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“Jacques DeMolay estava acima dos Reis e abaixo do Papa 
enquanto Grão-Mestre. Mas enquanto prisioneiro, enquanto líder 
que protegeu seus Companheiros e não traiu seus princípios, ele 
esteve acima de qualquer homem”.
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A história da Ordem dos Templários já foi 
mencionada em diversos livros e é do 
conhecimento da maioria dos maçons. 

Resumindo, podemos dizer que teve um grande 
poder, um enorme prestígio, acumulou uma grande 
quantidade de conhecimentos e técnicas, 
principalmente referentes à navegação, além de 
uma incontável fortuna.

A maioria sabe, também, que o Símbolo 
representado por um crânio (ou caveira) sobre 
duas tíbias cruzadas pertence à Ordem dos 
Templários. Inclusive, quem teve a felicidade de ter 
assistido a palestra proferida pelo nosso querido 
Irmão Jamil El Chehimi (hoje no Oriente Eterno) 
sobre esse assunto, viu claramente esse Símbolo.

Condensando um capítulo do livro “Regnum” 

do Ir.'. Carlos Alberto Gonçalves – Editora A 
Trolha, citando o historiador Juan Atieza, temos o 
que segue abaixo:

“A Ordem dos Templários nasce, desenvolve-se, 
alcança seu zênite, decai e desaparece após um 
período de duzentos anos (1118 – 1312).”

“O Rei Felipe, que já vinha desviando seus 
olhares e sua cobiça p ara o imenso patrimônio e a 
enorme fortuna templária em solo francês, contava 
com as condições perfeitas para levar a cabo suas 
idéias e executar o seu ambicioso plano: A extinção 
da ordem dos Templários, com o apoio do Papa.”

“Na noite de 13 de outubro de 1307, Felipe 
desencadeou um forte ataque surpresa a todas as 
dependências templárias francesas, capturando 15 
mil homens, além do seu Grão Mestre Jacques de 
Molay e sua guarda de 60 homens. Porém, apesar 
dos esforços de Felipe, nem todos os templários 
foram aprisionados, tendo logrado escapar 24 
homens e toda a frota naval templária existente em 
portos franceses.”

Afinal o que aconteceu com essa frota que 
navegou para locais desconhecidos? Muitos 

historiadores concordam que tenha incorporado as 
frotas portuguesas (talvez pela afinidade entre 
Portugal e a Grã Bretanha) e as frotas Escocesas.

Baigent e Leigt, em “O Templo e a Loja” 
afirmam:

“...a frota templária escapou em massa dos 
diversos portos do Mediterrâneo e do norte da 
Europa e partiu para um misterioso destino onde 
poderia encontrar asilo político e segurança. Esse 
destino seria a Escócia, via Portugal, onde uma 
parte dela seria incorporada.”

“...coincidência ou não, a pirataria européia 
começou nessa época e seu padrão sugere que 
muitos piratas não eram meros flibusteiros que 
atacavam qualquer um, mas “piratas” muito 
curiosos que limitavam sua atenção aos navios do 
Vaticano e outros, leais ao catolicismo (espanhóis, 
franceses, italianos, etc)”

“.. .quando a Inquisição espanhola foi 
estabelecida no Novo Mundo, depois de 1492, os 
“piratas templários” estenderam seus ataques ao 
Caribe e, até mesmo, aos portos do pacífico, do 
Peru e do México, tudo em nome de uma guerra 
naval que foi travada por mais de 200 anos.”

Tempo de Estudos

Constantemente escutamos os Irmãos se referindo aos 
Graus Superiores dos Ritos como “filosofismo”. Muitos 
autores maçônicos brasileiros costumam fazer a divisão 
dos graus maçônicos entre “Simbolismo” e “Filosofismo”, 
entre eles, Rizzardo da Camino e uma infinidade de 
Grandes Inspetores Gerais da Ordem. Outros poucos 
maçons estudiosos dizem que essa palavra, filosofismo, 
simplesmente não existe. Que teria sido inventada no seio 
da Maçonaria.

Ambos estão errados.
A palavra existe e, em poucas palavras, significa “falsa 

filosofia”. Gabriel Perissé (2008), Doutor em Educação 
pela USP, escreveu que “filosofismo é a filosofia que virou 
jogada, pretexto, mania, suborno, insulto. O filosofista 
finge que pensa…”. Já no Dicionário UNESP do Português 
Contemporâneo, organizado por Francisco Borba (2004), 
filosofismo é “ostentação exagerada de princípios e 
conceitos filosóficos; uso de considerações filosóficas onde 
elas não têm cabimento; filosofia sem fundamento.”

Fica claro que a maçonaria brasileira, de forma geral, 
tem usado o termo de modo totalmente equivocado. 
Estamos com isso nos auto-intitulando de “falsos 

pensadores”, enquanto que nossos Ritos são sistemas 
completos de ensinamentos morais e espirituais, todos 
comprometidos com a busca da Verdade.

O termo filosofismo surgiu em nossa Sublime Ordem da 
generalização de que os Graus Superiores do REAA, do 04º 
ao 33º, são “Graus Filosóficos”. Com base nisso, chamam 
os Graus Simbólicos de “simbolismo maçônico” e os 
conhecidos como Graus Filosóficos acabaram sendo 
chamados de “filosofismo maçônico”. Mas esse é outro 
grande equívoco cometido pelos Irmãos, por influência dos 
pseudo-sábios de nossa instituição. Na verdade, apenas os 
graus 19º a 30º do Rito Escocês são considerados 
filosóficos. A divisão correta dos graus do REAA se dá da 
seguinte forma:

01º a 03º – Graus Simbólicos
04º a 14º – Graus Inefáveis
15º ao 18º – Graus Capitulares
19º a 30º – Graus Filosóficos
31º a 33º – Graus Administrativos
Na próxima vez que você se referir de forma abrangente 

aos graus que não compõem a Maçonaria Simbólica, ou 
seja, os graus posteriores ao grau de Mestre Maçom, use o 
termo “Graus Superiores”. Independente se são filosóficos, 
capitulares, crípticos, administrativos ou de cavalaria, essa 
é a melhor expressão para tratar desses graus em 
praticamente todos os Ritos Maçônicos. A única exceção é 
observada no sistema maçônico da Inglaterra, em que os 
graus posteriores ao de Mestre Maçom são considerados 
“paralelos”, e não superiores, visto ser um sistema não-
sequencial.

Portanto, mesmo que esteja se referindo apenas aos 
Graus Filosóficos do REAA (19º ao 30º), não utilize o 
termo “filosofismo”. Abolindo o uso do termo 
“filosofismo” na Maçonaria, você estará ajudando a evitar a 
difamação da nossa Sublime Ordem, mesmo quando 
praticada por ignorância de seus próprios membros.

Ir Kennyo Smail

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

Prezado Irmão Luiz Sérgio Castro
  Quero agradecer ao nobre Editor pelo envio através do meu e mail do 
tão bem trabalhado Jornal, onde estão inseridos os mais ricos 
ensinamentos e à mostra das mais variadas e louváveis atividades. É 
um transmissor das mais virtuosas atividades que, asseguro-vos, 
dispensa qualquer comentário. Tomei a liberdade de encaminhar para 
alguns Irmãos da minha Oficina, a Loja Maçônica 24 de Junho 206, 
Oriente de Santa Luzia, Minas Gerais. 
Fraternalmente,

Elias Corrêa de Menezes

Irmão Luiz Sérgio
Mais uma vez transmito meus agradecimentos a você e toda equipe 
que me distinguem e me dão a honra de ocupar espaço em seu 
conceituado "O Malhete", o que me faz crescer e aprender. Também 
agradeço pela notícia da eleição.Um abraço.
Barbosa Nunes - Grão-Mestre do GOB-GO

Irmão Luiz Sérgio
Permita-me cumprimentá-lo pela edição 45 de nosso O Malhete. 
Informações dignas são prestadas à nossa fraternidade.
Um vigiroso TFA
Oclécio Pereira - Grão-Mestre Honorário GOBGO

http://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2013/04/o-malhete-para-dowloald2.pdf
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O
 grande desafio das empresas que buscam um 
melhor posicionamento no cenário atual onde 
a competitividade a cada dia fica mais acirrada 

é procurar identificar nas suas equipes os profissionais 
talentosos e com perfil de liderança, passando a inves-
tir neles para que construam equipes realmente com-
prometidas com os resultados, pois o mundo moderno 
já não oferece mais espaço para lideranças medíocres 
e com aquelas atitudes ultrapassadas dos famosos 
“chefes mandões” que continuam insistindo e acredi-
tando que os resultados só acontecerão se for na base 
da ameaça. Evidentemente que estes modelos de lide-
rança são perigosas e altamente negativas para o 
sucesso de qualquer negócio, porque este tipo de ati-
tude não faz parte da essência de um bom líder e sim 
de um “chefe”, ou seja, profissionais que não procu-
ram justificar a posição que ocupam em relação aos 
resultados que se espera deles.

