


Matéria da Capa

Religião e Maçonaria

A palavra portuguesa religião deriva da 
palavra latina “religio”, mas desconhece-
se ao certo que relações estabelece 

“religio”, com outros vocábulos. Aparentemente, 
no mundo latino anterior ao nascimento do 
cristianismo, “religio” referia-se a um estilo 
de comportamento marcado pela rigidez e pela 
precisão.

A palavra “religião” foi usada durante 
séculos no contexto cultural da Europa, marcado 
pela presença do cristianismo, que se apropriou 
do termo latino “religio”. Em outras civilizações 
não existe uma palavra equivalente. O hinduísmo 
antigo utilizava a palavra “rita”, que apontava 
para a ordem cósmica do mundo, com a qual 
todos os seres deveriam estar harmonizados e 
que, também, referia-se à correta execução dos 
ritos pelos brâmanes. Mais tarde, o termo foi 
substituído por “dharma”, termo que, atualmente, 
é, também, usado pelo Budismo e que exprime a 
ideia de uma Lei divina e eterna. “Rita” relaciona-
se, também, com a primeira manifestação 
humana de um sentimento religioso, a qual 
surgiu nos períodos Paleolítico e Neolítico, e 
que se expressava por um vínculo com a Terra e 
com a Natureza, os ciclos e a fertilidade. Nesse 
sentido, a adoração à Deusa mãe, à Mãe Terra 
ou Mãe Cósmica estabeleceu-se como a primeira 
religião humana. Em torno desse sentimento 
formaram-se sociedades matriarcais centradas na 
figura feminina e suas manifestações.

 Ainda, entre os hindus, destaca-se a deusa 
Kali, ou A Negra, como símbolo desta Mãe 
cósmica. Cada uma das civilizações antigas 
representaria a Deusa, com denominações 
variadas: Têmis (Gregos), Nu Kua (China), 
Tiamat (Babilônia) e Abismo (Bíblia).

Historicamente, foram propostas várias 
etimologias para a origem de “religio”. Cícero, 
na sua obra “De Natura Deorum” (45 a.C.), 
afirma que o termo se refere à “relegere”, reler, 
sendo característico das pessoas religiosas 
prestarem muita atenção a tudo o que se 
relacionava com os deuses, relendo as escrituras. 
Essa proposta etimológica sublinha o caráter 

repetitivo do fenômeno religioso, bem como o 
aspecto intelectual. Mais tarde, Lactâncio (século 
III e IV d.C.) rejeita a interpretação de Cícero 
e afirma que o termo vem de religare, religar, 
argumentando que a religião é um laço de piedade 
que serve para religar os seres humanos a Deus.

No livro “A Cidade de Deus” Agostinho de 
Hipona (século IV d.C.) afirma que “religio” 
deriva de “religere”, reeleger. Através da religião 
a humanidade reelegia de novo a Deus, do qual 
se tinha separado. Mais tarde, na obra” De Vera 
Religione”, Agostinho retoma a interpretação de 
Lactâncio, que via em “religio” uma relação com 
“religar”.

Macróbio (século V d.C.) considera que 
“religio” deriva de “relinquere”, algo que nos foi 
deixado pelos antepassados.

O filósofo Dewey faz uma distinção entre 
ter uma religião e ser religioso. Para ele, ter uma 
religião é pertencer a uma Igreja e obedecer 
aos dogmas por ela impostos. Ser religioso é 
encaminhar o pensamento para os aspectos 
cósmicos da vida, ou seja, para a humildade, a 
simplicidade e o amor ao próximo. A Parábola 
do Bom Samaritano, pronunciada por Jesus, 
é um bom exemplo. Nela, Jesus retrata o 
Samaritano, considerado  herege, fazendo o que 
os conhecedores da lei e da religião deveriam 
fazer e não o faziam.

Muitas pessoas confundem o fato de uma 
pessoa não possuir determinada religião com o 
fato de ela ser ateia – o que não é uma realidade. 
Dentro dessa linha de raciocínio, temos os 
aconfessionais, ou seja, aqueles que crêem em um 
Ente Superior, mas que não praticam qualquer tipo 
de religião, dentre as que estamos acostumados – 
catolicismo, messianismo, espiritismo etc.

Para crer em Deus no G∴A∴D∴U∴ não é 
preciso professar uma crença estabelecida, mas 
possuir um elo com o Criador.

Uma pessoa pode ser religiosa sem que, 
com isso, participe de qualquer das religiões 

conhecidas. Havendo a crença em um Ente 
Superior, há religiosidade, apesar de não estar, a 
pessoa, ligada a qualquer religião.

E o fim a que se destina este trabalho tem sua 
justificativa no fato de que muitos não entendem 
que Maçonaria não é religião, apesar de ser 
religiosa. 

Religiosidade, por sua vez, diz respeito à 
crença e está muito mais ligada a pessoas do que 
a grupos que professam uma crença específica de 
uma religião.

Vale ressaltar que todas as religiões, jamais 
foram fundadas pelos Mestres de Sabedoria que, 
em sacro-ofício, manifestaram-se na face da 
Terra e trouxeram seus excelsos ensinamentos. 
A exemplo disso, somente após três séculos do 
aparecimento do Mestre Jeoshua Ben Pandira, o 
Mestre Jesus, o Cristo, que, de seus ensinamentos 
surgiria o Cristianismo como religião. Assim 
aconteceu com todos os Avataras, como Hermés, 
Zoroastro, Krishna, Gautama, o Budha. Nenhum 
Deles fundou qualquer religião.

Portanto, nossa Ordem, como uma Escola 
de Iniciação que é, tem o papel de “religar” o 
homem ao seu Criador, não pela fé cega revestida 
de dogmas, fazendo-o acreditar que, dos céus 
descerá um salvador que resolverá todos os 
seus problemas. A Maçonaria, através de sua 
excelsa doutrina, ensina ao Maçom a encontrar 
Deus dentro de si mesmo, a despertar a Centelha 
Divina que habita em cada um de nós, ampliando 
nosso estado de consciência e livrando-nos dos 
grilhões da ignorância, conduzindo-nos no 
caminho da Verdade e da Luz! ✺

Irmão Francisco Feitosa
Editor da Revista Arte Real



Opiniões

Uma Virtude Rara Esquecida

Tem se ouvido falar muito a respeito 
da esquecida honestidade. Cidadãos 
criticam, de forma veemente, o que 

adjetivam como corrupção no Governo. As 
imagens televisivas e os jornais apontam 
cidadãos que lesaram os cofres públicos, 
de forma direta ou indireta. E, todos os que 
lemos os jornais, que assistimos às imagens 
televisivas, que achamos muito bom que 
tenham sido presos esse ou aquele personagem, 
supostamente desonestos, nos esquecemos de 
uma coisa muito importante: a honestidade é 
virtude rara em nossos dias. Ocorre que, de tal 
forma, nos acostumamos a fraudar, a lesar, que 
não mais nos damos conta de que o fazemos. 
Vejamos alguns exemplos. Não é tão raro que 
haja desonestidade no casamento. Por exemplo: 
um relacionamento extraconjugal. Seja qual for 
o motivo, não há desculpas.

