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O programa do grau de Aprendiz compreende os números um, dois, três e quatro, donde os conceitos de unidade, de binário, de 
ternário e de quaternário. O do grau de Companheiro compreende quatro, cinco, seis e sete (tétrada sagrada, quintessência, 
rosa mística, hexagrama, setenário). O grau de Mestre estuda os números sete, oito, nove e dez (tri-unidade setenária, ogdoada 
solar, Eneada ou árvore dos Sefirot). Os dez Sefirot são dez emanações do Deus único: dez reconduz a um…

Assim, a Cabala passa à Maçonaria seus ensinamentos mais expressivos.

A CABALA E O MISTICISMO MAÇÔNICO
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Escândalos e mais escândalos. Ano passado a população 
deu lampejos de cidadania, exigindo mudanças, saindo 
às ruas, cobrando seus direitos. Tais movimentos, 

maquiavelicamente, foram encampados por vândalos merce-
nários, financiados sabemos por quem, e assim, dissolveram 
as rebeliões de cidadãos honestos e insatisfeitos, que, temen-
do a violência dos “Black blocs”, preferiram voltar a sua roti-
na de espera por dias melhores a ter que insistir em exercer seu 
papel de cidadão, calando sua voz.

Escândalo - Indignação provocada por um mau exemplo, 
ou ação vergonhosa, leviana, indecente – assim definida por 
Aurélio Buarque de Holanda. Já não abala tanto assim nossa 
sensibilidade. A verdade é que estamos acostumados com 
isso.

Há quem diga que aquele político roubou sim, mas fez 
alguma coisa. Ou até: ele roubou sim, é verdade, mas perto de 
fulano, isso não é nada!

Misturadas à programação normal e as propagandas de 
TV, começam a surgir, geralmente, nos meses em que antece-
dem à eleição, as propagandas dos partidos políticos. Todas 
enfatizando a ética, a moral, o respeito ao eleitor. Balelas!

É notória a manipulação da mídia, coagida pelo governo, 
escondendo diversos episódios que, por certo, compromete-
ria, negativamente, a imagem dos maus políticos no poder. 
Felizmente, a internet, através das redes sociais, não deixa 
que escondam, totalmente, a sujeira embaixo do tapete. Res-
ponsável pelo sucesso das manifestações populares, as redes 
sociais, sem censura, difundem os bastidores do cotidiano 
brasileiro. 

Peço uma reflexão: será que não estamos vivendo uma 
ditadura comunista, a caminho sermos uma Venezuela, futu-
ramente?

Dormindo em berços esplêndidos, boa parte da população 
está preocupada com o desfecho das novelas e muitas vezes 
mais interessada nos lastimáveis programas como os “Big 
Brother” da vida, preferem se distrair com baboseiras, igno-
rando a própria sorte.

Não resta a menor dúvida de que a maioria de nossos polí-
ticos pertence a uma classe que passa muito longe de receber o 
mínimo de aprovação da população. O quadro caótico da 

política brasileira é cinzento, sombrio, nojento e repugnante. 
Platão já afirma que “quem não gosta de política permite 

aos que gostam governarem seus destinos!” Difícil gostar de 
política no Brasil. Chega ser uma utopia!

Em quem acreditar? Em quem devemos votar? Aliás, você 
se lembra em quem você votou no último pleito? Talvez esteja 
aí o cerne da questão.

Essa é a rotina da normalidade brasileira. O principal obje-
tivo desta matéria é, justamente, leva-lo à reflexão e a reavali-
ar algumas situações que nos são impostas, até arbitrariamen-
te, e que vem sendo intitulada como se fosse NORMAL!

Nos tempos atuais, a normalidade tem se distanciado tanto 
da moralidade e da legalidade, que a ciência precisou diag-
nosticar tal comportamento como uma nova doença, uma 
anomalia chamada NORMOSE. Muito embora, o fato de uma 
atitude ou comportamento, dentro de um grupo ser concebi-
do, ainda, que seja por sua maioria, como normal, está muito 
longe de ser o ideal, o necessário, o imprescindível.

A característica comum a todas as formas de normoses é 
seu caráter automático e inconsciente. Podemos falar, no 
caso, do espírito de rebanho. A maior parte dos seres huma-
nos, talvez, por preguiça e comodidade, segue o exemplo da 
maioria. Pertencer à minoria é tornar-se vulnerável, 
expor-se à crítica. Por comodismo, as pessoas seguem ou 
repetem o que dizem na mídia, já que foi difundido, deve estar 
certo! 

Da mesma forma, aqueles que estão no poder, através da 
mídia, vão difundindo suas “meias-verdades”, até o ponto 
que as mesmas deixam de ser vistas como “meias-mentiras”, 
tornando-se verdade absoluta, repetida por todos, colocadas 
em prática e conceituadas como comportamentos Normais.

Enquanto não nos comprometermos como cidadãos nos-
sos políticos não se comprometerão como representantes do 
povo. O processo é diretamente proporcional. Precisamos de 
uma total reeducação. O que temos que combater não é um 
grupo de políticos que está no poder, mas uma cultura. A cul-
tura de levar vantagem, do toma lá dá cá, do jeitinho, do mais 
fácil.

Antes de nos revoltarmos com os políticos que nós mes-
mos elegemos precisamos olhar para nosso próprio umbigo; 
para dentro de nossa casa; da empresa em que trabalhamos. 
Pense comigo: enquanto, acharmos normal e estivermos 
“furtando” material de escritório da empresa em que trabalha-
mos para usar em casa ou, até, completarmos o material de 
escola de nosso filho; enquanto pagarmos a “cervejinha” para 
o guarda não escrever a multa de trânsito; enquanto oferecer-
mos uma bicicleta para nosso filho passar de ano na escola; 
enquanto subornarmos o funcionário público para acelerar o 
andamento de um processo; enquanto acharmos normal essa 

postura, qualquer manifestação de revolta com os escândalos 
da política brasileira é mentirosa, hipócrita e desnecessária.

Estamos às vésperas do maior evento do futebol mundial, 
a Copa do Mundo. Escândalos de superfaturamento, de obras 
de melhorias para população que estavam inseridas no con-
texto da construção dos mega estádios, padrão FIFA, que não 
mais serão realizadas. Da melhoria dos transportes, dos aero-
portos, etc., que sabemos que não acontecerá, pelo menos em 
tempo hábil, nosso sistema de saúde fenece, as escolas públi-
cas agonizam e a segurança pública não passa de uma utopia 
nos dias atuais! Saúde, Educação e Segurança, direitos consti-
tucionais (artigo 6º), virou “letra morta”. Como “cabeça de 
bacalhau”, existe, mas você já viu?

Sofremos dessa Normose, acostumados a aceitar o que 
nos é imposto, sem questionarmos, sem fiscalizarmos o que se 
tem feito com o imposto que pagamos – o mais caro do mun-
do! Talvez, quem nos lê, esteja se perguntando: o que eu tenho 
a ver com isso? Diria tudo. Todos nós somos responsáveis, 
pois se não formos parte da solução, por si só, já seremos parte 
do problema. 

Uma transformação começa de dentro para fora! Começa 
dentro de cada um de nós, avaliando e modificando nossa 
postura diante dos fatos. Precisamos de sinceridade e com-
prometimento. Principalmente, nós Iniciados Maçons, temos 
que ter compromisso com a Verdade e precisamos, mais do 
que tudo, sermos exemplos.

Meus Irmãos, sempre, estivemos envolvidos e compro-
metidos com os interesses da sociedade. Não podemos nos 
debruçar nos feitos de valorosos Irmãos do passado e continu-
armos ostentando um símbolo maçônico se não somos dignos 
deles. Mais do que nunca está na hora de uma reavaliação e 
reeducação de nossas posturas, para aí sim, sermos dignos e 
termos o direito de virarmos essa página da história política 
do Brasil.

As eleições, pouco a pouco, aproximam-se e se continuar-
mos às margens dos interesses da população nada mudará. Se 
não exercermos a cidadania, lembrando que tal exercício não 
acontece, apenas, no dia da eleição, e sim, com nossa criterio-
sa avaliação dos candidatos; sua escolha e contínuo acompa-
nhamento; fiscalização de sua gestão, os políticos eleitos não 
se comprometeram e não serão dignos de seus cargos.

Paralelo a tudo isso, sendo melhores pais, maridos e não 
permitir que nossos filhos sejam adotados pelos maus hábitos 
causados, na maioria das vezes, por nosso descaso, por nossa 
falta de bons exemplos e por nossa falta de participação, esta-
remos contribuindo, positivamente, para mudar o rumo da 
história do Brasil. 

Temos um compromisso com o futuro desta nação. Nos-
sos filhos e netos não merecem que sejamos omissos como 
cidadãos e, principalmente, como Maçons!

Opinião

Ir Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

E-mail: feitosa@entreirmaos.net
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Busco forças e amparo-me no sentimento fiel de 

benevolência que é a amizade, a mim demonstra-

da nesta semana, quando partiu para o espaço 

espiritual, nossa mãe Alice, indo se juntar ao companheiro 

Juvenal, exatamente após dois anos e um dia. A fraternida-

de me reforça para a caminhada. Meditando sobre a vida, 

reli o livro que prefaciei intitulado: "Somos Irmãos", 

escrito pelo maçom João Asmar-Editora Kelps, disponí-

vel aos interessados através do endereço eletrônico 

asmarjunior@hotmail.com. Assim, com muita honra, 

produzi o seguinte texto nas páginas 11/14 .

"Distinguido e privilegiado, prefacio esta obra por 

gesto e a convite do Irmão maçom, “João Asmar”. Dedi-

quei-me a sua leitura completa. Sinto-me gratificado 

espiritualmente. Acresci ao meu conhecimento, conteúdo 

de valor humano e histórico, pelas revelações de vida do 

autor. Prática maçônica transportada para cada página. 

Presente nas palavras que reproduzem fé e labor. Palavras 

não isoladas ou abstratas, mas acorrentadas por elos indes-

trutíveis, que unem os maçons de toda esfera terrestre."

A leitura me transmitiu paz em um bom caminho.  

Comecei a sentir que o livro é também algo meu, revela-

dor de conceitos e sentimentos que procuro adquirir. Os 

temas estão sequenciados e se sustentam por uma arga-

massa de solidariedade, sentimento que melhor expressa o 

respeito pela dignidade humana.

Páginas e capítulos portadores de informações, histó-

ria, cultura e fé, com José Asmar abrindo sua alma, seu 

coração e seu intelecto para dizer aos Irmãos, "Solidarie-

dade é santificação, estreito caminho que nos conduz à 

aproximação com Deus, na efetiva demonstração de amor 

ao próximo". Foi ao seu modelo, reencontrando perfeita 

inspiração e força literária no maior líder, fonte que nos 

reabastece, sobretudo nos momentos de dificuldades, 

"Nosso Mestre Jesus Cristo".

O que mais me sensibilizou foi o título,"Somos 

Irmãos", que grava um “Asmar” taxativo, rejeitando obje-

ção, não abrindo espaço para dúvida ou contestação, como 

se estivesse no alto de uma tribuna, falando como maestro 

da verdade. 

Em alto e bom som afirma: "SOMOS IRMÃOS". No 

plural da vida mobiliza todo seu pensamento, excluindo 

da rotina comum "MEU IRMÃO", para peremptoriamen-

te bradar, clamar por uma reflexão "SOMOS IRMÃOS", 

como na letra dos "Anjos de Resgate": "Não existirão 

pedras no caminho que irão nos derrubar, na mesma dire-

ção seremos um a caminhar, filhos de um mesmo pai, que 

nos ama, que nos ensina a perdoar..."

