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G
ostaríamos de chamar atenção para um termo de uso 
recente no campo da pedagogia, chamado “letramen-
to”. Esse termo deriva do inglês “literacy”, significan-

do, em sua acepção, “condição de saber ler e escrever”. Não 
só a condição técnica de saber ler e escrever, mas, também a 
de assimilar o que está escrito, a de interpretar o texto em si.

Quando uma pessoa sabe ler, mas não consegue compre-
ender o que está escrito, podemos dizer que tem o nível de 
letramento muito baixo. O nível de letramento poderá ser 
consideravelmente, aumentado com a prática da leitura, prin-
cipalmente, quando praticada em cima de bons textos. Quanto 
mais textos alguém é capaz de ler e entender, mais letrado é. O 
mesmo acontece com a escrita. Quanto mais material escrito 
alguém é capaz de produzir, mais letramento tem. E não adi-
anta produzir, apenas, em quantidade. É preciso ampliar o 
leque de possibilidades, ou seja, ler muitas coisas diferentes e 
saber o que fazer com elas. 

Lamentavelmente, observamos alguns Irmãos, investidos 
no cargo de Vigilantes em suas Lojas, ministrando instruções 
com um nível de letramento muito abaixo do esperado. Se já 
não bastasse o desrespeito à pontuação durante a leitura da 
parte que lhes cabe da instrução, ao término da mesma, não 
apresentam, sequer, um breve comentário, demonstrando 
desconhecimento do tema e incapacidade de interpretação de 
seu conteúdo.

Em conversa com um amigo, Juiz de Direito aposentado, 
este nos confessou constrangido que o nível de letramento de 
certos advogados era tão baixo, que, por diversas vezes, che-
gou a solicitar-lhes que melhorassem a qualidade da redação 

de suas petições, pois mais acusavam do que defendiam seus 
próprios clientes, dada a incapacidade de eles transcreverem 
o relato dos fatos. A prática constante da leitura e da escrita é 
de fundamental importância em nossa vida diária.

Esta matéria visa à conscientização da importância disso. 
Por consequência, tem contribuído para o aumento do nível 
do letramento de nossos leitores.

Adotamos, há algum tempo, em especial quando me faço 
presente nas reuniões dos Altos Graus, levar um livro, maçô-
nico ou não, para sortear aos Irmãos presentes. Tal prática visa 
a estimular a leitura, elevar o nível cultural e contribuir, com 
isso, para elevar o nível de letramento dos Irmãos.

O povo brasileiro lê, espontaneamente, pouco mais de 1 
livro por ano, enquanto na Espanha esse índice chega a 10,3. 
De fato, implantou-se, no Brasil, a cultura do não ler. Nos 
países desenvolvidos essa média anual é de 10 obras lidas. Na 
França são 25 livros por ano! Num estudo da Unesco realiza-
do em 52 países, o Brasil ocupou a 47ª posição. 

Quem pensa que o desinteresse pelas letras é um mal do 
Terceiro Mundo está enganado. Em 2011, Buenos Aires foi 
eleita a Capital Mundial do Livro pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). 
No páreo, estavam, ainda, outras duas cidades do continente: 
Caracas (Venezuela) e Havana (Cuba). 

O hábito da leitura deveria, desde cedo, ser cultivado em 
casa, estimulando as crianças e os jovens, de certo, esse qua-
dro seria mais animador. Mas nem tudo está perdido. Temos 
visto algumas iniciativas interessantes de parte de algumas 
empresas, ONG's e voluntários, criando bibliotecas, distribu-
indo livros, realizando concursos de redação, poesia, etc.

Na Maçonaria temos as Academias Maçônicas de Letras, 
que têm como principal objetivo incentivar o estudo e a pes-
quisa. Participo de algumas delas pelo Brasil e trata-se de um 
trabalho altruístico, reunindo valorosos Irmãos de diversas 
Lojas, em um intercâmbio cultural. Os trabalhos apresenta-
dos nas Academias são direcionados para as Lojas Maçôni-
cas, servindo de Quarto de Hora de Estudos e incentivo para 
construção de Peças de Arquitetura dos Irmãos.

Atualmente, ocupando o honroso cargo de Grande Biblio-
tecário do Supremo Conselho do Grau 33° do REAA da Maço-
naria para a República Federativa do Brasil, buscamos em 

nosso acervo disponibilizar inúmeras obras literárias, muito 
delas raras, para a livre consulta dos Irmãos. A frequência 
diária em nossa Biblioteca, ainda, está muito aquém do que 
esperávamos. Temos em mente que o Maçom é um buscador 
da verdade, um pesquisador dos mistérios, muito embora, o 
que se percebe é que, sendo ele parte da sociedade, sofre da 
nefasta influência de não ter o hábito da leitura.

É comum encontrarmos Peças de Arquitetura de Irmãos 
no sistema “Ctrl + C / Ctrl + V” - o conhecido copiar e colar da 
Internet. Sinceramente, não entendo tal prática, quem assim 
procede, pensa que está enganando a quem? A meu ver a si 
próprio, pois entrar para uma Escola de Iniciação, como a 
Maçonaria, verdadeiro repositório de ensinamentos de anti-
gas escolas de mistérios, e desperdiçar a singular oportunida-
de de angariar tão nobres ensinamentos é, na minha ótica, 
lesar sua própria evolução.

Tais Irmãos, por incrível que possa parecer, chegam à 
plenitude dos direitos maçônicos e passam a ser guias de 
outros Irmãos, na verdade, um retrato caótico: cegos guiando 
cegos, pois ensinar o que não se assimilou, é o mesmo que se 
lançar à beira do precipício de olhos vendados. 

Enfim, o hábito da leitura tem um papel importantíssimo 
em nossas vidas, principalmente para nós, em nossa vida 
maçônica, pois, além da necessidade de nos enveredarmos no 
estudo dos mais diversos temas, a fim de nos facilitar o enten-
dimento de nossas instruções, precisaremos, um passo mais à 
frente, desenvolver, fundamentalmente, a hermenêutica – a 
capacidade de interpretar textos filosóficos e Sagrados. 

Bem, desculpe-me a sinceridade, mas se conseguirem ler, 
respeitando a pontuação e entenderem o que ousaram ler, já 
será um enorme passo em termos de letramento. Quanto à 
hermenêutica... Bem, isso seria exigir demais! Tal capacidade 
se reserva aqueles que, de fato, entenderam os ensinamentos 
do 2º Grau e despertaram sua Quintessência – Mental Abstra-
to – pois, sem o seu despertar, jamais, adentrarão às entreli-
nhas dos mistérios e defrontarão com o que nos reserva os 
excelsos ensinamentos maçônicos.

Fiquemos por aqui!

Opinião

Ir Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

O Malhete desde sua fundação, 
sempre buscou levar ao público uma 
informação de qualidade, com o dese-
jo de aproximar seus leitores ao 
mundo maçônico. Desta forma, sem-
pre buscamos parceiros que legiti-
massem esse desejo, parceiros que 
possuem o compromisso com a quali-
dade e com a ética. Assim, firmamos 
na última semana a parceria com uma 
das maiores empresas de varejo do 
Brasil, O Magazine Luíza! São quase 
60 anos de história de uma família que 

conseguiu superar todas as dificulda-
des enfrentadas com a frágil econo-
mia Brasileira, com a responsabilida-
de e seriedade que todos nós consu-
midores merecemos. 

A partir de hoje nossos leitores pode-
rão  adqu i r i r,  a t ravés  do  s i t e 
https://www.magazinevoce.com.br/m
agazinemalheteshop de forma segura 
e com a garantia do MAGAZINE 
LUIZA,  milhares de produtos; que 
chegarão a suas casas com rapidez e 
eficácia! Além de ter acesso a mais 

este recurso, ao efetuar as suas com-
pras, estarão colaborando para o cres-
cimento desta obra que há 6 anos 
presta serviço a comunidade  maçôni-
ca. 

A todos os Irmãos leitores e demais 
parceiros, nosso muito obrigado! 
Boas compras à todos! 
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A palavra materialismo deriva da palavra latina 
matéria. Esta, por sua vez, vem de “mater”, que 
significa “mãe”. Atualmente a ciência é capaz de 

dar respostas a um grande número de perguntas que antes 
eram deixadas por conta da imaginação das pessoas. As 
ciências modernas vêm definindo explicações mais com-
plexas sobre como o universo e a Terra podem ter surgido. 
Hoje muitas pessoas afirmam que têm uma visão científi-
ca da vida. Elas se intitulam materialistas ou naturalistas. 
Segundo eles, muitas questões sem resposta serão resolvi-
das quando a ciência tiver desenvolvido novos métodos e 
técnicas. E mais, para os materialistas não há nenhuma 
força ou poder espiritual, a consciência humana é apenas 
um produto de seu cérebro, que nada mais é que um siste-
ma extremamente complexo. Quando se fala de materia-
lismo como uma filosofia, estamos falando de duas coisas 
distintas: Materialismo filosófico e materialismo ético.

O materialismo filosófico é a convicção de que todos 
os fenômenos do mundo podem ser atribuídos a condições 
físicas. Não há forças espirituais agindo independente-
mente das leis físicas. A realidade é composta unicamente 
de matéria, ou natureza. O materialismo ético é uma visão 
da vida, ou uma atitude perante a vida, que dá importância 
aos benefícios materiais e ao prazer físico. 

Os primeiros filósofos gregos, que surgiram a partir do 
século IV a.C., são chamados de filósofos naturais, porque 
estudavam a natureza. Seu objetivo era revelar os segre-
dos da natureza sem envolver explicações místicas ou 
re l ig iosas .  Um desses  fi lósofos  na tura i s  fo i 
DEMÓCRITO (460-370 a.C.). Ele criou uma explicação 
materialista onde tudo o que existe é composto apenas por 

átomos e espaços vazios. Os átomos são (seriam) indivisí-
veis (a palavra grega “átomos” significa “indivisível”). Os 
átomos também devem ser eternos e não criados, porque 
nada pode se materializar do nada. E nada do que existe 
pode se tornar nada. O filósofo EPICURO (341-270 a.C.) 
concordava com o atomismo de Demócrito mas ao 
mesmo tempo lançou a ideia de um materialismo ético. 
Para ele, a ética, que é a arte de bem viver, se resumia em 
obter o maior prazer possível e evitar todas as formas de 
desprazer. Diferentemente dos animais, o homem possui a 
capacidade de planejar sua vida. Para ele o “prazer” não 
era sinônimo de deleite sensual, mas valores como a arte e 
a amizade deviam ser abordados. Epicuro acreditava que 
uma das coisas mais importantes para se levar uma vida 
feliz era vencer o medo da morte. “A morte não nos afeta”, 
disse: “Pois enquanto estamos vivos, a morte não está 
conosco e quando ela está conosco, não existimos mais”.

O materialismo de épocas mais recentes veio na esteira 
da nova compreensão do mundo: a Terra é um dos muitos 
planetas que orbitam em volta do Sol. ISAAC NEWTON 
(1643-1727) afirmou que as mesmas leis do movimento se 
aplicam ao universo inteiro. Todas as mudanças na nature-
za são governadas pela lei da gravidade e pelas leis do 
movimento. Pode-se dizer que a física de Newton deu a 
linha no que podemos chamar de materialismo mecanicis-
ta, ou imagem mecanicista do universo.