Temos, também, a desonestidade comercial, 
onde comerciantes vendem produtos de 
qualidade inferior como se fossem de melhor 
qualidade. E, ainda, negociam com o famoso 
desconto especial para o cliente. Contudo, 
sabem que estão enganando o comprador. Nada 
contra o lucro, na atividade comercial. Tudo 
contra, no entanto, à lesão a quem quer que seja 
que compra de boa fé. 

E que se dizer da desonestidade profissional? 
Quantos médicos, advogados, professores 
deixam de realizar, com honestidade, o que 
lhes compete? Quando o médico atende sem se 
importar com o paciente, preocupado em logo se 
liberar daquelas horas de trabalho, que acredita 
mal pagas;  quando o advogado perde prazos, 
não providenciando o que devia e, com isso, 
prejudica o seu cliente no desfecho da causa; 
quando o advogado prolonga, muito além do 
necessário, determinadas ações, cobrando 
com regularidade seus honorários mensais; 
quando o professor não prepara as aulas e fica 
enganando alunos, pais e a administração da 
escola, colégio ou faculdade, é desonestidade. 

Quando, como funcionários, deixamos 
nossos óculos ou a bolsa sobre a mesa, ou o 
paletó na cadeira, para dizer que estamos no 
local de trabalho, mas não estamos trabalhando, 
é desonestidade.  Quando usamos o tempo 
que a empresa pública ou privada nos paga, 
para atender nossas questões particulares, 
telefonando, conversando, estamos sendo 

desonestos.  Quando, ainda, faltando 20 ou 30 
minutos para o término do expediente, já nos 
arrumamos e ficamos somente esperando a hora 
de bater o ponto, estamos lesando quem nos 
paga. Pensemos: hoje são 20 ou 30 minutos, 
mas, se somados ao longo de 30 ou 35 anos 
de trabalho, quantos anos teremos furtado ao 
nosso empregador?  E tudo isso fazemos de 
forma simples, comum, todos os dias. Como se 
fosse normal. 

Estamos nos acostumando a ser desonestos, 
com a desculpa de sermos mal pagos, mal 
reconhecidos ou porque todo mundo faz. 
Pensemos nisso! Analisemos a nossa forma 
de atuar no mundo.  Verifiquemos o quanto 
estamos sendo incorretos, desonestos no lar, 
na escola, na rua, no trabalho, na sociedade 
como um todo. Retifiquemos o passo enquanto 
é tempo. Se os outros fazem, o problema é dos 
outros. Não é nosso.

Sejamos aqueles que fazem a diferença. Não 
tenhamos medo dos que nos dizem que somos 
tolos.  Tolo é quem pensa que está enganando 
a própria consciência, onde se encontra escrita 
a Lei de Deus. Reformulemos ações e, a partir 
de agora, façamos um pacto solene e irrestrito 
com a honestidade. A partir de hoje, sem falta, 
acreditemos. Seremos muito mais felizes, sem 
remorsos e sem temores. ✺

Matéria publicada no site www.reflexao.com.br 
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Consciência Profissional
Consultor Comercial
e Palestrante

A dinâmica do mundo moderno nos alerta para 
que fiquemos atentos para não cairmos nas 
armadilhas de pessoas da nossa convivência 

profissional que se julgam mais espertas dos que as 
outras e estão sempre procurando fazer prevalecer o uso 
da “Lei de Gerson”, ou seja, querem levar vantagem em 
tudo. Infelizmente para que conquistem seus propósitos, 
fazem muitas vezes uso da posição e dos poderes que 
lhes são atribuídos para atropelar e humilhar os colegas, 
pois o mais importante para elas é a conquista do poder, 
não importado a que preço. 

Normalmente são pessoas sem caráter, ávidas 
por poder e, muito perigosas, porque elas não medem 
consequências para atingir seus objetivos. 

Precisamos ficar sempre atentos, porque estes 
tipos de profissionais são maldosos e provocam com 
frequência, situações desconfortantes que podem 
nos conduzir a um desequilíbrio emocional e nos 
impulsionar, às vezes, a agir de forma impensada 
comprometendo assim o nosso relacionamento 
interpessoal. 

Estes são um dos muitos obstáculos que nos 
defrontamos no nosso dia a dia e que nos compete 
enfrenta-los de cabeça erguida com uma postura ética 
e profissional, pois servem inclusive para testar a 
nossa capacidade de superação e discernimento para 
uma melhor convivência com todos os funcionários da 
empresa. 

É evidente que estes momentos desconfortantes 
chegam a incomodar, porém, é fundamental que se 
mantenha o equilíbrio, para que possamos aclarar a 
nossa consciência profissional, mantendo uma atitude 
altruísta e com firmeza de caráter, pois esta consciência 
profissional deve se traduzir sempre em respeito mútuo, 
porque somente assim estaremos em condições de 
conquistar um ambiente favorável para tornar a nossa 
convivência com os colegas de forma muito mais 
saudável e harmoniosa. 

Todos nós sabemos que não é fácil conquistar 
a unanimidade com este propósito, porém, é sabido 
que isto não é impossível, ao contrário, basta que haja 

entendimento, bom senso, união e compreensão de 
todos, porque somente assim estaremos enfrentando 
dignamente estas pessoas que tentam conturbar uma 
convivência saudável na empresa. 

Para tanto, as lideranças tem papel fundamental 
nesta compreensão, porque são elas as principais 
responsáveis para criar um ambiente propício onde deve 
prevalecer o respeito e manutenção de uma autoestima 
forte e positiva para que desperte um desejo interior com 
vistas a energizar, dirigir e sustentar o comportamento 
para que todos na empresa incorporem o desejo da 
superação e assim atinjam uma consciência profissional 
saudável, para tornar o ambiente menos poluído e 
consequentemente mais produtivo.