Estes modelos de lideranças coercivas sempre 
criam revoltas na equipe, porque suas atitudes são 
dosadas pela imposição do cargo e dos poderes que 
lhes são atribuídos para ditar medidas muitas vezes 
agressivas e até mesmo na base do grito. É evidente 
que este tipo de postura já não tem mais espaço nos 
dias atuais, visto que todos nós sabemos que a realida-
de hoje é bem diferente daquela que vivenciávamos 
num passado não muito distante. No entanto, muitos 
líderes ainda continuam insistindo nestes modelos 
ultrapassados e que já não funcionam mais, ao contrá-
rio, só traz revolta aos liderados que até acatam suas 
ordens, porém, o fazem de má vontade. Estes líderes 
precisam rever urgentemente seus conceitos e procu-
rar se atualizar com base na dinâmica dos dias atuais, 
pois suas atitudes podem comprometer inclusive os 

resultados da empresa.
Certo dia me encontrei com um vendedor que tra-

balha na cidade de São Paulo e o mesmo estava bas-
tante desmotivado. Quando o questionei do por que 
dessa desmotivação, me disse que naquele dia o seu 
gerente havia lhe telefonado marcando um local para 
se encontrarem às 8 horas da manhã, pois iria traba-
lhar na sua companhia. Disse-me que saiu de casa por 
volta das 05h30m, no entanto, por ironia do destino, 
naquele dia o trânsito na Avenida das Nações Unidas 

(Marginal Pinheiros) estava totalmente parado em 
função de um acidente acontecido com um motoquei-
ro. Telefonou para o seu “chefe” por volta das 06h30m 
justificando que possivelmente chegaria um pouco 
atrasado em função do trânsito. A resposta do seu 
chefe foi incisiva: “Te vira... quero você aqui no horá-
rio que combinei...”.

Ora, e se a situação fosse inversa, será que aquele 
gerente não faria o mesmo... É evidente que este líder 
precisa rever seus conceitos, porque em uma metró-
pole como a cidade de São Paulo, o trânsito é imprevi-
sível e é exatamente por esta razão que aquele vende-
dor procurou sair mais cedo de casa.

Algumas pessoas dizem que uma das principais 
funções do líder é motivar sua equipe. Eu particular-
mente costumo dizer que é função do líder criar um 
ambiente propício para que os liderados desenvolvam 
a capacidade da automotivação, porque se assim pro-
cederem estarão criando uma atmosfera propícia para 
que contribuam voluntariamente com os objetivos do 
grupo.

É sempre bom lembrar que o líder que traz resulta-
dos para a empresa, é aquele que procura qualificar e 
capacitar sua equipe para que atinjam um nível de 
maturidade tal que chegue até mesmo a superá-lo em 
habilidades e conhecimentos.

Um bom líder não precisa se impor, sua liderança é 
naturalmente reconhecida pelo grupo.

Desse modo, é fundamental que se tenha muito 
cuidado ao se indicar um bom profissional para uma 
promoção em função apenas dos seus resultados na 

área que atua, porque em muitos casos, quem está 
indicando se esquece de fazer uma das avaliações 
mais importantes, ou seja, se o candidato tem perfil de 
liderança. Às vezes se perde um bom profissional pela 
precipitação na indicação exatamente por não se ava-
liar esta importante habilidade.

Além do mais, é preciso que se conscientize, treine 
e capacite o candidato antes mesmo da promoção para 
que não caia nas “armadilhas” dos famosos “chefes 
mandões” e, desse modo, evitar que o seu modelo seja 
fadado ao insucesso.

Liderar é uma arte e, para que o líder se torne real-
mente um líder de fato, é fundamental que procure 
exercer um modelo de liderança democrática e libera-
lista, porque modelos de lideranças coercivas e pater-
nalistas não tem mais espaço no mundo moderno.

O modelo democrático e liberalista é participativo, 
porque é voltado para o grupo, pois incentiva o envol-
vimento de todos nas tomadas de decisões, ou seja, 
permite que todos falem livremente e sem medo. 
Além do mais, procura ouvir e respeitar a opinião de 
cada um.

Na liderança democrática e liberalista todas as 
decisões são debatidas pelo grupo e a palavra final é 
sempre votada pelo consenso. 

Neste modelo as decisões são tomadas mesmo sem 
a participação presencial do líder, ele apenas delega as 
diretrizes a serem seguidas. Portanto, é um modelo 
onde existe grande mérito do líder, porque ele treinou 
e capacitou sua equipe para que esteja nivelada e 
tenha sempre alguém em condições substituí-lo quan-
do necessário.

Assim, para que o profissional se torne um líder 
moderno é fundamental que trabalhe suas habilidades 
para que consiga envolver e conscientizar cada mem-
bro da equipe para que assumam compromissos con-
sigo mesmo e despertem o desejo da superação.

Para finalizar, vamos lembrar esta máxima do 
General William Lyman Creech, citada no best-seller 
“Como se tornar um líder servidor”, de autoria de 
James C. Hunter: “Não há pelotões fracos, apenas 
líderes fracos”. Pensem nisso!

Ir Tomé Castro
Consultor Comercial

e Palestrante

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


Maio 201304

O
 Boletim Oficial - Relatório Anual - do Grande 

Oriente do Brasil relativo às suas atividades, 

balanços e números do ano de 2012, nos trazem 

dados que de certa forma faz-nos refletir a respeito dos 

rumos que a Maçonaria está tomando, então vejamos: 1) 

Foram iniciados  (seis mil e vinte e sete) novos 6.027

Irmãos; 2) Foram desligados da Ordem 2.009 (dois mil e 

nove) Irmãos (Quites Placets), concedidos 125 (cento e 

vinte e cinco) Placets Ex-Officio, e foram suspensos os 

Direitos Maçônicos de 1.707 (um mil setecentos e sete), 

somando um total de 3.841 (três mil oitocentos e quarenta e 

um) Irmãos que não pertencem mais aos quadros das Lojas 

do Grande Oriente do Brasil.

As nossas Oficinas somam um total de 2.758 (duas mil 

setecentas e cinquenta e oito) e somos 76.665 (setenta e seis 

mil seiscentos e sessenta e cinco) Obreiros em todo o Brasil. 

O relatório não identifica o número de Irmãos Aprendizes e 

Companheiros, mas a prática indica que aproximadamente 

20% (vinte por cento) dos Irmãos das Lojas o são. Assim 

teríamos 15.333 (quinze mil trezentos e trinta e três) desses 

Irmãos dentro das Lojas e 61.332 (sessenta e um mil 

trezentos e trinta e dois) seriam Mestres Maçons, regulares 

e ativos. 

Sabemos que na Arte Real o voto não é obrigatório, para 

os Irmãos Mestres Maçons, embora exija o cumprimento de 

determinados requisitos legais para votar e ser votado. Na 

última eleição para o Grão Mestrado Geral do Brasil vimos 

que apenas 23.825 (vinte e três mil oitocentos e vinte e 

cinco) compareceram às urnas para escolher o Soberano 

Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil, o cargo mais 

importante da nossa Ordem, enquanto outros 37.507 (trinta 

e sete mil quinhentos e sete), por motivos os mais diversos, 

não foram votar. Ainda assim 342 (trezentos e quarenta e 

dois) Irmãos votaram em branco e/ou nulo. Aí vem a 

pergunta: Porque um número tão resumido de Irmãos faz 

questão de participar da mais importante eleição para todos 

os Maçons do GOB? O quê leva um número tão elevado de 

nós não se interessar em participar de um evento de 

tamanha importância e envergadura? Estaríamos 

“cansados” da mesmice que se abateu sobre a maioria das 

Lojas? Ou estamos partindo do princípio de que não adianta 

votar, ou participar, porque não vai mudar nada? Esse é o 

raciocínio do nosso povo (maçônico ou não maçônico), não 

tendo a consciência que a não participação já é participar 

com a sua ausência.

Os números demonstram: A Maçonaria já passou da 

hora de ser repensada de dentro para fora. Os valores 

filosóficos, filantrópicos, evolucionistas e progressistas tem 

que ser postos em prática, com a efetiva atenção a cada 

Irmão, como se fosse para nós mesmos. Estamos vivendo 

uma época de profundas reformas na sociedade, em todos 

os campos das relações políticas, científicas (através das 

novas ciências), comportamentais, sociológicas e até 

religiosas (vide o exemplo da Igreja Católica). Devemos 

tomar cuidado com o conceito de “tradição”, sob a pena de 

nos tornarmos “reacionários”, uma coisa é bem diferente da 

outra. Chega de vivermos somente do passado, que foi 

extremamente importante para a humanidade e deve ser 

lembrado e reverenciado, mas façamos do presente a nossa 

bandeira de ideal e luta. Muito há de se fazer no campo da 

educação (luz de toda sabedoria, inclusive entre nós que 

estamos estudando pouco), pois “Sem mudar a sociedade 

não adianta mudar o governo” (Betinho).

Não adianta falarmos, da boca pra fora, e não cavarmos 

masmorras ao nefasto vício da malfadada VAIDADE, raiz 

de todos os males dentro da Instituição. Cargos em Loja, 

nos Altos Corpos, nos Poderes Constituídos, são destinados 

àqueles que por mérito próprio devem ocupá-los, e não 

devem fazer parte como moeda de troca para se chegar ou se 

manter no Poder, a política maçônica deve ser radicalmente 

diferenciada daquela praticada pelos políticos profissionais 

que atuam fora da Ordem. Nossos objetivos são outros, não 

existe remuneração para exercermos cargos ou função. Os 

“velhos” não devem temer os “novos” (de Maçonaria), pois 

o projeto maçônico deve ser revisto, discutido, planejado e 

tratado ao nível das ideias e dos ideais que tragam para o 

seio da Irmandade, aqueles pressupostos da Liberdade, de 

pensar e de opinar, da Igualdade, de direito e deveres, e da 

Fraternidade, com harmonia e concórdia entre todos os 

Irmãos; independentemente do seu avental, do seu Grau 

simbólico ou filosófico, do seu status social, da sua idade 

cronológica ou dos seus conhecimentos acadêmicos.