Durante o século XIX, o materialismo mecanicista foi 
perdendo força para uma visão mais orgânica dos proces-
sos naturais. Palavras como natureza, evolução e cresci-
mento ganharam ênfase. No campo da biologia, 
CHARLES DARWIN (1809-1882) apresentou uma 
explicação naturalista sobre a evolução da vida na Terra. 
Sua teoria dizia que as plantas e os animais se desenvolve-
ram numa contínua luta pela sobrevivência na qual ven-
cem os mais fortes e mais bem equipados. Darwin deno-
minou esse processo de “seleção natural”. Os chamados 
“darwinistas sociais” procuraram transferir o princípio da 
seleção natural para a sociedade humana, acreditando que 
até mesmo entre as pessoas deve vigorar o princípio da 
sobrevivência dos mais aptos.

Desde o início do século XX as ideias naturalistas tam-
bém prevaleceram na psicologia. SIGMUND FREUD 

(1856-1939) acreditava poder demonstrar que a vida men-
tal do ser humano é dominada pelo princípio sexual. O 
fato de permanecer insatisfeita a vida sexual do indivíduo, 
ou seus “instintos naturais”, pode, em casos extremos, 
levar a distúrbios psiquiátricos.

Os materialistas modernos procuram ter uma visão 
científica da realidade. A crença em deuses é rejeitada. O 
conhecimento que o homem tem do mundo é obtido 
somente por meio da experiência e da percepção sensori-
al. O materialismo é, portanto, empírico (derivado de 
experimento ou de observação da realidade). Da mesma 
forma que o pensamento astronômico moderno, os mate-
rialistas creem que o universo começou há cerca de 15 
bilhões de anos. Toda a matéria estava então comprimida 
numa grande massa que, por sua densidade, explodiu. As 
galáxias, as estrelas e os planetas são resultado dessa 
explosão, o “Big Bang”. Nosso planeta passou a existir há 
4,6 bilhões de anos. Os materialistas em geral são céticos 
quanto à ideia de que nosso planeta é sem-par neste vasto 
universo. Talvez o universo esteja pulsando de vida.

Muitos cristãos e humanistas compartilham dessa 
visão científica do universo. O que é peculiar aos materia-
listas é o fato de acreditarem que nossa moderna imagem 
do mundo exclui a ideia de qualquer tipo de criação religi-
osa. Até mesmo cientistas que são cristãos costumam 
basear suas pesquisas no chamado “ateísmo metódico”. 
Isso significa que veem o mundo como se não existisse 
nenhum deus. Os materialistas filosóficos vão mais além: 
negam já de início a existência de deus. São conhecidos 
como “ateus teóricos”.

Não há, geralmente, nenhuma contradição entre uma 
visão materialista e a caridade, por exemplo, ou o respeito 
pela dignidade humana. Contudo, o respeito pela sacrali-
dade da vida e sua inviolabilidade pode não ser prioritário 
para os indivíduos de convicções materialistas. 

Pesquisa e adaptação do texto:
Irmão Antônio César Dutra Ribeiro -MI 

Membro da ARLS	“Cavaleiros da Justiça”, nº 
3.679,

Oriente de Vitória – GOB-ES

ARLS “Cavaleiros da Justiça”

acduri@hotmail.com

Geral

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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Sou muito agradecido aos amigos e amigas, leitores de 
todo o Brasil, que inclusive compartilham pela internet 
nossos artigos publicados aos sábados pelo "Diário da 

Manhã". Encontro que me traz enriquecimento com novas 
amizades, na maioria nos distinguindo em concordância, 
outros a quem considero, valorizo e agradeço da mesma 
forma pelas sugestões e críticas às abordagens aqui publica-
das. Produzo este, em fraternidade ao maçom José Augusto 
Moreira Leme, Deputado Federal Maçônico da Loja "Inde-
pendência" nº 131, fundada em 23 de novembro de 1867, na 
progressista e histórica "Campinas", de São Paulo. Um dos 
muitos que nos compartilham  pela sua extensa agenda. 
Falou-nos de Campos Sales. Quem foi Campos Sales?

Manuel Ferraz de Campos Sales, nasceu em Campinas - 
São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 1841 e morreu em Santos 
na data de 28 de junho de 1913, com 72 anos. Autor de ações 
marcantes e eternas na história do Grande Oriente do Brasil 
como maçom e estadista em nosso país, ocupando altos car-
gos, coroados pela eleição com 57 anos para presidente da 
República, que exerceu de 15 de novembro 1898 a 15 de 
novembro de 1902, antecedido por Prudente de Morais e 
sucedido por Rodrigues Alves. Recebeu alta confiança da 
população brasileira, totalizando 420.286 votos contra 
38.929 do seu principal oponente, Lauro Sodré.

Com 22 anos, concluiu o curso de Direito, de imediato 
montando seu escritório, com intenso exercício profissional 
em paralelo com atividade política, como republicano históri-
co que foi. Entre os cargos para os quais foi eleito registramos. 
Vereador, deputado provincial (o que é hoje o deputado fede-
ral), de 1867 a 1889. Com a proclamação da república foi 
nomeado ministro da justiça. Senador, presidente do estado 
de São Paulo em 1896, quando renunciou para ser candidato a 
presidência da República. Teve sérias divergências com o 
ministro da Fazenda, também maçom, Ruy Barbosa, quando 
foi criado um sistema emissor que se baseava em lastreamen-
to por apólices da dívida pública, fator destacado na crise 
financeira conhecida como Encilhamento.

Assumiu o mais alto cargo do país em época que a econo-
mia, baseada na exportação de café e borracha não ia bem. A 
desvalorização da moeda causava inúmeros problemas. Seu 
governo não teve influência  política e deles ficou longe, logo 

de início expressando sua visão:
"Entendi dever consagrar o meu governo a uma obra pura-

mente de administração, separando-o dos interesses e paixões 
partidárias, para só cuidar da solução dos complicados pro-
blemas que constituem o legado de um longo passado. Com-
preendi que não seria através da vivacidade incandescente das 
lutas políticas, aliás sem objetivo, que eu chegaria a salvar os 
créditos da nação, comprometidos em uma concordata com 

os credores externos".
Seu ministério foi de técnicos não ligados à política parti-

dária.
Na economia decidiu que a resolução do problema da 

dívida externa era o primeiro passo a ser tomado. Em Lon-
dres, Campos Sales e os ingleses estabeleceram um acordo, 
suspendendo o pagamento dos juros da dívida externa por 3 
anos, e o seu pagamento por 13 anos, iniciando a ser quitada 

em 1911, com o prazo de 63 anos, ficando hipotecadas aos 
banqueiros ingleses, as alfândegas do Rio de Janeiro e Santos. 
Em seguida partiu para o saneamento econômico, combaten-
do a inflação, não mais emitindo dinheiro e retirando de 
circulação uma parte do papel moeda emitido pelos governos 
anteriores. Combateu o déficit orçamentário, reduziu as 
despesas e aumentou a receita, cortando o orçamento do 
governo federal.

Estadista corajoso, determinado, mas que não conquistou 
a simpatia popular do povo do Rio de Janeiro. Retirou-se 
tranquilo e com a consciência do dever cumprido, embora 
tenha sido vaiado pela população carioca, no trajeto entre o 
palácio da presidência e o trem que tomaria de volta à São 
Paulo. Mas transmitiu ao seu sucessor Rodrigues Alves "Uma 
casa em ordem, com a escrita equilibrada, tendo como saldo 
sua probidade, tolerância e a firmeza, com quem respeitara os 
seus compromissos de governo". Já em São Paulo, foi recebi-
do com aplausos populares. Estudantes da faculdade de direi-
to, tentaram articular, sem sucesso a sua volta a presidência da 
república. Em 1909 voltou à política, como senador e foi no 
exercício deste cargo que a morte veio encontrá-lo em 1913.

Este é um maçom, cidadão que há quase 150 anos atrás 
tinha visão e coragem, valor ausente dos administradores 
públicos de hoje. O Brasil a cada dia que passa torna-se admi-
nistrado pelos interesses políticos partidários, tão combatidos 
por Campos Sales. Ruas, avenidas, bairros e praças recebem 
seu nome, homenagens também prestadas com as denomina-
ções das cidades de "Campos Sales", no Ceará e Salesópolis, 
em São Paulo.

Faço um registro especial e agradeço ao maçom e historia-
dor Francisco Stolf Netto, integrante  da Loja Maçônica 
"Independência" nº 131, onde Campos Sales iniciou, após 
uma semana de sua fundação, ocorrida em 23 de novembro de 
1867. É portador da Comenda Dom Pedro I, de quem me vali 
para escrever em síntese, sobre o maçom e presidente da repú-
blica, Manoel Ferraz de Campos Sales. Loja sediada no cen-
tro de Campinas, exatamente na Av. Dr. Campos Sales e que 
com muito vigor participava e participa ativamente com seus 
membros, da vida social e política da cidade, da região e da 
nação. Foram seus fundadores, Pedro Ernesto Albuquerque, 
Joaquim de Oliveira, Antônio Firmino de Carvalho e Silva, 
José Bento Pereira dos Santos, José Henrique Ponter, João 
Lopes da Silva, José Ribas D'Avila, Benedito Camargo 
Pedroso, José de Souza Teixeira, José Manuel Cerqueira 
Cezar, Francisco Pedroso da Silva Barros, liderados por Joa-
quim Vieira de Carvalho.

Hoje é administrada por uma diretoria composta por Mar-
cos Antônio da Costa, Lúcio Antonio Geraldi, Paulo Sérgio 
Nonatto de Carvalho, Marino De Tella Ferreira, Paulo Rober-
to Policastro, Edson Tomaz e Zilião, Antonio Augusto Kauã, 
José Augusto Moreira Leme e José Alberto Brigo.

O Brasil precisa muito de "Maçom e Presidente da Repú-
blica", como Manuel Ferraz de Campos Sales.

IrBarbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto
do Grande Oriente do Brasil

barbosanunes@terra.com.br.

Geral

Presidente Campos Sales

http://www.digitronbalancas.com.br
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Um homem livre e de bons costumes

Texto: *Irmão Alvim José Costalonga

Faleceu no último dia 13 de abril do ano em curso, o 
nosso amado e querido Ir:. Luiz Guilherme Paterli-
ni, um dos expoentes máximos da maçonaria capi-

xaba , vítima de uma grave doença ( aplasia medular) 
diagnosticada em 02/10/13, causando uma grande como-
ção no mundo maçônico e profano.  

Foi um guerreiro, lutou bravamente para recuperar a 
sua saúde, mas infelizmente foi vencido,  apesar de toda a 
dedicação de sua equipe médica, esposa, filhos, amigos e 
de todos os seus dedicados irmãos, me permitindo desta-
car os Irmãos Alcy Ribeiro da Costa e Ronald dos Santos 
Costa, este último, 1º Vigilante da LOJA MAÇÕNICA 
JOACY PALHANO, que não mediram esforços para 
minizar os sofrimentos do nosso Irmão Paterlini, não nos 
cabendo discutir os desígnios divinos, mas apenas de 
agradecer ao Grande Arquiteto do Universo pelos seus 64 
anos de vida entre nós.