A consciência profissional exige ética, respeito e 
empatia, porque somente nos colocando no lugar do 
outro teremos uma maior compreensão para avaliar 
se a nossa conduta moral está em consonância com o 
pensamento dos colegas, principalmente com relação as 
suas expectativas.

Quantas vezes gastamos minutos preciosos na 
convivência profissional com os funcionários que em 
muitos casos se traduzem unicamente em situações 
voltadas para as relações interpessoais e nos esquecemos 
de que a maioria dos problemas de relacionamentos 
na empresa pode ocorrer devida uma deficiência na 
comunicação verbal e escrita. 

Assim, para que possamos de fato produzir um efeito 
desejado, precisamos nos comunicar mais e procurar 
continuamente policiar a nossa linha de comunicação 
para evitar mal entendidos e/ou interpretações 
equivocadas. 

De uma coisa podem estar certo, se passarmos a nos 
comunicar mais, trocando experiências e conquistando 
a confiança de todos, estaremos dando um grande 
passo para fortalecer e estreitar cada vez mais os 
relacionamentos interpessoais.

A confiança é a base estrutural para dar sustentação 
aos relacionamentos interpessoais e, somente através 

de uma comunicação eficiente é que estaremos 
conquistando este propósito e consequentemente 
transmitindo segurança, pois estes diferenciais são dois 
importantes ingredientes para construirmos a nossa 
credibilidade.

Existem momentos que somos obrigados a tomar 
decisões que pode até mesmo desagradar alguns. No 
entanto, precisamos nos conscientizar de que este 
desagrado é perfeitamente natural e faz parte da natureza 
do ser humano. Desse modo, é muito importante que 
se procure usar da consciência profissional quando 
da tomada de uma decisão, porque quando isto for 
necessário devemos pensar sempre no coletivo e nunca 
no individual.

Neste caso, é imprescindível que se tenha firmeza 
e conhecimento de causa, porque se existe algo que 
compromete a credibilidade de um bom profissional, é 
fraquejar por não estar devidamente preparado para a 
tarefa ou mesmo quando da tomada de uma decisão.

Uma coisa é certa, se não tivermos firmeza quando 
da tomada de uma decisão, com certeza que vamos 
acabar sendo vistos, como profissionais inseguros, 
inconstantes e não confiáveis.

Outro ponto muito importante que precisamos 
policiar é com relação à ética e educação no trato com 
os funcionários, não importando qual seja a sua função 
ou cargo que ocupe na empresa. 

Portanto, vamos procurar tratar a todos de forma 
digna e respeitosa, porque somente assim estaremos 
conquistando o respeito e a confiança de todos.

Finalizando, gostaria de ressaltar que a ética e 
a moral na consciência profissional de cada um, são 
dois fundamentos importantíssimos para uma boa 
convivência, pois isto refletirá positivamente para que 
o ambiente na empresa se torne mais alegre e saudável.

“A consciência é o melhor livro de moral e o que 
menos se consulta”. (Blaise Pascal). Físico, matemático, 
filósofo moralista e teólogo francês.

Pensem nisso! ✺

“A consciência é o melhor livro de moral e o 
que menos se consulta” (Blaise Pascal).

Opiniões
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A Maçonaria de Fernando Pessoa

A Maçonaria de Fernando Pessoa é 
espiritualista por excelência. E não 
poderia ser de outra maneira, dado 

o conteúdo dos seus escritos. Ele não via a 
Maçonaria como uma sociedade secreta, mas, 
sim, como uma sociedade iniciática. 

Há diferenças fundamentais entre os dois 
conceitos. Uma sociedade secreta não tem 
estatutos nem divulga seus objetivos ou o nome 
de seus membros. Vive nas sombras, e suas 
atividades só são conhecidas de seus adeptos. A 
sociedade iniciática é, quando muito, seita, ou 
uma ordem que pratica uma doutrina. Ela inicia 
seus adeptos nessa doutrina, que não pode, por 
isso mesmo, ser secreta.

Se o fosse, não poderia ser chamada de 
doutrina. O segredo, na Maçonaria, como o 
próprio poeta diz, é circunstancial. Quer dizer, 
existem certas particularidades que não podem 
ser divulgadas a quem não pertencer à Ordem, ou 
mesmo, dentro das diversas hierarquias de graus,  
a quem não pertencer ao mesmo grau. 

Mas isso era simples questão de circunstância 
e organização hierárquica. Na verdade, aquilo 
que as pessoas chamam de secreto na Maçonaria, 

seus símbolos, palavras e toques, é muito mais 
uma forma de linguagem do que, propriamente, 
uma fórmula discriminatória, ou de exclusão de 
pessoas estranhas ao meio, como é o caso das 
sociedades secretas.

Outra indicação da sua condição de Maçom é 
a estreita amizade, mantida com o famoso mago 
e eminente maçom Aleister Crowley, que visitou 
Lisboa, em 1930, para, segundo ele mesmo 
informou, estabelecer, na capital portuguesa, uma 
“delegação da Ordem, sob a autoridade de Dom 
Fernando Pessoa”. Que Ordem era essa ele não 
disse. Aleister Crowley era Maçom e membro 
da famosa Golden Dawn, uma espécie de Loja 
Maçônica espiritualista, fundada na Inglaterra 
em fins do século XIX pelo escritor Bullwer 
Litton, famoso pela narrativa dos Últimos Dias 
de Pompeia, livro que o notabilizou. Crowley 
fundou diversas Lojas Maçônicas, de diversos 
ritos. Foi um das maiores autoridades em 
Maçonaria, em toda a história da Ordem. 

Não temos dúvida de que Fernando Pessoa 
era Maçon. Tanto era, que se envolveu em 
acirradas lutas em defesa da Maçonaria, quando 
o Estado Novo, implantado em Portugal, em 
1926, sob a direção de Oliveira Salazar, iniciou 

um sistemático processo de perseguição contra 
a Ordem Maçônica em Portugal. 

Essa perseguição culminou com a lei 1901, 
de maio de 1935, que proibia e existência das 
chamadas “sociedades secretas”. Essa lei, que 
só foi revogada em 1974, quando o regime foi 
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abolido, tinha um alvo bem claro: a Maçonaria. 
Fernando Pessoa insurgiu-se contra esse decreto 
escrevendo vários artigos em revistas da época, 
defendendo a Maçonaria e expressando sua 
opinião e conceitos à respeito da Ordem e da 
sua doutrina. Em razão disso, sua vida, durante o 
regime salazarista, não foi muito fácil. 

