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O “Statuta et Ordinamenta Soci-
etatis Magistrorum Tapia et Lig-
namiis” ou “Carta de Bolonha” foi 
redigido originalmente em latim 
por um escrivão público de Bolo-
nha, a partir das ordens do prefeito 
de Bolonha, Bonifacii di Cario, no 
dia 8 de agosto de 1248. O original 
é conservado atualmente no Arqui-
vo de Estado de Bolonha, Itália.

A Carta de Bolonha
O mais antigo documento maçônico conhecido no mundo
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O Rito de Heredom ou Perfeição
Nesta primeira edição de 
2014, permita-nos presenteá-
los com um texto, fruto de 
compilações, que muito nos 
ajudará a entender o Rito 
mais praticado no Brasil, 
lamentavelmente, o que, ao 
longo de sua história, o que 
mais sofreu alterações por 
“pseudo-ritualistas” de plan-
tão. Antes de tentarmos 
entender o Rito Escocês Anti-
go e Aceito, faz-se necessário 
abordarmos aquele que lhe 
serviu de berço - O Rito de Heredom ou Rito de Perfeição. >05
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Juvenal é nome que tem origem no latim, e significa 
moço, jovem. Juvenal, poeta romano, autor das “Sá-
tiras”. Mens sana in corpore sano (uma mente sã 

num corpo são), é uma famosa citação latina, derivada da 
“Sátira X”, do poeta romano Juvenal. Juvenal meu pai 
que desencarnou em 29 de março de 2012. Juvenal, meu 
nome no Rito Adonhiramita.

Juvenal Antunes Pereira, goiano, é deste que falo 
neste artigo. Nascido em 8 de dezembro de 1937, na zona 
rural do município de Firminópolis-Goiás. Ali perdeu 
sua mãe quando tinha pouco mais de um ano de idade. 
Seus pais, lavrador Josino Antunes Teodoro e Ana Perei-
ra de Jesus. O progenitor, homem da roça, carpinteiro, 
ensinou-lhe que não podemos esquecer nossas origens. 
Ajudou seu pai a plantar café, arroz, feijão, milho e cons-
truir casas para os fazendeiros, especialmente das cober-
turas em madeira. Da região do Barreiro para Nazário, ia 
com seu pai em viagem de carro de bois que durava uma 
semana, como candeeiro e cuidador dos bois, levando 
cargas de arroz. Aos 15 anos era um bom carreiro. Corta-
va lenha e ia vender na cidade, distante cerca de 25 quilô-
metros.

Aos 12 anos foi estudar na escolinha da professora 
Aurora, zona rural de Firminópolis, próxima do Córrego 
Barreiro. Sala de terra batida, uma mesa enorme e ao 
redor se sentavam 30 meninos e meninas. Ali aprendeu 
muita tabuada. Aos 16 anos deixou a roça e foi à procura 
do seu destino, a partir da cidade de Iporá. O primeiro 
emprego foi no loteamento do agrimensor Realino, na 
cidade de Amorinópolis. Em seguida foi contratado para 
trabalhar no Departamento de Estradas de Rodagens de 
Goiás – DERGO, mas para encascalhar com pá e picareta 
a estrada em construção, ligando Iporá a Rio Verde. No 
acampamento, junto com mais quatro companheiros, 
dormia em barraca de lona sobre porção de capim, sem 
travesseiro e um minúsculo cobertor.

De Iporá foi transferido para Rio Verde. Na mesma 
instituição, por ser organizado e responsável, foi desig-
nado auxiliar do contador na preparação da folha de paga-
mento dos empregados. A ele foi dada a missão de levar 
em caminhão basculante todos os meses, o dinheiro para 
pagar os empregados. Observado por um comerciante, 
pela sua conduta extremamente correta e de como orga-
nizava o pagamento, foi convidado a trabalhar em um 
armazém onde recebia comida e podia morar. Armazém 
do senhor Maurício, em Rio Verde.

Começou a estudar na Escola Técnica de Comércio. 
Ali encontrou a professora Glória, que ao questioná-lo, 
fazendo-lhe perguntas sobre o seu nível de ensino, dela 
recebeu autorização para entrar no Ginásio, concluindo-
o com a média final de 9,56.

Em 1957 chegou a Goiânia. Foi datilógrafo na Rádio 
Anhanguera, hoje integrante do Grupo Jaime Câmara – 
Rede Globo. Em 20 de junho de 1957, incorporou ao 
Exército Brasileiro. Dois anos após foi aprovado no con-
curso para a Escola de Sargento das Armas.

Chegou a Brasília em março de 1961, servindo ao 
Exército até setembro de 1970, dando baixa, seguindo a 
carreira de advogado. Em Brasília, se casou com Nice. 

Tem três filhos e 6 netos. Bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais, conferencista, orador e prosador. Subprocura-
dor Geral do Distrito Federal. Aposentado. Fez vários 
cursos de extensão universitária, proferiu palestras sobre 
“Água de beber, substância da vida”, “Realidade amazô-
nica e a soberania nacional”; “Maçonaria a Favor da Vida 
– Contra as Drogas” e autor de vários trabalhos, entre os 
quais “Contradições da miséria brasileira”, “O meio 
ambiente e o Procurador de Estado”, “A educação como 
fator de progresso social”, “Os meios de comunicação e a 
violência” e outros.

Sobre o tema “Água de beber, sustância da vida” estu-
dioso que é sobre o assunto, vem alertando e dizendo:  “A 
sociedade brasileira em seus muitos aspectos de um 
modo geral ainda não se conscientizou sobre a possível 
escassez ou mesmo a ameaça de redução da qualidade da 
água.

A água é um bem da vida, com ela devemos manter 
uma relação equilibrada e harmônica para a garantia da 
sobrevivência do ser humano nesta e nas futuras gera-
ções. Esse recurso natural é tão importante para o ser 
humano que só há pessoas onde existe água. Ela é um 
recurso finito e vulnerável. Sendo limpa, sinaliza a vida; 
se suja, causa doenças. Mas sem ela, não se pode viver.

Um dos mais tormentosos temas da atualidade sobre a 
água se refere à expansão urbana e à degradação, pois 
mais de 80% da população brasileira vive nas cidades, 
em condições de penúria face à expansão urbana desor-
denada, fato que provoca conflitos na disponibilização de 
água para tão grande número de pessoas, sem contar os 
estragos que as ocupações desordenadas causam não só à 
rede de fornecimento, mas também aos próprios manan-
ciais que alimentam os centros urbanos.

Qualquer dirigente público sabe que são muitos os 
problemas que uma expansão urbana desordenada traz 
para o regular fornecimento de serviços essenciais à vida, 
como a água, porque dessa ocupação indesejada decorre 
a degradação ambiental dos mananciais, o aumento do 
risco das áreas de abastecimento com poluição orgânica, 
a contaminação dos rios por dejetos humanos, a falta de 
coleta e regular tratamento do lixo urbano, sem falar nas 
enchentes urbanas geradas pela ocupação desordenada”.

Juvenal Antunes Pereira, na maçonaria foi recebido 
em 24 de novembro de 1978, na Loja “Dirceu Torres”, de 
Brasília. Hoje é Assessor Jurídico do Grande Oriente do 
Brasil, após ocupar cargos de Venerável Mestre, colado 
no Grau 33, recebido no Supremo Conclave como Servi-
dor da Ordem, da Pátria e da Humanidade. Por relevantes 
serviços recebeu condecorações especiais. Em 1982 foi 
nomeado ministro do Superior Tribunal Eleitoral Maçô-

nico, permanecendo neste Egrégio até junho de 2003, 
sendo eleito e reeleito sucessivamente.

Autor dos livros “A preservação do meio ambiente e a 
estratégia do desenvolvimento”, “Coletânea de textos 
esparsos”, “Mistérios maçônicos, símbolos perdidos e 
rastros da intolerância”.

Há bastante tempo pertence à Academia Maçônica de 
Letras do Distrito Federal, Academia de Artes, Ciências e 
Letras do Grande Oriente do Brasil, Academia Maçônica 
Internacional de Letras de Lisboa e recentemente tomou 
posse na Academia de Letras de Brasília, solenidade 
cultural e acadêmica, realizada na Embaixada de Portu-
gal, em Brasília. Do discurso de sua posse, evidenciamos 
alguns parágrafos:

“Venho para ser entronizado e receber a maior honra-
ria que pode ser concedida a um cidadão que só tem uma 
vida honrada e os olhos fixos na valorização da família e 
nas dimensões religiosa, política e moral dos indivíduos.

O maior reboliço em minha vida começou quando um 
pioneiro ilustre de Brasília, Doutor João Pelles, saudoso 
amigo, propôs meu nome para a Maçonaria, sem imagi-
nar que seu gesto iria ocasionar uma profunda mudança 
em minha vida.

Acho que ele só sabia que indicava um homem de 
bem. Que não fazia muito tempo havia saído do interior 
de Goiás com destino à cidade grande. E que sua maior 
cultura era a herdada do seu pai, um simples lavrador, 
legítimo homem da roça, para quem os homens não podi-
am se esquecer de suas origens nem ignorar valores como 
Família, Honra e Caráter.

Ele costumava dizer que a pessoa honrada ensinava 
pelo exemplo, e aí me vem à lembrança até hoje a figura 
imponente da minha primeira professora, D. Aurora, na 
escolinha instalada na sala de terra batida de sua própria 
casa de pau a pique, à margem esquerda do córrego do 
Barreiro, município de Firminópolis, em Goiás, onde 
naquele tempo o progresso ainda não havia chegado e o 
desenvolvimento também não!

Grande era o seu esforço para transformar aquelas três 
dezenas de meninos e meninas da roça, quase todos des-
calços, em pessoas respeitosas de si mesmos e dos 
outros!

E eu, professora Aurora, o outrora aluno acanhado de 
calças curtas que se sentava sempre à direita num dos 
bancos coletivos daquela mesa rústica enorme, está hoje 
nesta Academia de Letras diante dos mais ilustres pensa-
dores da Capital da Esperança, recebendo o honroso títu-
lo de imortal, honraria imensa que dedico à senhora! Sei 
que a Senhora está muito doente, e por isto não pôde vir, 
mas sinto que sua presença imaterial toma conta de mim 
e dos meus amigos neste Templo de Cultura”.

Em momento de emoção transbordante a professora 
Glória, que lhe encaminhou para a vida de cidade grande, 
a partir de Rio Verde, foi convidada a vestir Juvenal Antu-
nes Pereira, novo acadêmico ocupante da cadeira Bastos 
Tigre, da Academia de Letras de Brasília, com a estola de 
imortal.

Este é um goiano, Juvenal Antunes Pereira, que nunca 
foi vencido pela impossibilidade, tornando possível a sua 
caminhada, desde Firminópolis, bem junto do Córrego 
Barreiro, à imortalidade na Academia de Letras de Brasí-
lia.

Na simbologia do seu amor pela cultura, entregou aos 
presentes na Embaixada de Portugal em Brasília, uma 
caneta personalizada e marcante do seu primeiro passo 
na Academia de Letras de Brasília.

Juvenal Antunes PereiraJuvenal Antunes Pereira

 Ir Barbosa Nunes

Grão-Mestre Geral Adjunto 
 do Grande Oriente do Brasil

http://omalhete.blogspot.com.br/p/ar-quivo-o-malhete.html
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D
entre os Papas, destacou-se pelo 
ódio anticristão contra a Maço-
naria, Pio IX. Mostrou-se ranco-

roso contra a Instituição depois de Papa. 
Pio IX chamava-se Giovanni Ferreti 
Mastai. Ele foi Maçom, tendo pertenci-
do ao quadro de obreiros da Loja Eterna 
Cadena, de Palermo (Itália).