O Ir:. Paterlini, foi sepultado no dia 14/04/14, com 
honras militares e maçônicas no Cemitério Jardim da Paz 
, na Serra – ES, onde centenas de irmãos e profanos acor-

reram aquele local para se despedirem.  
Deixou viúva, nossa cunhada Sônia Maria Torrezani 

Paterlini, e os filhos, nossos sobrinhos,  Marcelo, Renata 
e Leticia, e uma grande lacuna em todos os nossos cora-
ções.

Quem foi o Ir.'. Paterlini ?
Na vida profana, era Coronel da Reserva Remunerada 

da PMES, onde ingressou em 1968, tendo sido declarado 
ASPIRANTE A OFICIAL pela Academia da Polícia Mili-
tar de Minas Gerais em 1970.   Fomos contemporâneos 
na nossa formação profissional naquela Academia Militar 
e servimos por mais de trinta anos na nossa gloriosa Cor-
poração, e esta, juntamente com o Corpo de Bombeiros 
Militar, em forma de reconhecimento e gratidão pela rele-
vância de serviços prestados a sociedade capixaba  lhes 
prestaram merecidas e significativas homenagens por 
ocasião de suas exéquias.   

Fui testemunha de sua carreira brilhante nas Corpora-
ções Militares, tendo exercido os seus mais altos cargos, 
tanto no Corpo de Bombeiros, como na Polícia Militar,  
tendo inclusive, sido o seu Comandante Geral e também, 
Secretário Chefe da Casa Militar do Governo do Estado.

Oficial honrado, digno, ético, probo, culto, espirituali-
zado, inteligente e de caráter íntegro, em todos os cargos 
que ocupou, obteve o reconhecimento e o respeito de seus 
subordinados e superiores hierárquicos, honrando e dig-
nificando as Corporações que serviu com denodo, altivez, 
seriedade e responsabilidade.

E na Maçonaria ?
Bem, isto é um capítulo a parte.    Não há como se falar 

em Maçonaria no Espírito Santo sem pronunciar o nome 
do Ir:. Paterlini, pois esses se completam e se fundem.     

 Foi um esmerado discípulo do grande Ir:. JOACY 
PALHANO, que inclusive deu nome a nossa Loja, e da 
qual foi um dos seus fundadores em 14/03/1990. 

Posteriormente,  nessa mesma LOJA , exerceu a sua 
venerança por três proveitosos e fecundos períodos.

O Ir:. Paterlini, foi reconhecidamente um dos maiores 
ícones e uma das figuras mais proeminentes da Maçona-
ria do ES, quiçá do Brasil. 

 MAÇOM, com todas letras maiúsculas, um dos maio-
res conhecedores da doutrina maçônica, uma liderança 

sadia, um mestre na arte de divulgar e ensinar as práticas 
maçônicas, e considerado  por muitos, como uma enci-
clopédia maçônica ambulante.      

Exímio  praticante  dos ideais maçônicos, estudioso, 
despojado de quaisquer vaidade, desprendido, humilde, 
generoso, atencioso e pronto a atender aqueles que neces-
sitavam dos seus préstimos.

Dedicou grande parte de sua vida a Maçonaria, respi-
rava e transpirava maçonaria 24:00 horas por dia, tinha 
um enorme prazer e alegria em  estar reunido com os 
Irmãos, sendo um frequentador assíduo de diversas 
LOJAS do Estado, e tinha como hábito abraçar  os Irmãos 
com o coração. 

Por oportuno, cabe aqui, dirigir os nossos especiais 
agradecimentos a sua dedicada e pranteada esposa e 
nossa cunhada e filhos (sobrinhos) pelos momentos que 
lhe subtraímos do convívio do seu lar.

Foi merecedor, talvez em caso inédito na Maçonaria 
Brasileira, quiçá do mundo, de uma sessão ordinária em 
sua homenagem que a sua LOJA JOACY PALHANO lhe 
proporcionou através de vídeo conferência, no dia 
17/12/13, quando o Ir:. Paterlini guardava o leito em sua 
residência.    Foi sem dúvida, para muitos que presencia-
ram aquela sessão maçônica, a mais linda e emocionante 
já vista num templo maçônico. 

A Maçonaria do ES, certamente,  ficou mais pobre 
com a subida do Ir:. Paterlini para o Oriente Eterno, e de 
forma muito especial a LOJA JOACY PALHANO, que 
perdeu a sua grande referencia, e como costumávamos 
dizer, a LOJA JOACY PALHANO diferentemente das 
demais respeitáveis LOJAS, ao invés de duas colunas , se 
apresentava com três colunas, a  “J”  , a  “B” e  a “P” de 
Paterlini.    

Sofremos um grande baque com o seu desaparecimen-
to prematuro, principalmente as LOJAS na qual era filia-
do ou que frequentava com certa frequência, mas em espe-
cial a LOJA MAÇONICA JOACY PALHANO, da qual 
era um dos seus fundadores, “mas  envergamos mas não 
quebramos”, porque o Ir:. Paterlini soube preparar os 
nossos neófitos, e aperfeiçoar e reciclar os antigos obrei-
ros para continuar a sua meritória obra.

As sessões maçônicas presididas pelo Ir:. Paterlini, ou 
as que participava, tinham um invulgar brilho, beleza e 
um colorido especial, eram irrepreensíveis e inesquecíve-
is, pois desfilava o seu inesgotável e aguçado talento, 
sabedoria e conhecimentos, tornando uma simples sessão 
em uma sofisticada obra de arte.    Possuía e demonstrava 
uma incomum e singular  autoridade de  conhecimento.

Felizmente, tivemos oportunidade de demonstrar 
ainda em vida ao Ir:. Paterlini, o quanto ele era amado, 
valorizado, querido e respeitado por toda a comunidade 
maçônica, manifestada de forma ilimitada e de diversas 
maneiras ao longo de toda sua vida.

A sua memória, sua aura e os seus exemplos estarão 
sempre muitos presentes e vivos entre nós.

Se fossemos adjetivar o Ir:. Paterlini pelas suas ativi-
dades no mundo maçônico e no profano com apenas uma 
palavra, seria  sem dúvida, de um VIRTUOSO na mais 
pura acepção da palavra, pois  em todos os campos que 
atuou nessa vida, seja no pessoal, familiar, profissional e 
maçônico o fez de forma perfeccionista e exemplar.

O nome que o Ir:. Paterlini, assim conhecido entre nós,  
recebido na pia batismal, e utilizado pelo mesmo, durante 
toda a sua existência terrena, certamente se tornou, tanto 
na vida profana como na vida maçônica uma  indelével , 
valorosa e valiosa grife.

Homens da estirpe e do escopo moral do Ir:. Paterlini, 

não morrem, permanecem encantados.
Agradeço pela distinção do convite e da subida honra 

de  dirigir essas modestas palavras em homenagem pós-
tuma ao Ir:. Paterlini, onde coloquei em cada palavra gra-
vada nesse texto uma grande carga de sentimentos, cora-
ção e emoção.   

 Reconheço entretanto, que outros irmãos estariam 
melhores preparados e capacitados para lhe tributar essa 
singela homenagem, por isso, peço  perdão a todos os 
meus irmãos pelo meu egoísmo, em não dividir ou repar-
tir essa honrosa tarefa, principalmente, se levarmos em 
conta a relevância e a importância desse inesquecível 
Irmão.

Por derradeiro, mas sem antes deixar de transcrever de 
forma ecumênica o texto de Santo Agostinho, para que 
nos conforte e nos dê animo e forças para continuarmos a 
obra do nosso já saudoso Ir:. Paterlini.

Morte - Tour Pela Vida 
"A morte não é nada.  Eu somente passei para 

o Outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para 

vocês, eu continuarei sendo.
Me deem o nome que vocês sempre me deram, 

falem comigo como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo no mundo das cria-

turas, eu estou vivendo no mundo do Criador. 
Não utilizem um tom solene ou triste, continu-

em a rir daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por 

mim.
Que meu nome seja pronunciado como sempre 

foi, sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra ou tristeza.
A vida significa tudo o que ela sempre signifi-

cou, o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora de seus pensamentos, 

agora que estou apenas fora de suas vistas?
Eu não estou longe, apenas estou do outro lado 

do Caminho...
Você que aí ficou, siga em frente, a vida conti-

nua, linda e bela como sempre foi."
(Santo Agostinho)

A toda família enlutada os nossos sentimentos de pro-
fundo pesar, de conforto e solidariedade.

Obrigado, Ir:. Paterlini e descanse em paz.

*O Irmão Alvim José Costalonga é M.I - Obreiro da Loja 
Maçônica Joacy Palhano, Oriente de Vitória-ES

Foto: Arquivo da família
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Foto: Arquivo da família
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A depressão é uma doença que afeta mais de 350 
milhões de pessoas de todas as idades, gêneros e etni-
as, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. 

Embora o risco de ter depressão seja maior entre as pessoas 
com histórico da doença na família, maus hábitos comporta-
mentais (como dormir pouco e cultivar pensamentos negati-
vos) também podem favorecer uma crise ou agravar ainda 
mais um quadro já em desenvolvimento.

"Adotar atitudes mais saudáveis protegem seu corpo con-
tra os sintomas da depressão, mas é preciso buscar tratamen-
to depois que a doença se instala", afirma o psiquiatra Ricar-
do Alberto Moreno, professor doutor do Instituto de Psiquia-
tria da USP. Um dos principais problemas de quem sofre com 
este doença é acreditar que ele vai desaparecer por conta pró-
pria ou assumir que o mal-estar é permanente e faz parte da 
personalidade. Nada disso: se você apresentar, ao menos, um 
dos sinais listados a seguir e achar que ele tem prejudicado a 
sua rotina, aproveite para procurar um especialista.

Dormir pouco
"A falta do sono é um dos gatilhos para o aparecimento da 

depressão", afirma o psiquiatra Ricardo Alberto Moreno, 
professor doutor do Instituto de Psiquiatria da USP. Segundo 
o especialista, o organismo é regido pelo claro e escuro, ou 
seja, dia e noite. Assim, do ponto de vista biológico, você está 
programado para a realização de atividades no período diur-
no e para o repouso no período noturno. "Inverter essa ordem 
ou reduzir o tempo que deveria ser destinado ao sono provoca 
desequilíbrios físicos e psicológicos", diz.

Enquanto dorme, o seu corpo libera hormônios, a ativida-
de cerebral sofre alterações e a temperatura varia para permi-
tir um bom desempenho das tarefas ao acordar. Interromper 
esse ciclo, portanto, pode afetar o metabolismo como um todo 
e servir de gatilho à depressão. O cuidado especial deve ficar 
por conta dos mais jovens. "Com uma rotina tão agitada e 
diante de tantos estímulos, como celular, computador e televi-
são, o sono tem sido deixado em segundo plano", diz o especi-
alista.