Façamos valer o que nos ensina e proclama a Sublime 

Ordem, cada um dentro das suas possibilidades, 

aperfeiçoando a moral, dando nós mesmos o melhor 

exemplo de conduta, mormente na própria Instituição, 

como também em relação aos mais necessitados, tanto no 

lado material como intelectual, sem nunca tirar o foco da 

caridade como virtude para transformação social da 

comunidade, para desse modo podermos atingir a 

humanidade, com fé inabalável no G∴A∴D∴U∴ e a 

esperança nos corações e nas mentes dos homens 

verdadeiramente livres e de bons costumes. 

Geral

Um momento de reflexão a respeito da nossa sublime ordem

Serra - ES

Palavras do Gr.'. Mestre, Pod.'. Ir.'. Louis Block, de 
Yowa, sobre o que ele chama “maçonaria de pau”:

“Muitos maçons que aprendem a recitar o ritual de 
maneira automática, não sabem que através de suas 
místicas palavras há ocultos pensamentos e significados 
que bem merecem ser descobertos. Semelhantes maçons 
estão aptos para viver mecanicamente balbuciando frases 
ritualísticas, como alguns devotos ignorantes cantam as 
rezas em latim, cujo real significado pouco, ou nada, 
conhecem.

Uma coisa é estar apto para desempenhar e recitar um 
ritual, e outra é saber que o ritual tem um significado e 
conhecer qual é esse significado, aplicando-o á sabedoria, 
força e beleza, em nossa vida diária.

A Maçonaria não serve para cega 
e estúpida devoção, consagrada a 
ela por homens de pau, que não 
sabem porque a servem; o que ela 
ama é a inteligente lealdade de 
homens que pensam e que têm uma 
razão para a sua fé.

Ela ocultou as suas lições em 
frases místicas, não com o propósito 
de que aprendamos um número de 
palavras de estranhos sons, que 
sempre permanecerão para nós 
vazios e desprovidos de significado, 
mas com o fim de nos fazer pensar.

Muitos recitam o ritual como se 
contivesse algum mágico encanto, 
e, para esses, o simples fato de que 

não podem entender o que ele diz, 
p a r e c e  d a r  a  s u a s  f r a s e s 
misteriosas um poder milagroso.

Estes homens podem constituir 
boas máquinas, porém nunca 
serão maçons.

O Maçom que não consagra 
tempo para estudar e pensar, que 
nunca examina nem reflexiona, 
que só decora, que não penetra no 
significado aparente da palavra 
para buscar o pensamento real que 
se acha oculto no mais intimo 
desta, será sempre maçom, mas no 
nome, somente”

http://www.pousadadobezerra.com.br
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O sol está se pondo e uma multidão se forma 
no pátio diante da Catedral. Apesar do fim do 
inverno, essa segunda-feira de primavera 

parece fria como nunca. As flores já brotaram, mas o 
vento corta como navalha.

— É uma pena que a fogueira fique tão distante 
de nós. Seria bom para me aquecer. – diz um 
mendigo de idade já avançada, ou talvez apenas 
castigado pela vida.

— Acredite, você não agüentaria ficar perto do 
calor infernal e o cheiro de carne herege queimando. 
– responde um senhor com roupas um pouco 
melhores, um pouco mais limpo, mas com um 
destino não muito diferente da mendicância. Afinal, 
a França está falida e quase ninguém tem emprego.

Com o crepúsculo, os postes começam a ser 
acesos e o cheiro de óleo queimando é sentido no 
pátio. Sangue, óleo, fogo, suor, lixo, seus cheiros 
estão sempre misturados na não tão bela Paris do 
século XIV.

Soldados montados vão se aproximando e se 
posicionando, o que indica que o momento de mais 
uma execução está chegando. – Quem será dessa 
vez? – alguns se perguntam. As execuções sempre 
apresentam bom número de espectadores, mas essa 
tem superado as anteriores: nem sinal das 
autoridades e dos condenados e a Ilha da Cidade já 
está lotada. Isso porque todos esperam assistir a 
execução daquele que o povo considerava acima 
dos reis e abaixo apenas do Papa. O Grão-Mestre 
dos Templários, Jacques de Molay.

Já fazia 07 anos que ninguém o via, desde aquela 
escura sexta-feira 13 que o povo tratou de guardar 
como maldita. Uns diziam que ele havia morrido 
nas torturas da Santa Inquisição. Outros que ele 
conseguira fugir para a Escócia com tantos outros 
Cavaleiros. A única coisa que todos concordavam é 
que era impossível um homem com seus 70 anos de 
idade sobreviver por tanto tempo a tanto tormento. 
Esse era o motivo para tanta gente estar ali: ver a 
queda de um homem que liderava reis e que 
sobreviveu ao insuportável.

As carruagens começaram a chegar. Um dos 
primeiros foi de Vossa Santidade, o Papa Clemente 
V. Os parisienses o aclamaram quando ele desceu de 
sua carruagem, afinal de contas, é o primeiro Papa 
francês, que transferiu o Papado da Itália para a 
França, tornando-a o centro do que é mais sagrado 
no mundo cristão. Infelizmente, isso não tem 
ajudado a França a sair de um caminho de 
degradação. Logo em seguida, a carruagem do Rei 
Felipe IV se aproxima da Catedral, acompanhada de 
forte escolta. Era necessário, pois a vontade de cada 
cidadão ali presente era de linchá-lo e, quem sabe, 
queimá-lo em sua própria fogueira preparada para 

Jacques de Molay e seus Preceptores.
Com a presença do Papa e do Rei, a multidão não 

teve mais dúvidas: seria a tão comentada execução, 
talvez a mais polêmica realizada naquele local.

O rei e o Papa se posicionaram confortavelmente 
no camarote improvisado para aquilo que mais 
parecia um show no Coliseu. Em volta deles, estava 
toda a espécie de Arcebispos, Bispos, Ministros, 
Condes, Duques e bajuladores. O circo estava 
completo, mas… onde está o gladiador? Nesse 
momento, vê-se a carruagem negra e fortificada se 
aproximando com os condenados. Quando a 
carruagem pára, próximo à pequena ponte, os 
soldados têm dificuldade de conter a multidão que 
tenta se aproximar para vê-los mais de perto. Isso 
não estava previsto. – Como será que eles estão? – 
era o que todos pensavam.

Da carruagem saiu DeMolay e seus Preceptores. 
Magros como Gandhi e com barbas e cabelos 
longos e sujos, seus mantos templários, antes tendo 
sua brancura como símbolo da pureza de 
pensamentos e atos, agora em estado de podridão. 
Os soldados não estavam ali para impedi-los de uma 
tentativa de fuga, senão para mantê-los em pé e 
ajudá-los a andar.

Os condenados foram postos no pequeno barco, 
acompanhados de três carrascos, e conduzidos até o 
elevado preparado para servir como fogueira. Ali 
foram silenciosamente amarrados. O carrasco-
principal fez a devida leitura do ato de execução, 
destacando os crimes de heresia e traição. O silêncio 

não é apenas dos condenados, mas de toda a 
multidão. Após a leitura, o principal aguarda o sinal 
do Rei, o Belo, que responde positivamente. Então o 
carrasco-principal pegou a tocha acesa da mão de 
um dos seus sequazes e jogou sobre entulho de 
palha, troncos e óleo. O fogo rapidamente se 
alastrou.

Aqueles já acostumados em acompanhar as 
execuções se preparam para escutar os costumeiros 
e agonizantes gritos. Para eles, aquele sofrimento 
final dos condenados reduzia o sofrimento eterno 
que os mesmos teriam no Inferno, e quanto maior o 
pecado, maior a dor sentida na fogueira. Mas o que 
presenciaram foi algo ainda mais aterrorizante: um 
total silêncio e serenidade no semblante de cada um 
daqueles senhores tão humilhados e maltratados, e 
agora à beira da morte. Via-se o fogo consumindo 
suas pernas e vestes e sentia-se o cheiro de carne 
queimada no ar, mas eles não demonstravam 
nenhum sinal de sofrimento.

Assim, o silêncio foi quebrado pela própria 
multidão, que murmurava sem acreditar no que 
estava vendo. Foi então que todos viram que o 
grande líder dos condenados, Jacques de Molay, 
estava falando algo. Não se podia ouvir, pela 
distância em que a fogueira se encontrava, o barulho 
das pessoas e o tom sereno com que DeMolay 
falava. Mas ele falou algo, olhando para a multidão, 
para o camarote, e logo se calou, fechando seus 
olhos para aquela vida terrena.

As pessoas começaram a sair rapidamente dali, 
incomodadas com o que acabaram de presenciar. 
Algumas, supersticiosas, julgaram presenciar uma 
maldição. Outras entenderam aquelas palavras 
inaudíveis, como uma oração, uma despedida, ou 
mesmo um prelúdio do que estava por vir. O que 
todos sabiam é que haviam presenciado a morte de 
um grande homem, algo que ficaria para a história. 
Aquela segunda-feira, 18 de Março de 1314, jamais 
seria esquecida.

Jacques de Molay estava acima dos Reis e abaixo 
do Papa enquanto Grão-Mestre. Mas enquanto 
prisioneiro, enquanto líder que protegeu seus 
Companheiros e não traiu seus princípios, ele esteve 
acima de qualquer homem. Um reinado se ganha 
com um sobrenome, um papado se ganha com uma 
eleição. Um herói e mártir independe de posição, 
prestígio e poder. É definido por escolhas e atitudes. 
As de Jacques de Molay servem de exemplo até hoje 
para milhões de jovens e homens de todo o mundo.

18 de Março de 2013: 699 anos desde aquela 
noite.