Sob o número 13.715 foi arquivada, 
em 1839 na Loja Fidelidade Germânica, 
do Oriente de Nurenberg uma credencial 
de que foi portador o Irmão Giovanni 
Ferreti Mastai, devidamente autentica-
do, com selo da Loja Perpétua, de Nápo-
lis. Como Irmão, como Maçom, Giovan-
ni Ferreti Mastai foi recebido na Loja 
Fidelidade Germânica.

O Irmão Ferretti nasceu em 1792. Pas-
sou dois anos no Chile, servindo como 
secretário do vigário apostólico Mazzi; 
foi Arcebispo de Spoleto em 1827, bispo 
de Imola em 1832 e foi elevado a Carde-
al, em 1840, e eleito Papa em 1846. Con-
frontando- se as datas, verifica-se que, 
em 1839, quando o Irmão Ferretti foi 
fraternalmente recebido na Loja Maçô-
nica na Alemanha, já era Bispo. Ascen-
dendo a Papa, Giovanni Ferretti Mastai 
traiu seu Juramento, feito em Loja Maçônica, 
com a mão sobre o Livro da Lei e honrou a 
Maçonaria com o seu ódio, culminando com a 
publicação, em 08 de dezembro de 1864, do 
Syllabus, e em que amontoou todas as bulas 
papais e encíclicas contra a Maçonaria, de que 
fizera parte.

A Loja Eterna Cadena, filiada à Grande 
Loja de Palermo, em 26 de março de 1846 con-

siderando o procedimento condenável do 
Irmão Giovanni, resolveu expulsá-lo como 
traidor, depois de convocá-lo para defender-
se. Sua expulsão foi determinada por Victor 
Manuel, Rei da Itália e de toda a Península e 
Grão-Mestre da Maçonaria da Itália, que 
decretou mais tarde, em 1865 sua expulsão da 
Ordem por ter excomungado todos os mem-
bros da Maçonaria. Sua expulsão pelo Rei ita-

liano e Grão-Mestre foi classificada como 
Perjuro. A Igreja Católica sempre tem procu-

rado ocultar este episódio.
Pio IX que tão ferozmente investiu con-

tra os Maçons, sobretudo os da Itália, foi 
feito prisioneiro em 20 de setembro de 
1870, pelos patriotas que lutavam e con-
quistaram a Unificação Italiana, tendo à 
frente vários Maçons inclusive, entre eles: 
Garibaldi, Mazzini, Cavour, Manzoni e 
outros.

Apesar de feroz inimigo da Maçonaria, 
que traiu, Pio IX foi tratado com conside-
ração pelos Maçons, seus aprisionadores. 
Viram nele o antigo Irmão transviado e, 
embora fosse ele um Perjuro, prevaleceu o 
Princípio Sagrado de Fraternidade.

Foi belíssima a lição de amor ao próxi-
mo, dada pelos Maçons ao Papa Pio IX. 
Em conseqüência da bula Syllabus de Pio 
IX, contra a Maçonaria, é que surgiu no 
Brasil, a rumorosa Questão dos Bispos, 
também denominada. Questão Epíscopo-
maçônica, quando Dom Vital, Bispo de 
Olinda, e Dom Antonio Macedo, Bispo do 
Pará, pretenderam que o Syllabus se 
sobrepusesse às Leis Civis Brasileiras, 
exigindo que as Irmandades religiosas eli-
minassem do seu seio os numerosos 
Maçons católicos que a compunham. As 
Irmandades reagiram e recorreram à Justi-

ça, tendo tido ganho de causa. Os Bispos não 
acataram a decisão da Justiça. Foram julgados 
e condenados a quatro anos de prisão, com 
trabalho forçado. Um ano e pouco depois o 
Duque de Caxias, Maçon, então Presidente do 
Ministério do Segundo Império, anistiou-os. 
Este, Caríssimos Irmãos, é mais um episódio 
maçônico que deve ser divulgado!

Fonte: 81 Nós

Papa Pio IX

http://www.gestao.adv.br/
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Se perguntarmos a um profano o significado de tal 
expressão, poderemos receber a seguinte resposta: “E 
uma expressão estranha, a primeira vista sem significado, 
mas refletindo melhor, parece ser um local onde se cami-
nha sem chegar a lugar algum”.

Isto nos faz crer que os fundadores do parlamento 
inglês, em 1296, foram felizes em escolher o nome da sala 
de espera, onde as pessoas aguardavam uma entrevista 
com os parlamentares, pois ali as mesmas circulavam 
sem rumo definido, sem destino exato, daí a denominação 
“Passos Perdidos”, ou seja, que leva a lugar nenhum.

Em 1776, a grande Loja de Londres inaugurou o pri-
meiro templo maçônico e buscou no parlamento inglês a 
forma e até o nome da sala que antecede o átrio, como 
curiosidade também a mesa dos oficiais, a grande cadeira 
do V.'. M.'. e o lugar dos IIr.'. nas colunas tem a mesma 
origem, lembrando que o parlamento inglês é cerca de 
500 anos mais antigo que o primeiro templo maçônico. Já 
no campo simbólico podemos concluir que, fora da disci-
plina maçônica, todos os passos são perdidos.

Mackey diz: o sentido desta denominação se origina 
no fato de que todo passo realizado antes do ingresso na 

maçonaria, ou que não respeite suas leis, deve ser consi-
derado simbolicamente como perdido.

Nas lojas Maçônicas do Brasil como as de Paris, da 
Hungria e da Áustria, é assim denominada a ante-sala do 
Templo. Na Alemanha a expressão é completamente des-
conhecida, para concluir, no rito Schroder, em particular e 
na Alemanha, usa-se a expressão, “Ante-sala do Tem-
plo”.

Enfim a “Sala dos Passos Perdidos”, é o local onde a 
irmandade se reúne sem maiores preocupações, destina-

do a receber os visitantes, onde as pessoas possam andar 
livremente, como se fosse uma sala de espera, onde nos 
cumprimentamos brincamos, tratamos de negócios, assi-
namos o livro de presenças o tesoureiro faz as cobranças, 
enfim um local de socialização, o M.'. de Cer.'. distribui os 
colares e começa a preparação para o ingresso no templo, 
forma-se o ambiente adequado e que conduza a um bem-
estar, um refugio, aonde os amigos irão se abraçar e uma 
vez devidamente paramentados são convidados pelo M.'. 
de Cer.'. a ingressarem no Átrio.

O Átrio
Designa genericamente os três grandes recintos do 

templo de Salomão, o primeiro era o átrio dos gentios, 
onde era permitida a entrada de qualquer um que fosse 
orar, o segundo era o átrio de Israel, onde somente os 
hebreus podiam penetrar, (depois de haverem sido purifi-
cados) e o terceiro era o átrio dos sacerdotes, onde se 
erguia o local dos holocaustos e os sacerdotes exerciam 
seus mistérios.

Fonte: 81 Nós
Por Ir.'. Walter Luiz Pereira   

M
uitos irmãos já divagaram sobre a origem e o sim-
bolismo da balaustrada, também chamada em 
alguns rituais de “grade da razão”. A imaginação 

chega a tanto que há quem defenda que a balaustrada é uma 
espécie de portal pelo qual o maçom, ao atravessar, sai do 
mundo do si mesmo e conquista o terreno dos sonhos, do 
inconsciente, da espiritualidade, dos mistérios e da magia. 
Deve ser por isso que de vez em quando nos deparamos com 
irmãos dormindo no Oriente! Mas voltemos à vida real.

A balaustrada é formada por uma sequência de balaús-
tres que suspendem um corrimão. Suas primeiras aparições 
foram encontradas no que se sabe sobre os templos assírios. 
Balaustradas não estão presentes nas construções gregas e 
romanas, mas reapareceram a partir do Século XV, inicial-
mente em palácios de Veneza e Verona, provavelmente 
influência da cultura árabe, por conta da dominação muçul-
mana na península ibérica. Seu uso mais amplo na Europa 
teve início no século seguinte, sendo adotado por artistas 
como Michelangelo. No século XVI, balaustradas foram 
largamente utilizadas na construção de basílicas e catedrais 
e, a partir daí, ganhou espaço na ornamentação de igrejas, 
servindo como delimitador entre a nave (ocidente) e o pres-
bitério (oriente), num nível mais elevado. É junto da balaus-
trada que os fiéis recebem a comunhão.

Para compreendermos a razão da presença da balaustra-
da nos templos maçônicos dos ritos de origem francesa e 
seus derivados (Escocês, Adonhiramita, Moderno, Brasilei-
ro), precisamos, inicialmente, realizar algumas considera-
ções pertinentes sobre “templos” maçônicos.

Como é do conhecimento de todo maçom, a Maçonaria 
não surgiu em templos. As primeiras Lojas que se tem notí-
cia não se reuniam em locais sagrados, mas sim em aposen-
tos nos fundos ou em cima de tavernas, botecos, hotéis, 
canteiros de obras, etc. Enfim, locais não muito “sagrados”, 

bem distintos dos “templos” maçônicos que se tem hoje por 
aí, nos quais alguns maçons conservadores não deixam nem 
mesmo um(a) profano(a) realizar a limpeza, por risco de 
profanar o solo maçônico sagrado, colocando os Aprendizes 
para exercerem a tarefa da limpeza.

Foi por volta da década de 60 do Século XVIII que surgi-
ram os primeiros imóveis construídos com objetivo exclusi-

vo de funcionamento de Lojas Maçônicas, ainda na Ingla-
terra. A iniciativa de tal movimento é creditada aos líderes 
maçons William Preston, James Heseltine e Thomas Dunc-
kerley.[1] Mas esses imóveis não foram chamados de Tem-
plos, nem passaram por cerimônias de sagração. Aliás, até 
hoje não são chamados de Templos e não são sagrados, por-
que mantém o significado original dos locais de reuniões 
dos maçons. São conhecidos por Lodge Room (Sala da 
Loja). Em outras palavras, são apenas aposentos de reuniões 
maçônicas, assim como eram quando em tavernas, por 
exemplo. A diferença é que, com as construções próprias, o 
local fica mais bem guardado dos não maçons e não precisa 
ser preparado e desmanchado a cada reunião.

Na mesma década, movimento similar teve início na 
Maçonaria francesa. Aparentemente, o primeiro local cons-
truído para uso exclusivamente maçônico na França foi em 
Marselha, a cidade mais antiga daquele país, em 1765.[2] A 

diferença entre o movimento de construções maçônicas na 
Inglaterra e EUA para a França no Século XVIII foi a de que 
a França é um país predominantemente católico e a influên-
cia religiosa teve papel fundamental na concepção e orna-
mentação das construções.

A influência católica na Maçonaria francesa pode ser 
observada, por exemplo, no uso da nomenclatura “templo” 
e seu processo de inauguração. Baseado na Igreja, o local de 
reuniões maçônicas passou a ser considerado um templo, 
necessitando, portanto, de passar por uma sagração, costu-
me esse comum à Igreja Católica Apostólica Romana, mas 
inexistente em muitas outras igrejas. Reforçando, não se 
trata de uma prática originalmente maçônica, mas sim reli-
giosa.