Insônia
Além de favorecer a depressão por privar o corpo do 

tempo de descanso necessário para a realização de diversos 
processos fisiológicos, a insônia por si só está ligada a proble-
mas orgânicos ou psíquicos. "As duas principais causas da 
dificuldade de pegar no sono são produção inadequada de 
serotonina, substância química que permite a transmissão de 

informações entre os neurônios, e estresse", diz o psiquiatra 
Ricardo.

A psiquiatra Eutímia Brandão de Almeida Prado, do Hos-
pital Universitário de Brasília, complementa dizendo ainda 
que a insônia também é um dos critérios para o diagnóstico da 
depressão. "As alterações neuroendócrinas que o paciente 
sofre geralmente afetam sua capacidade de dormir", afirma. 
O resultado, segundo ela, é um agravamento das alterações de 
humor.

Sofrimento antecipado
"Sofrer por antecipação pode precipitar um quadro de 

depressão", afirma a especialista Eutímia. Momentos de 
ansiedade e de estresse não são restritos a uma ou outra pes-
soa, mas passar por isso com frequência e cultivar pensamen-
tos pessimistas sobre o futuro pode favorecer o desenvolvi-
mento da doença. Pessoas com essa característica costumam 
ser insatisfeitas e nem sempre aproveitam plenamente oca-
siões de prazer. Enquanto em alguns casos o sofrimento ante-
cipado é decorrente da necessidade de controle sobre o que 
acontece, típico traço de uma personalidade insegura, em 
outros ele se torna paralisante, concretizando um problema.

Perda de apetite
Comer não é apenas uma forma de repor as energias perdi-

das ao longo do dia. "O hábito também está associado à sensa-
ção de prazer proporcionada pelo sabor e pela temperatura 
dos alimentos", afirma o psiquiatra Ricardo. Quem começa a 
entrar em um quadro depressivo, entretanto, deixa de sentir 
esse prazer, o que afeta diretamente seu apetite. De acordo 
com o especialista, são raros os casos em que o paciente passa 
a sentir mais fome já que a comida não ameniza sua insatisfa-
ção.

A psiquiatra Eutímia afirma que isso faz parte de um 
quatro de anedonia ou incapacidade de sentir prazer. "A perda 
de apetite é um traço característico, mas a pessoa em depres-
são não se sente motivada a fazer nada daquilo que fazia 
anteriormente", explica.

Perfeccionismo
Querer as coisas do seu jeito e se apegar aos detalhes mais 

singelos pode não ser problema, mas quando se torna uma 
compulsão ou obsessão, pode favorecer a depressão. "Uma 
pessoa escrava do perfeccionismo sofre quando seu planeja-
mento não dá certo ou não fica, no mínimo, de acordo com o 
esperado", afirma o psiquiatra Ricardo. Segundo ele, a cons-
tante frustração de quem estabelece metas mais altas do que 
pode alcançar não é saudável. "Seja criterioso com o que faz e 
veja o fracasso como um aprendizado, e não como um proble-
ma".

Variação de humor
"Todos os transtornos depressivos são caracterizados por 

variações de humor", diz a psiquiatra Eutímia. Na maior parte 
dos casos, o indivíduo permanece em um estado de tristeza 
constante, mas, no caso da depressão bipolar, há oscilações 
entre estados de tristeza e euforia. O diagnóstico de depressão 
ganha força quando as variações se tornam persistentes e 
duram mais de 15 dias.

Segundo ela, apenas em uma consulta com um profissio-
nal é possível definir se as alterações de humor são normais ou 
se tornaram uma patologia. "Todos sofremos mudanças de 
humor ao longo do dia, mas quando isso começa a se tornar 
um fator limitante, ou seja, começa a impedir a realização das 
tarefas rotineiras, então o quadro precisa de tratamento", 
afirma.

Solidão
"A solidão se torna um problema quando repercute no 

desenvolvimento social ou profissional", afirma a psiquiatra 
Eutímia. Segundo a especialista, algumas pessoas gostam de 
ficar sozinhas e conseguem tornar esse momento produtivo, o 
que não caracteriza problema algum. O quadro muda apenas 
quando você evita situações por precisar interagir ou achar 
que a segurança do isolamento é sempre melhor do que a inse-
gurança que ele pode sentir no meio social. O comportamento 
é uma armadilha para a depressão e precisa de tratamento.

Confundir a doença com tristeza e personalidade mais fechada atrapalha o tratamento

Saúde

O número de brasileiros mortos por complicações direta-
mente relacionadas à obesidade triplicou em um período de 
dez anos, revela levantamento inédito feito pelo Estadão 
Dados com base em informações do Datasus. Em 2001, 808 
óbitos tiveram a doença como uma das causas. Em 2011, últi-
mo dado disponível, o número passou para 2.390, crescimen-
to de 196%.

O aumento também foi significativo quando considerada a 
taxa de mortos por 1 milhão de habitantes. No mesmo período 
de dez anos, a taxa dobrou. Foi de 5,4 para 11,9, segundo 
informações do Ministério da Saúde. Os dados levam em 
consideração as mortes nas quais a obesidade aparece como 
uma das causas no atestado de óbito. Segundo especialistas, 
como o excesso de peso é fator de risco para diversos tipos de 
doenças, como câncer e diabetes, o número de vítimas indire-
tas da obesidade é ainda maior.

"As causas mais comuns de morte relacionadas à obesida-
de são as doenças cardiovasculares, como o enfarte e o aci-
dente vascular cerebral (AVC). Sabemos, porém, que ela 
também está relacionada a muitos outros problemas, como 
apneia do sono, insuficiência renal e vários tipos de câncer", 
afirma o endocrinologista Mario Carra, presidente da Associ-
ação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica (Abeso).

Segundo o Ministério da Saúde, o aumento das mortes é 
um reflexo da "epidemia de obesidade" registrada hoje no 

país. "Outros países viveram isso primeiro, com alto consumo 
de alimentos industrializados e sedentarismo. O Brasil, ainda 
que mais tarde, está vivendo agora. Pesquisas feitas anual-
mente pelo ministério mostram que a obesidade e o sobrepeso 
têm aumentado muito", afirma o secretário de Atenção à 
Saúde do ministério, Helvécio Magalhães. O último levanta-
mento da pasta mostrou que mais da metade dos adultos brasi-
leiros tem sobrepeso e pelo menos 17% da população está 
obesa.

Hábitos
Para especialistas, não é só a mudança de hábitos dos bra-

sileiros que aumentou a mortalidade por obesidade. De acor-

do com Marcio Mancini, chefe do grupo de obesidade e sín-
drome metabólica do Hospital das Clínicas de São Paulo, as 
políticas públicas de prevenção e tratamento devem ser apri-
moradas. "Não se faz prevenção em unidades básicas de saú-
de. Há o tratamento para diabetes, colesterol, hipertensão, 
mas pouco se faz para barrar o ganho de peso. Essa mesma 
preocupação deveria existir nas escolas", afirma ele.

De acordo com o especialista, quanto mais cedo se instala 
a obesidade, mais cedo a pessoa pode morrer. "Se uma pessoa 
já tem obesidade mórbida com 20 anos e permanece assim, a 
doença vai encurtar a vida desse paciente em 12 anos", diz ele. 
Para Maria Teresa Zanella, endocrinologista da Unifesp, é 
preciso mudar os hábitos desde a infância. "As crianças 
vivem em apartamento, jogam videogame e comem produtos 
industrializados. São alimentos que têm um sabor agradável e 
as crianças vão se acostumando, mas isso deve ser evitado", 
diz ela.

Além da prevenção falha, os médicos apontam estrutura 
insuficiente para o tratamento da obesidade. "O SUS não 
oferece o tratamento medicamentoso, e os centros de referên-
cia para cirurgia bariátrica não dão conta da demanda", diz 
Mancini. Em março, pelo menos 3.000 obesos de várias 
regiões do Brasil lotaram o ginásio da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) para passar por triagem em busca de 
cirurgia bariátrica. A fila de espera tem 2.000 pessoas.

Fonte: veja.abril.com.br
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A
 vida é pautada de momentos das mais variadas 
alternâncias que se traduzem em momentos de 
alegria, momentos de tristeza, momentos onde 

nos dedicamos ao lazer, momentos de convivência com 
os nossos entes queridos, momentos de convivência 
com os amigos, momentos de incertezas, momentos 
onde nos dedicamos aos nossos compromissos 
profissionais e, momentos onde nos concentramos para 
fazer uma reflexão sobre nossas atitudes e ações. 

Uma coisa é certa, tudo o que nos acontece seja de 
bom ou de ruim, são situações momentâneas pelas 
quais devemos passar e refletir para que possamos 
avaliar a melhor conduta a seguir, pois se assim 
procedermos estaremos criando uma atmosfera 
propícia para possibilitar vivenciarmos momentos que 
nós podemos construir para nos ajudar no nosso 
crescimento pessoal e profissional.

Já perceberam quantas vezes somos testados no 
nosso dia a dia em situações que se colocam como 
verdadeiros desafios? Quantas vezes somos 
questionados pela voz da nossa consciência para que 
evitemos determinadas situações que possam nos 

conduzir a um desconforto emocional? Quantas vezes 
somos impulsionados repentinamente a mudar a 
direção e buscar novas alternativas de conduta pessoal 
e profissional?

Já perceberam quantas vezes passamos por 
situações que se colocam obscuras e parece que não 
existe uma saída quando repentinamente nos vem à 
inspiração e conseguimos enxergar uma luz no fim do 
túnel?

Estes momentos aos quais passamos são sinais 
claros de que a todo instante nós estamos nos 
defrontando com períodos de mudanças e estas 
mudanças fazem parte da dinâmica da vida e do 
processo evolutivo.

Portanto, são momentos aos quais nós não temos 
controle e que não se pode mudar o que está ditado 
pelas Leis Divinas. Precisamos sim, nos adaptarmos 
para que possamos nos manter em sintonia com estas 
constantes alternâncias que ocorrem no meio ambiente 
e que poderão influenciar direta ou indiretamente no 
comportamento de cada um.

Todos nós sabemos que mais dia menos dia vamos 
passar por momentos difíceis na nossa vida e 
precisamos estar preparados para isso, porque se existe 
algo que pode levar a desequilíbrio emocional, é não 
estar preparado para algumas situações inevitáveis e 
que não temos controle ou qualquer condição de 
mudar, pois fogem ao nosso grau de adiantamento, 
como por exemplo: a partida de um ente querido, de um 
amigo, o fim de um relacionamento, a perda do 
emprego, notícias de um amigo ou ente querido que 
esteja enfermo, etc. Enfim, são situações realmente 
delicadas para as quais precisamos manter a paz de 

espírito para que não haja comprometimento negativo 
inclusive com repercussões na saúde. 

Estas experiências às quais estamos sujeitos e que 
muitas vezes surgem do nada, podem comprometer 
nossa estima. Porém, sabemos que com o passar do 
tempo nós vamos gradativamente readquirindo a 
autoconfiança e passamos a enxergar com uma 
compreensão mais ampla o verdadeiro sentido da vida.

O que nos conforta é saber que existem também 
momentos felizes, que devemos aproveitar ao máximo 
e evitar cultivar lembranças de momentos difíceis do 
passado, pois isto pode comprometer o sabor destes 
momentos que estamos vivenciando no presente.