Por Kennyo Smail

Capa

http://glemt.org.br/2012/revista_formulario.php
http://www.omalhete.com.br/loja/
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Três hospitais de São Paulo --o HCor (Hospital 
do Coração), o InCor (Instituto do Coração do 
HC da USP) e o Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz-- vão testar a cirurgia bariátrica para o 
tratamento de outras doenças que não a obesidade e o 
diabetes, suas indicações primárias.

As pesquisas se concentrarão em problemas 
circulatórios e cardíacos, e as três instituições estão 
recrutando voluntários (veja abaixo).

Ricardo Cohen, ex-presidente da Sociedade de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica, diz que a 
intervenção atingiu sua fase de maturidade.

"A grande demanda agora são os outros resultados 
que a operação pode trazer."

No HCor, a redução de estômago será testada para 
controlar a hipertensão resistente, condição na qual o 
paciente não consegue baixar a pressão mesmo 
tomando dois ou mais remédios todo dia.

Carlos Schiavon, um dos coordenadores do 
projeto, diz que estudos apontam que pacientes 
submetidos à cirurgia têm melhora na pressão como 
"efeito colateral»

O estudo vai comparar a cirurgia com o tratamento 
clínico. Os pacientes devem ter obesidade grau 1 ou 2 
--ou seja, IMC (Índice de Massa Corporal) entre 30 e 
40. Esse índice é obtido dividindo o peso, em quilos, 
pela altura, em metros, ao quadrado.

"Há pacientes que tomam quatro, cinco remédios e 
não têm um bom controle. É uma doença de 
tratamento difícil", afirma Schiavon.

Para Bruno Geloneze, endocrinologista do 
Laboratório de Investigação em Metabolismo e 
Diabetes da Unicamp, a iniciativa tem um "grau de 
ousadia e coragem" por se concentrar no paciente que 
está sem tratamento.

"Esse é um estudo inédito que pode cobrir uma 
lacuna importante."

CORAÇÃO
Já o estudo do InCor pretende investigar como a 

cirugia bariátrica pode reduzir o risco cardiovascular.
"É difícil dizer que variáveis a cirurgia altera para 

reduzir o risco. Investigaremos esses mecanismos", 
diz Bruno Caramelli, diretor da unidade de medicina 
interdisciplinar em cardiologia do InCor e 
coordenador do estudo.

Os pacientes devem ter diabetes e IMC entre 28 e 
35, ou seja, sobrepeso e obesidade grau 1. Hoje, a 

cirurgia só é autorizada no país para obesos grau 3 e 
grau 2 --neste último caso, quando há doenças 
associadas.

Geloneze avalia a escolha do perfil dos pacientes 
como «inadequada". "Já se sabe que, quanto menor o 
IMC, pior o resultado da cirurgia."

Mas Caramelli diz que o objetivo é investigar 
como o diabetes se desenrola desde o começo. "A 
ideia é tentar identificar, numa fase precoce, quem são 
os caras que amanhã terão IMC de 35 e 40."

DIABETES
No hospital Oswaldo Cruz, o estudo quer 

comprovar os benefícios do tratamento cirúrgico para 
problemas microvasculares decorrentes do diabetes 
tipo 2, como as doenças renais e da retina (que pode 
levar à cegueira).

A cirurgia será comparada ao melhor tratamento 
clínico disponível para o diabetes.

Segundo o cirurgião Ricardo Cohen, coordenador 
da pesquisa, se a cirurgia levar à redução da 
incidência dessas complicações, causará também 
uma diminuição na mortalidade cardiovascular a 
longo prazo.

"Acredito que, se comprovarmos a eficácia da 
cirurgia nesse caso, o paciente com a doença 
microvascular terá indicação cirúrgica imediata. Não 
há razão para esperar falhar o tratamento clínico."

Os pacientes devem ter obesidade grau 1 (IMC 
entre 30 e 35), perfil para o qual a cirurgia não é 
autorizada fora de protocolos de estudo.

Cohen justifica a escolha porque a média do IMC 
dos diabéticos no Brasil é 29. "Vamos focar na 
população que realmente precisa."

O endocrinologista Bruno Geloneze da Unicamp, 
porém, afirma que um estudo já mostrou que, depois 
de  c inco  anos ,  a  me lho ra  de  p rob l emas 
microvasculares em pacientes diabéticos com IMC 
acima de 40 foi variada.

"Essa melhora depende de tempo de doença, 
fatores genéticos e boa nutrição. Como há o risco de 
desnutrição nesses pacientes menos obesos, o 
balanço tende a ser desfavorável", diz.

O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, Almino Ramos, diz que os 
estudos se concentraram no diabetes, doença 
associada à obesidade que tinha mais resultados com 
a cirurgia. "Agora, eles devem focar em outros 

fatores, como a apneia do sono."
Mas, para Geloneze, é preciso lembrar que a 

prioridade é operar quem mais precisa -- obesos grau 
3, com IMC acima de 40.

"Discutir novas indicações é uma forma de excluir 
os casos mais urgentes. Há que se pensar sempre no 
interesse do paciente.

CIRURGIA BYPASS GÁSTRICO
É feito grampeamento de parte do 

estômago e um desvio do intes�no inicial, o 
que promove um aumento de hormônios 
que dão saciedade, diminuem a fome e 
melhoram o diabetes.

RISCOS
 Anemia crônica
 Danos neurológicos causados pela 

deficiência de vitaminas
 Chances de desenvolver depressão, 

bulimia e alcoolismo

Por Mariana Versolato - Fonte: Folha de São Paulo

Dicas de Saúde

http://www.omalhete.com.br/loja/
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Determinado cientista no século passado 
observou que no atendimento aos pacientes 
picados por repteis peçonhentos havia 

constante extravasamento de liquido do meio interno e 
por consequência, queda abrupta da pressão a níveis 
mínimos, dai o insight de buscar no agente causal o 
fenômeno químico tão atuante. Achou e o denominou 
Enzima Conversora da Angiotensina (ECA) tendo em 
conta ser esse detalhe responsável pelo efeito na pressão 
arterial de maneira tão marcante.

 Vimos acontecer e fomos treinados para levar a boa 
nova a quem de direito, mesmo sabendo do risco de 
esbarrar no ceticismo que o novo provocaria. 

E provocou. Lembro bem:"... em caso de vaso 

constrição o inibidor da ECA atua por meio de clivagem 
da angiatensina 2 no ato da sua transformação em 1 e 
assim evita a hipertensão" conceituando e abrindo um 
caminho novo e infindo ao tratamento em si.

 Era a década de 80 e outra ECA estava correndo por 
fora. Com ares de posmoderno e futurista, pela visão 
daqueles personagens ja citados por roquenrollers e 
candidatos a cargo publico, foi posto a voto e aprovado 
o Estatuto (E) da Criança (C) e do Adolescente (A) cuja 
função ainda parecia-nos um tanto desnecessária visto 
que os índices de criminalidade infanto-juvenil d'então 
estavam latentes, quem sabe esperando o sufrágio do 
mesmo para eclodir... 

Comparando ECA com ECA me vem à mente um 
homófono dos tempos de menino: eca!!! 

Enquanto a primeira trouxe àqueles cuja pressão 
arterial ameaçava o bem estar e segurança perspectiva 
de melhores dias, o outro materializou literalmente o 
inverso quando ficou claro para os deliquentes o quanto 
útil passava a ser "dimenor", com o beneplácito do 
estatuto tão discutido e analisado pelos legistas, digo, 
legisladores, senhores muito bem preparados e aptos a 
ver com visão premonitória o imenso beneficio do texto 
para os jovens que na época eram expostos ao trabalho, 

à repreensão paterna e outras mazelas traumatizantes. 
No "entorno" (sic) dos acontecimentos grassavam 

personagens cujas mentes-oficinas a tudo ficavam 
atentas e delas brotou sem muito esforço a corruptela do 
dito avanço legal. Se "dura lex sed lex" para nos, vamos 
terceirizar os atos que assim a gente é mas não esta, por 
um punhado de qualquer coisinha...

Deu no que esta dando, ou seja, se a intenção era 
proteger passou a gerar cidadãos votantes, reprodutores 
e hábeis com todo tipo de artefato fatal, a começar do 
volante, sem nenhuma responsabilidade social ou limite 
que não seja a idade.

Aos reféns que somos só nos resta continuar nos 
horrorizando presos em nossos muros e condomínios, 
tomando ECA para não enfartar e assistindo ao embate 
entre os que ainda não foram vitimados e os que 
sangram por terem sentido na pele/alma os efeitos sócio 
colaterais do ECA.

Quanto ao cientista que do veneno/peçonha de cobra 
sintetizou o remédio bendito, espero que surja algum 
outro com especialidade no âmbito social para do caos 
gerado por excessos modernosos pinçar alguma 
fórmula que estanque o volume chocante de suor, 
sangue e lágrimas extravasados por quem paga a conta.

Já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara dos Deputados, deverá ser votada em julho a 
PEC 37/2011. Trata-se de proposta de emenda 
constitucional que altera o artigo 144 da Constituição 
Federal acrescentando o § 10 com o seguinte teor:

§ 10. A apuração das infrações penais de que tratam 

os §§ 1º e 4º deste artigo, incumbe privativamente às 

polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito 

Federal, respectivamente.

O texto, aparentemente despretensioso, elimina do 

processo investigatório todo e qualquer órgão público 

que hoje pode investigar crimes especialmente aqueles 

contra a ordem pública e o Estado, a exceção das polícias 

Federal e Civis Estaduais.

