciação e pelas provas 
inerentes a cada grau. Nada é mais belo, todos percebem, nada 
é maior do que estas idéias e estes princípios; infelizmente as 
doutrinas da unidade e a submissão à hierarquia não se con-
servaram na maçonaria universal; por este motivo nasceu 
uma maçonaria dissidente, oposta à maçonaria ortodoxa, e o 
declínio moral desta instituição como resultado desta cisão.

Não nos esqueçamos que, durante a estruturação da maço-
naria tivemos os templários por modelos, os rosa-cruzes por 
pais e os joanitas por antepassados. O dogma adotado foi o de 
Zoroastro e de Hermes Trimegistos. Como principal regra a 
iniciação progressiva, e como princípio a igualdade regulada 
pela hierarquia e a fraternidade universal; consideramo-nos 
os continuadores da escola de Alexandria, herdeiros de todas 
as iniciações antigas; também nos consideramos os depositá-
rios dos segredos do Apocalipse e do Zohar; o objeto de nosso 
culto é a verdade representada pela luz da estrela flamejante; 
toleramos todas as crenças e não professamos senão uma só e 
mesma filosofia; o que procuramos não é outra coisa senão a 
verdade; não ensinamos outra coisa senão a realidade e quere-
mos chamar progressivamente todas as inteligências à razão. 

O processo que deu início à cisão continua provocando 
feridas profundas.

Desde 1797, primeiro fôlego da maçonaria no Brasil, 
vimos interesses pessoais conduzindo os ideais maçônicos. O 
GOB criado em 1822 por três lojas que se dividiram da “Co-
mércio e Artes”; a suspensão dos trabalhos deste GOB pelo 
Imperador D. Pedro I motivado pela instabilidade dos primei-
ros dias de nação independente e considerando a rivalidade 
política entre os grupos de José Bonifácio e de Gonçalves 
Ledo, ambos maçons.

Em 1927 surgem as Grandes Lojas Brasileiras de uma 
dissidência do GOB. As Grandes Lojas formam a CMSB. 
Comissão da Maçonaria Simbólica do Brasil – um sistema 
confederado.

Obs.: A Grande Loja Maçônica do Pará foi constituída, 
legal e legitimamente, a 28 de julho de 1927.

Este "Cisma" provocou graves conseqüências para a 
Maçonaria Brasileira, não provocando apenas a evasão de 
Lojas do Grande Oriente do Brasil para outras Potências, 
fomentou também a discórdia entre Maçons, principalmente 
aqueles que desconhecem, ou ignoram que a Maçonaria, seja 
qual for a denominação, ou titularidade que se lhe venham 
dar, é, por sua natureza universal e anti-dogmática, indivisí-
vel. 

Como se isso não bastasse, pouco tempo depois, Getúlio 
Vargas implanta a ditadura do chamado "Estado Novo", com 

receio do crescimento do movimento Integralista Brasileiro 
que tinha como líder Nacional Plínio Salgado. A ditadura, 
também não suportava os ideais Maçônicos e moveu terrível 
perseguição aos Maçons Liberais, fechando conseqüente-
mente, a maioria das Lojas. 

Maçonaria dividida é sinônimo de Maçonaria enfraqueci-
da.

Em março de 1973, realizaram-se eleições para os cargos 
de Grão-Mestre Geral e Grão- Mestre Geral Adjunto do Gran-
de Oriente do Brasil. Proclamada a eleição dos candidatos 
oficiais, inconformados com a decisão, dez Grandes Orientes 
Estaduais, federados ao Grande Oriente do Brasil, desliga-
ram-se deste proclamando-se Obediências autônomas e inde-
pendentes, surgindo assim a Confederação Maçônica do Bra-
sil - COMAB considerando, desta forma, a Segunda Maior 
dissidência do GOB.

Em 4 de agosto de 1973, fundou-se, em Belo Horizonte 
(MG), o Colégio de Grão- Mestres da Maçonaria Brasileira, 
congregando, então, as dez Obediências dissidentes: São 
Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso, Santa Cata-
rina e Rio de Janeiro. 

O edifício desmorona, os alicerces constituídos pelos 
princípios éticos e morais da maçonaria abalam-se.

Percebemos ainda mais esta ruína quando a Maçonaria 
abriga e tolera atitudes altamente questionáveis – como a 
saída das sessões para ambientes perturbados, destinados ao 
contrário dos bons costumes, e/ou extensão demasiada de 
ágapes, levando ao consumo excessivo daquilo que é letal, o 
álcool; quando abriga e tolera grupinhos de mentores, de 
gurus sem exemplo, de falta de transparência geral – agindo 
assim a Maçonaria, certamente terá prestado um desserviço à 
formação social e moral de jovens maçons, sem falar do pre-
juízo irreparável ao trabalho de reconstrução e fortalecimento 
da imagem da instituição.

Por isso é necessário uma RECONSTRUÇÃO, e 
RESIGNIFICAÇÃO DA MAÇONARIA.

Os verdadeiros Maçons devem mostrar sua face. A maço-
naria é a gnose e os falsos gnósticos fizeram condenar os 
verdadeiros trabalhadores deste canteiro. O que obriga os 
verdadeiros maçons a esconder-se, não é o temor da luz, a luz 
é o que eles querem, o que eles procuram, o que eles adoram. 
Mas eles, os verdadeiros maçons, temem os profanadores, os 
falsos intérpretes, os caluniadores, os céticos de sorriso estú-
pido, os inimigos de toda crença e de toda moralidade. Em 
nosso tempo, aliás, um grande número de homens que se jul-
gam francos-maçons, ignoram o sentido de seus ritos e perde-
ram a chave de seus mistérios.

Eles não compreendem mesmo mais seus quadros simbó-
licos, e não entendem mais nada dos sinais hieroglíficos com 
que são pintados os tapetes de suas lojas. Estes quadros e estes 
sinais são páginas do livro da ciência absoluta e universal. 
Podem ser lidas com o auxílio das chaves cabalísticas e não 
têm nada de oculto para o iniciado que possui as clavículas de 
Salomão.

E para Concluir.
Quando Thomas Carlyle, historiador e ensaísta inglês, 

concluiu o segundo volume de sua História da Revolução 
Francesa, entregou o manuscrito a John Stuart Mill, para que 
este fizesse observações. Mill leu o manuscrito e emprestou-o 
a um amigo. Esse amigo deixou-o sobre a escrivaninha certa 
noite, depois de lê-lo. Na manhã seguinte a empregada, pro-

curando alguma coisa com a qual acender o fogo, encontrou a 
pilha de papéis soltos e, pensando que fossem rascunhos anti-
gos, usou-os para acender o fogo. Aquilo que havia custado 
anos de trabalho a Carlyle era cinza agora!

Quando Mill, branco como um lençol, relatou a devasta-
dora notícia a Carlyle, este ficou tão atônito com sua perda 
que não conseguiu fazer nada durante semanas. Então um dia, 
sentado diante da janela aberta, remoendo sua terrível perda, 
observou um pedreiro reconstruindo uma parede de tijolos. 
Pacientemente, o homem colocava tijolo sobre tijolo, 
enquanto assobiava uma alegre melodia. "Pobre tonto", pen-
sou Carlyle, "como pode estar tão alegre quando a vida é tão 
fútil?" Depois, repentinamente, teve outro pensamento. "Po-
bre tonto", disse ele de si mesmo, "você está aqui sentado 
junto à janela, queixando-se e lamentando, enquanto aquele 
homem reconstrói uma casa que durou gerações."

Levantando-se da cadeira, Carlyle começou a trabalhar no 
segundo rascunho da História da Revolução Francesa. Con-
forme seu próprio relato, e o daqueles que tiveram a oportuni-
dade de ler ambas as versões da obra, a última foi bem 
melhor! A destruição de nossos sonhos mais importantes não 
precisa ser o fim do mundo. Pode ser o início de algo melhor!

Até quando ficaremos sentados em nossa janela?
Até quando chamaremos os outros de “tolos” por estarem 

tentando reconstruir algo que um dia o tempo e os medíocres 
destruíram?

Até quando ficaremos parados e petrificados pela ação 
inclemente do tempo, feito múmias de balandrau, observando 
o progresso da ruína?

Se alguém se diz maçom e prega implícita ou explicita-
mente o conformismo diante das injustiças, subserviência e 
inércia frente à espoliação de direitos, não passa de um repro-
dutor de desigualdades, pseudo-adepto, agente inimigo infil-
trado, a negar a essência dos princípios maçônicos que são 
dinâmicos, essência esta que é consubstanciada em sentimen-
tos nobre e sublimes tais como a justiça e a liberdade.