Não temos domínio sobre um minuto que passou 
como também não temos domínio sobre um minuto que 
virá mais, temos domínio sobre o momento presente, 
portanto, vamos procurar viver bem este momento. 

Como sabemos que a vida é pautada de momentos, 
vamos procurar saborear ao máximo os momentos de 
felicidade para que possamos ampliar o nosso ângulo 
de visão e enxergar com mais nitidez as belezas que a 
natureza nos proporciona.

“... como o esquilo armazena castanhas, nós 
devemos armazenar nossos momentos de felicidade, de 
modo que numa crise possamos fazer uso dessas 
lembranças, para nos servirem de amparo e 
inspiração”. Norman Vincent Peale

Pensem nisso!

Tomé Castro é consultor comercial e palestrante 
motivacional. 

Ir Tomé Castro
Consultor e Palestrante

tome.castro@terra.com.br
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E
m sua condição era antiquário, astrólogo, alquimista 
e até mesmo médico, Elias Ashmole é muitas vezes 
considerado como tendo sido o primeiro maçom 

aceito conhecido; aceito porque tendo sido iniciado 
mesmo não sendo, por ofício um construtor. Puro engano. 
O que não impede, de modo algum, de continuar a ser um 
caso interessante para o maçom de hoje.

Elias Ashmole poderia ter sido apenas um seleiro como 
seu pai ou um negociante de tecidos como seu avô mater-
no. Elias Ashmole podia ser apenas um advogado, como 
ele foi por alguns anos em Londres. Elias Ashmole poderia 
ter sido apenas um cobrador de impostos em Oxford, ou 
um oficial da artilharia de Sua Magestade Carlos I, antes de 
sua decapitação em 1649. Elias Ashmole teria sido apenas 
um astrólogo, um alquimista, um escritor, um antiquário 
ávido por diferentes coleções.

Finalmente, Elias Ashmole poderia ter sido apenas um 
dos primeiros membros da Royal Society of London 
(1661). Porque ele foi tudo isso, e muito mais, durante sua 
curta vida, começada em Staffordshire em 1617 e termina-
da em 1692, em Londres.

Mas, Elias Ashmole continua a ser para nós, acima de 
tudo, um maçom livre e aceito que um dia do ano 1646, 
escrevia da seguinte maneira em seu diário:

  16 de outubro de 4:30 da tarde – Fui feito Franco 
Maçom [Free Mason] em Warrington, Lancashire, 
com o coronel Henry Mainwaring de Karnicham em 
Cheshire.

Os nomes daqueles que se encontravam, então, na Loja 
[eram]: Sr Rich[ard]. Penket, Vigilante; Sr. James Collier, 
Sr. Rich [ard] Sankey, Henry Littler, John Ellam, Rich. 

Ellam e Hugh Brewer.
Trinta e cinco anos mais tarde, Elias Ashmole ainda 

escreveria sem mais comentários:
  10 de março às 5:00 da tarde. Recebi uma intimação 

para apresentar-me a uma loja, a ser realizada no dia 
seguinte no Freemasons' Hall, em Londres.

  11 [de março] – Assim, fui até lá ao meio-dia e 
foram admitidos na Fraternidade  de Maçons 
Livres: Sir William Wilson, Cavaleiro, Capitão 
Rich[ard] Borthwick, Sr. Will [iam] Woodman, Sr. 
Wil [Liam] Grey, Sr. Samuel Taylor & Sr William 
Wise. etc.

Eu era o decano dos Companheiros presentes (tendo 
sido admitido 35 anos antes). Estavam presentes, além de 
mim, os Companheiros listados abaixo:

Sr. Tho [mas] Wise, Mestre da Companhia dos Maçons, 
este ano, o Sr. Thomas Shorthose, o Sr. Thomas Shadbolt, 
X. Waindsford, esq., Sr. Rich[ard] Young, Sr. John Short-
hose, Sr. William Hamon, Sr. John Thompson, & Sr, Will 
[am] Stanton. Fomos todos para o jantar na Taverna Half 
Moon em Cheapside, reunidos em um banquete solene 
oferecido pelos novo maçons aceitos.

Nós não saberemos mais sobre as atividades Maçônica 
Elias Ashmole. Ele participou de outras sessões de Loja? 
Presumivelmente, mas seu diário é omisso nesse ponto.

Robert Freke Gould, que estudou minuciosamente a 
vida de Elias Ashmole – para ele um “zeloso Rosacruz” – 
afirmou em um de seus livros que ele não tinha sido o 
primeiro maçom aceito na Inglaterra, e as lojas de Warring-
ton e de Londres, a que ele fez menção eram, obviamente, 
lojas especulativas.

Em nível secular, a vida de Elias Ashmole foi mais rica 
em eventos. Casou-se três vezes, incluindo duas mulheres 
muito mais velhas do que ele, sem nunca ter filhos. Veio a 
ser favorecido por Charles I e Charles II, filho do anterior, 
para ser coletor de impostos ou auditor fiscal, secretário e 
Escrivão de tribunal do Suriname, arauto de Windsor, 
enfim arauto de Armas da Jarreteira. Conheceu a fama e a 
fortuna  graças às suas pesquisas heráldicas e a publicação 

de sua obra magistral: A instituição, as leis e cerimônias da 
Nobilíssima Ordem da Jarreteira (1672); suas outras obras 
sobre alquimia e sobre as regras de saúde e remédios tera-
pêuticos.

Alguns anos antes de sua morte, Elias Ashmole decidiu 
transferir suas coleções de antiguidades e livros para a 
Universidade de Oxford, que fez o Museu Ashmolean , o 
primeiro museu público da Europa.

A ironia da vida e da morte do nosso irmão aceito: sua 
viúva casou-se novamente com um … pedreiro.

Tradução: Irmão José Filardo - MI
Oriente de São Paulo-SP

*IrGuy Chassagnard
Escritor

Or Figeac - França 

Elias Ashmole

Geral

I
nvariavelmente, um irmão pede a palavra durante a sessão 
para dizer que as coisas estão indo cada vez pior e que 
“alguém precisa fazer alguma coisa”, implicando que a 

maçonaria precisa fazer alguma coisa. Essa manifestação, 
contudo, revela o desconhecimento dos irmãos sobre a insti-
tuição a que pertencemos, a Maçonaria.

Seu nascimento, em 1717, respondeu a uma necessidade 
de fundo político, é verdade, mas não havia proposta de inter-
venção direta na sociedade.  Pelo contrário, destinava-se 
exclusivamente a oferecer uma solução individual a seus 
membros, que se consubstanciava no aperfeiçoamento pesso-
al e em atingir um estado de perfeição. A atuação social tor-
nou-se um subproduto do networking criado entre líderes 
econômicos, políticos e sociais que acorreram à nova moda.

As “lojas” que viriam a constituir a Maçonaria origina-
ram-se na Escócia no século XVII. Eram irmandades Rosa-
cruzes com um componente de alquimia – a moda na corte 
escocesa da época.  Também nessa época surge a Ordem dos 
Jardineiros (evidentemente uma referência à Rosa) que apa-
rentemente se baseou nas guildas de construtores escocesas.

Não tardou para que essas “lojas” se espalhassem pela 
Escócia e a Irlanda, e assumissem um papel político de apoio 
ao pretendente católico ao trono do Reino Unido.

Um dado curioso é a presença em Hamlet, escrito por 
Shakespeare por volta de 1608, de duas personagens emble-
máticas: Rosenkranz (Rosacruz) e Guildenstern (Estrela da 
Guilda), o que sugere, inclusive pelo papel que desempenham 
na peça, uma facilidade de trânsito internacional  que caracte-
rizava os franco-maçons da Idade Média.

A partir de 1625, com a ascensão de Charles I ao trono 
inglês, a Inglaterra entra em crise político-religiosa que cul-
minará com a Guerra Civil em 1642.  Nessa guerra morreram 
mais ingleses, escoceses e irlandeses do que na primeira guer-
ra mundial. E o fosso entre católicos e protestantes se ampliou 
gerando uma crise política  permanente.

Em 1717, foi inventada a Maçonaria que buscava enqua-
drar a elite pensante da Inglaterra em um quadro de regras que 
visavam colocar ordem na casa e, ao mesmo tempo, evitar a 
discussão política e religiosa entre os membros dessa elite 
pensante.

Assim é que na Inglaterra, a Maçonaria é considerada um 
braço do establishment e tem, até os dias de hoje, a mesma 
função de controle social definida em sua fundação.

A atuação política e social, a intervenção na vida do país, 
somente viria a existir com a maçonaria liberal, na França, em 
1804, fecundada pelo espírito da Revolução. Diferentemente 
da maçonaria inglesa – voltada para o aperfeiçoamento indi-
vidual, a Maçonaria francesa elegeu a defesa ativa dos valores 
da República como seu objetivo, projetando para fora das 
lojas a atuação dos maçons.

A importância dessa característica da Maçonaria francesa 
está em que ela foi a matriz da Maçonaria Brasileira, influen-
ciando-a desde seus primórdios.

A maçonaria penetrou o imaginário dos brasileiros por seu 
papel primordial na conspiração que separou o Brasil de Por-
tugal e que promoveu ativamente a proclamação da indepen-
dência em 1822.  Ao longo do século XIX, ela se verá envol-
vida na emancipação dos escravos e no golpe de estado de 
1889 que proclamou a República do Brasil.

Ela criou a imagem de protagonista ativo na história, uma 
imagem que jamais perdeu e que produz hoje o fenômeno da 
dicotomia entre imagem e realidade que testemunhamos na 
Maçonaria Brasileira.

Assim é que nos dias atuais, a Maçonaria brasileira é domi-
nada por Ritos que se caracterizam, como também o Craft 
inglês, por seu enfoque no aperfeiçoamento individual e na 
realização da iluminação – o famoso “Desbastar a Pedra Bru-

ta”.  Essa maçonaria “regular” se submete aos ucasses da 
Grande Loja Unida da Inglaterra e tem um perfil conservador.

Mas, por outro lado, ela tem que conviver com o fantasma 
da maçonaria francesa incorporado à imagem da Maçonaria 
Brasileira, cuja história se confundiu com a história do Brasil 
até a década de 1930.

É preciso lembrar que de 1822 a 1930 existiram políticos 
de verdade, e eles usaram a maçonaria como ferramenta para 
alavancar suas atuações e não, necessariamente, a maçonaria 
como instituição para atuar politicamente.

Se analisarmos a história pátria, veremos que a atuação 
política dos cidadãos brasileiros sofreu grandes revezes a 
partir de 1930. A ditadura de Getúlio Vargas provocou a redu-
ção tanto da atividade política quanto da atividade maçônica, 
vez que ele proibiu as lojas em um primeiro momento, e em 
um segundo momento ele infiltrou-as e reduziu sua influên-
cia.

Com o retorno da normalidade constitucional em meados 
da década de 40, uma geração já estava perdida. Foram neces-
sários mais vinte anos para criar outra geração de políticos, 
mas que teve suas pernas cortadas pela ditadura militar. A 
consequência é que hoje existem raros políticos de verdade, 
vez que toda uma geração foi impedida de aprender a fazer 
política.