A criação de uma lei ou a alteração de uma lei vigente 

deve buscar basicamente um dos seguintes propósitos: 

criar um dispositivo de proteção ao povo ou ao Estado ou 

eliminar, reduzir ou inibir uma condição que obste a 

proteção ao povo ou ao Estado. Daí partimos para a 

análise da PEC 37. A restrição proposta irá contribuir 

com que para a elucidação de fatos criminosos? Que 

prejuízos as ações dos órgãos públicos que têm agido na 

investigação de fraudes têm trazido para a sociedade?

Se não tem vindo a público conflito de competência 

entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a 

Receita Federal com as polícias Federal e Civis porque 

esses órgãos conhecem e respeitam os limites de suas 

atribuições e, no momento adequado têm chamados 

essas polícias para somarem forças, por que essa radical 

separação?

O ponto de partida de uma investigação decorre, na 

maioria das vezes, de uma observação em uma análise 

administrativa. Uma dúvida não justifica remessa ao 

órgão competente para apurar, até porque as primeiras 

dúvidas são, via de regra, intuitivas. Há dúvidas que 

levam a montanhas, há dúvidas que não levam a lugar 

nenhum.

O Brasil é um país de muitas idéias que, na mão do 

poder público, acabam não se desenvolvendo ou, quando 

se desenvolvem, sofrem tão grande metamorfose que ao 

final não guardam nenhuma relação com a ideia 

motivadora. Com o advento da Constituição de 1988 o 

Ministério Público começou a engatinhar no processo 

investigativo, saindo de uma focalização passiva para 

uma fiscalização ativa. Evoluiu. Buscou parcerias com 

outros órgãos públicos eventualmente envolvidos. 

Achou soluções. Colocou os malfeitores nas mãos da 

justiça. Principalmente nos casos de lavagem de 

dinheiro, desvios do erário, e, especialmente, o chamado 

crime organizado. Foram desmanteladas quadrilhas 

aduaneiras, quadrilha de sonegação fiscal, e, a de maior 

repercussão, a quadrilha do mensalão que nos trouxe um 

mínimo de alento na crença pela punibilidade. Antes 

disso, não se tinha notícia de êxitos nas ações da Polícia 

Civil e eram poucos os obtidos pela Polícia Federal em 

razão das enormes dificuldades encontradas para 

adentrarem o mundo burocrático do serviço público. 

Outro grande óbice é a falta de condições de trabalho 

generalizada em todo o serviço público.

A justificativa do autor, Deputado Lourival Mendes 

da Fonseca Filho, PT do B do Maranhão, delegado de 

polícia de carreira, é de que tais atribuições não são de 

competência do Ministério Público e que os resultados 

seriam melhores se as ações fossem exercidas por 

pessoal especializado.

O argumento de divisão de funções é por demais 

débil. O fayolismo que o norteia ficou obsoleto já no final 

do século XX quando a divisão do trabalho passou a ser 

por equipes e por gestão dando fim ao organograma 

cacho de uvas que sustentava a teoria de Fayol.

Então, fica fazer por fazer e fazer, por fazer, não tem 

sentido. O processo está fluindo e muito bem e o povo 

está satisfeito com isso. Cabe ao representante do povo 

se dar por satisfeito junto com ele.

Ora, se tudo está conforme, menos para o congresso, 

qual seria então o interesse oculto do congresso em 

excluir o Ministério Público do processo investigatório?

Estariam vislumbrando uma oportunidade de, 

descaracterizada a competência do Ministério Público, 

recorrer à retroabilidade para benefício dos apenados e 

buscarem anular a decisão do supremo que condenou os 

corruptos de mensalão? É uma pergunta.

Mas, em termos de Poder Legislativo, nada está tão 

ruim que não possa piorar: A Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara já aprovou a PEC 33 que já se prepara 

para ir para a pauta de votação no plenário. A alteração da 

Constituição proposta pretende  elevar para 4/5 ou seja, 9 

votos em 11, para que o Supremo Tribunal Federal possa 

declarar inconstitucional uma lei ou um ato. E mais, 

s ú m u l a s  v i n c u l a n t e s  e  d e c l a r a ç ã o  d e 

inconstitucionalidade de emendas constitucionais serão 

submetidas ao congresso e só poderão produzir efeito se 

por ele forem aprovadas. Nesses casos o Supremo não 

poderá conceder liminar. Trocando em miúdos: Ficam as 

decisões do Supremo Tribunal Federal subordinadas à 

sanção ou veto do  Congresso. Tem cabimento?

Do jeito que as coisas vão, quando o congresso acabar 

com o Poder Judiciário procurará acabar também com o 

Poder Executivo e aí sim, fará a emenda constitucional 

dos seus sonhos alterando o art. 1º para em seu parágrafo 

único dizer; “Todo poder emana de nós e nós fazemos e 

desfazemos”.

ARLS Luz do Planalto

Or de Serra - ES

Opiniões
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Reproduzo neste artigo aos amigos que me 
distinguem com suas qualificadas leituras, a 
bela história de autoria desconhecida, 

intitulada “Carroça vazia”.
"Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me 

a dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Ele 
se deteve numa clareira e depois de um pequeno 
silêncio me perguntou: Além do cantar dos pássaros, 
você está ouvindo mais alguma coisa?

Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: 
Estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, 
disse meu pai, é uma carroça vazia.

Perguntei a meu pai: Como pode saber que a 
carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, ele 
respondeu, é muito fácil saber que uma carroça está 
vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a 
carroça, maior barulho ela faz.

Tornei-me adulto, e até hoje, quando vejo uma 
pessoa falando demais, gritando para intimidar, 
tratando o próximo com grosseria, de forma 
inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de 
todo mundo e querendo demonstrar que é a dona da 
verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do 
meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça mais 
barulho ela faz..."

Em 4 de fevereiro de 2012, escrevi aqui “O silêncio 
fala mais que as palavras”, dimensão importante na 
comunicação, indispensável no saber ouvir e quem 
não se cala enquanto o outro fala, não está em 
condições de dialogar. O silêncio não é só a falta de 
sons e ruídos, é a essência da linguagem humana.

Martha Medeiros afirmou: “Mesmo no amor 
quando a relação é sólida e madura, o silêncio a dois 

não incomoda, pois é o silêncio da paz”. Pode ser um 
grito, uma pergunta, um carinho, a indiferença, a 
eternidade, o alívio, a concentração. É uma viagem 
rumo ao seu próprio interior, fazendo-o ficar mais 
sábio. É argumento, contrariamente aos que falam 
muito e em alto tom de voz. “Mesmo com o silêncio 
dialogamos”, disse Carlos Drummond de Andrade.

Há afirmativas que podem ser perfeitamente 
contextualizadas no momento em que vivemos. 
Vários setores da política, administrações, pregações 
religiosas e diversas mensagens de convencimentos 
que estão a circular com intensidade e repetição.

Vejamos algumas: “Quem fala muito mostra 
fraqueza e erra mais”. “Quem muito fala, pouco faz de 
bom”. “Os homens de poucas palavras são os 
melhores”. “Quem fala muito sempre está ocultando 
alguma coisa”. Cuidado com aqueles que falam e 
pregam a sua honestidade pessoal. São muito 
perigosos.

Qual é o nexo, o vínculo de “Jonas e a Carroça 
Vazia”, que dá título a este artigo?

Jonas é nome bíblico, indicando pessoa paciente, 
tranquila, resignada, otimista e autoconfiante, não 
desistindo de lutar quando as dificuldades parecem ser 
incontornáveis, possuindo nobreza de caráter.

Na minha peregrinação, especialmente nos últimos 
6 anos ocupando o cargo de Grão-Mestre Estadual da 
maçonaria, chamou-me a atenção um Jonas, iniciado 
na Loja Maçônica “Amor e Luz IV”, de Pires do Rio, 
no ano de 1999. Cresceu na caminhada e o vi como 
secretário já usando computador em sessão, redigindo 
atas, o que não era comum à época.

Concluiu o curso de Direito, em Catalão, prestou 
concurso e foi aprovado para o cargo de Auxiliar 
Judiciário do Tribunal de Justiça. Exerce atualmente a 
importante função de Assessor Jurídico da Diretoria 
Geral do respectivo Tribunal. Sem dúvida nenhuma, 
tem um grande futuro pela frente.

Como maçom integra o Poder Legislativo, 
representando a histórica Loja em que iniciou. É no 

cargo de Orador, fiscal da lei, um fraterno irmão, 
altamente respeitado pela sua competência e 
equilíbrio, sendo admirado pela unanimidade dos 
deputados estaduais maçônicos.

Refiro-me a Jonas Alves de Rezende Neto, nascido 
em Pires do Rio e que representa a Loja Maçônica 
“Amor e Luz IV”, fundada em caráter provisório, em 
janeiro de 1927 e oficializada com Carta de 
Regularização, 11 anos após em 13 de junho de 1938.

No livro de João Albano Neto, "80 anos da Loja 
Amor e Luz", encontro figuras históricas e 
representativas da Região da Estrada de Ferro e do 
nosso Estado. Homenageio os maçons que 
participaram de uma história de progresso e 
atividades, especialmente de amor ao próximo e 
assistência social. Registro aqui a relação dos seus 
Veneráveis, desde o primeiro Nazareno Rocha, até ao 
que assumirá nos próximos dias, Júlio César da Silva 
Carneiro.