Tal influência também é explícita na arquitetura da Loja. 
Tradicionalmente, as portas que dão acesso à Sala da Loja 
(templo) devem ser angulares, pois uma entrada reta (no 
eixo da Loja, de frente ao Oriente) “não é maçônica e não 
pode ser tolerada”.[3] Assim é nas Lojas inglesas e norte-
americanas, por exemplo. Porém, a Maçonaria francesa 
adotou uma porta central, assim como nas igrejas. Outra 
característica é quanto ao piso da Loja, originalmente com o 
Oriente e o Ocidente no mesmo nível, tendo apenas as esta-
ções do Venerável, 1º e 2º Vigilantes contendo degraus. 
Entretanto, a Maçonaria francesa, também copiando a 
arquitetura de igrejas, adotou oriente mais elevado, com 
balaustradas delimitando.

Outras influências católicas menos perceptíveis são 
evidenciadas no uso de incenso, ao denominar o posto do 
Venerável Mestre de “altar”, na presença do “mar de bron-
ze” para purificação, entre outras. E a partir da presença 
física de tais influências em Loja, iniciou-se o “brainstor-
ming” permanente dos ritualistas, um exercício eterno de 
imaginação para conferir interpretações aos mesmos.

Fonte: No Esquadro

http://www.pousadadobezerra.com.br/
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N
esta primeira edição de 2014, permita-nos presen-
teá-los com um texto, fruto de compilações, que 
muito nos ajudará a entender o Rito mais praticado 

no Brasil, lamentavelmente, o que, ao longo de sua histó-
ria, o que mais sofreu alterações por “pseudo-ritualistas” 
de plantão. Antes de tentarmos entender o Rito Escocês 
Antigo e Aceito, faz-se necessário abordarmos aquele que 
lhe serviu de berço - O Rito de Heredom ou Rito de Perfei-
ção.

Através de estudos, foi-nos possível compilar suas 
peculiaridades, porém estamos certos que, ainda, encon-
tramo-nos muito longe de esgotar toda a sua história. Este 
trabalho é, apenas, um atrativo, para que o leitor se envere-
de em sua pesquisa e, consequentemente, entenda a origem 
dos Altos Graus maçônicos.      

Entre as lendas do início das origens dos Altos Graus, 
aparece o Cavaleiro de Ramsay (André Michél - 1686-
1743), homem erudito, nascido na Escócia, partidário dos 
Stuarts, protegido do Bispo de Fenelon, com ligações em 
todas as cortes da Europa, ao qual se atribui ter sido o inspi-
rador da criação dos Graus Superiores e ter ajudado a ela-
boração dos Graus Simbólicos.

O seu famoso discurso, escrito em 1737, mas que, tal-
vez, nunca tenha sido lido em qualquer Loja, ou apresenta-
do em qualquer assembleia de Maçons, podendo, até, ser 
apócrifo, segundo alguns autores, pois se acredita que haja, 
pelo menos, quatro versões do mesmo, foi distribuído, 
fartamente, em todas as Lojas da França e países vizinhos. 

Nesse documento, Ramsay faz apologia de que a Maço-
naria seria originária dos Templários, o que não é verdade; 
tece comentários, pela primeira vez, enfatizando hierar-
quia na Ordem; proclama o ideal maçônico na Fraternida-
de e em um mundo sem fronteiras, tentando impingir uma 
falsa antiguidade e nobreza à Maçonaria.

Fez uma proposta às Lojas inglesas, para acrescentarem 
mais três Graus aos já existentes (Mestre Escocês, Noviço 
e Cavaleiro do Templo). A Maçonaria inglesa rejeitou. 
Estes três Graus teriam sido, segundo Ragon, criados por 
Ramsay.

Fez uma proposta às Lojas francesas, para que se acres-
centassem mais sete Graus Suplementares. Também, não 
foi aceito. Mas, de qualquer forma, a partir daí, começaram 
as introduções templárias e rosacrucianas, e os Altos Graus 
começaram a aparecer. Muitos autores não aceitam esse 
fato, rejeitam a participação de Ramsay. Entretanto, 
outros, como Ragon, a apoiam.

Segundo Paul Naudon, o fato mais importante, aconte-
cido após o polêmico discurso de Ramsay, foi a criação do 
Capítulo de Clermont pelo Cavaleiro de Bonneville, em 
1754. Os Irmãos, que criaram esse Corpo, pretendiam con-
tinuar os mesmos princípios da Loja de Saint-Germian-en-
Laye, fundada muito tempo antes, ou seja, praticar os Altos 
Graus, criando sete Graus e opondo-se à política da Grande 
Loja da França, a qual seria, posteriormente, dissolvida em 
24 de dezembro de 1772.

O Capítulo de Clermont teve uma duração efêmera, 

mas valeu pelas consequências, pois uma das suas ramifi-
cações, através de Pirlet, em Paris, em 1758, criou o Conse-
lho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente da Grande e 
Soberana Loja Escocesa de São João de Jerusalém, a qual 
foi a mais importante das potências escocesas, no século 
XVIII, organizando um Rito chamado Rito de Perfeição ou 
de Heredom. 

Em 1761, o Conselho de Imperadores teria fornecido, 
através do Irmão Chaillon de Joinville, substituto Geral da 
Ordem, e mais oito Irmãos da alta hierarquia, que, também, 
teriam assinado o documento, uma patente constitucional 
de Grande Inspetor do Rito de Perfeição ao Irmão Etienne 
ou Stephen Morin, autorizando-o a estabelecer e perpetuar 
a Sublime Maçonaria em todas as partes do mundo e inves-
tindo-o de poderes de sagrar novos Inspetores.

Foi criado um sistema de Altos Graus, impondo-lhe o 
limite de 25, resolução, que seria, oficialmente, inscrita nos 
seus estatutos, segundo Mellor, em 1762. Nesse ano, sob os 
auspícios desse Conselho, foram publicados os Regula-
mentos e Constituição da Maçonaria de Perfeição, elabora-
dos por nove comissários (Constituição de Bordeaux, em 

21 de setembro de 1762).
Seus membros, conhecedores de várias tradições místi-

cas e gnósticas antigas, trouxeram para esse Corpo Maçô-
nico as influências templárias, rosacrucianas e egípcias, 
além de se dizerem herdeiros dos Ritos de Clermont e das 
correntes escocesas de Kilwinning e Heredom. Estava, 
assim, decretada a influência esotérica na Ordem. 

Chegando à Colônia francesa de São Domingos (hoje, 
Haiti), no mesmo ano, pôs-se a trabalhar. Há fortes suspei-
tas de que esse documento seja fraudado. Também, segun-
do muitos autores, Etienne teria comercializado esses 
Altos Graus. Na realidade, o Rito de Perfeição ficou muito 
mal trabalhado durante mais ou menos trinta anos. Foi 
esquecido o seu conteúdo esotérico e sua ritualística muito 
mal usada. Mas, de qualquer forma, os americanos aceita-
ram muito bem o Rito e, ainda, acharam que os vinte e 
cinco Graus eram insuficientes, para abranger toda a iniciá-
tica maçônica. 

Morin teria entregado certificados ou carta patente a 
outros Irmãos, e um deles foi um Irmão de nome Henry A. 
Francken, também, de origem judaica, que teria estabeleci-

do o Rito em Nova York. Outro grupo introduziu o Rito em 
Charleston, em 1783. 

Na mesma Colônia francesa de São Domingos (Haiti), 
alguns anos mais tarde, apareceram os Maçons, o Conde 
Alexandre François Auguste de Grasse Tilly e o seu sogro 
Jean Baptiste Delahogue, os quais, posteriormente, em 
1793, mudaram-se para Charleston. Grasse Tilly já tinha 
pensado em fundar um Supremo Conselho nessa cidade. 
Lá encontraram mais dois Maçons: Frederik Dalcho e John 
Mitchel. 

A Maçonaria norte-americana, ainda, era muito incipi-
ente, pois a sua história tinha menos de 30 anos. Esse rito 
foi chamado de Rito de Perfeição, ou de Heredom. Tanto é 
verdade, que o rito, cujo primeiro Supremo Conselho foi 
criado em 1801, em Charleston, Carolina do Sul, EUA, foi 
chamado, inicialmente, de Rito dos Maçons Antigos e Acei-
tos (apenas), com 22 graus, os do Rito de Perfeição, ou de 
Heredon. E são os seguintes os graus do Heredom:

 Primeira Classe -     1. Aprendiz - 2. Companheiro 
- 3. Mestre;

 Segunda Classe -    4. Mestre Eleito - 5. Mestre 
Perfeito - 6. Secretário Íntimo - 7. Intendente dos 
Edifícios - 8. Preboste e Juiz;

 Terceira Classe -    9. Mestre Eleito dos Nove - 10. 
Mestre Eleito dos Quinze - 11. Ilustre Eleito das 
Doze Tribos;

 Quarta Classe -     12. Grande Mestre Arquiteto - 
13. Cavaleiro do Real Arco - 14. Grande Eleito, 
Antigo Mestre Perfeito;

 Quinta Classe -  15. Cavaleiro da Espada ou do 
Oriente - 16. Príncipe de Jerusalém - 17. Cavaleiro 
do Oriente e do Ocidente - 18. Cavaleiro Rosa-
Cruz;

 Sexta Classe -  19. Grande Pontífice, ou Mestre Ad 
Vitam - 20. Grande Patriarca Noaquita - 20. Gran-
de Mestre da Chave da Maçonaria - 22. Príncipe 
do Líbano, Cavaleiro da Real Acha;

 Sétima Classe - 23. Cavaleiro do Sol, ou Príncipe 
Adepto, Chefe do Grande Consitório - 24 - Ilustre 
Cavaleiro Grande Comendador da Águia Branca e 
Negra, Grande Eleito Kadosh - 25. Mui Ilustre 
Soberano Príncipe da Maçonaria, Grande Cavalei-
ro Sublime Comendador do Real Segredo.

Qualquer semelhança com o REAA não é mera coinci-
dência!

A decadência do Rito de Perfeição, com 25 graus, a 
partir do ano de 1771, perdendo caoticamente a sua forma 
original no hemisfério Ocidental, fez com que, em 1795, 
dois franceses, sogro e genro, que chegaram a Charleston, 
Carolina do Sul, USA, Alexander Francisco - Conde Cras-
se de Rouville, Marques de Tilly e João Batista Noel Maria 
De La Hogue tomando como base legal a Constituição 
Maçônica, promulgada em 1786, pelo rei Frederico II da 
Prússia, e contando com auxílio de diversos deputados 
franceses e alemães, criassem os novos graus do Rito.

Existem autores que afirmam que Dalcho teve a ideia de 
criar mais oito Graus, enquanto outros sustentam que, o 
último Grau, Grasse Tilly criou.

Que este breve texto sirva de incentivo aos praticantes 
do REAA a pesquisarem mais sobre a origem do Rito e, 
posteriormente, colocassem em pauta as diversas altera-
ções que, quase que diariamente, são impostas, por “achis-
mo”.

Boa pesquisa a todos!

Estudo

*Ir Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

http://www.entreirmaos.net/
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U
m novo estudo coreano aponta que sessões de 
acupuntura podem ajudar a emagrecer. Pacientes 
com sobrepeso que receberam estímulos com as 

agulhas em cinco pontos específicos da orelha tiveram uma 
redução média de 6,1% no índice de massa corporal (IMC) 
após oito semanas de tratamento, além de diminuição da 
gordura corporal, segundo uma pesquisa divulgada nesta 
segunda-feira, dia 16, pela publicação científica Acpunture 
in Medicine. A revista é parte do grupo British Medical 
Journal (BMJ), um dos mais conceituados da área médica.

Foram analisados 91 adultos com sobrepeso. Eles 
foram orientados a seguir um padrão alimentar específico, 
com a exclusão de alguns alimentos, como petiscos, carne 
e farinha de trigo. Além disso, foi solicitado que, durante o 
tratamento, não realizassem mais exercícios físicos do que 
estavam acostumados. Todos os participantes passaram 
por testes no início, no meio e no final do tratamento, para 
verificar o IMC, a circunferência abdominal, a porcenta-
gem de gordura corporal e o nível de pressão arterial.