João Asmar descreve o mundo maçônico de todos nós, 

pelos vários aspectos conceituais, históricos, caminho do 

aperfeiçoamento, alvorecer de um novo tempo, diante de 

um mundo habitado por seres racionais, ora reunidos, ora 

divididos em conflitos. Mas, ele,"Asmar", cultua a verda-

de indesmentível de que até diante da desarmonia, do 

ódio, ninguém pode negar a máxima que titula este livro, 

"SOMOS IRMÃOS".

Vejo João Asmar como cidadão ocupante de um espaço 

digno a quem o encaminhou na vida, seus pais, "Abrahão 

Jorge Asmar e Amina Jorge Asmar". Foi testado na vida 

em momentos diversos, delicados, tristes e alegres. Che-

gou a Ordem Maçônica, já como maçom verdadeiro e 

amadurecido. A cerimônia de sua iniciação muito me 

impressionou, pois ele mostrou aos presentes seus pode-

res. Não os fictícios ou de vaidade, muito menos de herói, 

vencedor ou dono da verdade, mas apresentando-se com 

fé, confiança e querer. Quem tem fé confia em si, carrega o 

querer. "Asmar" acreditou e acredita na Maçonaria. Che-

gou a ela no tempo certo e determinado para enriquecê-la e 

honrá-la com sua extensa e brilhante história de vida, nos 

brindando com esta fulgurante publicação: "Somos 

Irmãos". Guardo para mim eternamente esta sagrada opor-

tunidade de prefaciar um livro do Irmão, Amigo e Mestre 

dos grandes ensinamentos."

Na mesma publicação o Grão-Mestre da Sereníssima 

Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, Ruy Rocha de 

Macedo: "Neste livro o espaço é o da história. O tempo é o 

da ação. O livro nos disponibiliza um índice repleto de 

sentimentos que habitam o íntimo não só dos maçons, mas 

também de qualquer pessoa simples de coração e de 

alma",enquanto o Grão-Mestre Adjunto da mesma potên-

cia e futuro Grão-Mestre Estadual, Adolfo Ribeiro Vala-

dares, afirma: "Somos Irmãos" nos traz um misto de amor, 

paixão, angústia, ira, dúvidas, ironia, alegria, lendas ,tra-

dições e muitos outros sentimentos.

Já o professor Licínio Leal Barbosa, destacado maçom 

em Goiás e no Brasil, integrante da Academia Goiana de 

Letras, escreve que "O índice da obra demonstra a varie-

dade de temas, os mais importantes sobre a maçonaria, tais 

como a origem da instituição, a nomenclatura dos graus, 

delineada pelo vastíssimo temário que aborda".

Concluindo, Eurípedes Barsanulfo Junqueira, Grão-

Mestre Honorário do GOB-Goiás, diz, "Li com a maior 

atenção e pude avaliar o valor do conteúdo. Registra fatos 

históricos e valorosas afirmações de maçons do mundo, 

verdadeiro alicerce da nossa formação histórica. O autor 

de "Somos Irmãos" se enquadra perfeitamente, no pensa-

mento de Simon Bolívar:

"A Maçonaria é uma praia acolhedora. Ditosos aqueles 

que podem alcançá-la.Felizes aqueles que podem chegar 

até ela, vencendo as tempestades do pensamento. No seio 

da maçonaria, adquirem-se grandes virtudes e descobrem-

se grandes gênios da ação e do pensamento. Na maçona-

ria, o homem aprende a elevar-se sobre o vulgo, não duvi-

da em esquecer, quando é necessário, de si mesmo, desde 

que possa oferecer aos seus Irmãos um pouco de doçura na 

existência. É uma instituição sublime."

Pelo vasto temário que aborda, pesquisa realizada e por 

versar sobre a maçonaria dos primórdios, história e parti-

cipação na sociedade brasileira em momentos decisivos, 

IrBarbosa Nunes
Grão-Mestre Geral 

Adjunto do GOB

barbosanunes@terra.com.br

Geral
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Em Outubro deste ano teremos eleições no Brasil, 
com o período de campanha iniciando em Julho. 
Isso significa que, de Julho a Outubro, sofreremos 

os benefícios e mazelas proporcionados pelo sistema demo-
crático, quando o debate de ideias e projetos lutará a injusta 
batalha contra a avalanche de poluição sonora e visual.

Não vamos voltar aqui à discussão da Maçonaria 
enquanto precursora da democracia moderna, assunto esse 
exposto em outro estudo. A intenção deste texto é chamar a 
atenção do maçom para a tendência comportamental em 
redes sociais durante esse período versus a devida postura 
maçônica.

Pela proximidade do período de campanha eleitoral, já 
temos presenciado um aumento no volume de publicações 
nas redes sociais relativas ao tema, especialmente críticas. 
Porém, ao contrário do que gostaríamos, tais publicações 
em geral não partem do princípio da crítica fundamentada 
sobre programas e propostas políticas, e sim vis ofensas 
diretas a lideranças políticas, muitas delas atuais autorida-
des legitimamente constituídas.

Quando se aborda tal questão junto aos “ofensores”, a 
primeira resposta que se recebe é quanto a famosa “liber-
dade de expressão” que, teoricamente, lhes daria o direito 
de ofender pessoas que eles mal conhecem. Entretanto, 

esse tópico é assunto amplamente discutido e, de certa 
forma, já esgotado no seio do Direito brasileiro, cuja lei 
maior “conferiu significado especial aos direitos de perso-
nalidade, consagrando o princípio da dignidade humana 
como postulado essencial da ordem constitucional, estabe-
lecendo a inviolabilidade do direito à honra e à privacidade 
e fixando que a liberdade de expressão e de informação 
haveria de observar o disposto na Constituição, especial-
mente o estabelecido no Art. 5º, X.”[1]

Porém, o que vemos são pessoas publicando fotos de 
políticos e, em vez de criticar alguma decisão, afirmação 
ou atitude desses, proferem ofensas pessoais, xingamen-
tos, difamam e caluniam. E o que mais assusta é que muitos 
dos autores são… maçons. Irmãos que, entre uma ofensa e 
outra, publicam conteúdo maçônico falando de fraternida-
de entre os homens e levantar templos às virtudes. No míni-
mo, uma incoerência.

Não precisamos aqui explicitar que, em muitos casos, 
tais atos podem ser enquadrados como infrações maçôni-
cas. O objetivo aqui é tratar da conduta maçônica, prova-
velmente respeitada no meio maçônico, mas aparentemen-
te negligenciada no mundo profano, mais especificamente 
em redes sociais. Como exemplo do que estamos falando, 
outro dia me espantei com uma publicação de um irmão em 
rede social, cuja identidade será mantida em sigilo. Era 
uma foto da Presidente da República, cujo texto que a 
acompanhava era “ANTA!”. Independente da orientação 
política do irmão, a injúria proferia era desnecessária e 
inaceitável. Trata-se de uma mãe e avó de família e líder 
legitimamente eleita do país. O referido irmão, além de 
maçom, é Sênior DeMolay e militar. Como DeMolay, fal-
tou com seu juramento ao desrespeitar uma mulher. Como 
militar, cometeu falta grave contra a Comandante em Che-
fe. E como maçom, faltou com decoro, não combateu suas 
paixões, desrespeitando as leis do país, sendo intolerante e 
esquecendo-se da moral maçônica. Obviamente que nin-
guém é obrigado a gostar do Presidente da República em 
exercício, mas todos temos o dever de respeitar uns aos 
outros, em especial quando se trata de um ser humano e 
uma autoridade que foi eleita pelo povo em um processo 
democrático.

Importante ressaltar que o período eleitoral oficialmen-
te ainda não começou e, infelizmente, a tendência é apenas 
piorar. Por isso, conclamamos todos os maçons a se auto-
policiarem nesse período, em especial nas redes sociais, de 
forma a não expor a Maçonaria ao ridículo.

[1] MENDES, Gilmar Ferreira. Colisão de Direitos 
Fundamentais: liberdade de expressão e de comunicação e 
direito à honra e à imagem. Revista de Informação Legisla-
tiva. Brasília, V. 31, No. 122, 1994, p. 297-301.

IrKennyo Ismail
Escritor e Palestrante

kennyoismail@noesquadro.com.br

O ano de 2014 será, sem dúvida, um ano movimentado 
para os Maçons mineiros, já que uma série de eventos pro-
mete agitar a Maçonaria, sendo que um destes grandiosos 
eventos a ser realizado será a XLIII Reunião da Confedera-
ção da Maçonaria Simbólica do Brasil, que será realizado 
em Belo Horizonte entre os dias 26 a 30 de julho de 2014, 
com perspectiva de participação de mais de dois mil con-
gressistas de todos os estados brasileiros, bem como repre-
sentantes de países europeus, Estados Unidos, América 
Central e principalmente de nossos vizinhos sul-
americanos.

Outro evento que estará sendo realizada entre as Lojas 
Jurisdicionada a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, 
ainda neste primeiro semestre de 2014, será as eleições des-
tinadas a escolher o Venerável Mestre, que governará as 
Lojas Maçônicas no biênio 2014 a 2016, evento este que 
infelizmente nem todos os Maçons dão a devida importân-
cia, mas que é crucial para o futuro das Lojas, já que é atra-
vés dele que escolheremos o responsável pelos desígnios da 
Loja para os próximos dois anos.

E para que não ocorra que Maçons despreparados assu-
mam este cargo de vital importância para as Lojas, e conse-
quentemente para a Maçonaria, já que a Loja é a célula 
máter da Maçonaria, é necessário muita reflexão quanto a 
quem indicamos ou votamos para Venerável Mestre, pois 
qualquer irreflexão, poderá ser tarde para recuar.

Por conseguinte e para evitarmos erros quanto à escolha 
dos nossos Veneráveis Mestres, julgo salutar aprofundar-
mos um pouco mais nossos conhecimentos sobre este cargo 
de vital importância. Entretanto, esclareço que, o que me 
proponho a fazer é fornecer uma visão um pouco mais 
ampliada, tendo como base, pesquisas realizadas em livros, 
rituais, constituições e textos provenientes da internet, que 
nos fornecem informações históricas e contemporâneas 
sobre sua definição e obrigações, sendo que, métodos de 
trabalho, formas de conduta ou propostas de trabalho, pode-
rão ser abordados posteriormente, visto a complexidades 
destas informações.

Iniciando o estudo propriamente dito, julgo importante 
conceituar etimologicamente a palavra Venerável Mestre, 
procurando saber sobre sua utilização, definição e história.

E partindo deste pressuposto, podemos concluímos que 
o título de Venerável Mestre, tem a sua origem no Século 
XVII, quando começa, de forma lenta mais progressiva, a 
transformação da Franco-Maçonaria de Ofício, ou, Maço-
naria Operativa, em Franco-Maçonaria dos Aceitos, ou, 
Maçonaria Especulativa. 

Nessa fase, as organizações de ofício começaram a 
entrar em decadência, e para tentar sobreviver, resolveram 
aceitar em suas Lojas homens não ligados à arte de constru-
ir, e que por isso, foram chamados de Maçons Aceitos. Esse 
processo de aceitação desenvolveu-se durante todo o século 
XVII, a ponto de, no final dele, o número de aceitos sobrepu-
jar o de operativos, o que propiciaria, em 1717, a criação da 
primeira Obediência Maçônica da história, a Premier Grand 
Lodge, em Londres. 