E essas duas gerações com pouco ou nenhum traquejo 
político compõe a maçonaria brasileira de hoje. Acomodados 
em ritos que só exigem presença em loja, estudo solitário e 
aperfeiçoamento pessoal egoístico, acomodam-se, e no máxi-
mo conseguem reagir às manchetes da imprensa marrom 
brasileira para clamar por uma ação da maçonaria para resol-
ver os problemas da sociedade.

Mas, a Maçonaria não tem que resolver problemas políti-
cos e sociais. Os maçons é que têm de assumir seu papel de 
cidadão e valer-se do grande potencial de articulação e do 
networking que a maçonaria lhes oferece e partir para a atua-
ção política, econômica e social que é seu dever básico 
enquanto homem livre e de bons costumes.

*O Irmão José Antônio Filardo
Editor do Blog BIBLIOT3CA

M.’. M.’. da Loja Fernando Pessoa 4001 Or.'. de São
Paulo-SP

Mestre Maçom

Or São Paulo-SP

Twitter: @jfilardo
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F
ormar uma família é um sonho, e quando engravida-
mos, o que vem em nossas mentes são só coisas 
boas.

Acompanhamos o desenvolvimento do filho, com atenção e 
zelo. Noites sem dormir (primeiro as dores de barriga, depois a 
gripe, o nariz entupido, a garganta inflamada e por aí vai); mas ao 
mesmo tempo, vem o primeiro gungunar, o primeiro sorriso, o 
primeiro dentinho, o primeiro passo a primeira palavra. 
SONHO!!! ORGULHO!!! O primeiro dia de aula e nós ali 
sempre segurando em sua mãozinha. Um dia vem a pergunta 
inevitável; o que você vai ser quando crescer? Esperamos que ele 
siga a carreira do pai ou da mãe, mas o que escutamos nos 
surpreende. “Quero ser PILOTO”. Como? Pois moramos numa 
cidade do interior, que não tem nem aeroporto. Cremos que a 
resposta com o tempo irá mudar, mas surpreendentemente 
ouvimos a mesma resposta por todos os anos que se seguem.

Chega o período do vestibular e só existe uma opção, prestar 
concurso para AFA (Academia da Força Aérea), e lá vamos nós 
acompanhar o nosso pequeno que com certeza quer se tornar 
grande. 

Todos sabem que não é um objetivo fácil, demanda muito 
esforço e muita dedicação.

Mas de novo lá vem o resultado, APROVADO. SONHO!!! 
ORGULHO!!! Agora falo com as famílias dos cadetes, 
sacrifícios, sacrifícios e sacrifícios, sofrimentos e mais 
sofrimentos. Após os primeiros 40 dias de adaptação lá vem seu 
pequeno, sim porque para nós ele continua pequeno, quase não o 
reconhecemos; bem magrinho, o modo de falar já é outro. 
Sentimos que nosso filho já começa a se tornar um militar 
(disciplina, lealdade, honra, força e determinação).

Nem todos os que iniciam permanecem, alguns saem, por 
não se adaptarem a rigidez do sistema.Mas nosso pequeno 
continua lá; testado a cada dia, primeiro salto de um trampolim 
na piscina, o primeiro salto de paraquedas, oprimeiro voo solo, 
etc.. Estudo, estudo e estudo. A primeira festa, a entrega do 

espadim; SONHO!!! ORGULHO!!!. Missões e mais missões, 
que só os que por lá passam conhecem e sabem, nada fáceis.

Quatro anos depois, formatura. Agora nosso pequeno é um 
aviador. SONHO!!! ORGULHO!!!Parte para especialização, 
pois quer ser PILOTO DE CAÇA. Um novo desafio pois fazer 
parte da elite da FORÇA AÉREA BRASILEIRA, não é para 

qualquer um. Pouco tempo depois recebemos de nosso pequeno, 
(pois para nós ele continuava pequeno), um convite de formatura 
em que ele agora se tornava um PILOTO DE CAÇA: “Mãe, 
agora você pode dizer que tem um filho CAÇADOR!” 
SONHO!!! ORGULHO!!!

Novas transferências, novos desafios, novos estudos, nosso 
pequeno que agora é um OFICIAL, continua seus estudos e 
conhecimentos.

Lá um dia, ouvimos dele que está vindo para perto de nós, 
retornando para AFA (Academia da Força Aérea), como instrutor 
de voo. SONHO!!! ORGULHO!!! Seu esforço, dedicação e 
empenho como de todos que por lá passam continua o mesmo. 
HERÓIS!!!

Durante todo este tempo, rezamos e entregamos a vida do 

nosso pequeno nas mãos de Nossa Senhora; pedindo sempre que 
ela o guardasse, protegesse e iluminasse seus caminhos, dando a 
ele livramento de todos os males.

No dia 06 de julho de 2011, recebemos uma ligação que nos 
comunicava que ele já não se encontrava entre nós, sofrera um 
acidente fatal em que dois aviões de treinamento se chocaram, 
causando a morte de quatros jovens oficiais PILOTOS DE 
CAÇA. DOR!!! TRISTEZA!!! SAUDADES!!!

Hoje dia 22 de abril é o dia do PILOTO DE CAÇA. Nossas 
homenagens ao nosso querido e amado filho, de quem tanto nos 
orgulhamos. Nosso grande e pequeno menino, partiu para outros 
voos aos 26 anos. DOR!!! SAUDADES!!!

Nossas homenagens a todos os que partiram na luta de 
realizar um sonho.

Nossas homenagens a todos que ainda hoje permanecem 
lutando por este sonho, apesar de todos os obstáculos, que 
sabemos não serem poucos. Que nossa nação e nossos 
governantes, possam valorizar aqueles que se dedicam com 
afinco a nos defender e defender a soberania de nosso país. 
Parabéns a todos corajosos e destemidos AVIADORES DE 
CAÇA, elite da Força Aérea Brasileira (FAB). Que “Deus em sua 
infinita bondade e misericórdia possa proteger e guardar cada um 
de vocês em seus voos, para que seus familiares possam sempre 
ter a graça de poder recebe-los com amor, carinho, um grande 
abraço e muito orgulho. SONHEM SEMPRE SEUS LINDOS 
SONHOS!!!ORGULHO!!!!

«À La Chasse»
“e se um dia meu avião cair, e minha vida na dura rocha se 

esvair, irei contente, fiz o que quis, lutei como sei e acima de tudo 
venci, pois um dia voei.”

Está declaração de amor e carinho, foi uma forma de 
homenagear o meu sobrinho JAMIL NAZIF RASUL NETO, 
declaração esta escrita por sua mãe Kátia e seu pai Jamil a 
seu querido e amado filho Rasul, como também a todos os 
Pilotos de Caça no seu dia (22/04)

Ir.’.William Pires Nunes
ARLS 3839

E diz que quando um homem extraordinário chega ao 
Reino dos Céus é feriado santo. Por obra do acaso, mera 
coincidência, conspiração dos anjos ou expressão suprema 
da Vontade de Deus, hoje é.

Aquele que mostrou ao mundo que a América do Sul 
não é só um senhor de bigodes com um violão e um revól-
ver partiu. Simples, satisfeito e agradecido, voou sorrindo 
sua curiosidade sobre o que virá, o que sempre vem, lança-
do às nuvens pelo sopro fresco e perfumado de mil anjos, 
até chegar ao paraíso em festa literária para ele.

Ali, sob uma explosão de palmas ruidosas como a 
chuva de pedras que despenca nos telhados das casas de 
uma aldeia ardente, ele avista todos os seus heróis. Os con-
tadores de histórias que um dia acordaram sua alma para a 
vida e agora a recebem de volta à casa. Vê os santos vestin-
do suas melhores roupas e intenções. Mira Sant'Ana, mãe 
de Maria e avó de Jesus, que lhe acena com um sorriso fami-
liar revelando a doçura que ainda resta no mundo. E olhar 
Sant'Ana é como reencontrar os olhos da mãe de sua mãe, 
que havia muito se perderam nos corredores que a memó-
ria lhe fechara.

Caminhando leve e assombrado como o pequeno Gabi-
to de Aracataca quando avistara o rio na companhia de seu 
avô pela primeira vez há muito, muito tempo, ele vai lento 
até os portões do Paraíso.

Dá mais dois passos e vê que lá estão também, enfiados 
entre os santos e os escritores, uma gente antiga e velha 
conhecida. José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, Nica-
nor Ulloa e Rebeca Montiel, Amaranta e Pietro Crespi, até 
Florentino Ariza e Fermina Daza e todos os outros. Tantas 

outras almas nascidas de sua pena mágica e generosa, 
agora aceitos no Céu para sua absoluta surpresa.

Ele caminha em suas sandálias de couro, e ressurgem 
em sua memória um milhão de imagens havia tanto perdi-
das, escondidas pela velhice e a doença das quais agora se 
compreende livre. Abrem-se os corredores largos de sua 
cabeça fantástica, escancaram-se as portas e as janelas e 
por elas a luz invade violenta e irrecusável seu mundo inte-
rior que se confunde com todo o resto. A máquina volta a 
pulsar, a vida retoma sua potência em histórias bombeadas 

para as artérias e veias e vasos infinitos do universo por um 
coração incansável, vivo para sempre.

E o homem de outra ordem entende que está voltando 
para casa.

O som das palmas celebrando sua chegada aumenta até 

doer-lhe os tímpanos de criança e o obriga a curvar-se leve-
mente em agradecimento constrangido. E então, olhando 
lá de cima, através das nuvens onde flutuam seus pés ele 
contempla a humanidade lá embaixo, pequenina e perdida. 
Vê as sombras e as luzes, o encontro e a solidão, o ódio e 
seus ardis, a incompreensão, o egoísmo, a sanha de destru-
ir, o escárnio, a crueldade, a mentira e a morte à espreita. E 
vê o trabalho, o esforço, a boa vontade e o amor com todos 
os seus nomes e seus rostos. Tudo isso num imenso vale 
tornado pequeno, como se visse formigas que devoram 
seus dias na labuta. Lá de cima, as mãos postas sobre os 
joelhos, ele olha os homens e as mulheres e as crianças e os 
velhos no conjunto de seus dias com afeto e saudade. Ade-
us, gente amiga.

Então, ele para diante dos portões do céu e repara. Não 
são portões dourados, construídos do ouro maciço de todos 
os reis, mas uma entrada simples, de madeira rústica, enve-
lhecida e forte, com ramos de hera subindo-lhe pelos 
batentes e um cheiro leve da tinta amarela que algum santo 
há pouco pincelara em suas grades para receber o recém-
chegado com simpatia.

No alto do portão há uma placa e um nome. Macondo.
Ele havia precisado de 87 anos, os 87 anos de sua vida, 

minuto a minuto, para chegar até ali. Sentiu-se puro, explí-
cito, invencível, no momento de dizer suas novas primeiras 
palavras:

— Gracias, compañeros! Y ahora, si me disculpan, 
tengo un montón de trabajo.

Para Gabriel José García Márquez, dos maiores, o 
maior.