A grande nação maçônica precisa despertar deste sono 
letárgico e mobilizar-se, deixar de ser fachada! Não ter medo 
da batalha. Temos que nos rebelar contra o silêncio e contra a 
imobilidade. É preferível ser um siri quando capturado e 
preso na panela do que ser um peixinho sereno no aquário. Se 
o siri não consegue rasgar a panela que o oprime, tem a seu 
favor o exemplo da luta. O peixinho apenas diverte com o seu 
sofrimento a quem o aprisionou.

Àqueles que se dizem neutros eu afirmo: a neutralidade é 
uma posição de omissão na maioria dos eventos filosóficos do 
mundo. A neutralidade não fede nem cheira, não influi nem 
contribui. Poder-se-ia dizer que, não progredindo, a neutrali-
dade também não retroage. Mas, o não fazer o bem pela causa 
maçônica já é um mal, não avançar é ficar para trás. E a maço-
naria não pode e não deve ficar para trás!

O futuro da maçonaria depende da força, da garra, da coe-
rência dos maçons de hoje. Cabe-nos construir este futuro e, 
construir o futuro não é decidir o que poderá ser feito amanhã, 
mas determinar o que poderá ser feito agora, para que haja um 
amanhã.

No passado os maçons eram chamados de “Construtores 
de Templo”. Agora, os que encontram-se sob este teto estão 
sendo chamados a serem “Reconstrutores de Ruínas”, cabe a 
cada um pegar sua ferramenta e Rogar ao Grande Arquiteto 
do Universo forças para empreender esta labuta.

Nota:
Thomas Carlyle (* 4 de dezembro de 1795 + 5 de fevereiro 

de 1881) foi um historiador e ensaísta escocês.
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Milhões de pessoas prejudicam a própria saúde, 
sem terem consciência disso, por não dormirem 
o suficiente.

Pesquisas revelam que a maioria das pessoas requer 
sete a oito horas diárias de sono para apresentar desempe-
nho ótimo. Quem não dorme o suficiente pode prejudicar 
sua própria saúde e até mesmo encurtar seu tempo de vida.

Desde a primeira infância até a velhice, os efeitos do 
sono insuficiente podem exercer profundos efeitos negati-
vos sobre a memória, o aprendizado, a criatividade, a pro-
dutividade, a estabilidade emocional e a saúde física.

Especialistas dizem que vários sistemas corporais são 
negativamente afetados pelo sono insuficiente: como os 
órgãos (coração, por exemplo), a capacidade de resistir a 
doenças e o funcionamento cerebral.

Os níveis do hormônio leptina, que informa ao cérebro 
que você consumiu alimentos suficientes, são mais baixos 
nas pessoas que não dormiram o suficiente, e os níveis de 
grelina, que estimula o apetite, são mais altos. Além disso, 
o metabolismo fica mais lento quando o sono é perturbado. 
Se esse efeito não for contrabalançado com o aumento do 
exercício físico ou a redução da ingestão calórica, essa 
desaceleração metabólica resulta no ganho de quatro qui-
los em um ano.

O risco de doenças cardiovasculares e de acidentes 
vasculares cerebrais é maior nas pessoas que dormem 
menos de seis horas por dia. Basta uma noite insuficiente 
de sono para elevar a pressão sanguínea dos hipertensos 
durante todo o dia seguinte. O sono insuficiente também é 

associado à calcificação de 
artérias coronárias e à elevação 
dos níveis de fatores inflamatóri-
os ligados às doenças do cora-
ção.

Dormir demais também 
encerra riscos. Índices mais 
altos de doenças cardíacas foram 
constatados entre mulheres que 
dormem mais de nove horas 
diárias.

O risco de câncer também 
pode estar ligado ao sono. Um 
estudo japonês feito com quase 
24 mil mulheres na faixa dos 40 
aos 79 anos constatou que aquelas que dormiam menos de 
seis horas diárias tinham mais chances de desenvolver 
câncer de mama que as mulheres que dormiam mais. Eva 
S. Schernhammer, da Escola Médica de Harvard, verificou 
relações entre os níveis da melatonina, o hormônio do 
sono, e o risco aumentado de câncer de mama.

Um estudo com 1.240 pessoas pela Universidade Case 
Western Reserve, em Cleveland, em Ohio, encontrou risco 
aumentado de pólipos colorretais potencialmente cancero-
sos em pessoas que dormiam menos de seis horas diárias.

Durante o sono, o corpo produz hormônios que ajudam 
a combater infecções, que estimulam o crescimento e que 
reparam células danificadas.

O psiquiatra Vatsal G. Thakkar, vinculado à Universi-

dade de Nova York, descreveu 
recentemente evidências que vin-
culam o sono insuficiente a diag-
nósticos equivocados de transtor-
no de deficit de atenção e hiperati-
vidade em crianças. Em um estu-
do, 28% das crianças com proble-
mas de sono apresentavam sinto-
mas do transtorno, mas não o pró-
prio transtorno.

Alguns dos efeitos mais insidi-
osos do sono insuficiente, contu-
do, envolvem processos mentais 
como o aprendizado, a memória, o 
julgamento e a resolução de pro-

blemas. Durante o sono, novos caminhos de aprendizado e 
memória são codificados no cérebro. O corpo precisa de 
sono suficiente para que esses caminhos consigam funcio-
nar em nível ótimo.

Quando você fizer um check-up médico, informe ao 
médico quantas horas dorme e descreva a qualidade de 
seu sono. Seja sincero - a duração e a qualidade do sono 
podem ser tão importantes para sua saúde quanto sua 
pressão sanguínea e seu nível de colesterol.

Fonte: New York Times / Folha de São Paulo

Trabalhadores que demoram mais a se aposentar têm 
menos chances de desenvolver o mal de Alzheimer e outras 
formas de demência comum em idosos, segundo estudo 
realizado na França.

Aqueles que deixaram o emprego aos 65 anos 
apresentaram 14% menos casos de Alzheimer em relação 
aos que se aposentaram aos 60 anos, de acordo com Carole 
Dufouil, pesquisadora da agência francesa responsável 
pelo estudo. Os resultados foram apresentados nesta 
semana na conferência internacional da Alzheimer's 

Association em Boston.
O risco de desenvolver problemas mentais cai a cada 

ano adicional de trabalho. A pesquisa analisou os registros 
de saúde de quase meio milhão de aposentados na França. 
Em média, os pesquisados estavam fora do mercado de 
trabalho há 12 anos.

Segundo o diretor científico da Alzheimer's 
Association, o estudo confirma uma crença comum entre 
os médicos de que a manutenção de atividades físicas e 
intelectuais ajuda a frear a deterioração mental. No 

entanto, "ainda é preciso pesquisar mais para identificar 
como a aposentadoria tardia altera o cérebro", explica 
Dean Hartley.

O Alzheimer é a sexta maior causa de morte nos 
Estados Unidos, segundo a associação. Em torno de 5,2 
milhões de americanos vivem com a doença. A grande 
maioria tem mais de 65 anos.

Fonte: Reuters

Adiar aposentadoria diminui risco de Alzheimer, mostra estudo

Um estudo em curso na Grã-Bretanha está testando o 
uso de hormônios para combater a obesidade e substituir 
cirurgias de redução de estômago em pacientes obesos.

Os hormônios são praticamente os mesmos liberados 
naturalmente pelo corpo após todas as refeições e que indi-
cam ao corpo que a fome foi saciada, explica à BBC Brasil 
o líder do estudo, o médico Steve Bloom, chefe do departa-
mento de estudos sobre diabetes, endocrinologia e metabo-
lismo do prestigioso Imperial College, em Londres.

Os médicos perceberam que esses mesmos hormônios 
são liberados em grandes quantidades pelo corpo de paci-
entes que se submeteram à cirurgia bariátrica - e esse seria 
um dos motivos para o sucesso da cirurgia em grande parte 
dos casos. Agora, a equipe de Bloom quer replicar esse 
efeito mesmo que o paciente não queira ou não possa se 
submeter ao procedimento cirúrgico.

"Ainda estamos na fase de desenvolvimento, mas já 
mostramos que a iniciativa funciona. Agora temos que 
torná-la disponível", diz Bloom à BBC Brasil.

Ainda assim, diz ele, ainda serão necessários cerca de 
nove anos até que o medicamento hormonal esteja devida-
mente testado, aprovado e pronto para ser comercializado.

Hormônios
Bloom prevê que os hormônios devam causar poucos 

ou nenhum efeito colateral, por serem "quase naturais" - 
sua alteração mais significativa é que estão sendo desen-
volvidos para seu efeito durar uma semana no corpo, em 

vez de apenas alguns minutos.
Pacientes obesos receberiam, assim, uma injeção sema-

nal da droga - em alguns casos ao longo da vida inteira, 
para controlar seu apetite e assim perder peso.

Mas Bloom diz que, até agora, tudo indica que a droga 
não causará dependência e sua ingestão poderá ser inter-
rompida, se necessário. "Se a pessoa ficar doente e perder 
peso, por exemplo, pode parar de tomá-lo. Ela também 
pode tentar uma dieta por conta própria e, se não conseguir 
emagrecer, voltar a tomar o hormônio."