Entretanto, naquela época não existia o Grau de Mestre 
Maçom, que só seria introduzido entre 1724 a 1738, nesta 
época o presidente da Loja era escolhido entre os “Compa-
nheiros” mais antigos e mais experientes, que na verdade, 
eram os “Mestres de Obras”, e estes tornavam-se vitalício 
na direção dos trabalhos, exercendo assim as funções do 
Venerável Mestre. 

Estudando mais sobre o assunto, podemos observar que 
em tempos idos, o Rito Escocês Antigo e Aceito, atribuía ao 
Maçom que fosse iniciado no Grau 20, o título de “Mestre ad 
Vitam”, o que lhe dava o direito de exercer a função de “Ve-
nerável Mestre” em uma Loja Simbólica, sendo que esta 
designação era atribuída pelo Supremo Conselho do Grau.

Em seu livro, Manual do Mestre Instalado, José Castella-
ni explica que o título “Venerável” tem origem na palavra 
inglesa 'Worship', que como substantivo significa culto, 
adoração, reverência, sendo uma forma de tratamento como 
verbo adorar, venerar, idolatrar, tomar parte em culto religi-
oso. 

Pesquisando mais sobre o assunto, descobrimos que a 
palavra “Your Worship” é a expressão para designar Vossa 
Excelência ou Vossa Senhoria. Com isso a expressão 
“Worshipfull Master” passou a ser traduzida como “Venerá-
vel Mestre” e seria adotada por todos os círculos Maçôni-
cos, embora o termo “Venerável”, de início, fosse aplicado 
apenas às organizações de artesãos.

Dando uma definição mais abrasileirada ao termo “Ve-
nerável Mestre”, podemos concluir que como a palavra 
“Venerável” vem do latim “Venerabile”, e é um adjetivo que 
designa algo ou alguém digno de veneração ou respeito, 
logo “Venerável Mestre” pode ser considerado como um 
“Mestre digno de Respeito” ou um “Mestre Venerado” ou 
também um “Mestre Respeitado”.

Já conhecendo sobre sua definição e etimologia, se faz 
necessário abordarmos sobre suas funções e obrigações. E 
logo de início é imprescindível termos conhecimento de que 
o Venerável Mestre é o administrador geral de uma Loja 
Maçônica, é a pessoa, escolhida pelos demais membros da 
Loja, que por seu perfil de líder ou por suas qualidades 

administrativas, foi escolhido para gerir toda a Loja Maçô-
nica, se encarregando não apenas das questões administrati-
vas, como também as sociais, filantrópicas, recreativas, 
religiosas, ritualísticas e esotéricas.

É o detentor de direitos regulamentares e constitucionais 
e responde, perante a assembléia da loja, em primeira ins-
tância, e perante a obediência em última, por todos os atos 
que praticar ou deixar de ser praticados.

Em resumo, podemos afirmar que é o representante 
máximo do povo Maçônico da Loja, sendo que suas atribui-
ções estão consignadas nos Landmarks, Rituais, Regula-
mento Geral, Estatutos da Loja, outros documentos legais 
expedidos por seus órgãos superiores e nas tradições da 
Maçonaria Simbólica Universal.

Entretanto é importante ressaltar que no cumprimento de 
suas obrigações, o Venerável Mestre deve levar em conside-
ração que é o depositário de valores intrínsecos e abstratos, 
concedidos transitoriamente a ele pelos Maçons da Loja, 
sendo que trata-se de um cargo de enorme envergadura, 
sendo o maior da Maçonaria Simbólica, que requer muita 
responsabilidade, e o seu exercício dignifica seu ocupante, 
por ter sido escolhido entre seus pares para a distinção de 
representá-los e conduzi-los à continuidade da Loja.

Sua posição embora a mais honrosa, é a mais difícil, 
visto que o Venerável Mestre é uma figura que assume 
destaque e proporções especiais, pelo que representa no seio 
Maçônico e no mundo profano, sendo que suas atribuições 
podem ser definidas em dois planos: o administrativo e o 
ritualístico.

No plano administrativo, como já foi mencionado aci-
ma, torna-se o Venerável Mestre o administrador geral da 
Loja, cabendo a ele realizar e delegar tarefas que terão como 
objetivo colaborar para o perfeito funcionamento da Loja, 
que pode ser considerada como uma grande empresa, e para 
o seu perfeito funcionamento é conveniente a adoção de 
medidas administrativas, semelhantes às adotadas na gestão 
de empresas privadas ou públicas, como por exemplo, a 
adoção de relatórios, planos de metas e desempenho, e um 
trabalho dedicado ao marketing da Loja junto à comunidade 
profana e Maçônica.

Já no plano ritualístico, o Venerável Mestre, que simboli-
camente representa o Rei Salomão, e por isso deve ser dota-
do de imensa sabedoria, assume funções exotéricas, e, por 
conseguinte, a responsabilidade de ser o “guia espiritual” 
dos obreiros da Loja, cabendo a ele a difícil tarefa de condu-
zi-los a senda da iluminação.

Finalizando, se fossemos para atribuir uma única quali-
dade necessária ao Venerável Mestre, está seria “dedica-
ção”, pois um Venerável Mestre necessita se dedicar a sua 
Loja vinte e quatro horas por dia, e, sobretudo, necessita ser 
um apaixonado pela Maçonaria.

*Ir Celso Ricardo de Almeida
Mestre Instalado

Or de Fervedouro-MG

celsoricardo.almeida@oi.com.br

Eleições



Abril 2014 05Capa

Por Ir José Geraldo da Silva

A palavra Cabala tem origem no vocábulo 
hebraico “kibbel”, significando lição, tradi-
ção, ensino. A Cabala é a tradição esotérica e o 

conjunto das doutrinas secretas do judaísmo. Esta 
ciência oculta foi recolhida nas Escrituras e devia ser 
transmitida oralmente e nunca ser escrita, visando 
evitar que o texto caísse sob as vistas dos profanos.

Os cabalistas datam as concepções primordiais da 
Cabala de tempos primitivos – que remetem a Moisés 
e até Abraão e Adão. Quanto aos verdadeiros funda-
dores da Cabala, entretanto, são mencionados três 
talmudistas: Rabino Ismael ben Ehsa (cerca de 130 
d.C.); Rabino Nechunjah ben Hakana (cerca de 75 
d.C.) e, sobretudo, Simeon ben Yohai (cerca de 150 
d.C.), sendo este último apontado como autor do famo-
so Zohar.

Acredita-se que os ensinamentos da Cabala come-
çaram de forma oral, que foi transmitida por Enoque 
aos seus descendentes, sendo que, posteriormente, 
Moisés, para evitar que seus ensinamentos se perdes-
sem, comunicou-os aos setenta anciãos escolhidos, e 
daí para frente de forma escrita.

Mas, ao serem escritos os ensinamentos cabalísti-
cos, foi utilizada a maneira mais simbólica possível, 
com o intuito da não compreensão profana, mas tão 
somente dos iniciados. Dois são os livros fundamen-
tais da Cabala: 1º o Sefer Yetsirah, ou Livro da Cria-
ção, e o Zohar, ou Livro dos Esplendores.

A Cabala apareceu, na sua forma atual, por volta do 
século XII, repetindo, continuando e completando o 
ensino esotérico do Talmude. Na Bíblia temos os 
livros cabalísticos de Ezequiel e do Apocalipse, que 
foram escritos de forma velada, simbólica. A chave do 
seu ocultismo repousa, como a do Talmude, sobre o 
valor dos números, a combinação das 22 letras do alfa-
beto hebraico e a força oculta do Tetragrama.

O ensino da Cabala esmera-se em dar com precisão 
a definição da divindade vulgarmente denominada 
Deus, em fixar-lhe os atributos e em estabelecer o 
processo das manifestações do seu poder. A particula-
ridade da Cabala é de repudiar toda idéia de antropo-
formismo na definição da divindade, de afastar toda 
possibilidade de figuração de Deus que é Infinito, 
inacessível, incompreensível… O Ser por excelência, 
o Verbo eterno conjugando-se, simultaneamente ao 
presente, ao passado, ao futuro: Jeová, Aquele que foi, 
que é, que será, Aquele cujo nome nunca deve ser pro-
nunciado porque o profano não compreenderia que o 
Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos não 
pudesse ter nenhum outro nome a não ser o verbo Ser.

A Cabala descobre todos os mistérios da criação 
neste simples nome, ao estudar o simbolismo repre-

sentado pelas quatro letras formando este nome assim 
dividido: IOD, HE, VAV, HE (IHVH).

Este nome é aquele que encontramos no cume de 
todas as iniciações, aquele que irradia no centro do 
triângulo flamejante da Maçonaria.

A primeira letra, o IOD, figurada por uma vírgula 
ou um ponto, representa o princípio original das coi-
sas, o ponto de partida da criação. Esta letra que ocupa 
o décimo lugar no alfabeto hebraico, é representada 
pelo número 10, ele mesmo composto do número um, 
unidade, princípio, e do zero, representando o nada, 
por seu significado e o Todo por sua forma. No IOD ou 
número 10, a unidade, origem do Todo, alia-se ao 
Nada para formar o princípio inicial da Criação, prin-
cípio gerador, princípio masculino.

A segunda letra, o HE, quinta letra do alfabeto 
hebraico, representa o número 5, equivalente à meta-
de do valor da primeira letra, 10. E o princípio inicial 
IOD ou 10 que se fraciona em dois, e que se desdobra. 
Tal é a origem do binário: masculino-feminino, ativo-
passivo, positivo-negativo, homem -mulher. A ener-
gia criadora masculina junta-se à matéria fecunda 
feminina.

A terceira letra, VAV, ocupa o sexto lugar no alfa-

beto. Resulta da ação geradora do IOD sobre o HE, ao 
princípio masculino sobre o princípio feminino. E o 
filho, a resultante: um mais cinco igual a seis.

A quarta letra representa um segundo HE, novo 
elemento feminino, indispensável ao filho para possu-
ir a faculdade de se reproduzir e de perpetuar o Ser. E o 
grão que contém em potência a geração futura e a pos-
sibilidade de garantir a Eternidade.

JEHOVA, portanto, não é um nome, mas o símbolo 
da Criação e da Eternidade, do SER PERFEITO. Este 
nome não pode ser pronunciado a não ser uma vez por 
ano, e soletrado letra por letra no Santo dos Santos, 
pelo Sumo Sacerdote, Grão-Mestre da Arte Sacerdo-
tal, no meio do ruído das preces do povo profano.

Diz-nos Elifas Levi: “Todas as religiões dogmáti-
cas saíram da Cabala e para ela voltam. Tudo quanto 
existe de científico e de grandioso nos sonhos religio-
sos de todos os iluminados é tirado da Cabala. Todas 
as associações maçônicas lhe devem os seus segredos 
e os seus símbolos”.

Paul Naudon assim escreveu:
“Nada permite de resto de situar, no tempo, a ado-

ção, pela Maçonaria dos sinais e símbolos que a Caba-
la utiliza. A instituição não foi uma criação espontâ-
nea; deriva em grande parte das associações arquite-
tônicas que a precederam ou inspiraram, como os colé-
gios romanos, as associações monásticas, as guildas 
etc. Sofreu, igualmente, largas influências dos 
maçons aceitos cujo papel tornou-se progressivamen-
te primordial com o declínio do elemento profissional.