Para Pessoa, a Maçonaria não era uma 
sociedade secreta, embora suas reuniões fossem 
fechadas e privativas dos iniciados. Quem diz 
que a Maçonaria não é uma religião só está 
certo de uma coisa, dizia Fernando Pessoa: 
“ela não é religião confessional; é religião 
iniciática”. Qual a diferença? Ele mesmo 
explica: “a diferença entre as seitas iniciáticas 
e as religiões institucionais é, precisamente, a 
iniciação e a forma de participação; nas religiões 
institucionais, o adepto participa, mas não 
aprende, sendo cooptado, não pela razão, mas 
pela fé; na Maçonaria, não há uma fé, mas, sim, 
uma doutrina de caráter iniciático”.

Para Fernando Pessoa, havia duas classes 
de Maçons: os esotéricos e os exotéricos. Os 
esotéricos, em sua opinião, os verdadeiros 
Maçons, eram os espiritualistas, aqueles que viam 
a Ordem como sociedade de pensamento, onde 
se podia adquirir uma verdadeira consciência 
cósmica. Os exotéricos a viam como um clube 

de cavalheiros, uma entidade sócio-empresarial, 
elitista e pseudo-filantrópica, mais interessada 
em política e vida comunal do que, propriamente, 
doutrina. 

Na sua opinião, a maioria dos Maçons era 
do último tipo, isto é, exotéricos. Eram do tipo 
administrativo, pessoas que galgam até os últimos 
graus da Ordem sem entender, absolutamente, 
nada do que aprenderam lá. Isso significa que 
existe, na Maçonaria, uma grande quantidade 
de iniciados profanos, que, por falta de uma 
sensibilidade para com a verdadeira natureza 
dos ensinamentos maçônicos, ou mesmo pela 
falta de interesse ou mera preguiça intelectual, 
jamais, serão verdadeiros iniciados, ou Maçons, 
no verdadeiro sentido da palavra. São iniciados 
por fora, apenas, formalmente, mas continuam 
profanos por dentro. 

Sua principal crítica era o fato de as Lojas 
terem se tornado instituições, que faziam seções 
meramente administrativas. A maioria das Lojas, 
segundo o poeta, praticavam os rituais de uma 
forma vazia e puramente formal, sem levar o 
adepto a entender a riqueza espiritual, contida 
nas lendas, nos ritos e nos símbolos, utilizados no 
ensinamento maçônico. Por isso, dizia ele, cada 
grau deveria corresponder a um estado de vida, 
tendente a levar o iniciado a um novo patamar 

de consciência. Isso tudo se perdeu quando 
a Maçonaria institucionalizou seus ritos e se 
transformou numa organização administrativa. 

Salientava, ainda, o poeta que a Maçonaria 
é uma “Ordem de Vale”, isto é, uma Ordem que 
precisa da qualidade iniciática para se tornar 
uma “Ordem de Montanha.” Simbolicamente, 
isso significa que a sua função é dirigir o adepto 
na busca da elevação espiritual. Foi isso que os 
hebreus fizeram, por exemplo, quando deixaram 
o Vale do Nilo e se dirigiram para o Monte Sinai, 
sob o comando de Moisés. Os hebreus deixaram 
a religião formalista e meramente confessional 
do Egito para buscar a iniciação na montanha. 
Assim, o Êxodo foi, na verdade, uma grande 
jornada iniciática. Daí, ele entender, por exemplo, 
ser o Rito de Heredon, o mais representativo da 
Ordem Maçônica. 

Isso porque Heredon é o centro supremo do 
mundo, o polo místico da iniciação planetária, 
segundo a tradição Rosa-Cruz. De acordo com 
a lenda Rosa-Cruz, a montanha de Heredon está 
situada na Escócia, a 60 milhas de Edimburgo. 

Não precisamos dizer que concordamos 
com Fernando Pessoa. Em nosso entender, a 
Maçonaria, enquanto Instituição, não se deve 
envolver com questões comunitárias nem se 
preocupar com a prática da filantropia. Isso deve 
ser uma preocupação do Maçom como pessoa, 
mas não da Maçonaria como Instituição.

Uma Loja voltada mais para esses fins 
torna-se, como disse o poeta, uma unidade 
administrativa, fugindo da sua verdadeira 
finalidade, que, no nosso entender, é evitar a 
desintegração cósmica do homem, desintegração 
essa provocada pelo individualismo e pela 
luta pela sobrevivência. Afinal, a busca dessa 
integração é a meta das doutrinas espiritualistas. 

Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em 1888, 
e morreu na mesma cidade em 1935. Deixou 
para a comunidade maçônica um extraordinário 
legado doutrinário, muito pouco conhecido e, por 
isso mesmo pouco explorado. ✺

Extraída do Livro “O Pensamento Maçônico de 
Fernando Pessoa, de Jorge de Matos, Ed. Sete 
Caminhos- Lisboa, 2006.
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Estudo

Humanismo
Irmão Antônio César Dutra Ribeiro

Humanismo é um termo abrangente que 
se refere a ideias e atitudes de muitos 
filósofos e pensadores distintos. O 

humanismo enfatiza a dignidade humana, 
a liberdade do indivíduo, sua razão, suas 
oportunidades e seus direitos. Muitos ideais do 
humanismo foram primeiro expressos no mundo 
grego-romano da antiguidade, época em que os 
filósofos formularam conceitos sobre o mundo 
e a humanidade que, pela primeira vez, não se 
baseavam na religião. A cronologia do saber 
humano deu-se da seguinte forma: Primeiramente 
a religião, depois a filosofia e por fim a ciência.  

Sócrates foi o indivíduo que mais influenciou 
o desenvolvimento da filosofia humanista. 
Desenvolveu ideias próprias, 
fundamentadas nos problemas 
humanos. Ele “trouxe a filosofia 
do céu para a terra, deu-lhe um lar 
nas cidades, forçando as pessoas a 
pensar sobre o bem e o mal, a vida e a 
moral”. Sócrates foi um racionalista 
que acreditava firmemente na razão 
humana, e criou a ideia de que o 
pensamento correto produz a ação 
correta. Aquele que sabe o que é 
o bem será bom, e só quem é bom 
poderá ser um ser humano contente; 
quando fazemos o mal, é porque não 
conhecemos nada melhor do que 
isso. Assim, é importante ampliar 
nossos conhecimentos. Para saber 
o que é certo ou errado, é crucial 
nossa convicção interna, e não obedecer a 
mandamentos e regras herdadas. A verdadeira 
sabedoria consiste em ser consciente daquilo que 
não sabemos.