O custo estimado do tratamento, com 52 injeções anua-
is, é de cerca de 3 mil libras (R$ 10,2 mil) ao ano.

Estudos no Brasil
Sua equipe recebeu 2 milhões de libras (R$ 6,8 

milhões) de um centro de financiamento pesquisas para dar 
prosseguimento aos estudos e aos testes clínicos, que 
podem ser parcialmente feitos no Brasil, diz Bloom.

"Escolheremos três ou quatro países para os testes 
internacionais, e o Brasil é uma possibilidade por ter boa 
infraestrutura e marcos regulatórios", explica o médico, 
lembrando também que o país seria um "grande mercado" 
em potencial para a droga em desenvolvimento.

Dados do ano passado compilados pelo Ministério da 
Saúde apontam que a proporção de pessoas acima do peso 
no Brasil avançou de 42,7%, em 2006 para 48,5%, em 
2011.

Um levantamento do mesmo ano feito pela Universida-

de Estadual do Rio de Janeiro calculou em R$ 3,57 bilhões 
os gastos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) com 
doenças relacionadas à obesidade, como males cardiovas-
culares, diabetes e alguns tipos de câncer.

Em março passado, o Ministério da Saúde publicou 
uma portaria reduzindo de 18 para 16 anos a idade mínima 
para realizar a cirurgia bariátrica em casos em que haja 
risco ao paciente. A operação costuma ser indicada como 
um último recurso, em pessoas com outros problemas de 
saúde associados ao excesso de peso.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, 
o procedimento foi realizado 60 mil vezes no Brasil em 
2010.

Problema Global
E o aumento da obesidade no Brasil está longe de ser 

uma exceção. A Organização Mundial da Saúde informa 
que o índice de obesidade infantil global aumentou de 
4,2% em 1990 para 6,7% em 2010. A expectativa é de que 
quase 10% das crianças do mundo sejam acima do peso ou 
obesas em 2020.

Bloom diz à BBC Brasil que o problema está "cada vez 
pior" no mundo inteiro, com consequências preocupantes.

"Por motivos ainda não compreendidos, notamos que 
cânceres são duas vezes mais frequentes em pessoas obe-
sas", diz o médico.

Fonte: BBC Brasil / Folha de S. Paulo

Pesquisador testa hormônio para substituir cirurgia de redução do estômago
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M
inha geração foi de uma pureza tão 
exacerbada que me dá até vontade de rir 
diante dos acontecimentos atuais.

Cavaleiros da utopia, lutamos por igualdade social, 
sexual e liberdade ideológica cuja argamassa e 
regente sonhávamos ser os lideres ascendentes e suas 
intrépidas ideias.

Ter carteirinha do grêmio escolar autenticada 
como filiado a UNE dava-nos certo status de no futuro 
poder assumir quem sabe os destinos de uma nação 
cujo lugar estava por predestinação seguro no cenário 

mundial.
Havia em torno dessa certeza referências e icones 

imaculados, comprometidos com as nossas 
aspirações. Simples assim.

O que nos era trazido via JB da condessa era da 
mais elevada credibilidade e o Eron autenticava tudo 
nas ondas da Tupi ou Mayrink Veiga. Bem diferente 
do modelo atual, cujo patrocínios comercial e ou 
partidário vem em primeiro lugar.

Ora! Direis, ouvir e crer? Por certo lhe respondo: 
sim, pero no tanto que bastasse para fazer o hoje que 
nos vem sendo dado de herança.

Jamais poderíamos supor que havia tantos lobos no 
rebanho e muito menos o grau de malignidade nos 
seus corações e mentes havia estocado.

Liamos Grimm, Proust, Asimov, Assis, Nava ou 
Cabral, mas não tivemos o senso de limite entre ser 
livre e ser libertino; não ter preconceitos e banalizar; 
cumprir os deveres para usufruir de direitos. Erramos 
na dose e a ressaca esta nos trazendo dores de cabeça.

Esse foi o preço imposto coincidentemente pelos 
tais "preparados" contra a excessiva falta de malicia 
praticada por nos.

Algo no entanto a vida nos reservou em troca e isso 
emerge como a larva de um vulcão em erupção: os 
nossos filhos diretos - físicos - ou indiretos -alunos, 
leitores, colegas de trabalho, etc- desenvolveram por 
mecanismos que nos surpreenderam (ainda ingênuos 
somos) esta chama fantástica de basta, a esbórnia 
acabou, de tal modo incontrolável que eles, os ratos 
estão agora alojados no porão de onde rogamos jamais 
venham a se aventurar ao tombadilho. Quem sabe de 
agora em diante nosso senso crítico nos de humildade 
suficiente para fazer real a acertiva de Belchior 
quando preconizou que "o novo sempre vem".

Sábio é aquele capaz de se fortalecer, tirar lições e 
crescer admitindo seus erros.

Utopias nunca mais!!!

Ir Déo Mário Siqueira

O Brasil viveu, no dia 20 de junho, um momento histó-
rico dos mais extraordinários quando milhões de pessoas 
saíram de suas casas em muito mais de 120 cidades do país 
para manifestarem sua insatisfação com o governo especi-
almente com os poderes executivo e legislativo. Essa mani-
festação começou tímida em Porto Alegre – RS, no dia 25 
de março, em protesto contra um reajuste ocorrido nas 
tarifas de ônibus. A base da rejeição ao reajuste das passa-
gens era os elevados custos das construções dos estádios 
para os jogos das copas das confederações e do mundo. A 
associação de idéias fazia injusta qualquer reajuste a qual-
quer coisa.

Em São Paulo os protestos pelo aumento de R$ 0,20 nas 
tarifas de ônibus ocorreram de 6 a 11 de junho e, segundo 
anunciado pela mídia a polícia teria agido de forma trucu-
lenta ou, no mínimo, de maneira desproporcional.

O país como um todo refletiu os motivos dos manifes-
tantes e reprovaram a ação policial. A reflexão ampliou-se 

e passou a questionar não apenas o transporte coletivo mas 
todo o sistema de mobilidade urbana; não apenas a mobili-
dade mas todos os serviços de responsabilidade do Estado, 
priorizando a Educação, a saúde e a segurança que, diga-se 
de passagem, há muito sairam do caderno de anotações das 
autoridades competentes.

Finalmente, no dia 20 de junho, essa consciência tomou 
conta do país e vimos um povo, sem bandeiras de partidos, 
sem lideranças políticas e com plena consciência de que há 
muito vem sendo enganado, sair às ruas para manifestar 
sua insatisfação em todo o Brasil.

Essa marcha deixava claro: Não é apenas por 20 centa-
vos.

No dia 20 de junho o trigo floreceu.
Mas, tal qual o joio que permeia o trigo, o grupo de mani-

festante passou a ter em seu meio elementos estranhos, sem 
nenhuma afinidade aos seus legítimos ideais. Tão veneno-
sos como o joio prevalecem-se de sua semelhança física 
para enganar os menos atentos. Tão daninhos como joio 
sufocam o movimento com suas ações violentas e descabi-
das.

O joio misturado com o trigo pode  levar a envenena-
mento, portanto é de grande importância separá-lo com 
critério e muito cuidado. Até onde se pode observar, a polí-
cia está tentando separar o joio do trigo, mas a função é 
árdua. Primeiro porque a legislação não permite a “repres-
são preventiva”, ou seja, a polícia não pode coibir aquilo 
que não foi deflagrado; segundo porque a opinião pública 
pode associar sua ação com as ações desprorcionais da 

polícia de São Paulo e se voltar contra o seu trabalho. Mas é 
urgente se achar uma solução.

É preciso que o trigo vice para que possamos gozar do 
milagre do pão.

O primeiro pão que pudemos degustar, fruto desse tri-
go, foi o arquivamento da PEC 37, mas há que se avançar. 
O arquivamento da PEC 37 parece ter levado ao eqeueci-
ento da PEC 33 muito mais maligna do que a PEC 37. Não 
podemos nos esquecer que a PEC 33 altera os poderes do 
Supremo Tribunal Federal cujas decisões passam a depen-
der da sansão do Congresso. Numa linguagem mais objeti-
va, o Supremo Tribunal Federal vira assessoria jurídica do 
Congresso e o Congresso é que apena ou absolve.

Diz a parábola da Bíblia, em Mateus  que “... mas 
enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o 
joio no meio do trigo e se foi”; diz a imprensa que um dos 
“joio” presos pela polícia era uma pessoa ligada direta-
mente ao gabinete da presidência.