As preocupações filosóficas desses maçons 
especulativos alquimistas, hermetistas, cabalistas, 
rosa-cruzes e seus subsídios esotéricos vieram juntar-
se e completar os da Maçonaria. O fundamento de 
suas doutrinas repousava sobre o mesmo princípio da 
Maçonaria: o da imanência divina. O papel desses 
hermetistas foi importante na transição entre a Maço-
naria operativa e a Maçonaria especulativa moderna. 
Mas a sua contribuição com um simbolismo egípcio, 
hebraico e siríaco não era mais que uma síntese que 
vinha integrar-se em um meio amplamente preparado 
pelos mais eminentes pensadores da Idade Média e da 
Renascença”.

O programa do grau de Aprendiz compreende os 
números um, dois, três e quatro, donde os conceitos de 
unidade, de binário, de ternário e de quaternário. O do 
grau de Companheiro compreende quatro, cinco, seis 
e sete (tétrada sagrada, quintessência, rosa mística, 
hexagrama, setenário). O grau de Mestre estuda os 
números sete, oito, nove e dez (tri-unidade setenária, 
ogdoada solar, Eneada ou árvore dos Sefirot). Os dez 
Sefirot são dez emanações do Deus único: dez recon-
duz a um…

Assim, a Cabala passa à Maçonaria seus ensina-
mentos mais expressivos.

Fonte: 81 Nós

http://www.pousadadobezerra.com.br
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A obesidade é um problema que atinge um número 
cada vez maior de pessoas no mundo todo, 
aumentando o risco para várias doenças e morte 

prematura, o que a torna um problema de saúde pública.
A avaliação e caracterização da obesidade têm mudado 

nos últimos tempos.
Antigamente a avaliação era mais empírica e levava em 

conta, basicamente, o peso corporal, algumas vezes 
associado, intuitivamente, à altura da pessoa. Mais 
recentemente esta avaliação foi sistematizada e tornou-se 
mais precisa com a utilização do índice de massa corporal 
(IMC), também chamado índice de Quetelet, que relaciona 
o peso do indivíduo com a sua altura (o peso em Kg é 
dividido pela altura em metros ao quadrado). Os valores 
foram classificados em diferentes faixas, sendo os valores 
de 18,5 a 25 caracterizados como normais, de 25 a 30 como 
pessoas com sobrepeso, de 30 a 35 como obesos e acima de 
35 como obesidade mórbida.

Estudos recentes têm sugerido que a circunferência 
abdominal é um fator independente de avaliação, que, 
isoladamente, poderia ser um indicador dos riscos 
causados pela obesidade.

Resultados de uma grande pesquisa de colaboração 
internacional, coordenada pela Clínica Mayo, dos Estados 
Unidos, foi publicada recentemente. O objetivo foi avaliar 

o efeito da circunferência abdominal sobre a mortalidade 
em todas as faixas de índice de massa corporal. Foram 
analisados dados de mais de 650 mil indivíduos de 20 a 83 
anos, dados estes compilados de 11 estudos originados de 
várias partes do mundo.

A pesquisa apontou uma forte associação, positiva e 
linear, entre a circunferência abdominal e mortalidade. 
Quanto maior a circunferência maior o risco de morrer 
mais jovem, com ênfase em morrer de doença cardíaca, 
problemas pulmonares e câncer. Esta associação foi 
observada mesmo nos indivíduos com índices de massa 

considerados saudáveis.
Homens com circunferência de 110 cm ou mais têm um 

risco de morte 50% maior que aqueles com menos de 90 
cm de circunferência abdominal, o que equivale a uma 
redução de 3 anos na expectativa de vida a partir dos 40 
anos. Para mulheres, uma circunferência maior que 95 cm 
aumenta o risco de morte em 80%, quando comparado com 
circunferências menores que 70 cm, representando uma 
redução de 5 anos na expectativa de vida a partir dos 40 
anos.

Este aumento de risco é linear para ambos os sexos. 
Para cada 5 cm de aumento da circunferência abdominal, o 
risco de morte aumenta 7 por cento para homens e 9 por 
cento para mulheres. Isto, independente do índice de massa 
corporal.

O motivo pelo qual pessoas, que não aparentam 
obesidade e têm IMC normal, porém apresentam uma 
barriga acentuada, terem maior predisposição a uma série 
de doenças e morte prematura, pode estar ligado ao fato 
que a gordura que se deposita no abdome tem um perfil 
metabólico diferenciado, associado a doenças como 
diabete e doença cardíaca.

Mais do que questão estética, a barriga aumentada 
pode ser a origem de problemas graves de saúde, mesmo 
nas pessoas com índices de massa corporal considerados 
saudáveis.

Conclui-se, portanto, que além do IMC, o controle da 
circunferência abdominal passa a ser um fator decisivo 
para a manutenção da boa saúde e longevidade.

Fonte: Mayo Clinical Proceedings

As coisas podem melhorar
Resultados de estudo, recentemente publicado no 

Jornal da Associação Americana de Medicina, demons-
traram que em homens obesos que apresentavam disfun-
ção erétil, a redução do peso e a mudança do estilo de 
vida melhoraram a função sexual.

Existe uma associação entre obesidade e função sexu-
al em homens, que é independente das doenças relacio-
nadas à obesidade, como diabete, hipertensão ou hiperli-
pidemia (aumento de gordura no sangue). Ou seja, a 
obesidade, em si ,pode interferir sobre o desempenho 
sexual.

Para testar se a redução do peso e a mudança do estilo 
de vida poderiam promover algum benefício sobre a 
função sexual, previamente comprometida, pesquisado-
res da Universidade de Nápolis, na Itália, acompanha-
ram, durante três anos, homens obesos com disfunção 
erétil, sem diabete, hipertensão ou hiperlipidemia, e 
com índice de massa corporal (IMC) acima de 30. Estes 

pacientes foram divididos em dois grupos: o primeiro, 
chamado de intervenção, recebeu instruções detalhadas 

de como reduzir 10% ou mais do peso total, através da 
diminuição da ingestão alimentar e do aumento da ativi-
dade física. O segundo grupo, chamado de controle, 
recebeu somente informações generalizadas sobre os 
benefícios para a saúde, produzidos pelo exercício e pela 
escolha de uma alimentação equilibrada, informações 
essas sem nenhum detalhamento.

Após dois anos, o grupo intervenção apresentou uma 
redução do peso (avaliado pelo IMC) e um aumento de 
atividade física (medida por minutos de atividade física 
por semana). No grupo controle não houve modificação 
no peso e na atividade física.

A função sexual, avaliada através de um índice inter-
nacional de função erétil, melhorou significativamente 
no grupo que reduziu o peso e aumentou a atividade 
física. No grupo controle (os que não haviam reduzido o 
peso e nem aumentado a atividade física), este índice 
ficou inalterado (ou seja, continuou baixo).

O resultado deste estudo deve servir como mais um 
incentivo para os indivíduos obesos alterarem seus 
padrões alimentares e o estilo de vida, melhorando 
assim a saúde e a qualidade de vida.

Fonte: ABC da Saúde

http://www.mquintao.com.br/mquintao.asp
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Do antigo Egito, muito antes de os autores do Antigo 
Testamento escrevessem suas primeiras linhas. O 
olho que tudo vê, é principalmente o Olho de 

Hórus, também chamado de Olho Oujdat (completo). 
Vamos dar uma olhada na história.

Enciumado com de seu irmão, Seth mata Osíris a quem 
decepa em pedaços; mas Isis, a esposa do Faraó, consegue 
restaurar seu corpo e devolver-lhe a vida, em tempo de 
conceber Hórus. Mais tarde, durante uma luta pelo poder, 
Seth arranca o olho esquerdo de Hórus. Daí a intervenção 
do deus Thoth para restaurar a integridade física do filho de 
Osíris.

O olho de Hórus tornou-se assim o símbolo da vitória 
do bem sobre o mal – que Seth representa. Os egípcios o 
representavam por um desenho estilizado misturando o 
olho do falcão e o olho humano. Símbolo da vida, da inte-
gridade, da sorte, da vitória da luz sobre as trevas, o Olho 
de Hórus aparece em medalhões, esculturas, pinturas em 
todo o Egito antigo; ele define a natureza sagrada do faraó. 
Para ter uma melhor visão do mar, os marinheiros o pintam 
na proa de seus barcos.

Se os judeus ignoraram Hórus e seu olho mítico, não se 
interessando a não ser nos “olhos do Eterno sobre os jus-
tos” (Salmo 34), os gregos fazem do filho de Osíris o deus 
criança Harpócrates, com virtudes tão numerosas quanto 
indefinidas. Os cristãos, por sua vez, deixarão passar os 
séculos antes de associar com um mesmo grafismo um 
triângulo e um olho que tudo vê, então dito Onisciente.

Foi durante o período medieval, especialmente no sécu-
lo XVII, que este símbolo foi introduzido nas catedrais e 
outros edifícios religiosos da Igreja Católica Romana; ele 
está, portanto, presente nas catedrais de Aix-la-Chapelle e 
Chartres; na igreja Saint-Roch em Paris, ou na Capela Real 
de Versalhes. Sob uma forma muito diferente daquela do 
olho de Hórus; trata-se de um triângulo equilátero conten-
do um olho sem cílios ou pálpebras, olhando nos olhos do 
observador. Nuvens, raios de luz destacam a ilustração.

O triângulo é como se fosse um símbolo da Trindade, o 
olho é o do Ser Supremo observando sua criação. Diante do 
crente, o triângulo mostra a porta da Jerusalém Celestial e a 
comunhão do homem com seu Deus.

Quando se pensa do olho que tudo vê, não se pode dei-
xar de pensar as últimas linhas de um poema de Victor 
Hugo (A Consciência) relatando os últimos momentos de 
Caim, o assassino de seu irmão:

Quando ele estava sentado em sua cadeira na sombra
E que se fechou sobre sua fronte o subterrâneo,
O olho estava no túmulo e encarava Caim.
Note-se que em um uso secular, o pintor Jean-Jacques 

Le Barbier colocou – em 1789 – um delta luminoso conten-

do o olho que tudo vê em sua ilustração da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, entre a Monarquia, que 
detém as cadeias quebradas de tirania, e o Gênio da Nação, 
que carrega o cetro do poder.

 Para mais informações consulte: O Dicionário de Sím-
bolos, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (R. Laffont, 
1969), bem como qualquer livro escolar sobre o Egito anti-
go.

*Guy Chassagnard  é um ex-jornalista que, 
depois de ter atingido a idade da reforma, 

parou o tratamento diário de notícias, para
participar no estudo da Maçonaria e sua história.

Tradução de José Filardo
Fonte: Bibliot3ca

*IrGuy Chassagnard
Escritor

Or Figeac - França 

Geral

O homem livre é aquele capaz de atitudes e ações que 
demonstrem ser senhor de si mesmo por não estar submeti-
do a poderes externos que o forcem a sentir, a fazer e a que-
rer o que quer que seja. O verdadeiro homem livre, sabe 
respeitar a liberdade alheia em todos os níveis, conhece os 
limites entre o certo e o errado e não se rende às paixões, às 
futilidades, aos preconceitos e às injustiças. Ser um 
homem livre não se limita ao direito constitucional de ir e 
vir, mas ter como escopo, principalmente, respeitar no 
outro o seu direito de se expressar e pensar diferente dele. 
“Posso não concordar com uma só palavra sua, mas 
defenderei até a morte o seu direito de dizê-la.” (Voltaire). 