Os estoicos representam outra importante 
contribuição para a história do humanismo. 
Escola filosófica fundada em Atenas por volta 
de 300 a. C., eles acreditavam que a base para 
se decidir entre o certo e o errado estava na 
própria natureza. Todos compartilham o mesmo 
entendimento universal, diziam; logo, deve existir 
uma justiça universal, a chamada justiça natural 
ou lei natural. Sendo a lei natural fundamentada 

na compreensão do homem, ela não se altera com 
o tempo e se aplica a todos os seres humanos, 
independentemente da sua classe social. Vários 
ideais e lemas do humanismo se originaram com 
os estoicos: ”O homem perante outro homem 
permanecerá inviolado”. 

O humanismo contemporâneo deriva 
basicamente do humanismo renascentista. A 
partir de meados do século XIV, a arte e a cultura, 
a ciência e o pensamento tomaram uma nova 
direção na Europa. Esse movimento começou 
em algumas cidades da Itália central, mas nos 
séculos seguintes foi se espalhando para o Norte. 
A palavra renascença significa “renascimento”, 
“novo nascimento”. E quem estava nascendo de 

novo era o humanismo da Antiguidade. Durante 
a Idade Média, a filosofia e a moral cristãs 
dominavam a cena. Agora os humanistas da 
Renascença voltavam a se aprofundar nas culturas 
pré-cristãs da Grécia e de Roma, ao passo que a 
Idade Média passava a ser percebida como uma 
época obscurantista e bárbara, separando duas 
épocas de ouro.

“Voltar às fontes”, isto é, à arte e à cultura 
da Antiguidade, tornou-se a palavra de ordem, 
incluindo também a aspecto educacional. Os 
humanistas da Renascença não viam contradição 
entre a cultura clássica e o cristianismo, e trouxe 

uma redescoberta do valor do ser humano. Nasceu 
uma nova fé na humanidade. O homem agora era 
visto como algo grandioso e belo. “Conhece-te 
a ti mesmo, ó raça divina em forma humana!”. 
Se o homem conseguisse se desenvolver 
livremente, seu potencial seria ilimitado. Os 
humanistas romperam com as velhas autoridades 
e começaram a ver o mundo com seus próprios 
olhos. Isso estabeleceu uma base inteiramente 
nova para a ciência. O método experimental 
passou a existir. Cada pesquisa tinha de ser 
fundamentada na observação, na experiência e na 
experimentação.

O século XVIII viu surgir um novo capítulo 
na história do humanismo: o Iluminismo, que 
começou na Inglaterra e logo se difundiu na 
França, onde atingiu seu apogeu. Os filósofos 
do Iluminismo tinham uma fé inabalável na 
razão humana, por isso é conhecido como 
Idade da Razão. O objetivo era estabelecer 
uma base moral, religiosa e política coerente 

com a razão. Agora era a massa que 
precisava ser esclarecida, esse era 
o pré-requisito para uma sociedade 
melhor, pois a carência e a opressão 
tinham como causas a superstição e 
a ignorância. Deu-se muita atenção 
à educação das crianças e também 
à educação popular, se a razão e 
o conhecimento conseguissem se 
expandir, a humanidade avançaria. 
Com igual intensidade, os filósofos 
do Iluminismo procuraram derrubar 
os baluartes sociais, lutando pela 
inviolabilidade do indivíduo, e isso se 
relacionava à liberdade de imprensa. 
Fosse, em assuntos religiosos, morais 
ou políticos, o direito do indivíduo a 
expressar suas opiniões tinha de ser 

garantido.  

O valor supremo do indivíduo foi formulado 
na Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, proclamada pela Assembleia Nacional 
francesa em 1789. Essa declaração formou a base 
para a Declaração dos Direitos Humanos da ONU 
em 1948.

A grande maioria dos humanistas da 
Renascença era cristã por convicção. Muitos 
humanistas do Iluminismo também se 
consideravam cristãos e acreditavam que o 
humanismo nada mais era do que o cristianismo 

http://filhosdoarquiteto.com/livros-/franco-maconaria/comentarios-sobre-moral-e-dogma-henry-c-clausen-1974-portugues-livro-raro.phtml


interpretado corretamente. Muitos ideais 
humanistas estão expressos na Bíblia, inclusive 
a ideia de que todas as pessoas têm igual valor. 
“Não há judeu nem grego, não há escravo nem 
livre, não há homem nem mulher; pois todos 
vós sois um só em Cristo Jesus”. A caridade e a 
misericórdia também são ideais humanistas que 
têm um papel central no cristianismo.

Através dos tempos, os humanistas cristãos 
criticaram o poder eclesiástico e a intolerância 
religiosa, enquanto ressaltavam as necessidades 
religiosas do homem. É a razão humana e sua 
capacidade de percepção religiosa que fazem do 
homem mais do que um mero animal. Este último 
ponto em particular distingue o humanismo 
cristão daquele conhecido como humanismo 
profano (não sagrado). Já na Renascença havia 
tendências para o humanismo profano, mas foi 
apenas no século XIX que este rompeu totalmente 
com a tradição humanista cristã. Isso ocorreu 
por causa das novas descobertas científicas, em 
especial a teoria do biólogo Charles Darwin sobre 
as origens do homem (a doutrina da evolução). 

Podemos afirmar que o humanismo se 
caracteriza por uma forte confiança na razão 
humana. Mas precisamos usar também a nossa 
capacidade de recolher experiências. Nossa razão 
e nossa experiência é que formam a base de tudo 
o que conhecemos do mundo. Os humanistas 
reconhecem que as faculdades humanas são 
limitadas. Há perguntas que não conseguimos 
responder. Há enigmas que não conseguimos 
solucionar. Mesmo assim, faz parte do ser 
humano formular ideias acerca do desconhecido. 

Os humanistas costumam definir o homem 
como um ser espiritual. Ele tem mais capacidade 
e mais potencial do que qualquer outra criatura, e 
tem uma liberdade muito diferente da de qualquer 
outro ser vivo. Outro ponto capital: ele tem a 

capacidade de criar algo por meio de seu trabalho 
e de suas atividades artísticas. Segundo os 
humanistas, cada ser humano é uma criação única. 
Mas embora sejamos diferentes, todos os homens 
têm igual valor. A tolerância mútua das diferenças 
que distinguem as pessoas é um dos ideais mais 
importantes do humanismo, e o objetivo ideal é 
que todos os seres humanos consigam realizar seu 
potencial e seus talentos.