Fonte: Revista Bula

Gabriel Garcia Marques

Homenagem

Jamil Nazif Rasul Neto

http://www.viniltapetes.com.br
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As noites eram maiores e os sons às vezes dependiam das 
ondas curtas e estas melhoravam com a queda da tem-
peratura ambiente. Nesse clima, o radinho Mitsubishi e 

seu botão microssintonizador abaixo do dial deixava ao nosso 
alcance BBC, Mundial, JB, Tamoio e até a Rádio Relógio, com 
seu som monocórdio e preciso: 23 horas e 18 minutos, infor-
mou a Galeria Silvestre, a galeria da luz...

A madrugada também era mulher no bordão do comunica-
dor da terra e o Eliaquim Araujo nivelava na estratosfera o que 
se ouvia noite a dentro, então. De Gato Barbieri a Cat Stevens; 
Francis Hime polarizando com Francis Lai, tudo em louvor à 
arte musical, cuja função transcendia o simples divertimento 
para ser, com responsabilidade, instrumento de evolução e 
engajamento.

"Se você quiser saber quem custa menos, quiser saber 
quem sabe mais, ",   leia os classificados publicados nos jornais
insinuava o genial Sergio Sampaio, fino na arte das canções de 
variados timbres e ritmos; subliminares temas e duplos senti-
dos inseridos no contexto dos poetas letristas soavam como 
alertas aos tempos a vir. Nas entrelinhas se podia adivinhar 
sinais de passageiro desânimo velado por violas solfejantes, 
sob o desejo de conseguir "um montão de tábuas e um motor de 
pano pra passear meu corpo e adormecer meu sono na esbura-
cada estrada do oceano", em busca da utopia d'então, instigada 
por uma questão nada óbvia e totalmente inquietante: "o que 
será que será?"

Interessante perceber nos tempos de agora que certas preo-
cupações trazidas por meninos imberbes seriam tema aberto e 
inevitável nos dias atuais, como por exemplo a mensagem 
contida nos Classificados 1 citado no início de autoria de 
Sergio Sampaio ou os versos de Feira Moderna, de temática 

absurdamente atual.
Até que Aldir Blanc decretou: "Tá lá um corpo estendido 

no chão; em vez de rosto uma foto de um gol..." pré-
escandalizando com o retrato da banalização da selvageria pós 
2001, longínquo e cheio de "astronauta libertado", cujo refrão 
já era movido a computador nas esclarecedoras confusões do 
Tomzé

Uma noite, depois do conhaque com guaraná no Dominó, 
pegamos o Vila Batista com o compacto Beatles (Don't Let me 
Down/Come Together) sob a japona azul para proteger da 
chuva, na ânsia de dar uma passadinha na rua Alfa e ouvir até 
tirar o acompanhamento, fato nunca consumado pois o precio-
so disquinho caiu sem ser notado e algum felizardo deve tê-lo 
achado, arranhado, espero. A Eldorado Publicidade daria ao 
Coutinho a chance de comprar outro no primeiro pagamento, 
claro...

Ouso supor que o senso crítico aflorava aos borbotões pois 
de tostões de prosa com Sabará, ritmista do mesmo Sambrasa 
do Luizinho Tajmahal, aprendi a ouvir e entender a arte além 
do tempo praticada por Tânia Maria, pianista desbravadora 
que invadiu Paris e mostrou à brasileira que sabia fazer jazz à 
francesa, indignada só porque "deram zero pro Bedeu", can-
tando e executando pelos dedos um estilo que o Brasil não teve 
sensibilidade para ouvir com ouvidos de ouvir. Aliás, seu LP 
de estréia, eu consegui achar no Golias, em banca promocio-
nal, e o meu iniciador em ela, Sabará, levou emprestado e her-
dou com a autoridade de quem fez-me à luz.

Curiosamente o tempo era mero amálgama no contexto e 
sua velocidade pachorrenta jamais atrapalhou aos que no horá-
rio de almoço o gastavam nas bancas de discos do Messias, 
Golias, Helal (Tatagiba), Empório (Golias?) e Jairo Maia, cuja 
importância nas vitrolas da loja transformava-se em script no 
seu programa de rádio, dividindo na sua parada de sucessos 
entre os mais executados, de Procol Harum a Jerry Adriani.

Sobre este memorizei uma passagem protagonizada pelo 
pequeno grande jornalista (por onde andará?) José Aurino 
Casado: na época houve um show de JA "na cidade" e ele foi 
encarregado pela redação para recepcionar o ídolo da jovem 
guarda e ficou surpreso quando o mesmo lhe confidenciou o 
que ouvia, ele, na sua (dele) vitrola: de Tom pra cima. Duvidei, 
óbvio, e critiquei ingenuamente pois na minha concepção sua 
fonte de arte deveria ser a mesma do seu business...

Quero aqui abrir um parênteses para depor sobre um estig-

ma de muito mal gosto e de deplorável preconceito: em toda 
história da humanidade sempre há aqueles cujas predileções 
TÊM que se sobrepor aos que outros porventura admirem e 
não era diferente principalmente contra os admiradores da dita 
Jovem Guarda. O movimento trouxe no bojo um inigualável 
surto de vigor e criatividade ao movimento musical em anda-
mento e serviu para balizar e instigar aos que, de verdade, 
tinham garrafa vazia pra vender. Os solos das guitarras, Fender 
ou não, eram lançados nas ondas hertezianas com uma volúpia 
e competência admiráveis e esse nível de execução agredia os 
do contra, visto que para criticar fazia-se preciso saber tanto 
quanto ou mais a arte de tirar um som. As versões já abomina-
das na época disponibilizavam leituras cheias de nuances de 
tal modo que ouvir A Chuva que Cai com Os Caçulas podia ser 
mais agradável que sua matriz italiana. Um outro excelente 
exemplo do tal fenômeno foi a versão dada por Rossini Pinto, 
top na modalidade, para Bus Stop, do Hollies: os Golden Boys 
foram tão competentes que Pensando Nela ganhou vida pró-
pria e chegamos a ouvir as duas gravações em lugares diferen-
tes na parada de sucessos.

Um hábito bastante comum em nós, radio-ouvintes, era o 
garimpo via dial das músicas preferidas, num afã puro e exci-
tante de dar sorte e achá-la(s) no ar.

Certa noite, BBC no dial, me chega de bandeja uma audi-
ção ainda em lançamento de um novo compacto simples recém 
lançado na Inglaterra pelos Beatles, Hello Goodbye, cuja letra 
simples e repetitiva sobre linha melódica com o DNA da banda 
"grudou" no meu cardex - lembra? - e foi muito gratificante ver 
tocar nos bailes capixabas antes de virar sucesso no Cavern 
Club do Big Boy na Rádio Mundial...

Confesso que o garimpo visava simplesmente ouvir o des-
conhecido Renato Teixeira, ainda imberbe e meio hippye, 
contando uma "velha história da moça apaixonada que se man-
dou de casa de manhã..."*

Este conteúdo, se interessar, será aos que estão nos enta, 
então peço que seja o mesmo dedicado aos que na época não 
confiavam em ninguém com mais de trinta; relaxem quanto a 
mim: não morro de saudades mas tenho o coração repleto de 
boas lembranças.

D€0 Mario

ARLS Caridade e Esperança

deomasiq@hotmail.com

Crônicas

Era esta a frase mágica: Hoje tem baile! Onde? No sábado 
cedo, alguém da turma acostumado com a rotina, dirigia-se ao 
Banco Nacional (naquele tempo trabalhávamos aos sábados), 
passava a senha: Paraguaçu, Elói Mendes, Machado, Carmo do 
Rio Claro, Fama, Areado etc.

Se houvesse tempo disponível “espichávamos” um pouco 
mais o assunto: Você sabe qual será a orquestra? Aquele salão de 
Paraguaçu é muito bom, porém, na última vez que lá estivemos, 
pareceu-me que não foi encerado; será que aquelas garotas de 
Elói  Mendes irão outra vez?      

 Quando você sair daqui, já combina com o Antonio Mar-
ques, acho o  carro dele melhor para a viagem â Paragua-
çu, a estrada está com muitos  buracos e o Sr. Ângelo (o 
outro taxista) reclama das “bacadas”, devido ao ciúme 
que tem do seu Ford.

 Você não vai acreditar, fui sorteado no consórcio do Sr. 
Baíse, vou estrear neste baile o terno que ganhei, escolhi 
um de cor marrom, ficou bem "encorpado" ao vesti-lo.

Normalmente saíamos às 8 horas da noite; o ponto de reunião 
era a Praça Getúlio Vargas. Ao avistar-me, o Antonio Marques 
fazia festa, exibia o "carrão preto", já estacionado, lavado e abso-
lutamente limpo por dentro.

Chegávamos todos quase ao mesmo tempo, normalmente os 
companheiros eram o José de Souza (naquele tempo funcionário 
da Rádio Cultura de Alfenas), o Hesse Luiz Pereira (ex-prefeito 

de Alfenas), o Nilton Simpatia, o Walter (primo do Hesse e funci-
onário das Casas Pernambucanas) e o Onofre (contínuo do 
Banco Nacional). 

De vez em quando ia, também, o Joaquim Vilela, mais conhe-
cido como “Joaquim faz favor” , funcionário do Banco da 
Lavoura (hoje HSBC e que já foi Banco Real) e alguns outros, de 
acordo com a disponibilidade de vaga no carro (não podia exce-
der, em hipótese nenhuma, o número de cinco  passageiros), nem 
se quiséssemos pagar um pouco mais; havia preocupação de que 
o excesso de peso pudesse estragar a viatura...

As viagens transcorriam sempre com muita tranqüilidade, 
íamos  discutindo os planos, fazendo "castelos de areia" com 
respeito às  possibilidades de cada um de nós "acertar" uma garo-
ta, principalmente aquela que encontramos da última vez...

De vez em quando o Antonio Marques entrava na discussão: 
"no meu tempo, nós rapazes, não tínhamos a "colher de chá" que 
vocês têm agora, havia enorme dificuldade em se aproximar de 
uma moça; hoje tenho visto vocês dançarem até de rosto cola-
do..." 

Nilton Simpatia ensinava-nos a colocar o lenço entre o pes-
coço e o colarinho da camisa para proteger da poeira da estrada; 
ensinava-nos, também, como dobrar o lenço a ser colocado no 
bolsinho superior do paletó (cada dia ele tinha uma novidade 
com estas dobras, lenço de duas pontas, três pontas, uma ponta 
mais lateral etc.) 

Se ele estava interessado em uma particular garota, ninguém 
ousava tentar conquistá-la, era tempo perdido; ele dizia que 
aliava o charme pessoal com as frases bem construídas e pronun-
ciadas com sua voz aveludada e delicada (ele era locutor da 
Rádio Cultura de Alfenas).

Algumas vezes, se a distância era um pouco maior e se tínha-
mos informações de que a estrada não estava muito boa e com 
muita poeira,  alguns de nós usavam uma “guarda-pó” (espécie 
de capa, de tecido mais  fino, geralmente de cor bege) para  
proteger da poeira.

Era intolerável chegar ao baile com roupas empoeiradas!
Normalmente, antes de adentrarmos no salão de baile, pará-

vamos em algum boteco nas suas imediações para "calibrarmos" 
um pouco e adquirir coragem para enfrentar as garotas.