A tirania do etnocentrismo (“tendência do pensamento 
a considerar as categorias, normas e valores da própria 
sociedade ou cultura como parâmetro aplicável a todas as 
demais.”) deforma a capacidade de evoluir, de aprender, de 
entender e aceitar toda mudança que inevitavelmente ocor-

re no mundo com o passar do tempo. Na medida em que 
nos tornamos fundamentalistas dos nossos valores e das 
nossas opiniões, deixamos de sermos homens livres e 
vamos decair no abismo da ignorância e da intransigência. 
O homem livre deve ser escravo apenas da sua consciência. 
Assim, só conquistamos a verdadeira liberdade quando 
formos capazes, em primeiro lugar, de conhecermos a nós 
mesmos e termos a capacidade de abrir a nossa mente e 
desarmar nosso espírito no sentido de reconhecer as dife-
rentes ideias e opiniões alheias.

A nossa liberdade não é absoluta. Temos uma liberdade 
condicionada por tudo o que existe além da nossa existên-
cia. No poder de fazer a escolha responsável é que está a 
grandeza da liberdade. É errado pensar que somos o que a 
vida fez de nós, porque na verdade somos o resultado 
daquilo que as nossas escolhas determinaram livremente. 
“A natureza da liberdade não é a capacidade de escolher o 
mal; mas a escolha do mal é consequência da liberdade, na 
medida em que esta reside numa criatura capaz de defeito.” 
(Tomás de Aquino). Se o defeito, ou imperfeição, é o antô-
nimo de perfeito e, etimologicamente, perfeito em latim 
significa feito por inteiro, feito por completo, então deve-
mos saber que nenhum homem atingirá o nível da perfei-
ção e em consequência estará sempre sujeito à escolha 
“errada” como resultado da sua liberdade. O homem está 
em permanente reconstrução e a liberdade é o direito de 
transformar-se.

O melhor da liberdade está no acolhimento e não no 

domínio, e só é possível atingir tal magnitude através da 
transformação da realidade (interior ou exterior). Não é 
difícil estabelecer a ordem submetendo todos a regras fixas 
e rígidas (imutáveis), mas para libertar o homem devemos 
fazê-lo reinar sobre si mesmo, pois a prisão que nos encar-
cera e da qual precisamos nos libertar, somos nós mesmos. 
A verdadeira liberdade é um ato puramente interior. A tría-
de: tese, antítese, síntese, deve ser uma constante em nos-
sas vidas, pois o contraditório faz crescer em nós a capaci-
dade de pensar e absorver novas ideias que poderão nos 
tornar seres humanos melhores. O homem livre deve saber 
que a diferença entre os iguais é uma coisa absolutamente 
normal e não devemos nos ater a velhos conceitos, pois 
como diz o poeta: “o novo sempre vem”.

Não podemos nos esquecer que estaremos sempre 
sendo regidos pelas normas jurídicas, culturais, morais, 
éticas e religiosas vigentes na comunidade que vivemos, 
mas isso não impede a nossa liberdade de pensamento ou 
de escolha, desde que façamos com a devida responsabili-
dade, sem ferir o direito de outrem. Respeitar o pensamen-
to, a opinião, a crença e a opção do próximo nos tornará, 
com certeza, um exemplo de homem livre. Contam que 
alguns judeus quando eram levados, pelos nazistas, para 
serem executados nas câmaras de gás, cantarolavam uma 
canção que dizia: “Você pode ter o meu corpo, você pode 
ter minha fala, mas o meu pensamento é livre”. Isso é ser 
um HOMEM LIVRE.

Mestre Instalado

acduri@hotmail.com

http://www.viniltapetes.com.br
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W
enceslau Brás Pereira Gomes, nascido em 
Itajubá (MG), em 1868, e falecido na mesma 
cidade, em 1966, foi advogado, político e 

presidente da República, durante a Primeira Guerra 
Mundial.

Bacharelado pela Faculdade de Direito de São Paulo, 
iniciou sua carreira como promotor público, tendo sido 
iniciado maçom, através da Loja “Caridade Mocoquense”, 
de Mococa (SP), a 7 de março de 1896. Ingressando na 
política foi deputado por Minas Gerais e ocupou a 
Secretaria do Interior daquele Estado ; em 1908, assumiu a 
presidência do Estado, para completar o mandato 1906-
1910.

Eleito, depois, deputado federal e líder da maioria, foi 
vice-presidente da República no governo do marechal 
Hermes e, em 1914, eleito presidente da República, 
encontrando o país conturbado pelo estado de sítio do 
governo anterior e pela eclosão da Grande Guerra. 
Inicialmente, ele mantinha a neutralidade brasileira na 
guerra, inclusive com o apoio do Grande Oriente do Brasil, 
cujo Grão-Mestre, o general e senador Lauro Sodré, lutava 

por essa neutralidade das nações não envolvidas num 
conflito, expondo suas idéias através de um manifesto, 

intitulado “Um Apelo Pro-Pace – Le Grand Orient di Brésil 
aux Puissances Maçonniques du Globe”, de 28 de agosto 
de 1914, o qual seria comentado no “Masonic Home 
Journal”, publicado em Louisville, nos Estados Unidos, 
em nota constante do número de abril de 1915.

Com a saída de Sodré, o novo Grão-Mestre, almirante 
Veríssimo José da Costa, passou a defender a entrada do 
Brasil na Grande Guerra, ao lado das nações amigas, em 
1916. A 26 de outubro de 1917, depois de nota alemã, de 31 
de janeiro, sobre o bloqueio submarino total do Atlântico e 
o posterior torpedeamento de diversos navios da Marinha 
Mercante Brasileira, Wenceslau reconheceu e proclamou o 
estado de guerra, integrando o Brasil no grupo dos aliados 
e enviando, ao campo de batalha, cruzadores, 
contratorpedeiros e dez aviadores do Corpo da Aviação 
Naval.

Nos últimos meses de seu governo, o país seria atingido 
pela epidemia de influenza, que passou à história como 
“gripe espanhola”.

O governo de Wenceslau Brás foi caracterizado pela 
austeridade e pela consolidação das dívidas brasileiras. Ao 
deixar o governo, ele se retirou, definitivamente, da vida 
pública.

Presidente Wenceslau Brás

Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1868-
1920), que foi presidente do Estado de Minas 
Gerais (1914-1918) e, como vice-presidente da 
República, ocupou a presidência, após a morte 
de Rodrigues Alves, foi maçom, embora isso 
tenha sido sempre omitido, em publicações 
maçônicas. O seu nome consta, ao lado dos de 
Octavio Meyer, Bernardo Monteiro de 
Carvalho, Nicolau José Rodrigues Torres, 
Paulo de Faro Fleury, João Fleming, José 
Faccio, Apolinário José dos Santos Mora, 
Manoel Fernandes Gomes e Cornélio Antônio 
Fernandes, como membro da diretoria instala-
dora da Loja “Atalaia do Sul”, a primeira a ser 
fundada, a 8 de agosto de 1898, em Santa Rita 

do Sapucaí (MG), na jurisdição do Grande 
Oriente do Brasil. Pertenceu à Loja “Belo 
Horizonte” e, provavelmente, nela foi iniciado.

Delfim Moreira assumiu o governo da 
República, porque o presidente (novamente 
eleito), Rodrigues Alves, viria a falecer antes de 
tomar posse, o que fez com que o vice assumisse 
o cargo até junho de 1919. Como, todavia, ele já 
estava cansado e doente, não tendo condições 
para comandar a tumultuada política nacional, 
foi, então, eleito, para completar o mandato, até 
1922, Epitácio Pessoa, que teria de enfrentar 
graves crises políticas internas, como a violenta 
sucessão do governo de Pernambuco e o clima 
de rebelião em que se processou a sucessão do 
governo da Bahia, ocasionando intervenção 
federal, com grande revolta dos oposicionistas.

Presidente Delfim Moreira

http://www.digitronbalancas.com.br
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Dois dos muitos gargalos se estreitam e tornam cada 
vez mais preocupante a situação da educação 
pública no Brasil. O primeiro deles tem a ver com 

as eleições de outubro que, com certeza,  esvaziarão o Con-
gresso, com os seus parlamentares em campanha para reno-
vação de mandato e, então, permanecendo mais tempo em 
suas bases eleitorais, passando às pressas  nos Gabinetes 
de Brasília. 

Sem o tempo necessário e exigido para a análise  dos 
projetos, os que estiverem em tramitação vão estar hiber-
nando nas gavetas. Nesse descaso se encontra, por desdita 
do Brasil,  o que se refere ao Plano Nacional de Educação, 
cujo andamento o governo teima em emperrar desde 
novembro de 2010. O entendimento de muitos é que este 
ano o PNE 2 não sairá dos escaninhos, pois pra que cuidar 
da educação, se o povo/eleitor desprovido desse instru-
mento e, por conseqüência, frágil no discernimento, tanto 
melhor para o processo da reeleição ? 

O outro gargalo se revelou, este no campo do ensino 
médio, através do Censo da Educação Básica referente ao 
ano passado (2013),  agora divulgado pelo Ministério da 
Educação. Em 2012, em todo o país, havia cerca de 9 
milhões e oitocentos mil alunos matriculados no ensino 
médio. Quando esperávamos, é o obvio, que em 2013, 
tivesse ocorrido aumento nas matrículas, (qual nada?) a 
quantidade de alunos matriculados, segundo o Censo, 
havia caído de 1 milhão e meio, ficando em 8,312 milhões.

Não  falhando meus registros, esse foi o pior resultado 
que se alcançou, nos últimos cinco anos. Se a gente levar 
em consideração que a população cresceu e que a inovação 
tecnológica torna cada vez mais exigida  a presença do 
jovem na escola, aí o bicho pega. E tome preocupação com 
o nosso futuro! Porque o amanhã não se construirá sem a 
assistência da educação. 

Aliás, todos os brasileiros sabem disso, pois ninguém é 
tão cego que não esteja vendo, através da mídia, as notícias 
sobre os fatores determinantes do desenvolvimento das 
nações, onde se destaca a educação.

Recentemente, editorialista do jornal Diário de Per-
nambuco escrevia assim: “Entre as desvantagens do Brasil 
nos rankings de competitividade, pesquisas internacionais 
apontam a baixa escolaridade, medida em anos de estudo” 
Imaginem que além da menor quantidade de anos de estu-
do vem essa da diminuição da quantidade dos que se matri-

culam? Conclui o editorialista: “O país precisa atacar   
quanto antes o atoleiro que paralisa a trajetória dos rapazes 
e moças”. (DP 27.2.14)

O Censo não revela as causas do decréscimo das matrí-
culas, embora alerte para o agravante do crescente popula-
ci-onal, também nem precisava, porquanto todos sejamos 
senhores da situação pouco cativante como  a escola se 
apresenta nesta quadra da vida brasileira. Já existe até 
quem profetize no sentido de que, se as condições não 
melhorarem, tempo virá em que escola e cadeia, em igual-
dade, serão institutos abomináveis.

Seria excelente que os Congressistas brasileiros des-
sem uma olhadinha no livro do Cardeal Bergoglio. “Edu-
car: exigência e paixão”. Nele o autor diz que “temos uma 
o b r a  d e  a m o r :  e d u c a r .  E d u c a r  é  d a r 
vida”.(WWW.avemaria.com.br) Então numa dessas idas 
de fim de mês a Brasília, receber o salário, não custava 
nada ficar uns três dias e praticar esse gesto de amor e de 
vida, aprovando o PNE2.

Compensaria tudo que porventura não tenha sido feito 
nessa legislatura que se termina em dezembro. Além do 
desagravo que se faria à Constituição Federal, desobedeci-
da que se encontra na ausência de cumprimento ao que 
estabelecem os seus dispositivos atinentes à educação para 
todos e à realização desse benefício que se empreende atra-
vés de planos nacionais para períodos de dez anos.  

Papa Francisco, rogai por nós, enquanto as preocupa-
ções com o ensino médio não se agudizem muito mais!