Concluindo, a ética humanista estabelece 
que certos valores e normas básicas podem ser 
estabelecidos com base puramente na razão 
humana. O princípio ético superior do humanismo 

é o princípio da reciprocidade: “Trate os outros 
como você gostaria de ser tratado”. Com sua 
ênfase na vida sobre a terra, no aqui e agora, 
os humanistas apoiam uma prosperidade 
material crescente. Mas esse objetivo deve ser 
constantemente julgado de acordo com valores 
fundamentais e com qualidade de vida no sentido 
mais amplo. A meta não é alimentar um impulso 
cego para a eficiência, nem um materialismo 
complacente. Nesse caso, o humanismo 
critica o progresso materialista e tecnológico 
unidimensional, seja sob a forma socialista ou 
capitalista. ✺
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Saúde

Atividade Física na Terceira Idade
Assim deve ser o dia a dia de todos os 

indivíduos. Para o idoso, geralmente 
aposentado e sem maiores obrigações de 

atividades fora de casa, ser sempre ativo é ainda 
mais do que necessário, é indispensável.

Ser sempre ativo reduz o risco de doenças 
crônicas, principalmente as cardiovasculares, 
que são as que mais matam no Brasil. Veja que 
interessante: andar rapidamente meia hora cinco 
dias na semana reduz o risco de infarto do miocárdio 
em 14%. Se for uma hora, 20% de redução. Procurar 
subir e descer escadas ao invés de usar o elevador 
também protege contra doenças. Se forem 32 lances 
de escada por semana o risco de doenças do coração 
diminui em 28%. Tudo isso sem gastar um centavo. 
Então, por que não? Faça isso!

Outro exercício que deve ser feito é o de 
força, antigamente chamado de musculação. 
Esses exercícios na terceira idade são ainda mais 
importantes, porque o idoso perde massa muscular 
e o exercício de força diminui esta perda, além de 
fortalecer os ossos, reduzir o risco de quedas e de 
suas complicações, caso elas venham a acontecer, 
além de diminuir o trabalho do coração.

Portanto, para aquele da terceira idade a 
recomendação é menos tempo na frente da televisão 
e do computador e muito mais minutos destinados ao 
exercício físico. Ande, ou use a bicicleta, regular e 
rapidamente pelo menos 30 minutos, de preferência 
todos os dias, ou pelo menos cinco dias na semana, e 
faça exercício de fortalecimento muscular.

O que seria o ideal? Bom, se souber que já tem 
problema no coração, tem que consultar o médico 

para saber se pode se exercitar agora ou só 
mais tarde. Não sabendo se tem e desejando 
iniciar um programa de exercício, ir ao 
médico para uma avaliação é aconselhável. 
Dependendo, pode ser até que o esporte 
que desejar praticar possa também ser 
autorizado por ele. Caso o médico o libere 
para atividade física, ficar parado, sentado, 
dormindo excessivamente é de muito mais 
risco do que manter-se sempre ativo. Nada 
é mais saudável e traz mais benefício para 
a saúde. Agora, se durante o exercício ou 
mesmo fora dele começar a sentir dor ou 
desconforto no peito, palpitações, tonturas, 
falta de ar e cansaço, mesmo nos esforços 
leves, interrompa os exercícios e consulte o médico. 
Ele irá orientá-lo se deverá ou não continuá-los ou 
se terá que aguardar até concluir a investigação do 
seu caso.

Enfim, podemos concluir com quatro conselhos 
para uma vida saudável no indivíduo da terceira idade:

Aumente a ingestão de alimentos como peixes, 
legumes, verduras e frutas e evite comidas gordurosas 
de origem animal e o excesso de sal e doces.

Procure desenvolver um bom relacionamento 
familiar e de amizade entre todos. Tenha sempre 
uma noite de sono reparador. Procure manter-se ativo 
em todos os momentos possíveis, estimulando a si 
próprio a ter esses momentos.

Fique atento e aceite as nossas sugestões: 
Passeie com o seu neto e, sempre que possível, faça 
compras a pé; desça um ou dois pontos de ônibus 

antes ou depois do local desejado; caminhe no 
mínimo 30 minutos cinco dias na semana; faça 
exercícios de força duas vezes na semana; substitua 
o elevador e não perca a oportunidade, sempre que 
possível, de subir dois ou três andares de escada.

Dance e pratique hidroginástica, são também 
outras duas formas adicionais ou alternativas de 
se manter ativo; respeite o seu limite, não fique 
ofegante, ou seja, a intensidade ideal é aquela em 
que você pode conversar ainda com conforto.

Sempre comece devagar e vá andando cada vez 
mais depressa até a sua velocidade ideal e, no final, 
reduza a intensidade também progressivamente.

Beba sempre pequenos e frequentes goles 
de água antes, durante e após o exercício, 
principalmente durante os dias com temperatura 
elevada e baixa umidade do ar. ✺

http://www.digitronbalancas.com.br/


Reunião da Congregação
de Veneráveis & Oradores

Fatos e Flashs

Aconteceu, com grande sucesso, a 
Congregação de Veneráveis Mestres e 
Oficina de Oradores de Loja, realizada no 

Templo da ARLS “Domingos Martins”, na Ilha 
do Príncipe, em Vitória, com a presença de mais 
de cento e cinquenta Irmãos.

Os trabalhos tiveram seu início às 08h30, com 
abertura conjunta no Templo da referida loja, sob 
a Presidência do Eminente Grão-Mestre Américo 
Pereira da Rocha e com a coordenação do evento 
pelo Grande Procurador Geral da 
Ordem o Irmão Euclésio Ribeiro 
da Silva, tendo como Secretario 
Executivo dos Trabalhos o Ilustre 
presidente do Tribunal Maçônico 
de Justiça do GOB-ES, Irmão José 
Olívio Grillo.

Após as mensagens de abertura, 
os Oradores das Lojas, em número 
de sessenta e sete, permaneceram 
no templo da loja “Domingos 
Martins”, enquanto o Eminente 
Grão-Mestre, seu Adjunto o Irmão 
Naeme de Sá, os Secretários Hélio 
da Luz Sodré, Daladyer Morandi, 
Jorge Soares, Eglife Negreiros  e  os 
sessenta Veneráveis Mestres, além 
de inúmeros representantes de lojas 
presentes ao evento, desceram para o Salão de 
Banquetes e ali desenvolveram extensa pauta de 
trabalho, sob a batuta segura do Eminente Grão-
Mestre.