Nazareno Rocha, Zeferino Batista, Saulo de Tarso 
Paranhos, Juscelino Siqueira, Oscar Barbosa de Melo, 
Iacer Calixto, Miguel Ferreira, Adib Fayad, José 
Damasceno Silva, Nicolau Abrão, Walter Guilherme 
Schultz, Iwace Ciguekazu (Pedro Japonês), Teófilo 
Farias Arantes, Felício João Carcuti, Joel de Paula, 
José Macedo, Sebastião Augusto da Silva, Carlos José 
Pereira, José Viana Borges, Issa Miguel, Assis Silva 
Filho, Silvânio Barbosa dos Santos, Benjamin Pereira 
de Assunção, Eurico Carneiro de Oliveira, Guido 
Marcelo da Silva, Edson Luiz Pereira, João Pires de 
Lima, Gilmar Francisco Bolina, Júlio César da Silva 
Carneiro.

“Carroça vazia” é uma estratégia muito sábia, 
pedagógica e cristã que Jonas Alves de Rezende Neto 
sempre usa em sessões e reuniões, como alerta aos que 
o ouvem, advertindo-os para se manterem mais 
vigilantes quanto ao uso da palavra, na mesma linha de 
Willian Shakespeare, que diz: “Seja como for o que 
penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras”.

*Barbosa Nunes é Grão-Mestre do GOB-GO e Grão-Mestre 
Geral Adjunto eleito do Grande Oriente do Brasil – 

barbosanunes@terra.com.br.

Geral

Grão-Mestre Geral Adjunto eleito
 do Grande Oriente do Brasil

O Capítulo DeMolay Cavaleiros das Sete Virtudes 
II, de Formosa GO,  realizou no dia 28/04/2013, 
domingo, a iniciação de 13 (treze) novos membros.

A Sessão foi dirigida pelo Presidente do Capítulo 
Marco Aurélio M. Faustino, com as honrosas 
presenças dos Irmãos Cacildo Gonçalves Ramos, 
Venerável-Mestre da Loja Maçônica União e 
Liberdade II, 1471, de Formosa GO, José Humberto 
Vieira, representante do Eminente Grão Mestre 
Barbosa Nunes, entre outras autoridades: Lucy, 
Presidente da Fraternidade Feminina União e 
Liberdade II, Bruna Vieira, Honorável Rainha do 
Bethel 10, Lírios da Juventude.

Foi na oportunidade, empossados na Diretoria do 
Conselho Consultivo os Irmãos: Guilherme 
Arcoverde de Almeida, Nivaldo Falcão, Hamilton 
Borges Ferreira, Isaac Newton Borges Ferreira, 
Rossevelth Gutenberg Campos e Marcos Faustino.

Agradecemos ao Irmão Nivaldo Falcão pelo envio 
da notícia e fotos deste evento.

Capítulo Demolay Cavaleiros das
Sete Virtudes II faz iniciação

O Venerável Mestre da Loja “Guimarães Natal” 
1946, de Goiânia, Eduardo Célio de Moraes, teve o 
templo do Rito Brasileiro superlotado com irmãos, 
cunhadas e sobrinhos, na Sessão de Iniciação de 
FABIANO LIMA GOMES e MARCO AURÉLIO 
TAVARES OLIVEIRA, realizada dia 26 de abril, sexta 
feira. Tiveram como padrinhos apresentadores, Gélcio 
José Silva e João Batista de Oliveira, maçom do quadro 
da Loja e pai de Marco Aurélio Tavares Oliveira.

O Venerável Mestre Eduardo Célio teve do seu lado 
direito o Grão-Mestre Barbosa Nunes e do seu lado 
esquerdo, o Grão-Mestre Estadual Adjunto, Luis 
Carlos de Castro Coelho. Anotamos ainda as presenças 

do Sapientíssimo Irmão Portador da Comenda D. Pedro 
I, Almir Neves; José Viana, Coordenador Regional de 
Pires do Rio; Vigilato Porto Silvério, juiz do Tribunal 
Eleitoral; Maurinho Mota Leite e Eugênio Willians, 
Deputados Federais; Orizomar Siqueira, Balbino 
Laurindo, Mauro Marcondes e Euwaldo Vaz, 
Deputados Estaduais; Secretários Adair da Paixão, 
Tochió Iwace, Parmênio Alves David Filho e Daniel 

Duarte, Assessor, que fez o registro fotográfico.
Veneráveis Mestres Alfim Moreira Miranda, 

Valderli Nascimento, Carlos Roberto Martins, Carlos 
José dos Santos, Élcio Rabelo; Conselheiro Estadual 
Cezário Rios e os irmãos da Grande Loja, Venerável 
Luidy Lobo e o representante do Grão-Mestre Ruy 
Rocha de Macedo, Charles Wellington. Também 
prestigiou o evento o Secretário de Assuntos 
Paramaçônicos do Acre, José Jardim Medeiros.

As novas cunhadas VIVIANE e GEIDI que passa-
ram a integrar a Fraternidade Feminina da Loja, 
presidida por Nedy da Silva Borges, esposa do 
Venerável Eduardo Célio, foram recepcionadas e 

acolhidas com flores, lembranças e com a explicação 
sobre a Cerimônia das Luvas Brancas, feita pelo irmão 
Luis Carlos de Castro Coelho, Grão-Mestre Estadual 
Adjunto.

O Grão-Mestre Barbosa Nunes cumprimentou o 
Venerável e todos os Irmãos do Quadro, pela excelente 
sessão, o que demonstrou pela grande presença, o 
quanto a Loja “Guimarães Natal” é querida.
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Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock 
Holmes, foi iniciado em 26 de janeiro de 1887 
com a idade de 27 anos, foi elevado em 23 de 

fevereiro de 1887 e exaltado em 23 de março do 
mesmo ano na Loja Phoenix No 257, South Sea, 
Hampshire. Ficou ‘adormecido’ entre os anos de 1889 
e 1902 mas finalmente desligou-se em 1911, sem ter 
feito mais progressos na Irmandade. Os registros da 
Loja Unida da Inglaterra, não contém indicação de que 
ele tenha se afiliado a qualquer outra loja.
 Ficou ‘adormecido’ entre os anos de 1889 e 1902 mas 
finalmente desligou-se em 1911, sem ter feito mais 
progressos na Irmandade. Os registros da Loja Unida 
da Inglaterra, não contém indicação de que ele tenha se 
afiliado a qualquer outra loja.

A edição de outubro de 1901 do Masonic 
Illustrated, pág 29, indica que Conan Doyle 
freqüentou a Loja em Bloemfontein, África do Sul, 
juntamente com o escritor Rudyard Kipling durante a 
guerra Boer. No seu retorno para casa no mesmo ano, 
ele foi feito membro honorário da Loja de Edimburgo 
(Mary´s Chapel) No 1. Essa associação foi conferida a 
ele, quando aceitou discursar em um jantar. Neste 
discurso ele confirmou muitos testemunhos recebidos 
a favor da maçonaria no campo de batalha. 
Prisioneiros de ambos os lados, quando reconhecidos 
como maçons eram invariavelmente tratados com 
mais cortesia e consideração do que se o caso fosse o 
contrário.

Doyle literalmente soprou vida nas narinas dos 
personagens Sherlock Holmes, e seu inseparável 
companheiro de aventuras e biógrafo Dr. John Watson. 
Sendo que um terço dos londrinos vitorianos, 
acreditavam na existência do brilhante detetive, e 
ainda hoje o museu localizado no endereço mais 
famoso do mundo, Baker Street 221B, recebe muitas 
cartas endereçadas a ele.

Deixou muitas evidências da sua atividade 

maçônica e pensamento, que transparecem nos seus 
escritos. Sob a pena (caneta) de Conan Doyle deu-se a 
vida ao seu alter-ego, Dr. Watson, cronista de 56 casos, 
solucionados por Sherlock Holmes, deixou uma trilha 
clara para os buscadores da luz. Não menos que quatro 
personagens registrados nos estudos dos casos, são 
maçons. Outros quatro, tem o nome: “Mason”. É claro 
que o Ir. Doyle não teria usado nomes verdadeiros em 
muitos dos casos registrados, ao invés, usou nomes de 
pessoas e lugares para nos guiar através de pistas. St. 
John´s Wood (Bosque de S. João) é um lugar 
importante no caso: “Um Escândalo na Bohemia”. Os 
Mestres-Maçons reconhecerão a sonoridade de 
“Marylebone Lane”, que é outra localidade crítica, 
aparecendo em: “O Problema Final” em que o detetive 
morre dramaticamente, caindo durante uma contenda 
com seu arquiinimigo Prof. Moriarty “O Napoleão do 
Crime”, nas cataratas de Reichembach na Suíça. E, 
surpreendentemente no caso seguinte: “A Casa Vazia” 
o autor ressuscita o detetive, iniciando a segunda série 
de casos “O Retorno de Sherlock Holmes”. Em “O 
Vale do Medo” o Ir. Doyle entra em grandes detalhes a 

respeito da “Ancient Order of Freemen” uma ordem 
fraternal claramente baseada na maçonaria. Quando 
Sherlock Holmes retirou-se da prática da detecção, 
escolheu um hobby que também diz a respeito de seu 
entendimento simbólico, tornou-se apicultor. Não é só 
isso, Sherlock era o mestre do disfarce. Ao menos em 
três ocasiões, escolheu o disfarce de barqueiro. A 
evidência mais real, entretanto, é o mistério do famoso 
“Diogenes Club” O Irmão mais velho de Holmes, 
Mycroft, conhecido por muito superar as capacidades 
mentais do detetive, era convocado para solucionar os 
casos mais extremos, sempre era possível encontrá-lo 
no Diogenes Club, um clube particular, do qual 
Mycroft era fundador e (trabalhava duro para mantê-lo 
privado). Diógenes, claro, o filósofo grego, viajante 
em busca de um homem honesto sempre usando 
apenas um barril e sua lanterna na mão. Conta-se que 
Alexandre, O Grande, ao visitar Diógenes, ofereceu-
lhe um presente à sua escolha, Diógenes respondeu:

- “ O que você me tirou, não pode me devolver”,
“ O que?”, perguntou Alexandre,
- “ Você está na frente do sol !”.
Estudos comprovaram que na verdade, o Diogenes 

Club era o Traveller´s Club (Clube do Viajante), na 
Pall Mall 106 – Londres, um clube para homens 
viajantes à busca de luz… que era na verdade uma 
Loja Maçônica.