Ir Antônio do Carmo Ferreira

Grão-Mestre do GOIPE
Or de Recife - PE

domcarmo@yahoo.com.br

Geral

Quando fui iniciado, a vida para mim ganhou um novo 
sentido, pelas novas amizades e pelo ensinamento que 
recebia nas instruções de meus preceptores. A sessão 
maçônica era uma coisa extraordinariamente nova e 
reveladora. Jovem ainda, nos meus trinta anos contados, 
sonhava em crescer na Ordem, e ser como aqueles irmãos 
mais antigos, pois via neles tanto conhecimento e amizade, 
eram na verdade, sábios inspiradores. 

Os “velhinhos” daquele tempo, eram: Hercule, Alceno, 
Domicio, Dídimo, Godoy, Ayres, Enoch, Lupércio, Dario, 
Job, Meronho, Nelsinho Batista entre outros. 

Para mim, eles viviam num mundo de felicidade, e isso 
era uma herança, que levariam até os dias da velhice, 
pensava eu. Esse sentimento inundava meu o espírito de 
paz e esperança, crendo numa vida futura plena de 
realizações maçônicas. Jamais poderia pensar que o 

caminhar dos anos trouxesse consigo mudanças tão 
importantes. 

Parece que a juventude não conhece o segredo para 
a transmutação, e quando a idade avança, somos pegos 
por uma realidade surpreendente, às vezes desalentadora. 
A Ordem que servimos por décadas a fio, envidando os 
maiores esforços, nos abandonará na idade senil, 
justamente quando estaremos mais carentes e fragilizados.

Na America do Norte, os maçons idosos vão para o 
albergue da Ordem, onde vivem em paz e dignamente. 
Abordo esse assunto, levando em conta apenas dois casos 
de irmãos que vivem no mais completo abandono 
maçônico. Um, vitimado por uma hemiplegia, não sai para 

lugar algum, o outro quase cego, agora vivem ambos, 
confinados em suas casas. Essa realidade é bem diferente 
dos Templos aconchegantes, e dos amplos salões de festas 
de suas Lojas, que um dia frequentaram.

Aquela alegria barulhenta e os abraços fraternos deram 
lugar ao abandono, ao ostracismo involuntário e ao 
silêncio cósmico que arrasa seu moral. Se tivessem a mão 
amiga de um irmão, poderiam ir à Loja, aos almoços, e de 
novo serem felizes, pela convivência fraterna entre os 
irmãos. A maçonaria, pródiga em ajudar os velhinhos dos 
asilos profanos, vira a cara para seus próprios membros, 
que nem sempre precisam de apoio pecuniário, apenas de 
uma visita. A tentativa de levar irmãos à casa de um 
enfermo, sempre resulta em fracasso, pois ninguém sem 
interessa. 

Os Veneráveis Mestres, alguns deles, quase nunca 
vão, preferindo “formar uma comissão”, para uma 
obrigação que é sua, que ele solenemente jurou cumprir, 
com a mão sobre a Bíblia. 

O apelo das cunhadas e dos filhos, pedindo uma visita 
dos maçons, não faz eco. Alguns de nós, (me incluo) acham 
que maçom inativo não é mais irmão, e não é merecedor de 
nosso amor, nem de nossa visita, porque deixou a Loja há 
anos.  Se não mudar meu sentimento, renunciarei aos graus 
que alcancei, e pedirei para ser novamente iniciado. O 
tempo corre célere, e a vida escapa pelos dedos como o 
mercúrio, quando tentamos segura-lo. Irmãos, há tempo, 
ainda que curto, para amar e dar alguma alegria ao 
próximo, pois O Céu não pode esperar. 

Fonte: JB News

IrLaurindo Roberto Gutierrez
Loja de Pesquisa Maçônica Brasil

OrLondrina-PR

Outrora, a velhice era um
dignidade; hoje, ela é um peso. 

(Francois Chateaubriand )

Afirmar que a Maçonaria está caminhando para a 
sua extinção seria uma total demonstração de falta de 
conhecimento da sua história e, além disso, uma 
demonstração cabal de ignorância sobre a sua grande 
capacidade de sobrepujar todas as formas de agres-
sões, reações e desgastes de quaisquer natureza. 
Porém, afirmar que a Maçonaria Brasileira carece de 
modernização, salvo melhor juízo, no nosso entendi-
mento parece incontestável.

Após vinte e oito anos nas lides maçônicas, medi-
ante trabalhos e pesquisas, percebemos que os avanços 
foram pouco significativos. Hoje estamos pagando 
pela falta de uma política de planejamento no passado, 
pois as Lojas Simbólicas e as suas respectivas potênci-

as foram administradas, de uma maneira geral, de 
forma empírica, por achismo e com predominância da 
valorização de uma conduta focada na política interna 
em detrimento dos critérios técnicos, valorizando-se 
mais as pompas e circunstâncias inerentes às Sessões 
Magnas do que as atividades nas Lojas Simbólicas, 
que são imprescindíveis na formação e aperfeiçoa-
mento dos Irmãos.

Muitas Lojas foram fundadas nos últimos vinte 
anos sem que houvesse anteriormente um estudo pré-
vio para levantamento das viabilidades, predominan-
do os interesses e desejos pessoais de determinados 
Irmãos, com a aquiescência dos diversos poderes 
maçônicos.

O Plano Estratégico elaborado no Poder Executivo 
do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, em 
1999, de nossa autoria, além de se apresentar como um 
diagnóstico, apresentando as nossas dificuldades e 
possibilidades, tanto nos cenários interno e externo da 
Maçonaria no nosso estado, apresentava propostas 
para melhorias e modernizações nas nossas Lojas e 
Potência.

Nas organizações eminentemente democráticas, 
como as que compõem o universo do simbolismo 
maçônico, se tivermos lideranças institucionais sem 
interesses que não sejam pessoais, políticos e financei-
ros, torna-se uma possibilidade muito remota a orien-
tação, implementação e manutenção de uma cultura 
voltada somente para o interesse da coletividade e, 
consequentemente com resultados concretos para a 
prosperidade, modernização e fortalecimento das 
Lojas, com crescimento mensurável e não com cresci-
mento fictício, escritural e não qualitativo.

Pesquisem nas secretarias de suas lojas e verifi-
quem qual foi o crescimento real que as suas lojas tive-
ram nos últimos dez anos. Conversem com outros 
Irmãos de lojas co-irmãs e verifiquem se as suas lojas 
estão muito diferentes da sua. Não se acomodem, não 
aceitem viver do passado ou de retóricas repetitivas 
em sessões ordinárias ou magnas.

Eu já fui muitas vezes rotulado de perfeccionista e 
idealista. Certamente se você buscar trabalhar para ter 
uma loja ideal, conforme está previsto na legislação 
maçônica, você também sofrerá perseguições e resis-
tências. E daí! Deixo para o Irmão a seguinte pergunta: 
Será que nós não merecemos uma Maçonaria muito 
melhor?

IrNewton de Alcantara Filho

Mestre Maçom

Or Rio de Janeiro - RJ
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Todo mundo conhece Pierre-Joseph Proudhon, nascido em 
1809 em Besançon, falecido em 1865 em Paris, mais ou menos, 
como um anarquista, polemista e revolucionário pacifista. E 
todo mundo se lembra, sem dúvida, que ele era impressor inde-
pendente e executivo de empresa (!), antes de anunciar a famosa 
fórmula que asseguraria a sua fama: A propriedade é um roubo, 
em um dos seus escritos sob o título particularmente austero: O 
que é a propriedade? ou Investigação sobre o princípio do direi-
to do governo.

O que é se conhece pouco é sobre o seu ingresso – em 08 de 
janeiro de 1847 – na Maçonaria.   É por isso que merece ser 
contado aqui, mesmo que se ignore se ele foi convidado a se 
tornar um maçom ou se solicitou a sua admissão. O que é certo, 
porém, é que seu primo Melchior Proudhon era então Orador da 
Loja Reunidas Sinceridade, Perfeita União e Amizade Constan-
te, localizada no oriente de Besançon. Antes de receber a Luz, 
Proudhon devia naquela noite responder por escrito às três 
perguntas usuais. Se a resposta que ele deu às duas primeiras foi 
satisfatória:

— O que deve o homem aos seus semelhantes?
— Justiça para todos os homens.
— O que ele deve ao seu país?
— Dedicação.

Já a terceira provocou grande reação entre 
os irmãos presentes:

— O que ele deve a Deus?
— A Guerra!
Lembremo-nos de que, na época, a crença 

em Deus era uma obrigação importante na 
maçonaria francesa … Além disso, não pude-
ram deixar de pedir a Proudhon que se expli-
casse, quando ele entrou de olhos vendados 
no templo. Isso ele fez de bom grado, em sua 
forma habitual de contestador: “Sim, nós 
devemos fazer guerra contra Deus.  Ele disse 
que o único perfeito.  Por que não conseguire-
mos atingir a mesma perfeição. E até lá deve-
mos fazer guerra contra ele e provar a ele que, 
através do nosso trabalho e nossos esforços 
contínuos na ciência da vida, devemos atingir 
o mesmo grau de perfeição.”

Apesar desta proposta um pouco inco-
mum e inesperada, Proudhon foi ritualmente iniciado na forma 
usual pela Loja de Besançon.

Ele voltou à loja um dia? É duvidoso, a não ser uma vez em 
1861, ainda como aprendiz em uma loja da Bélgica. Quatro 

décadas depois, o mundo maçônico 
não se afirma menos em suas colunas 
que a sua “intervenção súbita” tinha 
trazido os maçons de volta às tradi-
ções maçônicas reais, das quais eles se 
desviaram muitas vezes, e prestou à 
Instituição, que havia se deixado inva-
dir por um misticismo determinista, 
“o serviço de a despertar de seu estu-
por e lembrá-la de que sua tradição 
exigia dela outras tarefas e não a fun-
dação de uma nova religião.”

Muito tempo depois, citando a sua 
entrada solene na Maçonaria, Proud-
hon se explicaria da seguinte maneira: 
“Ao declarar guerra contra todos os 
deuses substanciais, causadores, ver-
bais e justiceiros e redentores, Elohim, 
Jeová, Alá, Christos, Zeus, Mitra, etc. 

eu sem saber estava inserido na mente inconsciente da Maçona-
ria. “

Fonte: Bibliot3ca

O que dizer sobre Pierre-Joseph Proudhon, o maçom anarquista?
Por Guy Chassagnard - Tradução: José Filardo

Pierre-Joseph Proudhon

Geral

Lembro-me como se fosse hoje, ouvimos pelo rádio, 
durante um plantão no Hospital de Clínicas, os discur-
sos proferidos no grande comício da Central do Brasil 

no Rio de Janeiro, no dia 13 de março.
Foram discursos veementes, quase que de exortação à luta 

armada para tomada do poder; João Goulart falou tudo o que 
queríamos ouvir a respeito de reformas, dando ênfase especi-
al, para nossa satisfação, à reforma universitária.

No dia seguinte a imprensa estampava em manchetes, 
chamadas sobre os acontecimentos, além de fotos do Jango, 
ao lado da linda primeira dama Maria Tereza Goulart.

Entre o dia do comício (13) e o do golpe de estado (31) foi 
um pequeno lapso de tempo, no sentido cronológico, porém, 
hoje sabemos, foram longos dias de intermináveis reuniões de 
comandantes das forças armadas, todas realizadas nas vizi-
nhanças do palácio do governo, sem que Jango e nem os seus 
órgãos de segurança se dessem conta do perigo que os ronda-
va.