O Irmão Daladyer falou sobre os 
investimentos efetuados no aprimoramento da 
informatização do GOB e desenvolvimento do 
novo sistema, que muito auxiliará os irmãos com 
informações mais precisas.

O Irmão Sodré falou sobre o FAMM e da sua 
importância no auxilio a família maçônica. O 
Irmão Eglife fez um relatório do que foi executado 
na sua área, referindo-se a assistência médica 
prestada a diversos irmãos e seus familiares. 

Vários assuntos de natureza administrativa e 
os destinos do GOB-ES foram discutidos com os 
Veneráveis presentes e seus representantes, tendo o 
Eminente Grão-Mestre exposto e, posteriormente, 
ouvido os Veneráveis sobre suas necessidades e 

carências, apontando, ao final, as diretrizes que 
serão implementadas por  todos.  

Enquanto isso, o Ilustre Juiz e 1º Secretário 
do Tribunal Maçônico de Justiça, Irmão Ubiratan 
Vieira de Medeiros, palestrava aos sessenta e 
sete Oradores sobre o tema “ESTRUTURA 
E ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO MAÇÔNICO E NOÇÕES BÁSICOS 
SOBRE DENÚNCIA EM PROCEDIMENTO 

MAÇÔNICO”, sob seus diversos aspectos. Em 
seguida, o Sapientíssimo Irmão Ademir Cândido 
da Silva, Presidente da Soberana Assembleia 
Federal Legislativa do GOB, brindou a todos 
com uma palestra sob tema “ATUAÇÃO DO 
ORADOR EM LOJA MAÇÔNICA”, seguindo a 
um proveitoso debate, ocasião em que inúmeras 
dúvidas foram discutidas e encaminhadas aos 
poderes, pertinentes para correção e adaptação da 
legislação vigente. 

Os trabalhos tiveram seu término 
por volta as 12h15, com pleno e 
efetivo êxito, tendo em vista que 
inúmeros Oradores e Veneráveis 
parabenizavam a iniciativa do Grão 
Mestrado e da Procuradora do GOB-
ES, pedindo que idênticas iniciativas 
se repitam com mais frequência, a fim 
de padronizar os trabalhos em todas 
as oficinas da Maçonaria Estadual.

O Sapientíssimo Irmão Ademir 
Cândido da Silva, que na ocasião foi 
condecorado, pelo Grão-Mestre, com 
a comenda “Domingos José Martins”, 
parabenizou a iniciativa, prometendo 
difundi-las nos demais Orientes em 
que estiver, face ao grande alcance 
e benefício proporcionado por tal 

evento.

E por último, como não poderia deixar de ser, 
o Eminente Grão-Mestre fez um agradecimento 
especial à loja Domingos Martins, representada 
pelo seu Venerável, presente, José Roberto 
Delacqua, que ficou comovido pela realização 
do evento, tendo em vista que, em face da 
desapropriação da Loja, pelo governo do estado, 
outro igual não acontecerá. ✺

Fonte - site do GOB-ES
http://www.gob-es.org.br

2º Encontro do Governador do ES com o Grão-Mestre

A audiência do Governador com o Irmão 
Cirilo, da loja Maçônica Nilo Peçanha, 
do Oriente de Colatina, ES, sendo este o 

vice-prefeito dessa cidade, ocorreu no dia 05 de 
novembro/13. O Sr. Cirilo veio acompanhado de 
lideranças políticas, empresariais e comunitárias 
e convidou o Grão-Mestre do GOB-ES. 

Durante a audiência, entre outros assuntos, 
o Grão-Mestre fez colocações sobre a dicotomia 
socialismo x capitalismo, destacando que eles 
não são totalmente excludentes e no convívio 
harmônico entre eles, quem sai ganhando é a 
sociedade. Ambos devem privilegiar a política do 
bem comum objetivando a solidariedade humana. 
Salientou o papel da Maçonaria na política, 
afirmando que a Maçonaria é uma instituição 
apartidária, sendo seus integrantes livres em 
suas escolhas, mas ressaltou a importância da 

dignidade e da seriedade dos 
candidatos.

Na oportunidade, o 
Grão-Mestre agradeceu 
a indenização realizada 
pelo Estado relativa à Loja 
Maçônica Domingos Martins, 
na Vila Rubim, que em breve 
será desocupada e o local 
será utilizado em favor de 
melhorias do entorno. Vale 
ressaltar que esta transação 
foi acompanhada pelo Grão-
Mestre Américo Pereira da 
Rocha, desde que assumiu o 
Grão-Mestrado, participando 
de reuniões com o Prefeito João Coser e o 
Governador Casagrande, integrando sua comitiva 

o Grão Mestre Adjunto Naeme José de Sá e o 
Secretário de Administração e Patrimônio Hélio 
da Luz Sodré. ✺

Fonte - site do GOB-ES
http://www.gob-es.org.br



Homenagem

Roberto Lúcio de Castro
“Nossa Despedida a Um Maçom de Escol”

                                  Irmão Ronaldo Negreiros Lyrio Filho

melhorar como ser humano, moralmente e 
espiritualmente, para que, chegada a hora, 
estejamos preparados e em condições de 
se integrar a esse novo lugar, afinal, como 
sabemos, a morte física é, apenas, uma 
passagem.

Neste segundo semestre de 2013, o 
G∴A∴D∴U∴ chamou a seu encontro 
um de nossos valorosos Obreiros, o 
Sapientíssimo Ir∴ Roberto Lúcio de 
Castro. 

Nossa missão neste texto é lembrar 
um pouco dos atos e feitos desse saudoso 
Ir∴ na Maçonaria. Também, queremos 
compartilhar as experiências vividas 
pelos IIr∴de sua Oficina, que, somente, a 
Maçonaria pode proporcionar. 

O passamento do Ir∴ Roberto Lucio 
de Castro para o Oriente Eterno ocorreu 
no dia 21/07/2013. Nascido em Mirai, 
MG, em 31/01/1937, nosso Ir∴ foi casado 
com Miuza Aparecida Iamundo de Castro. 
Dessa união foram gerados quatro filhos 
que o presentearam com seis netos, tendo 
conseguido desfrutar em vida, a plenitude 
das bênçãos de pai e avô. 