A postura e as ações dos vândalos denotam dois grupos 
distintos: um constituído de ladrões, bandidos comuns, 
com os quais convivemos diariamente e são um dos moti-
vos das manifestações no quesito segurança; o outro é cons-
tituído por um corpo amorfo que toma diversas formas e 
revela vários objetivos mas jamais revela o objetivo real. 
Esse é o joio venenoso. Seu real objetivo é sufocar a planta-
ção de trigo.

Armeno-nos contra ele.

ARLS Luz do Planalto

Or de Serra - ES

Íamos, eu e minha esposa em direção a Camboriú, quan-
do topamos com uma cena que... ... o (a) leitor(a) já deve ter 
presenciado.

À nossa frente, pela faixa de fora, ia um imenso cami-
nhão, desses que têm a carroceria fechada, como um contai-
ner. E atrás dele, um motoqueiro. Até aí, nada demais. O que 
me chamou a atenção foi a distância entre os dois; não pas-
sava de 3 metros. A velocidade, a julgar pela minha, não era 
de menos de 100 km/h.

“Como pode um ser humano ser tão estúpido?”, pensei e 
tratei de ultrapassá-los. Bem adiante, resolvi parar à beira 
da estrada para comprar queijo de colono. Quando já ia 
voltando ao carro, o motoqueiro chegou. Tirou o capacete, e 
vi que não teria mais de 20 anos. Num impulso que me é 
característico, resolvi puxar conversa: 

— Boa tarde. 
— Tarde – ele respondeu. 
— Posso lhe fazer uma pergunta? 
— Claro. 
— Ainda há pouco, eu ultrapassei você e aquele cami-

nhão... 
— Sim. E daí? 
Vi que o cavalheiro não era muito sociável, mas, ainda 

assim, fui adiante: 
— É a seguinte: por que você vinha tão colado ao cami-

nhão? 

— O senhor não sabe? Eu vinha “no vácuo”. Para me 
livrar do vento e economizar gasolina. 

— Quem lhe ensinou isso? 
— O Schumaker... 
— Ah, então é isso... Mas não se esqueça de que, na Fór-

mula 1, eles estão mais protegidos e têm toda a visibilidade, 
ao passo que você estava atrás de um paredão... 

— O vácuo é maior ainda – ele contrargumentou, con-
victo. 

— Mesmo assim, posso lhe dar uma opinião? 
— Claro – ele aduziu, de má vontade - Qual é? 
— Não é bem uma opinião. É mais um conselho. 
Notei seu desprazer. E com certa razão. Afinal, eu estava 

sendo intrometido. Mas não é a primeira vez que faço essas 
coisas e, para dar sustentação à minha palavra, acrescentei: 

— Sabe, eu sou médico e me preocupo com a saúde..., 
com a vida... 

Era visível que a declaração não o havia impressionado. 
— Eu não estou doente... 
— De fato. Mas poderá estar a qualquer momento..., se 

continuar a seguir caminhões àquela distância. Já pensou, 
se o motorista, por algum motivo  um cachorro que cruze a 
estrada...  tiver de frear de repente? 

— Eu freio também. 
— Não terá tempo, por causa do período de latência do 

reflexo... 
Ele deixou transparecer sua estranheza, e eu continuei: 
— Período de latência é o intervalo entre o estímulo e a 

reação... 
— Hein? 
— Explicando melhor, é o tempo que você levaria entre 

perceber que o caminhão estava freando e frear você mes-
mo. 

— Ah... 

— E ainda há a inércia e a resistência... 
— O quê? 
Isso deve ter-lhe soado como dois palavrões. 
— Inércia é a tendência que tem todo corpo em movi-

mento de continuar em movimento. E resistência é o atrito 
contra o solo. O que faz um veículo parar é o arrasto da roda 
travada. 

Nada disso era do conhecimento do pobre rapaz, mas eu 
não dei bola e continuei: 

— A moto não pára de repente; ela se arrasta na propor-
ção da velocidade... 

A essas alturas, sua expressão já era de perplexidade. 
Mas nada disse, e eu aproveitei: 

— Quando você perceber que o caminhão freou, já terão 
decorrido algumas frações de segundo. Seu cérebro, então, 
ativará um comando que lhe dirá: Pare! Aí, você vai frear, 
mas depois de outra fração de segundos... 

— Ahn... 
— ... E como sua velocidade é grande e a distância é 

curta, você se esborrachará contra a traseira do caminhão. 
Já pensou nisso? 

— Não. Mas eu confio no meu taco. Comigo, isso não 
vai acontecer. 

— Espero que não. Sinceramente. 
— Era só isso? 
— Sim, era só isso. 
— Então, com licença. Eu tenho de tocar. Já estou atra-

sado. 
— Boa viagem.
Ele vestiu o capacete, montou e tocou... 
E eu fiquei ali mais algum tempo, com cara-de-besta, 

pensando em minha nova quixotada. Até que retornei ao 
carro. Alcancei-o alguns quilômetros adiante. Lá estava ele, 
colado atrás de outro caminhão... “Aprendeu com o Schu-
maker”. 

Quem sou eu pra questionar o Schumaker...?
Fonte: Floripa Total

Mário Gentil Costa

o autor é médico 
em Florianópolis
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M - a mais sagrada de todas as letras, segundo o dicioná-

rio esotérico, pois é ao mesmo tempo masculino e femini-
no, isto é uma letra andrógina. É uma letra mística em 
todos os idiomas, orientais e ocidentais. O nome sagrado 
de Deus em Hebraico, aplicado a letra M, é “MeBorach”, 
que quer dizer o Santo ou o Bendito.

B - É uma clara expressão da dualidade dos princípios 

superpostos, que evidenciam a lei da polaridade. Mostra 
claramente a relação entre o superior e o inferior, o céu e a 
terra e o espirito e matéria. O lado curvo, corresponde a 
involução ou revelação do espírito na matéria. O lado 
reto, é o ascendente que corresponde à evolução do Espi-
rito na matéria. O lado reto mostra o domínio do homem, e 
o lado curvo o da matéria. A forma hebraica desta letra e 
Beth, e tem uma relação com o princípio da vida.

Em nossa pesquisa encontramos varias interpretações 
para o M:.B:. do avental do M:.M:., umas até interessan-
tes, que tentaremos reproduzir , e outras tão absurdas que 
não convém nem citá-las, por riscos de reproduzirmos o 
ridículo sem berço e sem fundamento.

MohaBon
Respeitando as várias opiniões, já que existem muitas 

controvérsias sobre a origem do M:.B:., preferimos ficar 
com o que nos ensinou nossos mestres, que alias é endos-
sado pela convenção de “Lösane”, Setembro de 1875, que 
afirma o seguinte:- O avental do M:.M:. do Rito Escocês 
Antigo e Aceito, será branco forrado de vermelho com as 
iniciais M:. B:. alusivas à palavra S:. do Grau . Quando 
fomos exaltado , aprendemos sobre a belíssima lenda do 
nosso mestre Hiran, e a parte que mais nos tocou, foi quan-
do os irmãos encontraram o corpo, já em estado de putre-
fação, e ao tentar levantá-lo, exclamaram:-'A carne se 
desprende dos ossos”!! em hebraico M:. H:. B:., que foi 
adotada pela maioria dos ritos maçônicos, como a palavra 
S:. do M:.M:. . É lógico que a tradução difere de acordo 
com o idioma, mas a essência é e será sempre a mesma em 
todos os ritos e potências.

Mak Benak
O manuscrito “The Graham”, do ano de 1726, fala 

sobre a lenda de Noé e seus três filhos “Sem, Cam e Jafet, 
que encontramos nos antigos rituais. Noé teria recebido 
do GADU, a missão de construir a Grande Arca, que 
embora de madeira fora construída segundo a Geometria, 
e de acordo com as regras maçônicas. Diz a lenda que os 
três filhos foram até o túmulo do pai Noé, a fim de tentar 
descobrir o segredo que possuía o grande patriarca Bíbli-
co. Quando tentaram levantar o corpo já em avançado 
estado de decomposição, um dedo e um pulso se despren-
deu, e só conseguiram levantá-lo, fazendo uso dos “Cinco 
Pontos Perfeitos”.

Um dos filhos teria dito:- “Ainda há tutano neste osso” 
! [Marrow in the Bone” –] segundo alguns pesquisadores 
maçônicos, origem das iniciais M:.B:., que mais tarde se 
tornaria “Mak Benak”. Este é o único documento que se 
refere a lenda de Noé, com conexão com os C:.P:.P:. e 
com a palavra S:. do mestre . A lenda de Hiram ainda não 
era conhecida.