No âmbito das forças populares da cidade de Curitiba, 
poucos ou quase nenhum acontecimento, pelo menos de que 
eu participasse, foram marcantes.

As esquerdas, parece que tomadas de surpresa pelo caráter 
revolucionário do pronunciamento do Presidente Jango, 
ainda comemoravam os acontecimentos, sem se darem conta 
de que o fato atiçou, de maneira inapelável, as forças ditas 
reacionárias.

Por incrível que possa parecer, o Ministro da Guerra, Jair  
Dantas Ribeiro,  que já havia sufocado a chamada “Revolta 
dos Sargentos” que se instalou em Brasília em setembro de 
1963, na semana e que antecedeu ao golpe, estava hospitaliza-
do e  Jango, inexplicavelmente, não nomeou outro Ministro.

Estava na sala da presidência da Casa do Estudante Uni-
versitário de Curitiba, "despachando" com o Sr. Mário Carne-
iro Próspero, nosso administrador executivo, as voltas com o 
nosso orçamento financeiro (A Casa era uma entidade priva-
da, considerada a maior da América Latina, com um orçamen-
to que a colocava entre os dez maiores municípios do estado 
do Paraná, gerida, exclusivamente, pelos estudantes universi-
tários e que recebia subsídios do Governo estadual e Federal; 
dávamos alimentação para cerca de 1.500 estudantes e mora-
dia para cerca de 450 outros) quando o Lobo, estudante de 
Engenharia e tesoureiro da nossa gestão, entrou esbaforido na 
sala e disse quase que num grito: 

Estamos f...., deram o golpe no Jango!...
Saí da sala e já encontrei um alvoroço de estudantes reuni-

dos no saguão de entrada da Casa, alguns propunham, em 
altos brados, que esboçássemos uma resistência contra as 
forças armadas; outros e mais outros propunham uma greve 
geral, com paralisação de toda a capital do Paraná.

Sentindo a gravidade da situação e para manter a neutrali-
dade política da CEU (dever estatutário dos seus dirigentes), 
tive a ideia de editar uma proclamação e  a afixei no tradicio-

nal quadro de avisos, localizado no rol de entrada do refeitó-
rio.

Nesta proclamação, ao lado de alertar para a gravidade da 
situação nacional, chamava a atenção para a imperiosa neces-
sidade de se manter a Casa do Estudante Universitário do 
Paraná, fora dos embates políticos que provavelmente seriam 
desencadeados.

Incitava os colegas estudantes a se dirigirem para o DCE 
(Diretório Central dos Estudantes), estuário das lutas políticas 
dos universitários.

Esta posição, tomada por escrito e com a minha assinatura 
foi, por ironia do destino, a minha salvação perante as forças 
revolucionárias.

Em interrogatório a que fui submetido algumas semanas 
após o acontecimento, o presidente do inquérito entendeu, ao 
contrário do que eu realmente pretendia, que eu procurei acal-
mar os estudantes, ao invés de incitá-los, como fizeram outras 
lideranças.

Naquela tarde do dia 1 de abril, recebemos, todas as lide-
ranças estudantis do Paraná e provavelmente de todo o Brasil, 
comunicação feita por intermédio dos DCEs estaduais, prova-
velmente por via telegráfica, uma proclamação  da UNE, 
pedindo resistência dos estudantes, contra as forças golpistas.

No mesmo dia, ouvimos pelo rádio, com muita desolação, 
a notícia que a sede da UNE estava em chamas. Lembro-me 
que uma tristeza imensa tomou conta das minhas ações; vi 
alguns colegas chorando; em lapsos de segundos, passaram 
pela minha cabeça todas as lutas democráticas encetadas pela 
UNE, sobretudo lamentava o desmoronamento do simbolis-
mo que a UNE representava para todos nós, principalmente 
para os que militavam na política estudantil.

O golpe militar, na tentativa ou na necessidade de mostrar 
sua força, destruía o nosso ícone mais significativo; parecia,  
que com o incêndio da UNE,  perdíamos nossas forças!

Os dias e os fatos que se sucederam àquele tumultuado 31 
de março são por demais conhecidos, porém, cada persona-
gem das lideranças estudantis, mesmo na pequena e insignifi-
cante escala de importância representativa que eu representa-
va, também teve sua participação. Quando procuro analisar o 
conjunto das nossas ações, vejo hoje, claramente, o que aque-
les dias representaram nas nossas vidas.

Inicialmente não entendemos claramente a extensão dos 
acontecimentos, não suspeitávamos da sua magnitude. Pare-
cia, sob nossa óptica, que tudo não passava de uma tentativa 
de demonstração de forças, que seriam esmagadas pelas for-
ças fiéis ao governo de Gourlart.

Nossa empolgação, quase juvenil, não nos permitia ver 
que aquele golpe não era igual àquele outro que tentara impe-
dir a posse de João Goulart. As informações de que dispúnha-
mos davam-nos conta de que o esquema militar montado pelo 
governo teria condições de reprimir qualquer tentativa de 
deposição do Presidente.

Tínhamos certeza de que isto aconteceria!
Estávamos enganados.
As informações das nossas lideranças maiores (UPE-

União Paranaense dos Estudantes, DCE, UNE e PCB) davam-
nos conta que as forças leais a João Goulart foram pegas de 
surpresa, portanto estavam demorando um pouco a promover 
a reação, porém, seria uma questão de horas e tudo estaria 
resolvido.

Fomos, praticamente todas as lideranças estudantis, para a 

sede do DCE; ali,  as discussões, como não poderiam ser dife-
rentes, eram cheias de empolgação, palavras de ordem, sobre-
tudo voluntariosas, eram proferidas a todo o momento:

Se for preciso, faremos guerrilha urbana! 
Não entregaremos nossos ideais aos gorilas!
Viva a UNE, morram os gorilas!
De repente, eram mais ou menos sete horas da noite, 

alguém gritou com voz entrecortada de emoção (e medo?):
Estamos cercados!
Todos correram para as janelas e para nossa surpresa, aliás, 

desagradável surpresa, vimos tropa do exército, devidamente 
armada com metralhadoras apontadas para o nosso edifício, 
cercando-nos completamente.

Um megafone dava-nos a notícia:
Permaneçam dentro do edifício, estão proibidos de sair!
Pânico? Espanto? Surpresa?
Não sei como definir a reação de todos os "presos", porém 

para meu lado, traduzo-o como uma mistura de emoções, com 
o medo ocupando o primeiro lugar.

Dia seguinte fomos liberados, após uma triagem identifi-
catória;  voltamos para nossas ocupações habituais, porém 
com a recomendação de que evitássemos o proselitismo polí-
tico.

Haverá represálias, informou-nos um  jovem oficial, com 
olhos cobertos por uns óculos ray-ban.

Lembro-me, agora confirmado pela leitura dos jornais da 
época, que os acontecimentos se sucediam de maneira vertigi-
nosa, porém, sem muita repercussão nas suas manchetes.

Não posso saber se a imprensa assim agiu porque foi pega 
de surpresa, assim como nós, ou se já naquelas primeiras 
horas, instalara-se nas suas redações a força da censura.

Em uma das vezes que estive em Curitiba, com a intenção 
de pesquisar os jornais Paranaenses daquela época para forne-
cer-me subsídios para este livro que estava em fase de reda-
ção, fui à Biblioteca Pública, onde, com surpresa, verifiquei 
que nos dias que antecederam ao golpe de estado de 31 de 
Março, a vida nas redações dos jornais não refletia o estopim 
que estava camuflado por detrás dos acontecimentos. O jornal 
“Tribuna do Paraná” estava preocupado com um festival de 
cinema que estava sendo promovido e suas objetivas eram 
praticamente dirigidas para este acontecimento.

A “cadeia associada”, como sabemos,  comandada por 
Assis Chateaubriand e sabidamente favorável às forças que 
programavam o golpe de estado, provavelmente com o intuito 
de camuflar os acontecimentos, não apresentava nenhuma 
manchete que servisse de alerta às forças, quer políticas quer 
militares, fiéis ao governo de Goulart.

Embora o comício da Central do Brasil tenha merecido 
destaques, os preparativos que o antecederam não foram 
muito valorizados pela mídia, a não ser pela emissora “Rádio 
Mayrink Veiga”, naquela época reduto radiofônico da esquer-
da, acolhendo com frequência os pronunciamentos do Leonel 
Brizola.

Já no terceiro dia após o golpe, não tínhamos mais dúvidas 
de que o movimento era absolutamente vitorioso, cabia-nos, 
na condição de "perdedores" enfrentarmos  as peripécias que 
adviriam daquela nova situação.

Conversávamos sobre estratégias, não sobre como rever-
ter a situação, mas como safar-nos das perseguições, que a 
imprensa começava a anunciar, até com certo estardalhaço.

As forças agora autodenominadas "revolucionárias" 
tinham a oportunidade de desforrar as derrotas que lhes 
impingimos nos pleitos que disputávamos.

*O Irmão Hélio Moreira, membro da Academia Goia-
na de Letras, Academia Goiana de Medicina, Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás

Médico e Escritor

Or de Goiânia - GO

Tempos idos e vividos - O Golpe de 1964 
Excertos do livro Entre o Sonho e a Realidade - H.Moreira, Ed. Kelps, 2001
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Falando sobre conflitos de gerações, o médico inglês 
Ronald Gibson começou uma conferência citando 
quatro frases:

1) "Nossa juventude adora o luxo, é mal-educada, 
caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos 
mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. 
Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, 
respondem a seus pais e são simplesmente maus."

2) "Não tenho mais nenhuma esperança no futuro 
do nosso país, se a juventude de hoje tomar o poder 
amanhã, porque essa juventude é insuportável, desen-
freada, simplesmente horrível."  

3) "Nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos 
não ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode 
estar muito longe."  

4) "Essa juventude está estragada até o fundo do 
coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles 
jamais serão como a juventude de antigamente. A 
juventude de hoje não será capaz de manter a nossa 
cultura."  

Após ter lido as quatro citações, ficou muito satisfeito 
com a aprovação que os ouvintes davam às frases. Então, 
revelou a origem delas:  A primeira é de Sócrates (470-399 
a.C.) 

A segunda é de Hesíodo (720 a.C.) 
A terceira é de um sacerdote do ano 2000 a.C. 
E a quarta estava escrita em um vaso de argila descober-

to nas ruínas da Babilônia e tem mais de 4000 anos de exis-
tência.

Dia desses, diante de um programa de TV em que 
jovens davam uma inequívoca demonstração de ignorân-
cia, frivolidade e desrespeito por idéias e conceitos consa-
grados, surpreendi-me fazendo, em casa, comentários 
negativos sobre nossa atual juventude, exatamente pareci-
dos com os que constam nos textos atribuídos a Sócrates, 
Hesíodo e a sacerdotes de épocas ainda mais remotas, em 
documentos encontrados em escavações arqueológicas. 

Confesso que, ao ler os aludidos textos, fiquei perplexo. 
Será que todas as gerações que os sucederam tiveram as 
mesmas dúvidas? Será que estamos apenas repetindo luga-
res-comuns?

Isso, todavia, não invalida minha decepção com o esta-
do de indiferença com que se comporta a maior parte de 
nossa atual juventude. A única esperança que me sustenta é 
a hipótese de que, em meio a essa maioria de imbecis e 
relapsos que a representa, reste uma ínfima parcela de 
indivíduos diferenciados que venham, no futuro imediato, 
deter o poder de decisão - uma minoria que permita o cres-
cimento e o aperfeiçoamento de nossas instituições e de 
nossa cultura. 