Fonte: Universo Maçônico
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Conta uma lenda medieval que um pelicano saiu 
de seu ninho em busca de comida para os seus 
recém-nascidos filhotes. Não notou que por 

perto se escondia um predador, só esperando a sua 
ausência para atacar o ninho. 

Mal o pelicano desapareceu no horizonte, o danado 
atacou os coitadinhos, que ainda não tinham aprendido 
a voar e nem a se defender. 

O predador devorou a todos, só deixando como 
sobra as pequeninas ossadas com as penas que mal 
começavam a despontar. 

Quando o pelicano voltou ao ninho viu a tragédia 
que ocorrera. Atirando-se sobre os corpos dos filhos 
chorou horas e horas, até que suas lágrimas secaram. 

Sem mais lágrimas para chorar pelos filhos mortos, 
começou a bicar o próprio peito, fazendo verter sobre o 
corpo dos pequeninos o sangue que jorrava dos 
ferimentos que ele mesmo provocara com aquela 
mutilação. 

No seu desespero não percebeu que as gotas do seu 
sangue, pouco a pouco iam reconstituindo a vida dos 
seus filhos mortos. E assim, com o sangue do seu 
sacrifício e as provas do seu amor, a sua família 
ressuscitara.

 SÍMBOLO DE AMOR E SACRIFÍCIO
Provavelmente foi a partir dessa lenda que o 

pelicano se tornou um símbolo de amor e sacrifício. 
Durante a Idade Média eram vários os contos e 
tradições em que esse pássaro aparecia como 
representação da piedade, do sacrifício e da dedicação 
á família e ao grupo ao qual se pertencia. Essa terá sido 
também, a razão de os cátaros, os rosa-cruzes, os 
alquimistas e outros grupos de orientação mística o 
terem adotado em suas simbologias.

Para os alquimistas o pelicano era um símbolo da 
regeneração. Alguns operadores alquímicos chegaram 
inclusive a fabricar seus atanores ― vasos em que 
concentravam a matéria prima da Obra ― com 
capitéis que imitavam um pelicano com suas asas 
abertas. Tratava-se de captar, pela imitação 
iconográfica, a mesma mágica operatória que a ave 
possuía, ou seja, aquela capaz de regenerar, com seu 
próprio sangue, os filhotes mortos. 

Os rosa-cruzes em sua origem, em sua maioria 
eram alquimistas. Daí o fato de terem adotado o 
pelicano como símbolo da capacidade de regeneração 
química da matéria não é estranho. E é compreensível 
também que em suas imaginosas alegorias eles 
tenham associado essa simbologia com aquela 
referente ao sacrifício de Cristo, cujo sangue 
derramado sobre a cruz era tido como instrumento de 
regeneração dos espíritos, medida essa, necessária 
para a salvação da humanidade. Daí o pelicano tornar-
se também um símbolo cristão, representativo das 

virtudes retificadoras do cristianismo, da mesma 
forma que a rosa mística e a fênix que renasce das 
cinzas.

OS CÁTAROS
Porém, quem mais contribuiu para que o pelicano 

se tornasse um símbolo místico por excelência foram 
os cátaros. Os sacerdotes dessa seita, que entre os 
séculos XI e XII se tornaram os principais opositores 
da Igreja Católica na Europa, chamavam a si mesmos 
de “popelicans”, termo de gíria francesa formado pela 
contração da palavra pope (papa) com pelican 
(pelicano). Significa, literalmente, “pais pelicanos”, 
numa contra facção com os sacerdotes da Igreja 

Católica que eram considerados os predadores da 
lenda (no caso uma serpente, como conta Leonardo da 
Vinci em sua versão da lenda.

De certa forma, os cátaros, com suas tradições 
místicas e iniciáticas, se tornaram irmãos espirituais 
dos templários e antecessores dos rosa-cruzes e dos 
maçons. Condenados pela Igreja Romana por suas 
idéias e práticas heréticas, eles foram exterminados 
numa violenta cruzada contra eles movida pela Igreja 
em meados do século XIII.

Os cátaros chamavam a si mesmos de filhos 
nascidos do sacrifício de Jesus. Eles diziam possuir o 

verdadeiro segredo da vida, paixão e morte de Jesus, 
que para eles não havia ocorrido da forma como os 
Evangelhos canônicos divulgavam. Na verdade, eles 
não acreditavam na divindade de Jesus nem na sua 
ressurreição, mas tomavam tudo como uma grande 
alegoria na qual a prática do exemplo de Cristo era a 
verdadeira medicina da ressurreição. E dessa forma 
eles a praticavam, sacrificando a si mesmos em prol da 
coletividade a qual serviam. Dai serem eles mesmos 
"popelicans.

O CAVALEIRO DO PELICANO
A Maçonaria adotou a lenda do pelicano por 

influência das tradições rosa-cruzes que o seu ritual 
incorporou. Por isso é que encontraremos, no grau 18, 
grau rosa-cruz por excelência, o pelicano como um 
dos seus símbolos fundamentais. O próprio título 
designativo desse grau é o de Cavaleiro do Pelicano ou 
Cavaleiro Rosa-Cruz. 

O Simbolismo do pelicano é uma alegoria que 
integra, ao mesmo tempo, a beleza poética da lenda, o 
apelo emocional do mistério alquímico e o 

romanticismo do sacrifício feito em nome do amor. 
Tanto o Cristo quanto a natureza amorosa vertem seu 
sangue para que seus filhos possam sobreviver. José de 
Alencar, grande expressão do romanticismo brasileiro 
utilizou esse tema em um de seus mais conhecidos 
trabalhos, o poema épico Iracema. Nesse singelo 
poema a índia Iracema, sem leite em seus seios para 
alimentar Moacir, o filho dos seus amores com o 
português Martim, rasga o próprio seio e o alimenta 
com seu sangue. Assim, o filho da aborígene com o 
colonizador torna-se o protótipo do homem que iria 
povoar o novo mundo, a “nova utopia”, a civilização 
renascida, fruto da interação da velha com a nova 
civilização. Seriam esses “filhos renascidos” do 
sacrifício da sua mãe que iriam, na visão do escritor 
cearense, mostrar ao mundo uma nova forma de viver. 

Tudo bem maçônico. A propósito, José de Alencar 
também era maçom.

Fonte:  livro  Conhecendo a Arte Real
Blog Filhos de Hiran

Simbologia
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Meu amigo Luiz Antonio Faustino, carinhosamente no 
seio da família chamado de “TINO', Delegado de Policia 
aposentado, era conhecido pelos seus pares por 
'GIULIANO GEMA” em razão da habilidade com as 
armas e às situações que vivenciava imitando o seu 
“homônimo” astro do western spaghetti.

Delegado vibrador, “Cana quente” da chamada linha 
dura, trabalhava inconformado, pois não conseguia 
diminuir, por motivos diversos, inclusive, por falta de 

pessoal , a pilha de inquéritos que teimava em permanecer 
sobre a sua mesa .

Certo dia obteve uma informação que o latrocida 
Leozinho das Candongas tinha sido preso na zona de baixo 
meretrício em Mantena-MG. num acerto de contas com 
outro não menos perigoso meliante conhecido como 
Lissinho Mineiro. O Dr. Faustino, vislumbrando a 
possibilidade de se ver livre de alguns inquéritos, mandou 
recambiar o Facínora.

Tendo em vista a falta de pessoal, coube a importante 
missão ao único investigador: Alcântara, antigo desafeto 
de Leozinho e que tirava o seu plantão no Glorinha's Bar no 
alto Caratoíra, onde com apoio da roliça proprietária, 
utilizava o local para comandar a prática dos mais variados 
e horripilantes crimes. Na realidade, a diferença entre o 

Policial e o Bandido, era a Carteira funcional.
Devidamente recomendado para evitar qualquer 

contratempo, Alcântara viajou, e por não existir viatura, 
utilizou a camionete particular do Chefe, que estava doido 
prá jogar alguns Inquéritos nas costas de Leozinho. 

No dia seguinte Alcântara se apresentou logo bem cedo.
- Cadê o preso? Indagou o Delegado.
– Traga ele logo, vamos proceder a sua oitiva.
- Seo Dotô, o homi tá no carro, mas num tá falando nem 

ouvindo, tá sem som e sem imagem.
- Como não está falando? O que você fez com ele? 

Perguntou o Delegado já aos berros.
Eu num fiz nada não sinhô. O poblema é que quando ele 

me viu, ficou com tanta raiva, arranjou um tresoitão num 
sei donde e SUICIDOU COM DOIS TIROS NA NUCA

E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

*O IrCecílio A. Oliveira é Grão-Mestre Honorário do GOB-ES

*Ir Cecílio Andrade de Oliveira

Cecilianas
Crônicas

E
m frente de nossa casa, no meu tempo de menino, 
havia uma quitanda onde mamãe se... 

... abastecia de frutas e legumes, e nós comprávamos 
bala queimada, cocada, rapadura e pé-de-moleque.