Moab Bem-ami
Jules Boucher, defende a teoria Moabita [“O que vem 

do Pai”], aliás interpretação aceita por muitos rituais anti-
gos, que cita o incesto praticado pela duas filhas de Ló 
[Gênesis cap 19 vs. 30 a 38]. Ló vivia com suas duas 
filhas, num local onde não existia nenhum outro homem . 
Para que se cumprisse a tradição do patriarcado, e a gera-
ção do genitor, e não havendo outra solução, elas resolve-

ram embebedar o pai com vinho, e copularam com ele, 
totalmente embriagado. A primeira a cometer o incesto foi 
a primogênita, que engravidou e deu a luz a um filho, 
dando lhe o nome de “ Moab” [que vem do pai], em segui-
da a Segunda filha a imitou e deu a luz a “ Bem-Ami” [pai 
do filho].

Desse fato surgiu na Maçonaria a estranha interpreta-
ção “Aquele que vem do pai” ou “geração do pai'. Maçons 
que aceitavam essa hipótese tentaram relacionar a imora-
lidade do incesto com podridão, putrefação etc. Adversá-
rios da maçonaria, aproveitaram-se disto para desmorali-
zar e denegrir a sublime ordem, como por exemplo o 
escritor antimaçonico Paulo Rosen em sua obra “Satan e 
Cia”.

Maugh Bin
Num apêndice da sua obra “Historiy of Free Maso-

nary”, à página 487, o Ir:. R. F. Gould reproduz uma publi-
cação do jornal sensacionalista “Flying Post” [Correio 
Volante ] , impresso em Abril de 1723, descrevendo o que 
seria uma iniciação Maçônica. Prossegue o articulista 
contando que ao candidato, entre outras coisas , era reve-
lada a palavra “Maughbin “, a qual era transmitida de ouvi-
do a ouvido ate chegar ao Mestre. Então o candidato era 
posto à ordem como o Mestre, e devia recitar :- [traduzido 
p/ o português]

Fui iniciado Maçom, Vi “B” e “J ”. Prestei o rarissi-
mo juramento . Conheço a pedra o diamante e o esqua-
dro. Conheço perfeitamente a parte do Mestre. Como 
um probo “Maughbin” poderá dizer-vos.

Bons autores apontam a palavra MaughBin ou Macho-
Bin cuja tradução é algo parecido com ;- “ É ele , ele esta 
morto” !!

De qualquer modo isto está relacionada com “Putrefa-
to”, e o significado varia conforme o idioma. Em Francês 
por ex. quer dizer ;- “podre até os ossos” [ la chair quitte 
les os”].

Mac Benah
Os Jacobitas e a lenda de Hiram – vasta literatura sobre 

o Grau de mestre, levanta a hipótese de a lenda de Hiram 
ter surgido por inspiração política dos partidários dos 
Stuarts, os Jacobitas.

Em 30.01.1649, o Rei Carlos I dos Stuarts foi decapita-
do por decisão do parlamento Inglês. Após a morte do Rei 
os maçons Jacobitas, por segurança acobertavam seu 
partidarismo por segredo. Assim o filho do decapitado 
passou a representar o Verbo, a Palavra Perdida, e os 
maçons eram os filhos da viuva, alusão a rainha Henriette 
de França, viúva do finado Rei.

Mackey, na sua enciclopédia definiu a palavra MacBe-
nah como derivada do dialeto gaélico, significando “Filho 
Abençoado”, alusão ao príncipe filho de Carlos I . A nosso 

ver os maçons Jacobitas apenas se aproveitaram da dou-
trina maçônica da época, em proveito de suas tendências 
de hegemonia dos Stuarts, mas é bom lembrar, que a lenda 
do Mestre Hiram só viria a existir quase um século após.

Maçonaria Brasileira
Só a título de curiosidade, vamos citar o Ir:. Manuel 

Gomes no seu “Manual do Mestre Maçom”, pag. 321 a 
334 “O manifesto Maçônico do primeiro G:. M:. do Gran-
de Oriente do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva, 
que entre outras observações, critica a disseminação de 
lojas estrangeiras, com rituais executados nos vários idio-
mas, menos no da nossa pátria, e conclama os maçons 
patriotas a usarem obrigatoriamente nos aventais de mes-
tre as iniciais M:. B:., alusivo a “Maçonaria Brasileira”.

A bem da verdade em nossa pesquisa, encontramos 
uma infinidade de explicações e definições a respeito do 
M:.B:., porem por irrelevantes, citamos as que realmente 
interessam à Sublime Ordem.

Mak Benak – usada pelo Rito Adonhiranita, Mak 
origem Galica significa –podridão, estar podre. Mac 
Benac – Rito Moderno ou Francês, “Viver no Filho” 
MoaBom -- Rito Schroeder “O filho do Mestre está 
Morto”. MohaBon – Rito E:.A:.E:.A:. “A carne se des-
prende dos Ossos”. Mac-Benah – “Filho da Putrefação 
ou do Mestre Morto” Macheh-Bea [Beamacheh] – Deus 
seja Louvado”.

Como se vê , não obstante as inúmeras definições e 
variações, a mensagem que fica é a mesma. A afirmação 
da imortalidade, a eterna ressurreição, é preciso morrer, 
apodrecer afim de renascer para o eterno ciclo cósmico. O 
Mestre exaltado transpõe a materialidade da morte e assu-
me a preponderância do espírito.

Meus irmãos, isto posto concluímos que antes e alem 
de tudo, há algo especial na exaltação, qual seja :Exalta-
ção, vem do latin : - EX – ALTARE, ou seja alem do altar, 
transpor o altar, mudar transcedentalmente de nível, 
quero dizer o Maçom , [com os três golpes que feriram o 
Mestre Hiran] deve destruir em si mesmo:

1 – O coração – mudando seus sentimentos, do egoís-
mo p/ o amor ao próximo, e a humanidade;

2 – A garganta – aprimorando o seu verbo ou expres-
são, de modo a tornarem-se somente palavras úteis, ver-
dadeiras, e sempre que possível agradáveis;

3- A cabeça – Pondo em sua mente um novo modo de 
pensar, elevando–se acima do material, temporal e finito 
para renascer sobre o símbolo da acácia imperecível, num 
nível superior de compreensão e consciência que o torna-
rá um autentico e digno mestre.

Para finalizar, uma máxima mística para os IIr:. refleti-
rem:

“NASCEMOS PARA MORRER, E MORREMOS 
PARA NASCER”!!

Meus Irmãos; que o G:.A:.D:.U:. cuja sabedoria divi-
na dirige suave e poderosamente todas as coisas, nos aben-
çoe e nos ilumine para que possamos passar um pouco do 
nosso modesto conhecimento a todo irmão que queira 
fazer progresso na nossa “Sublime Ordem”.

Por Irmão José Roberto Mira M:.M:.
Fonte: Filhos de Hiram
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J
oseph Ignace Guillotin (nascido em 28 de maio de  
1738 em Saintese; morto em 26 de Março de 1814 em 
Paris foi um médico e político francês. Ele é 

conhecido por ter feito com que  a guilhotina  fosse 
adotada sob a Revolução Francesa como modo de 
execuções único de pena capital.

O político
Mesmo antes da Revolução Francesa, Guillotin era 

famoso por ter publicado vários livros políticos e ter 
proposto algumas reformas. Em seu livro Petição de seis 
corpos (ou Petição de cidadãos domiciliados em Paris) 
elaborada em 08 de dezembro de 1788, ele reclamava o 
voto por cabeça (e não por ordem) aos Estados gerais e 
que o número de deputados do terceiro estado (o povo) 
fosse pelo menos igual ao de deputados das outras duas 
ordens (nobreza e clero). Esta proposta lhe valeu, 
primeiro, a desaprovação do Rei (várias pessoas já tinham 
enviado este tipo de pedido ao soberano, mas em uma 
correspondência pessoal e não lhe pedindo publicamente 
por meio de proclamas) e ele foi a julgamento. O 
Parlamento de Paris o condenou em 20 de dezembro de 
1788 quanto à forma e não ao conteúdo, conforme 
observou o conselheiro Lefebvre: “Este julgamento diz 
respeito à forma de seus escritos e ao seu modo de 
divulgação. Quanto ao mérito, o Parlamento, de quem sou 
aqui o intérprete, nada encontrou a reprovar.” A 
divulgação da petição é então impedida. Em 27 de 
dezembro de 1788, a pedido de Necker, ela é aceita pelo 
Conselho de Estado do rei.

O Maçom
Iniciado em 1772, na loja Perfeita União de 

Angoulême, ele se tornou em 1776, o Venerável da Loja 
Concórdia Fraternal, no Oriente de Paris, e em 1778, um 
membro da loja Nove Irmãs (juntamente com os pintores 
Jean-Baptiste Greuze ou Claude Joseph Vernet, Voltaire, 
o Duque de Orleans e o Duque de Chartres)[iii]  Ao longo 
de sua vida, ele frequentou essas lojas cheias de 
racionalidade e liberdade, e desempenhou um papel 
fundamental na formação do Grande Oriente de França.