Os voluntários. Para avaliar a influência da acupuntura 
no emagrecimento, os pesquisadores dividiram os partici-
pantes em três grupos. Foram designados 31 voluntários, 
escolhidos aleatoriamente, para receber o tratamento em 

cinco pontos da orelha que popularmente são estimulados 
em clínicas da Coreia para tratar a obesidade. Para os 
praticantes da técnica, cada ponto corresponde a uma parte 
ou sensação do corpo. 

Os pontos estimulados foram  regiões correspondentes 
a baço, estômago, apetite e sistema endocrinológico, além 
de um local considerado chave, chamado Shen-men, ou 
porta da mente. As agulhas eram mantidas nesses pontos 
com uma fita adesiva cirúrgica durante uma semana e, 

depois, o procedimento era refeito, até que fossem comple-
tadas as oito semanas.

Outros 30 voluntários passaram por sessões de acupun-
tura com o estímulo em apenas um ponto da orelha – 
relacionado ao apetite. Os demais participantes receberam 
um tratamento placebo, em que as agulhas eram retiradas 
imediatamente após terem sido inseridas.

Os pesquisadores relataram no artigo que as diferenças 
entre os grupos começaram a aparecer após quatro sema-
nas de tratamento. Enquanto a redução no IMC foi de 6,1% 
para as pessoas que receberam estímulos em cinco pontos 
da orelha, e diminuição foi de 5,7% entre aquelas estimula-
das em apenas um ponto. Já no grupo que recebeu o 
tratamento placebo não houve alteração no IMC.

Voluntários que receberam agulhas em cinco pontos 
das orelhas também tiveram uma diminuição da taxa de 
gordura corporal, situação que não foi observada entre os 
demais participantes. Não houve diferenças significativas 
na pressão arterial entre os grupos.

* O estudo foi custeado pela Fundação Nacional de 
Pesquisa da Coreia, financiada pelo governo da Coreia. Os 
autores declararam no artigo que não há conflito de 
interesses envolvido.

Fonte: Estadão

O calor intenso do verão, o aumento da transpiração e 
a baixa ingestão de água são os principais responsáveis 
pelo aumento do risco de formação dos cálculos renais, 
ou pedra nos rins. Mudar a alimentação e beber líquidos 
regularmente e observar a coloração da urina são 
algumas medidas que podem evitar o problema, explica 
Fábio Vicentini, urologista do Centro de Referência 
para a Saúde do Homem, da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo.

Segundo Vicentini, os casos de cálculo renal 
aumentam 30% nos períodos mais quentes do ano. 
Apesar de ter maior incidência nos homens, o 
especialista alerta que todos devem adotar as medidas 
para cuidar da saúde dos rins. “A dieta ideal inclui 
primordialmente o aumento da ingestão de líquidos – 

cerca de dois litros de água por dia e de sucos de frutas 
cítricas –, associado à diminuição do uso de sal nos 
alimentos. As refeições diárias devem conter mais 
verduras, legumes, frutas e saladas.”

É preciso ainda estar atento quanto ao consumo de 
frutos do mar, porque apresentam índice elevado de 
ácido úrico, um dos responsáveis pelo desenvolvimento 
dos cálculos renais. Além disso, é recomendável reduzir 
as frituras e o consumo de carne vermelha no período de 
calor.

Segundo Vicentini, mais de 15% da população 
mundial apresenta cálculos renais e a maioria (85%) 
consegue expelir as pedras naturalmente, pela urina. “A 
maneira mais fácil de monitorar a hidratação ideal do 
corpo é observarmos a coloração da urina. Quanto mais 
transparente estiver, melhor. Se estiver com aparência 
amarelada e escura, é sinal de que o corpo precisa de 
mais líquidos para manter-se hidratado, longe dos 
cálculos renais”, disse.

Fonte: Agência Brasil

O câncer de próstata é um dos tipos de câncer mais 
comum no mundo e o mais prevalente em homens, 
representando cerca de 10% do total de câncer. As taxas 
de incidência desse tipo de câncer são cerca de seis 
vezes maiores nos países desenvolvidos, comparados 
aos países em desenvolvimento. O número de casos 
novos de câncer de próstata estimado para o Brasil no 
ano de 2012 por exemplo foi cerca de 60.000. Esse tipo 
de tumor é cerca de 1,6 vezes mais comum em homens 
negros comparados com homens brancos. Entretanto, é 
possível que essa diferença entre negros e brancos seja 
devido ao estilo de vida, detecção, hereditariedade.

Aproximadamente 75% dos casos de cancer de 
próstata ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento 
observado nas taxas de incidência pode ter sido influen-
ciado especialmente em regiões onde o rastreamento 
através do teste Antígeno Prostático Específico (PSA) é 
comum. No Brasil, esse aumento nas taxas de incidência 
ao longo dos anos pode ser decorrente do aumento da 
expectativa de vida da população, da evolução dos 
métodos diagnósticos e da melhoria da qualidade dos 
sistemas de informação do país.

A mortalidade por câncer de próstata apresenta uma 
magnitude mais baixa que a incidência, contudo, o perfil 
ascendente é semelhante. Considerando tratar-se muitas 
vezes de um câncer com bom prognóstico, quando 
diagnosticado e tratado oportunamente, programas de 
controle da doença são aplicáveis para a redução da 

mortalidade. Em geral, a sobrevida média mundial 
estimada em cinco anos é de 58%, mas algumas estatís-
ticas de países desenvolvidos descrevem uma sobrevida 
de 76%. 

No que se refere à prevenção primária, a intervenção 
em possíveis fatores de risco modificáveis poderia 
contribuir para redução do risco de desenvolvimento da 
neoplasia. A dieta tem sido apontada em alguns estudos 
como fator importante na etiologia desse câncer. Uma 
dieta baseada em gordura animal, carne vermelha e altas 
quantidades de calcio ( mais de 2 gramas por dia ) tem 
sido associada ao aumento no risco de desenvolver 
câncer de próstata. Já uma dieta rica em vegetais, 
particularmente substáncias contendo o licopeno ( 
tomate por exemplo ) poderia conferir em tese proteção 
para o desenvolvimento dessa neoplasia. Entretanto, 
ainda faltam estudos prospectivos que comprovem 
definitivamente essa associação, assim como outros 
fatores de risco.

 
Texto: Dr Alexandre Fonseca

Fonte: Oncomedbh

Saúde
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Eis aí uma expressão que causa uma intensa discus-
são de conceitos. Em todos os setores da vida em 
sociedade temos visto que os bons costumes são 

discutidos na religião, na legislação vigente, na moralidade 
estabelecida numa determinada época, nas tradições, na 
política no sentido amplo da palavra, no comportamento 
dentro de determinado grupo, etc. Os bons costumes são 
uma noção conceitual variável, com os tempos e os luga-
res, abrangendo o conjunto de regras aceitas pelas pessoas. 
A patrulha dos bons costumes ignora a complexidade do 
mundo, hábitos e práticas considerados adequados ou acei-
táveis são produtos de adaptação, mutação e evolução. 
Algumas convicções a respeito da vida privada ou comuni-
tária que passavam como verdade absoluta há pouco tempo 
hoje são questionadas, porque mais e mais pessoas foram 
pensando (repensando) de uma forma diferente. "Quando 
julgares os costumes de uma pessoa, pensa nos costumes 
da coletividade." (Publílio Siro). 

A definição mais aceita pela grande maioria da civiliza-
ção cristã ocidental sobre o que são bons costumes: é ter 
adquirido bons hábitos e salutares princípios que permitam 
conduzir-se a si mesmo em qualquer condição e lugar. Ser 
de bons costumes é ser honrado, empenhando todos os seus 

esforços por se tornar melhor a cada dia; é ter hábitos sadi-
os; ser capaz de superar situações diversas, através da coe-
rência, do bom senso, da organização e do equilíbrio. Deve 
ser entendido como um reto modo de vida. Portanto seria 
impensável sob o ponto de vista dos nossos bons costumes 
a condição submissa da mulher que pode inclusive receber 
chibatadas do seu marido, dependendo da falta que come-
ta. A poligamia. A cultura (costume) africana de determina-
das regiões que impõe a mulher à ablação com a mutilação 
do seu clitóris para que não sinta prazer sexual. Ou mesmo 
o costume de alguns povos que oferecem as suas esposas 
ao visitante para que elas possam aquecê-los do frio inten-
so, e daqueles que jogam seus cadáveres nos rios que são 
sagrados para eles; bem como a descriminalização e/ou 
legalização do consumo de maconha, para uso medicinal 
ou recreativo, em vários países, etc. Algumas expressões 
têm a curiosa capacidade de evocar ideias exatamente opos-
tas à do seu sentido original. Bons costumes mudam con-
forme a época, o lugar e a ocasião.

Somos do tempo em que a mulher “desquitada” era 
excluída do convívio social por que não era de bons costu-
mes, tinha que ser infeliz o resto de sua vida. Ao homem 
não cabia tal estorvo. Houve uma época em que fazer tatua-
gem no corpo era sinal de marginalidade, as pessoas tatua-
das sequer conseguiam um emprego digno, hoje qualquer 
jovem ou adulto, de todas as classes sociais, tem sua pele 
coberta delas, além de piercing implantados nos lugares 
mais inusitados, alargadores de orelha e os homens já usam 
brincos com naturalidade. A orientação sexual das pessoas 
sempre foi um tabu que não se comentava nem dentro da 
nossa própria casa, agora existem passeatas com milhares 
de homossexuais que aos poucos vem conquistando direi-
tos e reconhecimento do Poder Judiciário, que já admite a 
união homoafetiva (expressão criada recentemente nos 
meios jurídicos). A virgindade feminina tinha um inestimá-

vel valor moral e social nas gerações passadas, mas na 
geração atual esse valor está desaparecendo. O próprio 
adultério já foi definido como crime e hoje não é tido como 
tal. Assim poderíamos elencar uma gama enorme de costu-
mes que através dos tempos foram se transformando e 
sendo absorvidos pelo tecido social, alguns mais aceitos e 
outros não, dependendo do grau de moralidade, de religio-
sidade, dos valores culturais da sociedade ou de cada um. 
"O costume não só tem força de lei, mas também abole a 
lei, e é intérprete das leis." (São Tomás de Aquino). A pro-
pósito, diz o art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito." A vontade do povo, corporificada em leis 
escritas ou em regras de convivência pacífica não escritas, 
segundo o fluir dos tempos, pode mudar num processo 
social normal e histórico. 

Os costumes em si são sociais, humanos, regionais e 
temporais, porque ocorrem na esfera humana, sendo inú-
meros deles gerados e influenciados pelas etnias, etarieda-
de, tradições, religiões, crendices, individualismo, huma-
nismo, estrangeirismo e até mesmo a ignorância (para os 
nossos padrões). Os costumes vistos pela ótica cristã, são 
linhas recomendáveis de comportamento. Estão ligados ao 
bom testemunho do crente perante o mundo. Estão coloca-
dos no contexto temporal. Assim façamos o possível para 
termos bons costumes, lembrando que os bons costumes 
de hoje podem não ser os de amanhã. Para Sêneca: "Os 
vícios de outrora são os costumes de hoje."

Pesquisa e Adaptação: Ir.’. Antônio César D. Ribe-
iro

Opiniões

Era no Rink, no coração de Niterói que ficavam o esto-

que e a filial da Drogaria Nacional de propriedade do Sr. 