Lembro-me, como se fosse hoje, da porta única do 
estabelecimento e da vistosa placa de madeira afixada 
ao portal, a ostentar, em toscas e mal traçadas letras, a 
enigmática mensagem “AJENSEIA-SE BIXO”, que a 
seleta freguesia do jogo do bicho entendia 
perfeitamente.

Seu Pedro, o proprietário, tinha muitos filhos, oito se 
não me engano. Um deles era o Darcy, figura 
inesquecível da minha infância longínqua. Rapazinho 
entroncado, sorriso aberto, tinha, contudo, um pavio 
curtíssimo que não queimava; explodia como pólvora.

Era dia do meu aniversário. Lá estavam todos os 
vizinhos da turma. Depois da festa com bolo, velinhas, 
doces miúdos, salgadinhos, e refresco de framboesa, 
fomos jogar uma pelada na rua para inaugurar a bola de 
borracha que eu havia ganho de presente.

No meio da correria, ele – o Darcy – desferiu um 
chute fortíssimo. De repente, lá estava a minha linda 

bola vermelha-e-preta, murcha como uma bexiga vazia, 
espetada no prego enferrujado que apontava no caixilho 
da janela da casa vizinha. 

- Vais pagar a bola! – gritei eu, indignado. 
- Vou pagar porra nenhuma! Eu só chutei; não fiz 

pontaria no prego! – protestou ele, cheio de razão. 
- Não interessa! Furou. Vais pagar! 
- Nunquinha! O azar é teu. 
- Então, vou cobrar do teu pai – ameacei, sabendo 

que seu Pedro trazia os filhos em rédea curta. 
- Antes disso, eu te encho de porrada. 
- Ah, é? Então vem, se tu és macho...
Ele veio. E nos atracamos na calçada. Nunca fui de 

briga, mas a perda da bola me deixara furioso. Bate de 
cá, bate de lá, consegui imobilizá-lo no chão. “A briga 
está ganha”, pensei, vendo-o assim dominado.

Mas que coisa estranha!... O descarado sorria... 
Afrouxei o golpe. Ele não vacilou e me cravou os dentes 
brancos, aquelas quase-navalhas, no mamilo esquerdo. 
Fiquei sem ação. E recebi um violento soco de baixo 
para cima. Meu lábio rompeu.

Como, naquele tempo, a regra, tacitamente aceita 
pela corriola, rezava que ganharia quem `tirasse 
sangue´ do adversário, fui dado como vencido. E, como 
mandava o ̀ código de honra´, cortamos relações: 

- Se tu tens vergonha na cara, não fala mais comigo! 
– dissemos um ao outro.

O tempo correu. Seguimos caminhos diversos. E 
acabei esquecendo o episódio. Não lhe guardei rancor, 
coitado. Embora não me lembre de ter elaborado o 
raciocínio, decerto, lá no íntimo, concluí que ele não 
poderia ter arcado com o prejuízo. E que, sobretudo, não 
tivera culpa. Acreditei, entretanto, que ficara com raiva 

de mim e nunca tentei a reaproximação.
Até que um dia, muitos anos depois, lá por 1979, eu, 

já casado e pai de quatro filhos, trafegava pela Ponte 
Colombo Sales quando me vi atrás de um caminhão de 
cargas.

Esparramado sobre um dos volumes cobertos pelo 
encerado - e de frente para mim - estava um moreno 
reforçado, calvo, a fazer sinais, com o sorriso todo 
aberto, gritando, aos berros: 

- Hei!... Doutor Mário!... Sou eu... o Darcy!
Espichei o olhar através do pára-brisa e logo o 

reconheci. Estava gasto e envelhecido. Com a mão por 
fora da janela, levantei o polegar, e o sorriso 
escancarou-se mais ainda. Ficamos ali, por alguns 
segundos, a trocar gestos de mútua compreensão e 
intenso contentamento, até que, pouco adiante, com um 
aceno de despedida, tratei de ultrapassar o caminhão.

A reconciliação tardia, afinal, partira dele... a seu 
jeito... a seu modo. E em boa hora, pois não teríamos 
nova oportunidade. Pouco tempo depois, seu irmão 
mais velho, com quem cruzei na rua, veio com a notícia 
que me deixou profundamente entristecido: 

“O Darcy morreu em Porto Alegre, quando ajudava a 
transportar, pelas escadas de um condomínio, uma 
geladeira que não cabia no elevador.”

Dos tantos corações amigos que povoaram a minha 
infância, mais um que se foi..., e o que restou de nosso 
fugaz e “desnivelado” reencontro foi a lembrança 
daqueles dentes brancos que um dia, no passado mais 
distante, quase me haviam arrancado o mamilo.

Eram os mesmos que, com a mais genuína alegria, 
me sorriram do alto do caminhão...

Fonte: Floripa Total

Mário Gentil Costa

o autor é médico 
em Florianópolis

Crônicas

http://www.viniltapetes.com.br
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O Capítulo DeMolay Linhares Unido - nº 675, 
patrocinado pela Loja Maçônica Linhares Unido, 
realizou no último dia 14 de abril, sob o comando do 
Mestre Conselheiro Gustavo Zocatelli Tardin de 
Moraes, Sessão de Iniciação, quando passaram a 
fazer parte do Capítulo DeMolay mais cinco jovens 
de nossa comunidade: Paulo Henrique Santana, João 
Victor Galvão Arivabene, Pedro Barcelos Almeida, 
Silvestre M. Mattos Panciere e Samuel Pereira Leite.

Desta forma, O Capítulo DeMolay Linhares 
Unido conta agora com 26 jovens ativos que têm seus 
trabalhos orientados por um Conselho Consultivo, 
composto por seis Maçons: Carlos Junior Helmer 
(Presidente do Conselho), Flavio Saiter Ferreira, 
Antonio Cesar Arivabene, Dalton Coelho Duarte, 
Carlos Augusto Tardin de Moraes e Célio Cássio de 
Oliveira.

Estiveram presentes à Sessão vários DeMolays de 
outros Capítulos, que contribuíram para o 
brilhantismo dos trabalhos.

Também ficou registrada a presença do Grande 
Mestre Estadual da Ordem DeMolay para o Estado 
do Espírito Santo, Max Rodrigues Pereira Hager, 

que, dentre outras coisas, nomeou o Ir.∙. Flavio Saiter 
Ferreira para o cargo de Oficial Executivo Regional – 
Macro-Regiões Norte e Noroeste e o sobrinho 
Eduardo Passos Saiter para o cargo de Mestre 
Conselheiro Regional – Macro-Regiões Norte e 
Noroeste.

Após a Sessão foi oferecido um jantar a todos os 
presentes.

 Capítulo DeMolay Linhares Unido realiza iniciação
Irmão Carlos A. Tardin de Moraes

O Irmão Emerson Gonçalves da 
Rocha (foto) é o novo corregedor 
geral da Secretaria de Estado da 
Justiça (Sejus). 

 A nomeação dele é uma escolha 
pessoal do novo secretário de Estado 
da Justiça, Sérgio Alves Pereira. A 
escolha se deu há duas semanas. O 
secretário telefonou para o delegado 
Emerson da Rocha e o convidou para 
uma visita.

 No encontro,  realizado no 
gabinete de Sérgio Alves Pereira, o 
Irmão Emerson aceitou o convite. 

Imediatamente, o secretário foi ao 
governador Renato Casagrande, que 
concordou com a escolha.

O Irmão  Emerson Gonçalves da 
Rocha se aposentou em dezembro do 
ano passado. Na Polícia Civil, passou 
por dezenas de delegacias e várias 
superintendências. Foi também chefe 
de Polícia Civil, corregedor geral da 
PC e subsecretário de Estado da 
Segurança Pública. É professor de 
Direito Constitucional.

ARLS Nilo Peçanha, do Or.: de Colatina-ES, 
inicia dois irmãos, em magnifica sessão presidida 
pelo Venerável Mestre  Denilton Elio Colombch 
Barcelos. Na ocasião foram iniciados os IIr.: Eloy 
Genuario de Lima Filho e Fabio dos Reis.

Prestigiaram a sessão varias autoridades, dentre 
as quais destacamos os Eminentes IIr.: Américo 
Pereira da Rocha, GM do GOB-ES, Amintas de 
Araújo Xavier, GM do GOB-MG e Jose Renato 
Valadares, presidente da PAEL-ES.

Durante a sessão foram agraciados os IIr.: Eval 
Galazi e Roberto Ribeiro de Castro, com o título e 
Medalha Cruz da Perfeição Maçônica. Também foi 
condecorado o Poderoso Ir.: Gilmar Jose Bonna com 
o título e Medalha de Grande Benemérito Estadual 
da Ordem.

ARLS Nilo Peçanha inicia novos 
IIr.: e Homenageia IIr.: do quadro

Irmãos Amintas A. Xavier, Eval Galazi e Hélio Sodré

Irmãos José Renato Valadares, Roberto Ribeiro de Castro e Gilmar Bonna

Selecionado para participar em 
Belém-PA do Jungle Fight 52 o 
maior evento de MMA da América 
Latina, o atleta Capixaba Gabriel de 
Souza Siqueira, “Gabriel Macaco”, 
que é filho do nosso Irmão Deo 
Mário Siqueira, membro da ARLS 
Caridade e Esperança, Oriente de 

Jacaraipe, Serrá-ES concedeu a 
blog  O MALHETE uma entrevista 
à cerca desse ainda não tão reconhe-
cido esporte de competição. 

Clique aqui para ler a entrevis-
ta completa no blog O Malhete

Fatos e Flashs

http://www.omalhete.blogspot.com.br/2013/04/gabriel-siqueira-participara-do-evento.html
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