Guillotin e guilhotina
Com o apoio de Mirabeau, deputado e secretário da 

Assembleia Nacional Constituinte, Guillotin propôs em 
09 de outubro de 1789 um projeto de reforma da 
legislação penal, cujo artigo primeiro afirmava que 
“crimes de mesma espécie serão punidos com os mesmos 
tipos de penas, independentemente da posição e status do 
culpado.” Ele pediu na reunião de 1º de Dezembro de 
1789 que “a decapitação fosse a única punição adotada e 
que se buscasse uma máquina que pudesse substituir a 
mão do carrasco.” O uso de um dispositivo mecânico 
para a execução da pena de morte lhe parecia uma garantia 
de igualdade, que ele acreditava devesse abrir a porta para 
um futuro onde a pena de morte fosse finalmente abolida. 
De fato, até então a execução da pena capital variava de 
acordo com a posição e o status social do condenado: os 
nobres eram decapitados com sabre, os plebeus com um 
machado, o regicídio e criminosos de Estado eram 
destroçados, os hereges queimados, os ladrões morriam 
na roda ou enforcados, e os falsificadores de dinheiro 

eram cozidos vivos em um caldeirão.
A proposta de Guillotin visava igualmente eliminar o 

sofrimento desnecessário. De fato, os pobres que não 
podiam pagar uma execução de qualidade, eram 
decapitados com uma arma sem corte, o que resultava em 
uma execução longa e dolorosa.

Sua ideia foi adotada em 1791 pela Lei de 6 de outubro 
e, apesar de seus protestos, atribuiu-se o seu nome a esta 
máquina, que no entanto já existia desde o século XVI. 
Depois de vários testes em ovelhas e três cadáveres no 
Hospital de Bicêtre em 15 de abril de 1792, a primeira 
pessoa guilhotinada na França foi um ladrão, chamado 
Nicolas Jacques Pelletier, em 25 de abril de 1792.

O aparelho foi aperfeiçoado em 1792 por seu confrade 
Antoine Louis, secretário perpétuo da Academia de 
Cirurgia (daí o seu nome Louison), e viu rapidamente 
selado com o nome guilhotina contra a vontade do Dr. 
Guillotin que manifestou seu arrependimento até sua 
morte em 1814, chamando sua famosa máquina “a tarefa 
involuntária de [sua] vida”.

Guillotin esperava criar uma execução mais humana e 
menos dolorosa. Mas, durante o Terror, ela recebeu 
muitos apelidos (tais como a navalha nacional, moinho do 
silêncio, a viúva, e então a gravata de Capeto após seu uso 
em Louis XVI) contribuiu significativamente para a 
multiplicação da pena capital.

Preso durante o Terror, Guillotin foi colocado em 
liberdade após a morte de Robespierre. Ele passou o resto 
de sua vida longe da vida política e dedicou-se mais à 
medicina,  propagando a prática da vacinação contra a 
varíola e sob o Consulado, ele foi encarregado de instalar 
o primeiro programa coerente de saúde pública na França 
em escala nacional.

A crença de que o próprio Guillotin morreu 
guilhotinado não tem qualquer fundamento histórico. No 
entanto ,  t ra ta-se  de  uma ideia  general izada, 
provavelmente baseada na ironia do destino que teria sido 
se o iniciador do uso da máquina tivesse, ele mesmo, sido 
incluído no número incontável de vítimas de quem a 
máquina facilitou a execução durante o Terror.

“Há homens infelizes. Colombo não pode ligar seu 
nome à sua descoberta; Guillotin não conseguiu 
separar o seu de sua invenção. ” -Victor Hugo

Fonte: BIBLIOT3CA

Maçons Famosos

Irmão Joseph Guillotin

http://www.digitronbalancas.com.br
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Arqueólogos dizem ter descoberto dois 
edifícios reais do passado bíblico de 
Israel, incluindo um palácio suspeito de 

ter pertencido ao rei David.
Os resultados das escavações em Khirbet 

Qeiyafa - uma cidade fortificada a cerca de 30 
km a sudoeste de Jerusalém - indicam que 
David, que derrotou Golias na Bíblia, 
governou um reino com uma grande 
organização política.

"Esta é uma prova inequívoca da existência 
de um reino, que soube estabelecer centros 
administrativos em pontos estratégicos", diz um 
comunicado dos arqueólogos Yossi Garfinkel, 
da Universidade Hebraica e Saar Ganor da 
Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA).

A IAA anunciou a descoberta após uma 
longa escavação de sete anos no local. A 
agência do governo e a Israel Nature and Parks 
Authority pararam o projecto de construção de 
um bairro vizinho, na esperança de tornar o 
local um parque nacional.

Garfinkel disse anteriormente que Khirbet 

Qeiyafa poderia ser o local de Saaraim, uma 
cidade bíblica associada ao Rei David na 
Bíblia. Saraim significa "duas portas" e dois 
portões foram encontrados nas ruínas da 

fortaleza. Outros pesquisadores, por sua vez, 
alegaram este local pode ser Neta'im, outra 
cidade mencionada no livro 1 do Velho 
Testatmento.

Análise de radiocarbono prévio sobre 
caroços de azeitona queimados no local datam 
entre 1020 AC e 980 AC, antes de ser 
violentamente destruída, provavelmente numa 
batalha contra os filisteus. Grande parte do 
palácio foi posteriormente destruído 1.400 
anos mais tarde, quando uma fazenda bizantina 
foi construída no local.

No interior do complexo, os arqueólogos 
descobriram fragmentos de cerâmica e vasos 
de alabastro, alguns deles importados do 
Egipto. Os pesquisadores dizem que o prédio 
foi estrategicamente localizado na vista sobre a 
cidade e no Vale de Elah. 

Os escavadores também encontraram um 
edifício com colunas medindo cerca de 50 pés 
por 20 pés (15 m por 6 m), que provavelmente 
foi usada como um depósito administrativo.

Encontrado palácio do tempo do Rei David em Israel
Arqueologia

Fonte: http://www.ciencia-online.net/

Um caco de cerâmica descoberto perto do Monte 
do Templo em Jerusalém, tem uma inscrição que data 
do século 10 AC.

A inscrição é o mais antigo texto alfabético 
encontrado em Jerusalém e antecede em 250 anos a 
mais antiga inscrição em hebraico encontrada na 
região.

As letras enigmáticas, que envolvem a parte 
superior de um jarro de cerâmica, foram escritas na 
época do rei David ou no reinado do Rei Salomão, 
numa forma primitiva de cananeus, não hebraico.

Como resultado, os arqueólogos acreditam que um 
jebuseu ou algum outro membro da tribo não-israelita 
escreveu a inscrição. Naquela época, os israelitas 
ainda não tinham conquistado a região e o hebraico 
não era a língua dominante.

Os resultados são publicados na edição atual do 
Israel Exploration Journal. A área ao redor de 
Jerusalém está repleta de relíquias arqueológicas. Um 
tempo do século 11 AC encontrado perto de Jerusalém 
revela indícios de luta entre cananeus, israelitas e 

filisteus. 
E um antigo jardim real nas colinas acima de 

Jerusalém foi recentemente reavivado. Além disso, 
um selo antigo que descreve um homem a lutar contra 
um leão e, possivelmente, fazendo referência ao conto 
bíblico de Sansão foi descoberto em Beth Shemesh, 
um local arqueológico a cerca de 12 milhas (20 
quilômetros) a oeste de Jerusalém. 

Esse selo remonta ao século 12 AC, e foi descrito 
no ano passado por arqueólogos da Universidade de 

Tel Aviv. A cerâmica foi encontrada debaixo do 
segundo andar de uma construção do século 10 perto 
da parede sul do Monte do Templo. As cerâmicas 
foram provavelmente usado como preenchimento 
para o edifício.

O fragmento foi encontrado junto com pedaços de 
outros seis frascos de seu tipo. A escrita, que incluiu 
cartas cerca de 1 polegada (2,5 centímetros) de altura, 
foram inscritas dentro do frasco antes de ser 
destruído, e todas as peças de cerâmica foram 
provavelmente feitas de argila que se originou nas 
colinas ao redor de Jerusalém.

No entanto, o caco de cerâmica tem apenas o fim da 
cauda e o início da inscrição para a esquerda, e o 
significado dessas letras permanece um mistério. A 
combinação de letras fonéticas não tem nenhum 
significado em todas as línguas conhecidas da região. 
Os arqueólogos suspeitam que a inscrição tem o nome 
do proprietário ou o conteúdo do frasco.

Fonte: http://www.ciencia-online.net/

Descoberta antiga inscrição do tempo do Rei Salomão 

http://www.viniltapetes.com.br


Julho 2013 11

Uma das mais renomadas publicações europeias do 
segmento de bebidas, a The Drink Business, destacou o 
FACES, o vinho licenciado oficial da Copa do Mundo 
da FIFA 2014™, produzido pela vinícola gaúcha Lidio 
Carraro, como um dos dez motivos para visitar a 
Vinexpo. Sediada na França, na cidade de Bordeaux, a 
feira é a mais tradicional do ramo na Europa e foi 
realizada no mês de junho.