Jayme Altman e sob a gestão no departamento pessoal da 

Sra. Maria Thereza,  cabelos curtos, pulso firme e coração 

justo. Com ela captei as noções básicas de se ser profissio-

nal indiferentemente do seu gênero ou condição socioeco-

nômica; entendi que um homem deve crescer do pescoço 

pra cima e assim me entreguei ao meu primeiro trabalho já 

com contrato assinado em carteira de menor de idade o 

qual exigia que metade do dia fossem frequentadas aulas 

normalmente no SENAC.

Entre vassouradas, aplicações de graxa nos trilhos das 

escadas de acesso às prateleiras e portas de aço na entrada 

comecei a cumprir com minha obrigação de trabalhador 

brasileiro com perspectiva de, num futuro longínquo à 

época, gozar de uma quase sagrada aposentadoria pôs car-

reira produtiva e ininterrupta, recheada de atividades 

outras às quais me dediquei e ainda me dedico de corpo e 

alma, cheio de orgulho irrigado por muito suor e bastante 

lágrimas, ora de tristezas, ora de alegrias como no dia em 

que me despedi dos colegas de trabalho já na matriz da Rua 

da Conceição e num mixto de vou mas queria ficar me 

sentir erguido por "Seo" Lucio, gerente ali,   que com 

insuspeito sentimento de admiração me chamou carinho-

samente de menino dicionário, graças à minha mania de 

absorver e repassar praticamente todas as fórmulas e pre-

ços dos produtos e em nome de toda empresa me deu de 

presente uma Parker 21 que ainda guardo como troféu e 

souvenir, quando da vinda da minha família para o ES.

1965, 49 -7 x 7- anos atrás (...) e as gavetas de minha 

memória insistem em não se fechar, tanto pelo deja vu quan-

to pelo desfecho hoje. Ou melhor (?), nos anos fhces, quan-

do aquele um intelectual meio guerrilheiro, meio playboy 

de plantão no palácio, regurgitou o famoso discurso mora-

lizador contra certos preguiçosos como aquele eu do Rink 

cujo pecado capital foi haver sacrificado a vida acadêmica 

em prol do mesmo desenvolvimento que o levou a Sorbon-

ne, sei lá, para de volta ao pais que nos abriu uma lacuna 

estúpida, dando a ele benesses e notoriedade com halo de 

formador de opinião docente, prenhe de autoridade pseu-

dointeligente e falsopatriótica enfiar-nos goela abaixo sua 

brilhante teoria remediadora (sic) que garantia ao povo em 

geral que a idade cronológica estereotipava como vaga-

bundos os da faixa dos 50 com DIREITO adquirido por 

labor de se afastar e assim, ao mesmo tempo que usufruir 

do mérito adquirido com suor deixar para os novos em fase 

de inicio laborativo chance de ocupar o mercado de traba-

lho.   Sibilino, encantou e fez a cabeça dos seus (dele) pares 

para que fosse criado formulas e gatilhos coma satânica 

missão de levar ao ínfimo a renda que deveria vir a ser 

redentora, mesmo tendo o aquilo sendo ja contemplado de 

tal benefício por mais de uma origem. E nós no purgatório, 

matando rato pra comer, com liberdade para xingá-lo, libe-

ral de discurso pronto para liberação de thc e censura de 

benefícios trabalhistas; mandar o broita praquele lugar 

acho que posso. E não vou deixar de fazer, por esse motivo 

rogo ao seu Sete 7 vezes que leve o fhc da thc pra pqp.

Era o que, continha?

IrDéo Mário Siqueira

ARLS Caridade e Esperança

OrJacaraipe-ES

Estamos obcecados com “o melhor”.
Não sei quando foi que começou essa mania, mas hoje só 

queremos saber do “melhor”.
Tem que ser o melhor computador, o melhor carro, o melhor 

emprego, a melhor dieta, a melhor operadora de celular, o melhor 
tênis, o melhor vinho.

Bom não basta.
O ideal é ter o top de linha, aquele que deixa os outros pra trás 

e que nos distingue, nos faz sentir importantes, porque, afinal, 
estamos com “o melhor”.

Isso até que outro “melhor” apareça e é uma questão de dias 
ou de horas até isso acontecer.

Novas marcas surgem a todo instante.
Novas possibilidades também. E o que era melhor, de 

repente, nos parece superado, modesto, aquém do que podemos 
ter.

O que acontece, quando só queremos o melhor, é que 
passamos a viver inquietos, numa espécie de insatisfação 
permanente, num eterno desassossego.

Não desfrutamos do que temos ou conquistamos, porque 
estamos de olho no que falta conquistar ou ter.

Cada comercial na TV nos convence de que merecemos ter 
mais do que temos.

Cada artigo que lemos nos faz imaginar que os outros (ah, os 
outros…) estão vivendo melhor, comprando melhor, amando 
melhor, ganhando melhores salários.

Aí a gente não relaxa, porque tem que correr atrás, de 
preferência com o melhor tênis.

Não que a gente deva se acomodar ou se contentar sempre 
com menos. Mas o menos, às vezes, é mais do que suficiente.

Se não dirijo a 140, preciso realmente de um carro com tanta 
potência?

Se gosto do que faço no meu trabalho, tenho que subir na 
empresa e assumir o cargo de chefia que vai me matar de estresse 
porque é o melhor cargo da empresa?

E aquela TV de não sei quantas polegadas que acabou com o 
espaço do meu quarto?

O restaurante onde sinto saudades da comida de casa e vou 
porque tem o “melhor chef”?

Aquele xampu que usei durante anos tem que ser aposentado 
porque agora existe um melhor e dez vezes mais caro?

O cabeleireiro do meu bairro tem mesmo que ser trocado pelo 
“melhor cabeleireiro”?

Tenho pensado no quanto essa busca permanente do melhor 
tem nos deixados ansiosos e nos impedido de desfrutar o “bom” 
que já temos.

A casa que é pequena, mas nos acolhe.
O emprego que não paga tão bem, mas nos enche de alegria.
A TV que está velha, mas nunca deu defeito.
O homem que tem defeitos (como nós), mas nos faz mais 

felizes do que os homens “perfeitos”.
As férias que não vão ser na Europa, porque o dinheiro não 

deu, mas vai me dar à chance de estar perto de quem amo…
O rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas das 

histórias que me constituem.
O corpo que já não é mais jovem, mas está vivo e sente prazer.
Será que a gente precisa mesmo de mais do que isso?
Ou será que isso já é o melhor e na busca do “melhor” a gente 

nem percebeu?
Sofremos demais pelo pouco que nos falta e alegramo-nos 

pouco pelo muito que temos. Shakespeare

* Leila Ferreira
Jornalista

* Leila Ferreira é uma jornalista mineira com 
mestrado em Letras e doutora em comunica-
ção em Londres,que optou por viver uma vida 
mais simples, em Belo Horizonte
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O “Statuta et Ordinamenta Societatis Magistro-
rum Tapia et Lignamiis” ou “Carta de Bolonha” 
foi redigido originalmente em latim por um escri-

vão público de Bolonha, a partir das ordens do prefeito de 
Bolonha, Bonifacii di Cario, no dia 8 de agosto de 1248. O 
original é conservado atualmente no Arquivo de Estado de 
Bolonha, Itália.

Tão importante documento tem sido incompreensivel-
mente ignorado pelos estudiosos da História da Maçona-
ria, por mais que as causas de seu esquecimento sejam 
óbvias, dado o empenho generalizado em ressaltar somen-
te as origens inglesas da Maçonaria, e ainda assim foi 
publicado A. Gaudenzi no nº 21, correspondente a 1899, do 
Boletim do Instituto Histórico Italiano, titulando seu traba-
lho: “As Sociedades das Artes de Bolonha. Seus Estatutos 
e suas Matrículas”.

Os autos correspondentes à “Carta de Bolonha” está 
integrado por documentos datados em 1254 e 1256 e têm 
sido reproduzidos integralmente e com fotografias do 
original em um livro com o título “In Bologna. Arte e soci-
età dalle origini al secolo XVIII”, publicado em 1981 – 
hoje já fora de catálogo – pelo “Collegio dei costruttori 
edili di Bologna”.

Consciente da importância maçônica de tal documento, 
o Ir. Eugenio Bonvicini o editou em 1982 juntamente com 
um Ensaio de sua autoria, apresentado oficialmente por 
ocasião do “Congresso Nacional dos Sublimes Areópagos 
da Itália do Rito Escocês Antigo e Aceito”, reunido em 
Bolonha naquele mesmo ano. Do trabalho do Ir. Bonvicini 
publicou-se um resumo na Revista Pentalfa (Florença, 
1984). Além disso, foi reproduzido em um capítulo de 
“Massoneria a Bologna”, de Carlo Manelli (Editorial Ata-
nor, Roma, 1986) e em “Massoneria di Rito Scozzese”, 
Eugenio Bonvicini. (Editorial Atanor, Roma, 1988).

Está bem claro que a “Carta de Bolonha” é, para todos 
os efeitos, o documento maçônico (original) sobre a Maço-
naria Operativa mais antigo encontrado até hoje. É anterior 
em 142 ao “Poema Regius” (1390), 182 anos ao “Manus-

crito de Cooke” (1430/40), 219 anos ao “Manuscrito de 
Estrasburgo” reconhecido no Congresso de Ratisbona de 
1459 e autorizado pelo Imperador Maximiliano em 1488, e 
59 anos ao “Preambolo Veneziano dei Taiapiera” (1307).

O conhecido historiador espanhol, especializado em 
Maçonaria, padre Ferrer Benimeli, SJ, em seu comentário 
sobre a “Carta de Bolonha” diz (traduzido do italiano):

“Tanto pelo aspecto jurídico, quanto pelo simbólico e 
representativo, o Estatuto de Bolonha de 1248 com seus 
documentos anexos nos coloca em contato com uma expe-
riência construtiva que não foi conhecida e que interessa à 
moderna historiografia internacional, sobretudo da Maço-
naria, porque situa-se, pela sua cronologia e importância, 
até agora não conhecida, à altura do manuscrito britânico 
“Poema Regius”, do qual é muito anterior e que até hoje 
tem sido considerado a obra mais antiga e importante”.

A “Carta de Bolonha” confirma o texto das Constitui-
ções de Anderson, 1723, quando diz tê-las redigido após 
consultar antigos estatutos e regulamentos da Maçonaria 
Operativa da Itália, Escócia e muitas partes da Inglaterra. 
Revisando o texto do “Statuta et ordinamenta societatis 
magistrorum tapia et lignamiis”, não resta a menor dúvida 
de que este foi um dos estatutos e regulamentos consulta-
dos por Anderson. Os estatutos de 1248 foram seguidos 
pelos de 1254/1256, publicados em 1262, 1335 e 1336. 
Este último esteve vigente e inalterado até que em 1797 a 
“Società dei maestri muratori” foi dissolvida por Napoleão 
Bonaparte.

Em 1257 foi decidida a separação entre os Mestres do 
Muro e os Mestres da Madeira, que até então eram uma 
única Corporação, mas separados desde antes nos traba-
lhos das correspondentes Assembleias tendo, porém, os 
mesmos Chefes.

No mesmo Arquivo de Estado da Bolonha, conserva-se 
uma “lista de matrícula” datada em 1272 e ligada à “Carta 
de Bolonha”, que contém 371 nomes de Mestres Maçons 
(Maestri Muratori), dos quais 2 são escrivães públicos , 
outros 2 são freis e 6 são nobres.