Iniciado maçom na A∴R∴L∴S∴ 
“Verdadeira Caridade” no Or∴ de 
Carangola, MG, em 23/03/1960, 
elevado em 18/01/1961 e exaltado em 

09/08/1961, foi eleito Venerável Mestre 
da A∴R∴L∴S∴ “União e Perseverança” 
Nº 947, Or∴ de Porto Velho, RO, em 
24/06/1995. Apesar de sua contribuição 
nos Graus Simbólicos, nosso amado Ir∴, 
com seu jeito observador e a sua fala calma 
contribuiu de forma ativa em prol dos Altos 
Graus no Or∴ de Rondônia, Acre e do 
Espírito Santo.

Em 19/02/1977, ajudou a fundar o 
Mui Poderoso Consistório de Príncipes 
do Real Segredo Nº 5, em  Vitória, ES, 
tendo, também, participado da fundação e 
instalação do Ilustre Conselho Filosófico 
de Kadosch nº 38, no Or∴ de Cachoeiro de 
Itapemirim, ES, sendo eleito como primeiro 
Presidente do mencionado Conselho 
Filosófico em  28/11/1981, permanecendo 
no referido cargo por duas administrações.

No Or∴ de Rondônia, desempenhou 
o Cargo de Ministro de Estado no Mui 
Poderoso Consistório de Príncipes do Real 
Segredo Nº 21, Or∴ de Porto Velho, RO, 
por duas administrações e, posteriormente, 
foi nomeado como Delegado Litúrgico 
para o Estado de Rondônia e Acre (Del.: 
Lit.: 6.1) em 05/09/1996, através do ATO 
de Nº 3.516, de 05/09/1996, baixado pelo 
Soberano Grande Comendador Ir.: Ney 
Coelho Soares. Sua posse ocorreu em 
19/10/1996. Quando de sua mudança para 

A passagem de um Ir∴ para 
o Oriente Eterno é, sempre, 
um momento difícil para as 

cunhadas, sobrinhos e, também, para nós 
maçons, especialmente, quando vivemos 
a experiência da despedida com Pompas 
Fúnebres Maçônicas, onde percebemos que 
o elo realmente se rompeu e que a palavra 
foi perdida. O silêncio durante a chamada 
do Ir∴ que partiu é marcante para todos os 
Maçons. O que nos conforta é a certeza de 
que o Oriente Eterno é um lugar de onde 
provém a LUZ que não se apaga, o local 
onde está o Grande Arquiteto do Universo, 
e o destino final e desejado de todos nós. 
Até lá, o caminho é árduo, precisaremos 
continuar nossa jornada na busca do 
aperfeiçoamento, no polimento de nossa 
pedra bruta, no esforço incansável de 

http://www.viniltapetes.com.br/index.php


o Estado do Espírito Santo, em novembro 
de 1997, renunciou o Cargo de Delegado 
Litúrgico do Estado de Rondônia e Acre. 
Em sua estada no Espírito Santo foi Grande 
Secretário de Gabinete do Grão Mestre do 
GOB-ES e Deputado Estadual da PAEL, 
em dois mandatos, representando as 
A∴R∴L∴S∴ “Desembargador Francisco 
Murilo Pinto” e “Juventude e Ciência Prof. 
José Ribeiro Filho”. 

O Ir∴ Roberto era uma pessoa serena, 
afável e espirituosa, que não praticava uma 
religião especifica, mas, sempre, declarou-
se temente a DEUS. Na jornada de sua vida, 
instruiu seus filhos nesse mesmo caminho, 
temendo a DEUS e buscando a prática do 
bem e da justiça. Por desejo desse mesmo 
DEUS, sua passagem para o Or∴ Eterno 
deu-se de forma serena. Nosso amado Ir∴ 
deitou-se a noite ao lado de sua esposa e 
não mais acordou, como que o descanso 
de um homem, que retorna de seu trabalho 
com a certeza do dever cumprido. Assim, 
entendemos que o Ir∴ Roberto cumpriu 
com honradez o seu dever de cidadão nesta 
esfera terrena. E, nessa jornada, os IIr∴ 
de sua Oficina presenciaram experiências 
únicas, que, somente, a Maçonaria pode 
proporcionar.  A primeira seria o ato 
solene do recebimento da Condecoração 
da Ordem do Mérito D. Pedro I, a maior 
honraria concedida a um Maçom pelos 
relevantes serviços prestados à Ordem e 
ao Grande Oriente do Brasil. A alegria e a 
emoção vivenciadas no ato do recebimento 
da Comenda, não seria maior não fosse o 

inusitado do acontecimento, 
quando seu filho, nosso Ir∴ 
Emerson Vinícius de Castro, foi 
convocado para homenagear o 
próprio pai, ornando-o com o 
Colar e a Medalha. Imaginem 
o esplendor de um momento 
como este!  Receber uma 
homenagem de tamanho relevo 
das mãos de um filho e irmão 
tão querido. Mais adiante, ao 
ser homenageado pela PAEL, 
com a outorga da Medalha 
“Sapiente Irmão Annibal Faria”, 
nosso amado e saudoso Ir∴, 
possuído de emoção, balbuciou 
para o Presidente da PAEL: 
“Ir∴ Renato, pressinto que esta 
será a ultima homenagem que 
eu receberei da maçonaria, em 
vida”.

Por fim, outro momento 
marcante deu-se no dia 17/09/2013, 
quando da inauguração do novo templo da 
A∴R∴L∴S∴ “Juventude e Ciência Prof. 
José Ribeiro Filho”, da qual era membro 
ativo. Em Sessão Magna de Palestra, 
conduzida pelo Ir∴ Sérgio Valentim, 
estava presente sua esposa e nossa cunhada 
Miuza. Percebemos durante sua entrada 
no recinto do Templo a emoção que ela 
sentia. Bastante emocionada, sentou-se 
em uma das cadeiras e ficou observando 
silenciosamente tudo aquilo, como se 
tivesse o pensamento voltado para o ente 
querido. Ao término da palestra, quando 

o Ven∴ Mestre concedeu a palavra aos 
convidados, nossa cunhada se levantou e 
disse que: “Venerável Mestre, após anos de 
vida, esta é a primeira vez que entro em um 
Templo maçônico sem a presença de meu 
marido”. Naquele instante, a sabedoria do 
Ven∴ Mestre se fez presente, que pediu 
um minuto de silêncio em homenagem e 
memória ao nosso Ir∴. Entretanto, nossa 
certeza, amados IIr∴, e, talvez, de nossa 
amada cunhada Miuza, é de que nosso 
valoroso Ir∴ Roberto Lúcio de Castro 
estava sim, espiritualmente, no meio de 
nós. ✺

Homenagem

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