Após a participação no evento, o vinho FACES está 
prestes a ultrapassar outras fronteiras. De acordo com 
Patrícia Carraro, diretora de Marketing e Exportação da 
vinícola, muitos importadores estão interessados na 
bebida e já existem negociações em andamento com 
países como Dinamarca, Canadá, Reino Unido, 

Holanda, Bélgica, Estados Unidos e 
Japão. “Foi muito importante a 
FIFA ter escolhido um vinho 
brasileiro. O mercado vê com 
ótimos olhos e isso agrega maior 
confiança ao setor. É importante ter 
uma carta cada vez maior de vinhos 
brasileiros nos restaurantes e nas 
lojas especializadas, junto a um 
conjunto de ações. Isso poderá 
gerar uma mudança de patamar na 
participação do vinho brasileiro no 
mercado nacional e internacional”, 
analisa Patrícia.

Lançado oficialmente na abertura da Copa das 
Confederações, o vinho FACES tinto é inspirado na escalação 
de uma seleção de futebol, produzido com onze variedades 
diferentes de uvas. Já o vinho FACES branco homenageia o 
Rio Grande do Sul, símbolo da vitivinicultura de nosso país, 
através da escolha das três uvas mais representativas do 
estado. Gradualmente, a bebida começa a chegar ao mercado e 
poderá ser encontrada nas lojas premium das principais redes 
regionais de supermercados do país, casas especializadas, nos 
melhores restaurantes e hotéis. Cada garrafa tem impresso no 
rótulo o selo de licenciamento da FIFA e o preço é de R$ 39,90 
na Costa Wine.

 

FACES, escolhido o vinho oficial da Copa de 2014

Falando de Vinhos

 Qual a diferença entre Reserva, Reservado, quais os critérios 
para essas referências no rótulo dos vinhos, e o que significam.

Essa questão é importante, principalmente para os 
iniciantes no conhecimento do vinho. Como a resposta 
completa ocuparia todo um livro, vamos abordar os pontos 
básicos.

Na Europa os principais países produtores - França, Itália, 
Espanha e Portugal - desenvolveram um complexo conjunto de 
regras (leis) que controlam os vinhos, criando uma 
classificação com hierarquias, obrigações e normas técnicas 
para sua produção. O objetivo é garantir a qualidade e a 
personalidade dos vinhos das diversas regiões e aumentar sua 
visibilidade de mercado.

Classificação dos Vinhos
Assim, podemos dizer que - guardadas as diferenças - os 

vinhos são classificados como:
Vinho de Mesa - São simples, produzidos em todo o país, 

praticamente sem regras para sua produção. São os vinhos 
básicos do país, geralmente respondem por de 70% ou mais da 
produção.

Indicação Geográfica - Vinhos produzidos em uma região 
específica, com um conjunto de uvas e técnicas aprovado para 
sua elaboração. São vinhos diferenciados, que refletem 
características de sua região de origem, geralmente usando 
uvas típicas. Podem oferecer boa plataforma de custo-
benefício.

Denominação de Origem - São produzidos em sub-regiões 
ou parcelas menores, guardando profunda relação com as 
características do terroir (veja a coluna do Ivan na edição 
anterior), devendo atender a regras rígidas de elaboração 

quanto à proveniência e manipulação das uvas, fermentação e 
envelhecimento, usar somente uvas autorizadas, não exceder 
um volume de produção por hectare, e por aí vai. Não é fácil 
classificar um vinho nessa categoria.

Denominações especiais - Podem existir classificações 
ainda mais rígidas e restritivas, criando personalidades únicas 
em vinhos de alta qualidade. Um patamar ainda mais difícil de 
atingir.

Denominações de origem
Conforme o país, as denominações mudam, vamos a elas, 

na seqüência hierárquica:
França - Vin de Table / Vin de Pays / AOC (Apelação de 

Origem Controlada) / 1er Cru (ou 2,3,4,5)
Ainda existem complementos de classificação, como 

Villages, Grand Cru, ...
Itália - Vino da Tavola / IGT / DOC (Denominação de 

Origem Controlada) / DOCG (... e Garantida)
Existem complementos como Classico, Superiore, Riserva, 

...
Espanha - Vino de Mesa (antigo Vino de la Tierra) / 

Indicação Geográfica / DO (Denominação de Origem) / DOCa 
(.Calificada) / Vinos de Pagos (produzidos em locais e 
condições muito especiais). Os vinhos de Jerez podem ser Fino 
/ Manzanilla / Oloroso / Palo Cortado.

Portugal - Vinho de Mesa / Vinho Regional / DOC 
(Denominação de Origem Controlada)

No caso dos Porto, diversas classificações adicionais como 
Ruby, Tawny, Colheita, LBV, Vintage...

Essa informação é básica e não cobre o assunto. Tudo isso é 
legislado, controlado e respeitado (ou quase...). A qualidade 

que se pretende garantir com esse sistema nem sempre é 
verdade, caso das denominações populares como Chianti, 
Valpolicella (IT), Côtes du Rhône, Bordeaux, Espumantes 
(FR) e tantos outros rótulos importados bonitos, baratos e 
decepcionantes. Nesse caso a culpa não é do sistema (ou seria 
?) mas existem produtores e produtores...

Outros países produtores já desenvolveram ou estão 
desenvolvendo uma regulamentação básica: O Chile tem 14 
DO, a Argentina e Uruguai não têm nenhum sistema oficial, a 
África do Sul tem dois organismos (governo e consórcio) com 
critérios não unânimes, e por aí vai. O consumidor de produtos 
globais fica perdido, com razão.

Brasil
Nossa legislação atual, modificada em 12/11/04 após anos 

de tramitação, classifica os vinhos em:
de mesa / leve (?) / fino / espumante / frisante / gaseificado / 

licoroso / composto.
Essa classificação (mais uma tipologia) está longe de 

categorizar os vinhos, e não regula patamares de qualidade, 
cabendo a cada produtor estabelecer seus critérios. No Site do 
Vinho Brasileiro pode ser consultada a legislação em vigor .

Reserva e Reservado
No Brasil, Chile, Argentina os termos utilizados, Reserva, 

Reservado, Gran Reserva, Reserva Especial, são apenas parte 
dos nomes, e não devem ser usados como referência para medir 
a qualidade. Por exemplo, o vinho Reservado Concha y Toro 
(CH) é o segundo degrau na linha da vinícola, com mais 4 
níveis acima dele...

Por isso, a resposta à pergunta inicial deve levar em conta a 
origem do vinho, a existência de uma classificação oficial e em 
última instância, avaliar o produtor e sua linha de vinhos.

Enólogo - O pai da Criança
O Enólogo é um profissional formado em Agronomia, com 
especialização em Enologia, ou formado em uma faculdade de 
Enologia.
No Brasil só existe uma Universidade que oferece este curso, 
está em Bento Gonçalves na Serra Gaúcha.
As profissões de enólogo e de técnico em enologia foram 
regulamentadas no Brasil em 2007, pela Lei nº 11.476, de 29 de 
maio.
O Enólogo trabalha na vinícola e é responsável por todas as 
decisões de produção do vinho: análise do solo, métodos de 
irrigação, escolha das mudas, da melhor técnica para plantar, 
para podar, para colher (nesta fase de cuidado com as plantas 
ele pode ter o auxílio de um agrônomo). 
Após a colheita o enólogo define as técnicas de vinificação, os 
cortes (mistura de uvas), o tempo de amadurecimento e a hora 
de colocar o vinho no mercado.
O Enólogo precisa tomar decisões importantes durante todo o 
processo de produção e estas decisões são fundamentais para o 
resultado final, o vinho.

Enófilo
Enófilos somos todos nós que gostamos de vinhos, que 
fazemos anotações sobre os vinhos que tomamos, que 
freqüentamos confrarias ou encontros de vinhos, enófilos com 
diferentes níveis de conhecimento sobre vinhos.
Nós somos enófilos e você também é, embora nem soubesse 
disso. 

Um comentário muito inteligente diz que "Enólogo é o cara que 
diante do vinho toma decisões, e Enófilo é aquele que, diante 
das decisões toma vinho" (de Luiz Groff).

Sommelier
Já que estamos falando dos personagens do vinho, precisamos 
ainda apresentar o Sommelier. 
Ele é o soldado do vinho. Não raramente é um garçom talentoso 
para o assunto que estudou e se especializou.
O Sommelier é o profissional responsável por tudo relacionado 
ao vinho no restaurante ou loja (a escolha dos vinhos, a 
elaboração da Carta de Vinhos, a compra e reposição, o 
armazenamento e o serviço do vinho), bem como das outras 
bebidas (em alguns restaurantes mais diferenciados ele 
também é o responsável pelos charutos).