E quando digo “nossa”, refiro-me ao contexto mundial; 
não apenas brasileiro. Assim sendo, temo pelo futuro da 
humanidade, porque nunca assisti a uma degeneração tão 
acentuada de hábitos, de valores e de costumes. Nunca 
testemunhei uma indiferença tão generalizada pelas coisas 
que, de fato, têm alguma importância. 

Por isso mesmo, não me comovo com mensagens que 
visam a nos dar lições baseadas na história e, sobretudo, a 
minimizar a importância da incompetência que campeia 
entre aqueles que irão nos suceder.

Não consigo esquecer que, nas eras mais pregressas, 
não havia tanto consumo dessa famigerada cervejinha que 
leva ao alcoolismo e ao uso de drogas cada vez mais pesa-
das e que se transformou em 'must' obrigatório até entre 
mocinhas; nunca ouvi música mais degenerada e desprovi-
da de qualidade. Nunca vi tanta rejeição à leitura. Nunca vi 
tanta degeneração no manuseio da palavra escrita e falada. 
Nem havia, nas entrelinhas dos meios de comunicação, a 
idéia deformada e criminosa de que a droga é inocente, não 
passando de uma opção e, assim por diante, numa tenden-
ciosa e sub-reptícia campanha de destruição de valores e de 
costumes que redundarão, inevitavelmente, na deteriora-
ção daquilo que chamamos - ou chamávamos até recente-
mente - de família. 

Em outras palavras, nunca vi tanta superficialidade, 
tanto cinismo, tanta indiferença e tanta incompetência 
como a que prevalece entre os moços atuais. Assim sendo, 
apesar do exemplo em questão, continuo muito pouco oti-
mista com o futuro imediato da humanidade e, em especial, 
do Brasil.

E insisto: - nossa geração era bem melhor.
Dizer que o tempo, a idade e o inevitável amadureci-

mento pessoal se encarregarão de consertar tudo é excesso 
de otimismo. É falta de senso crítico. 

Em minha opinião, a maior culpa cabe, sobretudo, à 
televisão e, em menor grau, à internet, que, em meio a raros 
enfoques válidos e construtivos, só veiculam irrelevâncias 
e banalidades. E que tiraram o jovem dos livros. 

E continuo achando que está tudo uma grande bosta, 
que cresce a cada dia. 

Fonte: JB News

Dr. Mário Gentil Costa

Médico e Escritor
Florianópolis - SC

Contato: magenco@terra.com.br

Minha geração tem um cacoete: quem não morreu 
ficou velho. Mas não pense que minha geração é dessas 
que passam pela vida impunemente. Não. Minha geração 
é bicho feral. Minha geração disse a que veio. Não apenas 
disse, mas fez o que prometeu fazer: mudar o mundo. 
Olhe que não é uma tarefinha à-toa do tipo construir uma 
Transamazônica ou uma Ferrovia Note-Sul, que são obras 
de vulto, mas têm, até certo ponto, apenas impacto local. A 
nossa geração é maior: veio para mudar o mundo. E 
aprontou.

Minha geração é essa que brotou no início dos anos 50 
do século passado e foi o fermento de todos os 
movimentos undergrounds. A gente inventou a minissaia, 
o topless, a calça Lee, a sandália franciscana, a liberdade 
individual. A gente inventou a pílula, disseminou os 
alucinógenos e  adotou o desbunde como um 
comportamento bacana. A gente clamou por liberdade, 
repactuou os costumes. Adorou Sartre, Marx e Godard. 
Devorou Salinger e Kerouac. Botou mochila nas costas, 
pegou carona com gente estranha, rodou o mundo sem 
direção, fez sexo livre e dançou rock n' roll na lama em 

Woodstock. Relinchou com Jane Joplin nas noites de 
doideira e a ala mais certinha até amou os Beatles e os 
Rolling Stones.

A gente botou fogo em Paris, em 68, num ato de 
celebração da felicidade levada às raias da loucura. Foi 
uma coisa tão estupenda que até Sartre, um de nossos 
ideólogos, morreu sem entender direito o que realmente 
houve e quais os verdadeiros desdobramentos naquele dia 
de sagrada fúria. A gente pegou em armas, montou uma 

guerrilha na selva de Xambioá para demolir a ditadura. 
Vestiu camiseta de Guevara, sequestrou aviões, arrombou 
cofres, cortou cana em Cuba, paparicou Allende e fugiu 
pra Moçambique num voo desgovernado. Os mais 
tímidos, ou que estavam na bêca, puxando cabo de enxada 

como eu, deliraram diante dos radinhos de pilha e 
passaram procuração para Chico e Caetano conduzirem 
suas tochas. Na primeira oportunidade sumiram no 
mundo. Nosso estilo de vida foi o caldo para a 
disseminação do vírus HIV.

Um dia a gente voltou para casa, meteu a cara no 
trabalho. Inventou as redes sociais, criou novos jeitos de 
se relacionar em todos os ambientes. Mimou os filhos com 
supérfluos e plumas da psicologia mal entendida. 
Fermentou o PIB do mundo num nível jamais imaginado. 
Encheu as ruas e becos de automóveis. Ligou o dane-se 
nas emissões de gás estufa. A gente foi o cróis.

Olha, não foi pouco o que a minha geração fez. 
Nenhuma outra geração fez tanto quanto a nossa. Para o 
bem e para o mal. Porque não há quem faça uma coisa sem 
estragar outra. A vida ficou melhor e pior: muito mais 
intensa.

Nosso rescaldo é triste como o rescaldo de qualquer 
grande incêndio. Nossos procuradores Caetano e Chico 
estiveram por último defendendo a censura às biografias. 
Nossos revolucionários políticos, ou estão presos na 
Papuda pelos crimes do Mensalão ou estão aparelhando o 
Estado para o exercício do poder pelo poder. Nossos filhos 
e netos formaram as gerações mais psicadas da história, 
fomentando uma sociedade em que as drogas e a violência 
atingem proporções epidêmicas. Coisas menores, como a 
Transamazônica e a Norte-Sul ficaram inconclusas ad 
eternum. Mas uma coisa posso lhes assegurar: depois da 
nossa intervenção, nada mais será como foi um dia.

Por tudo isso, pelo sim e pelo não, tenho que confessar: 
dá saudade até do que era pra ser e não foi.

Fonte: Revista Bula

Edval Lourenço
Escritor

Goiânia - GO
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O 13º Distrito do GOB-ES iniciou a série de reuniões 
conjuntas que são realizadas reunindo as Lojas  
Fraternidade e Luz, Presidente Roosevelt, Fraternidade 
Universal V, Willian Nemer,  Neto Caiado, Avides Fraga 
e União Capixaba (Veja as Fotos) . A escolha desta 
primeira sessão não poderia ter sido melhor, visto que a 
Loja anfitriã, Fraternidade e Luz passou por uma reforma 
total de seu templo, realizando um belo trabalho de 
arquitetura , unindo a beleza a simplicidade do REAA.

Estavam   presentes à sessão, representantes de todas 
as Lojas do 13º Distrito com a presença maciça dos 
Veneráveis Mestres que dirigem estas Lojas, e lideranças 
Maçônicas do GOB-ES e de Lojas co-irmãs de outros 
Orientes. O clima foi de grande confraternização e ao 
mesmo tempo de reconhecimento da responsabilidade 
que paira sobre os ombros dos Maçons que representam 
estas Lojas.

Na oportunidade, foi divulgada a programação das 
Sessões, reuniões festivas e demais ações a serem 
desenvolvidas no âmbito do 13º Distrito incluindo a 
Reunião de Veneráveis e Oradores das Lojas (05.04.2014 
– Sábado) e o Seminário de Ritualística dos Graus I, II, 
III, e MI (14.06.2014-Sábado), bem como do trabalho de 
preparação para o lançamento do 2º número da Revista 
Maçonaria em Foco.  O Tempo de Estudos  constou de 
uma apresentação da relação filosófica, religiosa e 
histórica do Salmo 133, apresentada pelo Ir.’. Vilson 
Carlos Gomes Coelho. membro da Loja  da Fraternidade 
e Luz.

Na ocasião foi alertado aos Irmãos sobre a necessida-
de de um   melhor posicionamento da Ordem junto a 

sociedade no que diz respeito aos problemas sociais, 
econômicos e políticos que assustam a sociedade 
brasileira e culminam em atos de violência e desrespeito a 
lei e a convivência humana.

O eminente Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha 
se posicionou de maneira franca e objetiva quanto as 
influencias negativas que a atual política econômica, 
social e partidária adotada pelo atual governo federal vem 
exercendo sobre a sociedade brasileira, conclamando os 
maçons a se posicionarem de forma ordeira e intelectual-
mente objetiva, no sentido a mudar os rumos do pais de 
forma a aproximá-lo da busca do bem estar dos cidadãos 
e fortalecimento do Estado.

Por Nicodemos Alves de Aguiar Junior
Coordenador do 13º Distrito Maçônico do GOB-ES

Foi  real izada na Loja 
Maçônica Praia da Costa nº 
2982, Or.’. de Vila Velha-ES, a 
iniciação do profano Ronil 
Assis Duarte, em uma cerimô-
nia bastante concorrida com a 
presença de vários visitantes, 
inclusive um especial que veio 
de Goiás – Raul Adão Duarte, 
que emocionado fez um belo 
discurso em homenagem ao 
iniciado que é seu filho.

A cerimônia contou com a 
presença do Grão Mestre 
Estadual, Américo Pereira da 

Rocha que também é membro 
da Loja Praia da Costa e que 
disse compreender a emoção 
sentida pelo irmão Raul Duarte, 
pois há três anos também 
iniciou nos nossos Augustos 
Mistérios seu filho que também 
se chama Américo .

Após os trabalhos,  os 
visitantes e convidados foram 
r e c e p c i o n a d o s  p e l a 
Fraternidade Feminina no 
Salão de Festas onde um belo 
jantar foi servido.

A Loja Mario Rodrigues Freitas Nº 4287. Oriente de Vitó-
ria-ES, realizou a sua 1ª Iniciação, sendo admitido na ordem 
05 novos irmãos. Na oportunidade estiveram presentes 14 
lojas, 37 irmãos visitantes e 14 irmãos do quadro dentre eles 
varias autoridades maçônicas.

O Venerável Mestre Wilson Marques de Moraes presidiu 
a sessão com muita emoção e harmonia. dentre as lojas , este-
ve presente em comitiva a loja 22 de Agosto capitaneada pelo 
seu  Venerável Mestre Renato Trevisani, o mesmo fez breve 
palestra para as  cunhadas que receberam os seus buquês e 
luvas no interior do templo. 

A Loja “União e Igualdade” está 
feliz por ter realizado a sua primeira 
Sessão Magna de Filiação. O Amigo e 
Irmão Sebastião Aladin Ramaldes de 
Moura foi quem, no dia 11 de março de 
2014, nos deu o prazer de se Filiar em 
nosso Quadro.

Os Irmãos que compareceram, não 
eram muitos, mas estavam satisfeitos e 
felizes por estarem participando de uma 
cerimônia que marcará para sempre a 

Loja e o Irmão que a ela se filiou
Agradecemos a presença dos 

Irmãos que prestigiaram esse grandioso 
evento, dentre eles o Irmão Fernando 
Tava res  Nery  da  Lo ja  “União 
Liberdade e Justiça”, do Oriente de 
Manhuaçu-MG.

Ao final da Sessão foram todos 
convidados a participar de saboroso 
jantar, ofertado pela Loja e o Irmão 
Filiado.

Fatos & Flashs
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