O mais antigo documento maçônico conhecido no mundo
Por Luc Boneville  M M - Tradução: José Antônio de Souza Filardo

Loja La Vertu de Clairvaux – 1786

Em 1786, bem dentro da Abadia de Clairvaux, 
localizada em Aube foi constituída uma Loja de 
13 Irmãos Cistercienses, sob os auspícios do 
Grande Oriente da França. Que um grupo de cléri-
gos pudesse montar uma Loja Maçônica pode, à 
primeira vista, parecer estranho quando sabe-
mos da animosidade que existia entre o Catoli-
cismo e a Maçonaria. Mas isso seria esquecer 
muito rapidamente a História …

Essa situação não é, de fato, excepcional nesse final do 
século XVIII, quando as bulas papais ainda não esvazia-
ram as lojas dos servos de Deus. Ela revela não uma fratura 
doutrinária ou ideológica, como muitas vezes é afirmado 
hoje, mas sim uma verdadeira convergência de ideias. 
Pouco antes da Revolução, a maior parte das lojas france-
sas praticava uma Maçonaria exclusivamente orientada 
para o aperfeiçoamento do homem através do trabalho, e 
cuja base repousava sobre as três virtudes teologais que são 
a Fé, a Esperança e a Caridade. Somente a Maçonaria do 
tipo anglo-saxão continua hoje a manter esse ternário 
como um pilar fundamental da metodologia maçônica.

Extrato da correspondência endereçada ao Grande 
Oriente da França, pelos monges cistercienses:

Ao Or.´. de Clairvaux, lugar muito forte e iluminado 
onde reina a Igualdade, a Paz, a União, o Silêncio e a Ami-
zade, no quarto dia do segundo mês do ano da V.´. L.´. 
5785,

Ao Mui Respeitável, Sapientíssimo, Esclarecido e 
único legítimo G.´. Or.´. de França

Nós estávamos na escuridão da irregularidade; para 
sair, nós nos dirigimos à R.´. L.´. Union de la Sincérité no 
Or.´. de Troyes, para que ela nos forneça através de seus 
raios luminosos os meios para alcançar o caminho que 
conduz a via do augusto centro tribunal dos verdadeiros 
maçons; por conseguinte, no quinto dia de abril no ano da 

V.´. L. `. 5785, traçamos uma prancha que endereçamos a 
essa R.´. L.´. para envolver os IIr.´. que a compôem a visi-
tar nossos trabalhos e nos indicar a qualidade dos materi-
ais necessários a empregar para fundar o templo que que-
remos erigir. Esses RR.´. IIr.´. tendo nos feito esse favor e 
impactados pelo brilho deste primeiro raio de verdadeira 
Luz, eles nos inspiraram ainda mais o desejo de nos sub-
metermos às Leis e regulamentos de vosso ilustre Areópa-
go; já submetidos de coração e afeto às leis da sabedoria e 
virtude, aspiramos a felicidade nos engajar por um jura-
mento irrevogável, podeis vós, Mui R.´. IIr.´. nos conside-
rar dignos desse favor, podeis perdoar a irregularidade do 
nossos primeiros trabalhos, podeis vós, saciando nossos 
votos, completar nossa felicidade; nós vos exortamos a 
que se dignem de conceder seus santos votos, dignai vos de 
aceitar as homenagens de nossa submissão aos seus respe-

itáveis decretos e constituições que emanam de seu augus-
to tribunal, dignai-vos de nos agregar aos verdadeiros 
maçons.

Nós vos pedimos confirmar o título da Loja Vertu; este 
não é um título desprovido de realidade, nós o gravamos 
em nossos corações e nossos trabalhos estão sob garantia, 
ousamos esperar que favoráveis aos nossos desejos vós 
possais aceitar como nosso Deputado junto ao vosso tribu-
nal o Mui Q.´. Ir.´. Jean Eustache Peuvert, funcionário do 
Parlamento em Cais d'Orleans, confiantes de que teremos 
nele um sólido apoio; se puderem em sua sabedoria consi-
derar nossos desejos …

Muitos comentaristas viram no nascimento, mas tam-
bém na vida tumultuada e efêmera dessa Loja, apenas os 
conflitos entre visão secular da Maçonaria e a visão secular 
da religião, a origem daquilo que foi na França um verda-
deiro trauma espiritual.

Eles esquecem de enfatizar que as Ordens monásticas 
são dentro da Igreja Católica bem mais do que apenas 
ordens religiosas. Elas são uma Ordem dentro da Ordem, 
porque elas derivam sua identidade em uma história muito 
mais profunda e mais antiga que a sua assimilação pela 
Igreja de Roma. Elas eram desde tempos imemoriais, os 
atores operativos e econômicos de seus territórios, um 
pouco como também o eram as corporações de construto-
res antes do advento da Maçonaria.

A busca pelas virtudes teologais foi por muito tempo e 
quase até a recente generalização do Rito Escocês Antigo e 
Aceito e do Rito Francês (moderno) pela Maçonaria conti-
nental, o primeiro objeto da busca maçônica. Apenas o 
nome e o “logotipo” de certas Loges atuais lembram essa 
realidade esquecida.

Portanto, não é surpreendente descobrir que trabalha-
dores apaixonados pela espiritualidade pudessem tentar 
completar a sua busca por outros meios que não fossem 
uma religião dogmática, para emancipar as virtudes essen-
ciais da Escada de Jacó que conduz aos mesmos sonhos da 
maçonaria, menos religiosos de hoje: a paz e a emancipa-
ção social.

Fonte:  Revista Franc-Maçonnerie  
Por Pierre Invernizzi

Tradução José Filardo
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O
 velho Adhemar Pereira de Barros nasceu em 
Piracicaba em 22 de abril de 1901 e formou-se 
em medicina em 1923 pela Faculdade Nacio-

nal do Rio de Janeiro. Entre 1923 e 1926 fez cursos de 
especialização e aperfeiçoamento na Alemanha (Uni-
versidade de Berlim) e em hospitais na França, Ingla-
terra, Áustria e Estados Unidos. Poliglota, Ademar era 
fluente em alemão, francês, inglês e espanhol. De 
volta ao Brasil trabalhou no Instituto Oswaldo Cruz 
no Rio de Janeiro sendo em seguida voluntário, como 
tenente-médico, na Revolução Constitucionalista de 
1932 em São Paulo, como grande parte dos jovens 
paulistas de sua época. Com a derrota do movimento 
constitucionalista exilou-se no Paraguai, onde se alis-
tou como médico na Guerra do Chaco entre Paraguai e 
Bolívia (1932/1933). Nos seus governos sempre pro-
curou beneficiar os ex-combatentes de 1932 com 
pensões e homenagens, tendo, em 1947, iniciado a 
construção do Monumento do Soldado Constitucio-
nalista, em São Paulo. Novamente no Brasil, foi cons-
tituinte em 1935 e deputado estadual entre 1935 e 
1937. Após seu mandato como interventor federal 
(1938/1941) fundou o Partido Social Progressista – 
PSP, sendo seu presidente de 1945 a 1965. Como 
interventor federal iniciou a eletrificação da Soroca-
bana, as Rodovias Anchieta e Anhanguera, o Hospital 
das Clínicas, o Estádio do Pacaembu (junto com o 
Prefeito nomeado Prestes Maia para a Copa do 
Mundo de 1942 que acabou não se realizando devido 
a eclosão da Segunda Guerra Mundial) e a retificação 
do rio Tietê. Eleito Governador em 1947 concluiu o 
Hospital das Clínicas e realizou uma série de outras 
obras. Foi Prefeito da Capital de 1957 a 1961. Se tor-
nou um dos mais hábeis políticos de massa no período 
e após o governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra 
(1946/50), após o término da ditadura do Estado 
Novo. Perspicaz nas suas alianças, conseguiu eleger-
se ora governador, ora prefeito, fazendo uma carreira 

planejada para chegar a Presidência da República.
Na vida nacional inaugurou o que ficou conhecido 

como “populismo de favores”, uma característica de 

Adhemar para fazer suas alianças. Serviu a ditadura 
Vargas como interventor em São Paulo perseguindo 
comunistas. Em 1947 em pleito direto foi eleito 
governador na aliança PSP/PC, quando o antigo per-
seguido Luiz Carlos Prestes e presidente do Partido 
Comunista, subiu aos palanques para apoiá-lo. Eleito 
pela segunda vez Governador no ano de 1964, reali-
zou em São Paulo a “Marcha com Deus pela Liberda-

de”, um estopim para o golpe de deposição do Presi-
dente João Goulart, em nome da luta contra o comu-
nismo.

O Irmão Adhemar de Barros foi iniciado maçom, 
elevado e exaltado no dia 12 de dezembro de 1949 
pela Loja Guatimozin 66 quando era governador, com 
idade de 48 anos, conforme consta em nossas atas. 
Quando a Loja Guatimozin passou para a Grande Loja 
Unida de São Paulo, criou-se uma nova Ficha de 
Inscrição para o então prefeito de São Paulo, porém ao 
preenchê-la cometeram um erro, grafando como inici-
ado, elevado e exaltado em 6 de outubro de 1949. 
Uma cópia da ficha com sua foto da Loja Guatimozin 
nº 10 (vista ao lado) da época pertencente a Grande 
Loja Unida de São Paulo, e constando o número de 
seu cadastro como 329, em 1956. Em 1960, então 
Prefeito da cidade de São Paulo, quando se preparava 
para o embate das eleições presidenciais, o arcebispo 
de Porto Alegre Dom Vicente Schoerer acusou-o de 
maçom pela imprensa. Adhemar não teve dúvidas, 
mandou uma carta ao bispo onde solicitava esclareci-
mentos e negando que tivesse pertencido ou participa-
do da Maçonaria e exigindo reparações, pois a denún-
cia às vésperas da eleição poderia servir de instrumen-
to para seus adversários. A notícia foi publicada na 
Folha de São Paulo em 9 de setembro de 1960. Adhe-
mar de Barros de fato perdeu as eleições, mas para 
outro maçom, o Irmão Jânio Quadros, que por sua 
vez, sofreu violenta contra-campanha da Igreja e tinha 
seu nome em cartazes pregados nas paróquias com 
idêntica advertência aos eleitores de que era maçom. 
Na época Jânio Quadros teve a maior votação da his-
tória brasileira e Adhemar de Barros nunca mais vol-
taria a disputar outra eleição.

Teve cassado seus direitos civis pela própria Revo-
lução de 64, da qual foi um dos principais mentores e 
participante. Foi destituído em pleno mandato de 
governador em 1966 pelo governo militar, vindo a 
falecer em Paris 12 de março de 1969 em completo 
ostracismo.

Fonte: 81 Nós

Adhemar Pereira de Barros

Maçons Famosos
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H
á alguns anos, a Universidade de Stanford 
(EUA), realizou uma experiência de psicologia 
social. Deixou duas viaturas idênticas, da mesma 

marca, modelo e até cor, abandonadas na via pública. 
Uma no Bronx, zona pobre e conflituosa de Nova York e 
a outra em Palo Alto, uma zona rica e tranquila da Cali-
fórnia. Duas viaturas idênticas abandonadas, dois bair-
ros com populações muito diferentes e uma equipe de 
especialistas em psicologia social estudando as condutas 
das pessoas em cada local.

Resultou que a viatura abandonada em Bronx come-
çou a ser vandalizada em poucas horas. Perdeu as rodas, 
o motor, os espelhos, o rádio, etc. Levaram tudo o que 
fosse aproveitável e aquilo que não puderam levar, des-
truíram. Contrariamente, a viatura abandonada em Palo 
Alto manteve-se intacta.