No Brasil até agora não existe uma regulamentação da 
profissão de sommelier. O projeto está parado no Congresso 
Nacional.
Por este motivo também não há uma escola responsável 
oficialmente pela formação desses profissionais, nem um 
currículo aprovado pelo MEC, nem um diploma reconhecido.
Diversas entidades ministram cursos profissionalizantes, como 
as ABS, as SBAV, os SENAC e várias escolas particulares.
Aqui cabe uma observação: a medicina já provou que as 
mulheres têm o aparelho olfativo melhor do que o dos homens. 
Sendo assim, com o "equipamento" garantido, cabe às 
mulheres se dedicar ao estudo dos vinhos e assim ocupar cada 
vez mais lugar no interessantíssimo mundo do vinho, seja 
como Enólogas, Sommeliers ou simplesmente Enófilas.

O Enochato
Enochato é aquela espécie da qual todos nós conhecemos um 
exemplar (ou vários).
O enochato chega às festas ou ao restaurante, pega uma taça, 
certifica-se de que tem bastante gente olhando, faz cara de 
entendido, gira o copo no sentido horário e com inclinação de 
26,487º em relação a Greenwich, funga dentro da taça, revira os 
olhos, fala um monte de coisas complicadas e depois olha para 
as outras pessoas presentes com ar superior, como se elas 
fossem a ralé da humanidade por não entender de vinhos tanto 
quanto ele.
É justamente por causa dos enochatos que o vinho tem essa 
fama de coisa complicada, inacessível, sofisticada, exclusiva 
de gente rica, metida e chata.
Propomos aqui uma campanha internacional de extermínio dos 
enochatos e para isso não é preciso usar violência, basta que 
ninguém mais preste atenção às macaquices deles frente a uma 
taça de vinho. Sem platéia, o enochato murcha, perde a pose e 
sai de fininho.
É preciso acabar com essa impressão elitista que as pessoas têm 
do vinho.
No século 17, a Igreja Católica dava pão e vinho às famílias 
pobres! Vinho era considerado item de primeira necessidade, 
fazia parte da cesta básica!
Todo mundo deveria ter a oportunidade de aprender a tomar 
vinhos, sem achar que o vinho e sua cultura representam 
chatice ou um bicho papão, cheio de mistérios e dificuldades.
A partir de agora você também é um soldado nessa luta para 
popularizar o vinho, combinado?

http://www.costawine.com.br/
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No último dia 29 de junho de 2013, foi realizada a sessão de 
Instalação e Posse do Venerável Mestre Paulo Pagotto de Vargas 
e posse dos demais IIr.: membros da Diretoria para o Biênio 
2013-2015, da Augusta e Respeitável Grande Benfeitora Loja 
Simbólica "José Cupertino", nº 1846 Or.’. de Afonso Cláudio - 
ES.

Estiveram prestigiando a sessão vários Irmãos visitantes, 
incluindo a presença ilustre do Eminente Grão-Mestre Estadual 
Américo Pereira da Rocha e seu Adjunto Naeme José de Sá.

Já no Salão de Festas, foi composta a mesa com as 
autoridades maçônicas, diretoria eleita e demais irmãos. 

Conforme tradição da Loja foi servido um jantar para 
confraternizar e marcar este momento tão especial para a Loja 
Maçônica José Cupertino, sendo também anunciada a nova 
Diretoria que irá compor o Departamento Feminino Folha de 
Acácia.
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Ocorreu nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Picos-PI, no 
auditório da Universidade Federal do Piauí – Campus de 
Picos, o V Encontro da família maçônica piauiense e 

comemoração do 60º Aniversário da ARLS Segredo, Força e 
União Picoense, evento promovido pelo GOB-PI, Fraternidade 
Feminina Cruzeiro - Piauí e Loja Segredo, Força e União 
Picoense.

O evento contou com a presença do Grão-Mestre Geral do 
Grande Oriente do Brasil, Soberano Irmão Marcos José da Silva; 
Presidente da Soberana Assembléia Federal Legislativa do 
GOB, Sapientíssimo Irmão Ademir Cândido da Silva; Eminente 
Irmão Francisco José de Sousa – Grão Mestre do GOB-PI; Irmão 
Desembargador José James, Representando a Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; Desembargador Edvaldo 
Pereira de Moura – homenageado; Cunhada Sonia Sousa, 
Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiros do Sul Piaui; 
Cunhada Jeanne Holanda, Presidente da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul Samaritanas; Grão Mestre do GOB-MG, 
Eminente Irmão Amintas de Araújo Xavier; Grão Mestre do 
GOB-CE, Eminente Irmão José Anísio de Araújo, Grão Mestre 
do GOB-MA; Eminente Irmão Raimundo Farias, Grão Mestre 
do GOB-PA; Eminente Irmão Aderaldo Pereira de Oliveira, 
Grão Mestre do GOB-PB; Eminente Irmão Daury Ximenes, 
Grão Mestre do GOB-PE; Irmão Antonio Carlos – 
Representando o Irmão Enyr de Jesus da Costa e Silva, Soberano 
Grande Comendador do Supremo Conselho do REAA do Brasil 
para o Grau 33; Soberano  Irmão Jericé Braga, Assessor de 
Comunicação do Supremo Conselho do REAA do Brasil para o 
Grau 33; Eminente Irmão Ilan Kelsen, Presidente da PAEL-PI; 
Poderoso Irmão José Antonio Dias – Vice-Presidente do TJM-
PI; Delegado Litúrgico do Rito Escocês do Piauí, Irmão  Cícero 
Veloso; Delegado Litúrgico do Rito Brasileiro, Irmão José 
Almeida de Sousa; Veneráveis, Deputados, Secretários e 
Assessores do GOB-PI.

Na abertura do evento o Venerável Mestre Neto Holanda 
agraciou com a Comenda “Mérito Segredo, Força e União 
Picoense” às Lojas e Instituições do GOB-PI e às autoridades 
maçônicas presentes.

Ocorreu ainda a entrega da “Comenda Especial de Mérito do 
Rito Escocês Antigo e Aceito” concedida pelo Soberano Grande 
Comendador e Santo Império do REAA ao Eminente Irmão 
Francisco José de Sousa.

Outra homenagem marcante foi a entrega da Comenda de 

“Reconhecimento Maçônico” pelo Grande Oriente do Brasil ao 
Desembargador Edvaldo Pereira de Moura, sendo esta uma das 
maiores honrarias da maçonaria nacional concedidas a não 
maçons.

Na sequência da solenidade de abertura ocorreu a palestra do 
Soberano Irmão Marcos José da Silva que abordou o Tema 
“Responsabilidade Social do Maçom” ao tempo que exortou a 
família maçônica a envolver-se com afinco na defesa da Ética, da 
Moral e de um exercício exemplar da cidadania.

No sábado pela manhã dia 13/07 foi feita uma visita ao 
Museu do Irmão Luiz Gonzaga, no Parque Asa Branca na cidade 
de Exu-PE. Às 17h, pela primeira vez no Piauí ocorreu uma 
Sessão de Investidura ao Grau 33 presidida pela comitiva do 
Santo Império do Supremo Conselho do REAA.

A noite o evento teve continuidade com as seguintes 
palestras: “A Família e seus Desafios da Atualidade”, tendo 
como palestrante a Profª. Sônia França – voluntária da Rede 
Permanente pela Paz.

A segunda palestra foi sobre “O Brasil e seus Desafios 

Atuais”, proferida pelo Ir ∴ General de Exército, Maynard Santa 
Rosa.

O Encontro foi finalizado com um lauto jantar festivo no 
Recanto do Maçom, organizado pelas cunhadas da Fraternidade 
Feminina Samaritanas da Loja Segredo, Força e União 
Picoense.

Fonte: GOB-PI

GOB-PI realiza V Encontro da Família Maçônica Piauiense 

O  Va l o r o s o  I r m ã o 
Roberto Lúcio de Castro, 
faleceu na madrugada de 
d o m i n g o  2 1 / 0 7 / 2 0 1 3 ,  
v í t ima de  uma parada 
cardíaca enquanto dormia. 
Era membro Ativo e Regular 
da  ARLS Juven tude  e 
Ciência Professor José 
Ribeiro Filho nº 2978 a qual 
representava na Poderosa 
A s s e m b l e i a  E s t a d u a l 
Legislativa do GOB-ES.

 Roberto que  ocupou 

vários cargos em Loja, bem 
como  nos Altos Corpos  da 
Maçonaria,  era  Portador da 
Comenda D.Pedro I, a maior 
homenagem que a Ordem 
Maçônica presta aos seus 
membros. 

A sua partida deixa uma 
lacuna que jamais será 
preenchida, mas fica o 
exemplo do homem, esposo, 
pai e Maçom que deverá ser 
seguido de geração em 
geração. 
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