Mas a experiência em questão não terminou aí. Quan-
do a viatura abandonada em Bronx já estava desfeita e a 
de Palo Alto estava há uma semana impecável, os pes-
quisadores partiram um vidro do automóvel de Palo 
Alto. O resultado foi que se desencadeou o mesmo pro-
cesso que o de Bronx, e o roubo, a violência e o vandalis-
mo reduziram o veículo ao mesmo estado que o do bairro 
pobre. Por quê que o vidro partido na viatura abandona-
da num bairro supostamente seguro, é capaz de disparar 
todo um processo delituoso? Evidentemente, não é devi-
do à pobreza, é algo que tem que ver com a psicologia 
humana e com as relações sociais.

Um vidro partido numa viatura abandonada transmite 
uma idéia de deterioração, de desinteresse, de despreo-
cupação. Faz quebrar os códigos de convivência, como 
de ausência de lei, de normas, de regras. Induz ao “vale-
tudo”. Cada novo ataque que a viatura so fre reafirma e 
multiplica essa idéia, até que a escalada de atos cada vez 
piores, se torna incontrolável, desembocando numa vio-

lência irracional.
Baseados nessa experiência, foi desenvolvida a 'Teo-

ria das Janelas Partidas', que conclui que o delito é maior 
nas zonas onde o descuido, a sujeira, a desordem e o mal-

trato são maiores. Se se parte um vidro de uma janela de 
um edifício e ninguém o repara, muito rapidamente esta-
rão partidos todos os demais. Se uma comunidade exibe 
sinais de deterioração e isto parece não importar a nin-
guém, então ali se gerará o delito.

Se se cometem 'pequenas faltas' (estacionar em lugar 
proibido, exceder o limite de velocidade ou passar com o 
sinal vermelho) e as mesmas não são sancionadas, então 
começam as faltas maiores e delitos cada vez mais gra-
ves. Se se permitem atitudes violentas como algo normal 
no desenvolvimento das crianças, o padrão de desenvol-
vimento será de maior violência quando estas pessoas 
forem adultas.

Se os parques e outros espaços públicos deteriorados 
são progressivamente abandonados pela maioria das 
pessoas, estes mesmos espaços são progressivamente 
ocupados pelos delinquentes.

A Teoria das Janelas Partidas foi aplicada pela prime-
ira vez em meados da década de 80 no metrô de Nova 
York, o qual se havia convertido no ponto mais perigoso 

da cidade. Começou-se por combater as pequenas trans-
gressões: lixo jogado no chão das estações, alcoolismo 
entre o público, evasões ao pagamento de passagem, 
pequenos roubos e desordens. Os resultados foram evi-
dentes. Começando pelo pequeno conseguiu-se fazer do 
metrô um lugar seguro.

Posteriormente, em 1994, Rudolph Giuliani, prefeito 
de Nova York, baseado na Teoria das Janelas Partidas e 
na experiência do metrô, impulsionou uma política de 
'Tolerância Zero'. A estratégia consistia em criar comuni-
dades limpas e ordenadas, não permitindo transgressões 
à Lei e às normas de convivência urbana. O resultado 
prático foi uma enorme redução de todos os índices cri-
minais da cidade de Nova York.

A expressão 'Tolerância Zero' soa a uma espécie de 
solução autoritária e repressiva, mas o seu conceito prin-
cipal é muito mais a prevenção e promoção de condições 
sociais de segurança. Não se trata de linchar o delinquen-
te, pois aos dos abusos de autoridade da polícia deve-se 
também aplicar-se a tolerância zero.

Não é tolerância zero em relação à pessoa que comete 
o delito, mas tolerância zero em relação ao próprio deli-
to. Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas, 
respeitosas da lei e dos códigos básicos da convivência 
social humana.

Essa é uma teoria interessante e pode ser comprovada 
em nossa vida diária, seja em nosso bairro, na rua onde 
vivemos.

A tolerância zero colocou Nova York na lista das cida-
des seguras.

Esta teoria pode também explicar o que acontece aqui 
no Brasil com corrupção, impunidade, amoralidade, 
criminalidade, vandalismo, etc.

Reflita sobre isso!

Por: Luis Pellegrini
Artigo sugerido  pelo Irmão Elir Martins de Souza M.’.I.’. 

membro da ARLS Fraternidade Ervalense - Or.’. de Ervália-
MG

Sofro para encaixar as pernas nos aviões atuais. Se as 
deixo juntas, meus joelhos ficam prensados contra as 
costas do banco da frente; quando tento abri-las, incomodo 
quem está a meu lado.

Num voo para Manaus, o único lugar que consegui foi 
na fileira do meio. Na janela, estava um rapaz de camiseta e 
boné, com as pernas maiores do que as minhas.

Enquanto meus companheiros de infortúnio entravam 
em fila ordenada e arrumavam seus pertences nos bagagei-
ros, só não rezei para que o banco à minha direita permane-
cesse vazio, porque não compreendo como os crédulos 
podem imaginar a existência de um ser superior com dis-
cernimento, perspicácia e tempo livre para as pequenas 
desventuras de cada um dos sete bilhões de seres humanos 
espalhados pelo planeta.

Quando vislumbrei na fila um passageiro com mais de 
cem quilos, tremi nas bases. Não sei se você, leitor, é 
menos azarado, mas a meu lado jamais senta uma mulher 
bonita e agradável. No embarque, quando vejo alguma 
com tais atributos, tenho certeza absoluta de que a meu 
lado não ficará.

Como estava no fundo do avião, a esperança de que 

meu viçoso companheiro de viagem encontrasse seu 
assento mais à frente só me abandonou quando ele parou 
sorridente:

– Lamento, mas você foi sorteado para sofrer esse aper-
to junto comigo, nas próximas três horas e quarenta e cinco 
minutos.

A simpatia foi uma punhalada em meu coração. Para 
chegar se desculpando daquele jeito, em quantos voos o 
pobre homem não teria notado a rejeição estampada na 
face de idiotas como este que vos escreve.

Apesar da culpa, reconheci que não seria fácil viajar 
entre o rapaz de boné, com uma das pernas invadindo o 
espaço microscópico teoricamente reservado para mim, e 
o passageiro de corpo avantajado que me forçava a manter 
encolhidos o braço e o ombro. Entre os dois, onde apoiar o 
computador para terminar o trabalho? Situação pior, só a 
do cidadão à minha direita com o corpo que transbordava 
os limites da poltrona.

Com muita dificuldade, consegui acomodar o computa-
dor no colo, numa posição desajeitada que me permitia 
enxergar a tela e tocar no teclado, contanto que permane-
cesse imóvel.

Às tantas, meu vizinho transbordante me cutucou:
– Acabei de ler esse seu livro, “Carcereiros”. Você devia 

escrever sobre os spas.
– Spa?
– Porque os spas são iguais às cadeias.
Ele havia ganhado mais de 30 quilos nas últimas déca-

das. Preocupada, a esposa e os filhos insistiram durante 
anos para que se internasse num spa. Diante da resistência 
do principal interessado, planejaram uma chantagem terrí-
vel: não levariam mais os netos para ver o avô.

– Quando me deixaram na porta do spa com a malinha, 
senti que nunca mais recuperaria a liberdade. Deu vontade 

de chorar.
A rotina diária confirmou suas piores expectativas:
– No almoço, 100 gramas de frango grelhado, meia 

cenoura cozida e duas folhas de alface. No jantar, um caldo 
tão ralo que nem a sede matava. De manhã, um pedacinho 
de mamão, uma fatia de pão de forma com requeijão com 
gosto de isopor e uma xícara de chá.

Depois do café, caminhada ao ar livre e uma hora de 
hidroginástica. À tarde, exercícios na academia. No tercei-
ro dia, sentiu o organismo fraquejar; no quarto, simulou um 
quadro gripal para passar o dia na cama. Em uma semana 
perdeu três quilos, mas ficou revoltado.

Tinha vivido na pobreza extrema quando criança. Tra-
balhar até ficar bem de vida para passar fome novamente, 
não fazia sentido para ele.

Nesse estado de espírito, perguntou para o guarda da 
noite quem vendia os melhores salgadinhos da cidade. O 
rapaz lhe disse que vinha gente de longe atrás das empadas 
de palmito e coxinhas de frango com catupiry que uma 
senhora fazia. Meu vizinho de poltrona não se fez de roga-
do:

– Subornei o guarda para me trazer meia dúzia de cada.
Nos dias seguintes cometeu uma imprudência, no 

entanto:
– Cai na besteira de oferecer para outro gordo que tam-

bém passava mal de tanta fome.
Infelizmente, o companheiro não respeitou o sigilo 

combinado:
- Começou uma romaria noturna no meu quarto. Preci-

sei comprar duas dúzias por dia. Vinha tanta gente que fui 
obrigado a pregar um aviso na porta: “Depois das 23 horas 
não atendo mais ninguém”.

Fonte: http://drauziovarella.com.br/

Dr. Drauzio Varella

Médico e Escritor
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N
ós Maçons temos muitos desafios presentes e 
futuros, dentre os quais o de "sair do passado" e 
olhar de frente para o presente, buscando alcan-

çar os resultados que precisamos consolidar. Sem per-
dermos as nossas tradições é necessário que cada Maçom, 
tanto como cidadão, trabalhador, profissional, pai, filho e 
esposo, se renove a cada instante - exigência de uma época 
de grandes e súbitas transformações, onde adequar-se, 
tanto individual como institucionalmente é condição 
essencial de sobrevivência e de credibilidade.

Que estejamos conscientes de que o mundo sempre 
mudou e continuará mudando querendo ou não as pessoas: 
os caminhos que nos trouxerem até os dias atuais não serão 
os mesmos que nos levarão ao futuro, mas, infelizmente 
alguns ainda não compreenderam essa questão e continu-
am apegados ao passado, aos cargos, às vaidades e ao 
poder. Nesse sentido cobram "atenção especial" e quando 
não são atendidos naquilo que querem senão para si colo-
cam defeito em tudo e criticam destrutivamente.

Voltando à necessidade de nos renovarmos continuada-
mente, observemos os jovens de hoje, o ritmo de suas vidas 

e de seus relacionamentos com o mundo através das mídi-
as/redes sociais e mais, como eles não enxergam e oque 
esperam de nós (da Maçonaria). A questão é como atraí-
los para os nossos projetos, trazê-las futuramente e mantê-
las no seio de uma Loja Maçônica? Precisamos perceber 
que hoje "envelhecemos muito mais rápido do que anti-
gamente" e que a Maçonaria se fundamenta na renova-
ção responsável e paulatina de seus quadros (Lojas). 
Essa renovação precisa ser pensada estrategicamente, 
tanto dentro dos quadros da Lojas -precisamos de pes-
soas que tenham habilidade social para a liderança, 
senso de coletividade e disposição para agir e assumir 
desafios. De alguma forma, cada um à sua maneira, 
precisa contribuir hoje para que o mundo seja melhor 
amanhã.

Eis que a nossa mensagem é ao mesmo tempo reflexiva 
e provocativa: “Desafios futuros sem liderança, trabalho e 
disposição para correr riscos não há “recompensas”.

Por isso urge que de forma eficiente resgatemos o papel 
da Maçonaria no contexto social do pais. Perceba, meu 
Irmão, que a nossa sociedade de um modo geral está caren-
te de líderes capazes de inspirarem as pessoas a acreditem e 
a lutarem por projetos que verdadeiramente resgatem a 
cidadania e seus princípios e valores basilares - ou seja, 
precisamos de mentores de ideias e não de controlado-
res e exploradores de pessoas. Nesse sentido é lamentá-
vel assistirmos a presença de líderes negativos, especial-
mente no meio político, pregando um eterno recomeço 
de projetos pessoais. Lideranças negativas que tentam 

controlar e explorar as pessoas através de seus interes-
ses pessoais e na contramão daquilo que fortalece o bem 
social.

Dito isso, saibamos acerca de quem estamos propon-
do para adentrar em nossas Lojas, pois a Iniciação por si 
só não faz do homem um Maçom. É preciso muito mais, 
especialmente de estudo e de compreensão acerca da ritua-
lística e de tudo que a cerca, para que a educação trazida do 
próprio berço seja polida e lapidada dentro dos Sãos Prin-
cípios que norteiam a Maçonaria Universal. É esse con-
junto que fará com que o homem iniciado trabalhe em 
prol de seu aperfeiçoamento moral e intelectual, permi-
tindo-lhe atuar desinteressadamente em favor da evo-
lução do Gênero Humano. Como tem sido essa questão 
no seio das Lojas? Cuidemos portando das Pedras sobre 
as quais as nossas ferramentas irão trabalhar, sobretudo 
estando preparados para liderar e também com a determi-
nação focada na formação e capacitação de líderes que 
venham assumir os diversos e grandes desafios que temos 
hoje e, que sempre teremos pela frente.

Encerrando deixo-lhe para reflexão, um fragmento do 
pensamento de Platão: Ai daqueles que enxergam. Serão 
culpados por terem visto tão pouco". 

Por isso, estejamos atentos para enxergamos com disci-
plina e zelo - discernindo sobre quem de fato trabalha 
humilde e solidariamente para o fortalecimento da socie-
dade, da família e da Maçonaria.

Um Tríplice e Fraternal Abraço,
Leonel Ricardo de Andrade
Grão-Mestre GLMMG

IrLeonel Ricardo de Andrade

Grão-Mestre GLMMG

Bruno Santana, nosso sobrinho segundo os costumes 
maçônicos, mandou-me uma lembrança das boas festas de 
Natal. Um livro a cuja procura eu andava fazia alguns anos: 
“Filosofia e História da Educação Brasileira”, do renoma-
do educador Paulo   Ghiraldelli Jr. Presente, para mim, da 
melhor valia

Registra em seu oferecimento que vem acompanhando 
o esforço da maçonaria em ver aprovado o PNE 2, mensa-
geiro das possibilidades de oferta aos brasileiros de uma 
educação pública de melhor qualidade que mais se aproxi-
me do alto nível a que hoje chegou nos países desenvolvi-
dos.

E me felicita pela insistência com que encaro o assunto, 
em artigos divulgados quinzenalmente. Destaca uma cita-
ção que fiz do Senador Marco Maciel, pinçada de livro da 
autoria do respeitável político pernambucano, publicado 
em 1987. A citação encontra-se em meu artigo publicado 
recentemente sob o título “O joio nos trigais da educação”, 
que servirá de base ao texto de uma palestra que irei profe-
rir ao oriente de Gravatá, a convite da Loja Maçônica “Tra-

balho e Firmeza”, filiada ao GOIPE/COMAB.
Ora, no livro, como o título indica, está narrada a histó-

ria da educação no Brasil, desde os seus primeiros anos, até 
os nossos dias. O autor vai direto aos assuntos. Sem rodei-
os, nem delongas. Conferindo os créditos a seus merecedo-
res. Doutor e Mestre em Filosofia e História da Educação 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP). E é de fontes assim de tamanha credibilidade a que 
temos de recorrer, para a formação de nosso conhecimento 
crítico sobre o tratamento que tem sido dado à educação 
brasileira, em nossos dias tão mesquinho, aviltante e de 
somenos importância.

O educador Paulo Ghiraldelli Jr, autor do livro a que me 
refiro  e que eu desejava ler pelas menções elogiosas com 
que foi informado, chegando a ser consultado, em sua resi-
dência pelo Ministro Haddad (um ministro da educação ir à 
residência de um professor, para consultá-lo !), segundo 
me contaram, no período precedente à elaboração do texto 
que viria ser o projeto do PNE 2.

E a leitura do livro me trouxe à lembrança alguns fatos 
agradáveis no campo da educação brasileira, que eu tive a 
oportunidade de acompanhar, através da mídia, ao tempo 
da execução, mas em que outros historiadores se omitiram. 
Quero me reportar à passagem do Senador Marco Maciel 
como Ministro da Educação no Governo do Presidente 
José Sarney. O Ministério teve a sua direção confiada ao 
Partido da Frente Liberal, tendo a Pasta, naquele Governo, 
quatro Titulares: Marco Maciel (1985/86), Jorge Bornhau-
sen (1986/87), Hugo Napoleão (1987/89) e Carlos 

Sant'Anna (1989).
O Ministro Marco Maciel, como os outros Titulares da 

Pasta, demorou pouco tempo no cargo, mas tal brevidade 
não o impediu de mostrar o seu empenho e sua dedicação 
em favor da educação pública brasileira. O orçamento de 
seu Ministério passou a ser o 2º maior de todos os Ministé-
rios, resultante dos projetos apresentados que demonstra-
vam e convenciam o seu significado para o desenvolvi-
mento do País.

Era um plano que entre vários outros projetos destacava 
a construção de muitas escolas técnicas, melhorava a 
merenda escolar e aumentava a quantidade dos alunos 
beneficiados, como fazia da distribuição do livro didático 
uma obrigação do governo. Criou o programa 
EDUCAÇÃO PARA TODOS, que alcançou grande êxito.

Vejamos o que escreve o Professor Doutor Paulo Ghi-
raldelli Jr, a respeito dessa memória que faço do Ministro 
Maciel, em sua passagem como Titular do MEC (15.3.85 a 
14.2.86): “Marco Maciel foi o ministro de Sarney que fez o 
MEC não ficar de todo paralisado. [ ... ] a partir de 1986 o 
MEC passou a ter o segundo maior orçamento entre os 
ministérios. Maciel criou o programa Educação para 
Todos, que visava inclusive ampliar o número de escolas 
técnicas. Além disso, incentivou a distribuição do livro 
didático e da merenda escolar. Todavia o seu período de 
gestão foi pequeno.” (Obra citada página 169, 2ª edição, 
Editora Manoele Ltda, Barueri/SP, 2012).

Agradeço-lhe, sobrinho Bruno, tão valiosa lembrança. 
Pois a “Educação para Todos” é presente inigualável, 
como sonhou o Senador Marco Maciel, embora hoje (e é 
urgente descobrir por quê) esteja havendo, no Congresso, 
resistência em torná-la realidade.

Grão-Mestre do GOIPE

Opiniões
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Mais um ano que se inicia e mais uma vez 
aproveitamos a oportunidade para levar ao 
conhecimento dos amados irmãos o resulta-

do das principais ações ocorridas no decorrer de 2013.
A secretaria de Previdência e Assistência contabili-

zou 245 atendimentos, o que reafirma nosso compro-
metimento de cada vez mais voltar nossas ações para os 
irmãos,  seus familiares e posteriormente para a 
sociedade. Não queremos e não temos a pretensão de 
substituir os poderes constituídos, que tem a obrigação 
de prestar melhores serviços, principalmente nas áreas 
de educação saúde e segurança. Mas temos sim, o 
compromisso e o dever de prestar socorro aos irmãos 
mais necessitados, no que for possível e dentro de  
nossas limitações, levando o conforto quando a saúde, 
seu bem precioso, é fragilizada. E nesse contexto, 
temos sempre contado com o trabalho incansável do 
irmão e secretario Eglif Negreiros Filho, titular dessa 
pasta.

Criamos o Fundo de Assistência Mutua Maçônica 
com contribuição obrigatória, o que com certeza levará 
precioso auxilio as nossas viúvas carentes quando for 
necessário.

Avançamos na informatização, investimos em 
equipamentos de última geração, desenvolvemos novas 
ferramentas que permitirão, ao GOB-ES, mais agilida-
de na tomada de decisões. Estamos transferindo todas 
as informações cadastrais disponíveis, para um  novo 
banco de dados, trabalho lento que deverá ser concluído 
até o final de 2014. Para o êxito  dessas ações,  conta-
mos com a importante colaboração do irmão Daladyer, 
secretario de comunicação e informática. Aprimoramos 
as comunicações com o GOB e hoje temos acesso às 
várias informações através da internet via site, cujo 
projeto veio atender nossas solicitações. Atualmente 
todo obreiro tem condições de atualizar seus dados em 
Brasília via Gobnet, possibilitando a emissão do 
GOBCARD Internacional.

Começamos o ano com 82 lojas e terminamos com 
87, graças à fundação de mais cinco no decorrer de 
2013. Temos como objetivo chegar a 90 até o final do 

próximo ano.
Participamos mais uma vez da suprema congrega-

ção, onde discutimos a sugerimos mudanças importan-
tes de interesse do GOB-ES.

Participamos de várias audiências com autoridades, 
dentre as quais, duas com o governador do estado, onde 
tratamos dos interesses do GOB-ES e das lojas sob 
nossa jurisdição.

 Apoiamos exaustivamente o Supremo Conselho da 
Ordem Demolay para o Brasil, saindo de um capítulo 
para seis e tendo como meta chegar a dez até Dezembro 
de 2014. Realizamos dois congressos nas cidades de 
Cachoeiro e Linhares em menos de 30 dias. Estamos 
trabalhando para a realização de um congresso nacio-
nal, o qual deverá acontecer em Vitória e terá participa-
ção de vários Grão-Mestres.

Encerramos o ano com chave de ouro  promovendo 
o encontro de veneráveis e o congresso de oradores, que 
sob a direção do Grande Procurador; Euclésio Ribeiro 
da Silva e Organizado pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça Maçônica; José Olívio Grillo, alcançaram os 
resultados esperados. Nesses encontros, contamos com 
a presença marcante do principal palestrante e presi-
dente as SAFL;  Ademir Candido da Silva, que veio ao 
estado a nosso convite.

 Juntamente com o Deputado Federal Carlos Alberto 
Conde, requeremos a comenda da Pedra Filosofal para 
a Loja União e Progresso, outorgada pela SAFL, cuja 
entrega se deu no banquete ritualístico, pelo irmão 
Ademir que mais uma vez veio a Vitória especialmente 
para essa solenidade.

 Fechamos  parceria com o SESC para a realização 
do Sermaçon, evento tradicional que deverá ter início 
em 22 de agosto de 2014 em Guarapari.

Entretanto, nem tudo são flores. Estamos encerran-
do o ano assolado por chuvas e tempestades, que 
colocaram a população impotente diante das forças da 
natureza, principalmente os mais carentes. E mais uma 
vez contamos com a valorosa colaboração dos irmãos, 
que não sugeriram e nem criticaram, mas que com a 
bondade de seus corações, fizeram, e estão fazendo 
discretamente e sem alarde, várias campanhas com a 
finalidade de promover um natal menos traumáticos 
para aqueles que pouco tinha e perderam tudo.

 Agradecemos Deus por mais um ano venturoso, 
agradecemos a todos que nos ajudaram nos momentos 
difíceis e aos funcionários do GOB-ES, que não 
mediram esforços para que nossas metas fossem 
alcançadas.

Desejamos a todos um ano cheio de Prosperidade e 
Saúde, para que possamos transformar nossos sonhos 
em realidades.

Que o Grande Arquiteto do Universo ilumine e 
abençoe a todos nós. São os nossos votos.

Américo Pereira da Rocha -  Grão Mestre

Ir Américo Pereira da Rocha
Grão-Mestre do GOB-ES

Geral
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