Tomávamos duas ou três doses de "cuba-libre", voltávamos a 
passar um pouco de “brilhantina glostora” e a pentear os cabelos 
com o inquebrável pente flamengo, endireitávamos o nó da 
gravata e o Nilton dava o último retoque no lenço do bolso de 
nossos paletós, dávamos,  para tranquilizarmos, mais uma olha-
da no nosso espelhinho de bolso.

O taxista Antônio voltava a insistir no horário da volta.
 Trato é trato, gente!
Entrávamos em conjunto, sentíamos-nos os donos da noite, 

nossas presenças eram notadas, principalmente pelo fato do 
Nilton Simpatia puxar o cordão.

 Acho que aquela menina está olhando para você, vá cha-
má-la para dançar!

 E se ela me der "taboa"? (recusar a dançar)
 Não tem problema, você tem que tentar, afinal, durante 

toda a semana, você torceu para encontrá-la aqui.
 Vou esperar mais um pouco!
Quatro horas da manhã, o Antônio Marques fazendo sinais na 

porta, mostrando o relógio, hora de voltarmos.
O que você achou do baile?
 Achei ótimo, informa o Nilton Simpatia.
 Claro que você achou ótimo, pois  dançou a noite inteira!
 Por que você não dançou com ela?
 Não senti firmeza, vou aguardar a próxima oportunidade.
Será que haveria outra oportunidade?

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

Histórico e Geográfico de Goiás)

Médico e Escritor

Or de Goiânia - GO

Deixe-me contar enquanto me lembro, hoje tem baile! Onde?

https://www.youtube.com/watch?v=ZA7tZ451wsA&feature=youtu.be&noredirect=1
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Nilo Procópio Peçanha, nascido a 2 de outubro de 
1867, num pequeno sítio, no Morro do Coco, em 
Campos (RJ), e falecido a 24 de junho de 1824, foi 

político, ministro de Estado, vice-presidente e presidente 
da República.

Depois de iniciar o curso de Direito, em São Paulo, 
bacharelou-se pela Faculdade do Recife, em 1887. Estabe-
lecido em Campos, montou banca de advocacia e fundou o 
Clube Republicano da cidade. Com a implantação do regi-
me republicano, elegeu-se deputado à Constituinte. Foi 
senador, em 1903, elegendo-se, a seguir, presidente do 
Estado do Rio. Nessa época já era maçom, pois fora inicia-
do, a 11 de outubro de 1901, através da Loja “Ganganelli 
do Rio”. Foi Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, de 
23 de julho de 1917 a 24 de setembro de 1919, quando 
renunciou ao cargo, em vista da situação política do país, 
que exigia a sua atenção.

Eleito vice-presidente da República, em 1906, assumia, 
a 14 de junho de 1909, após a morte do presidente Afonso 
Pena, a chefia do governo, para completar o mandato, até 
15 de novembro de 1910. Apesar de seu curto período na 
presidência, teve uma boa gestão, inaugurando o ensino 
técnico-profissional no país, organizando o Ministério da 
Agricultura e tentando a implantação da grande siderurgia, 
ao proceder aos primeiros estudos nesse sentido.

Voltaria à presidência do Estado do Rio, em 1914, da 
qual se afastou para assumir o Ministério das Relações 
Exteriores, em maio de 1917, desfazendo, então, o clima 
de “neutralidade suspeita”, na Primeira Grande Guerra 
(1914-1918), ao determinar o reconhecimento do estado 
de guerra entre o Brasil e a Alemanha. Voltou ao Senado, 
em 1918 e, em 1921, liderou o movimento da Reação Repu-
blicana, candidatando-se à presidência da República, con-
tra Arthur Bernardes, candidato das forças majoritárias. 
Nessa época, havia intensa agitação, devido ao episódio 
das cartas falsas, atribuídas a Bernardes, contendo insultos 
ao Exército e que, depois, verificou-se ser obra do falsário 
Oldemar Lacerda. A questão culminaria com o fechamento 
do Clube Militar e a prisão de seu presidente, marechal 
Hermes da Fonseca, o que levaria ao movimento revoluci-
onário de 1922, que passou à História como “o episódio 
dos Dezoito do Forte”. Em conseqüência disso, Nilo sofreu 
prisão domiciliar, apesar de ser senador e gozar de imuni-
dades. Isso, porque, nas eleições de março de 1922, era 
inevitável a sua vitória, a não ser que houvesse fraude, pois 
ele tinha apoio dos principais Estados. Mas houve fraude e 
o Congresso proclamou a vitória de Bernardes.

Às vésperas da posse de Bernardes, Nilo escrevia, em 
manifesto á nação : “Eu, pelo menos, não me renderei; e hei 
de manter essa atitude, isolado que fique, destinando os 
poucos anos que me restam de vida à obra de regeneração 
da República”. Altivo, como sempre, ele serviu de exem-
plo para que, anos depois, se tentasse salvar o regime, que 
se deteriorava nas mãos de oligarquias.

Maçons Ilustres

Nilo Procópio Peçanha

Hermes Rodrigues da Fonseca, sobrinho do marechal 
Deodoro, nascido em São Gabriel (RS), a 12 de maio de 1855, 
e falecido em Petrópolis (RJ), a 11 de setembro de 1923, foi 
militar, político e oitavo presidente da República.

Ingressando na Escola Militar, em 1871, ele não escapou 
da influência de Benjamin Constant, tornando-se ardoroso 
republicano e ingressando na maçonaria, a 6 de outubro de 
1876, através da Loja “Ganganelli do Rio”, do Rio de Janeiro. 
Nos acontecimentos de 15 de novembro de 1889, teve partici-
pação, ao lado de Deodoro, de quem seria ajudante de ordens, 
no posto de capitão.

Na Revolta da Armada, de 1893, destacou-se na defesa do 
governo de Floriano. De 1899 a 1904, comandou a Brigada 
Policial do Rio, assumindo, depois, o comando da Escola 
Preparatória e Tática do Realengo, sendo promovido a mare-
chal, no final do governo de Rodrigues Alves. No governo de 
Afonso Pena, foi ministro da Guerra, empreendendo a reforma 
do Ministério e introduzindo a lei do serviço militar obrigató-
rio.

A 22 de maio de 1909, a Convenção Republicana efetivava 
a sua candidatura á presidência da República, com o apoio de 
todas as bancadas estaduais no Congresso, com exceção das 
de S. Paulo e Bahia, que lançaram a candidatura de Rui Barbo-

sa, originando a campanha civilista.
Eleito e empossado, Hermes enfrentaria, logo, a Revolta 

dos Marinheiros, liderada por João Cândido, que exigia a 
cessação dos castigos com a chibata, seguida do levante do 
Batalhão dos Fuzileiros Navais e pela campanha do Contesta-
do, movimento de massas, semelhante ao de Canudos e ocorri-
do numa região em litígio, entre Paraná e Santa Catarina, pro-
vocada pelo beato José Maria. Hermes conseguiu manter a 
ordem, com o apoio do Partido Republicano Conservador, 
organizado pelo maçom Pinheiro Machado. O fato mais grave 
ocorrido em seu governo, contudo, foi o movimento chamado 
de “salvacionismo”, feito com o apoio de pessoas ligadas ao 
presidente e empenhado em acabar com as oligarquias, tendo 
deposto os governadores de vários Estados, o que causou cho-
que com Pinehiro Machado, sustentáculo parlamentar do 
governo.

No plano administrativo, fortaleceu o Itamaraty, com o 
barão do Rio Branco, dinamizou o programa de construção de 
ferrovias e de escolas técnico-profissionais.

Deixando o cargo, foi para a Europa e, ao retornar, em 
1920, assumiu a presidência do Clube Militar e formou, ao 
lado de Nilo Peçanha, na Reação Republicano; com a revolta 
de 1922, ficou preso durante seis meses e retirou-se, depois, 
para Petrópolis.

Fonte: http://www.pael.com.br

http://www.mquitao.com.br
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Ainda repercute no meio maçônico a realização do Vº Encon-
tro Presencial da AMEM - Associação de Médicos Maçons, tanto 
quanto ao seu número recorde de participação, como pela iniciati-
va inédita quanto ao tema básico do Encontro: “O Médico Maçom 
e a Política Profana”.

Após a parte administrativa, de 
interesse específico dos Associados, 
tivemos, no período da manhã, a 
exposição do Ir.'.33 J. Samuel Kiers-
zenbaum, médico e professor titular 
da cadeira de Moléstias Infeccio-
sas/Pediatria, alem de Professor 
Assistente da Disciplina de Pediatria 
da Faculdade de Medicina de Petró-
polis/Rio de Janeiro, com o tema 
“Como anda a Medicina”, com inte-
ressante abordagem da medicina de 
30 anos atrás, onde o clínico se utili-
zava muito mais da anamnese e 
exame físico para diagnóstico das 
enfermidades, com os médicos recém formados, exames subsidiá-
rios dependentes. Abordou também, o aumento do número das 
Faculdades de Medicina e da queda da qualidade do ensino dos 
profissionais.

Após a exposição, tivemos nosso tradicional Almoço de Con-
fraternização, momento de aproximação e fortalecimento dos 

laços fraternos, entre os IIr.'. de São Paulo e Interior, com IIr.'. 
provenientes de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais.

Outra inovação, seguindo as solicitações das mesmas, foi a 
participação das cunhadas em todas as atividades, além da presen-
ça das mesmas em número cada vez maior.

Vº Encontro Presencial AMEM
Irmão Alfredo Roberto

Com uma belíssima Sessão Magna de Iniciação 
realizada no último dia 14 de abril de 2014,na ARLS 
"Cavaleiros da Justiça", nº 3679, Or.'. de Vitória-ES, 
presidida pelo Ilustre V.'. M.'. Arion Mergár, foram 
iniciados mais quatro novos Irmãos e amigos Gilberto 
Flávio Rosalem, Artur Correia Bernardo, Paulo Marcos 
Comarella e Marco Antônio Ismael Trovão de Oliveira. 

Com um expressivo número de Irmãos do Quadro e 
Visitantes a Sessão transcorreu na mais perfeita harmonia 
e todos puderam desfrutar, logo após os trabalhos, de um 
saboroso jantar com a participação dos Irmãos, cunhadas, 
sobrinhos e convidados. Parabéns a todos que abrilhanta-
ram aquela memorável Sessão que com certeza ficará na 
memória dos iniciados, e que fortalecerão ainda mais as 
sólidas colunas da Oficina.

No final da Sessão foi prestada uma justa e merecida 
homenagem ao saudoso Ir.'. Luiz Guilherme Paterlini, 
pelo seu passamento para o Oriente Eterno, um Maçom de 
escol que seguramente fará muita falta entre nós, através 

do seu companheirismo, sua humildade, sua prestimosida-
de e sua inestimável sabedoria maçônica.

Sessão Magna de Iniciação na ARLS Cavaleiros da Justiça
Fatos & Flashs

Reuniu-se em Sessão Magna de Exaltação,  os 
Obreiros da A.∙.R.∙.L.∙.S.∙. Cavaleiros de São 
João,  Nº. 2903 – GOB-PR, em 29-03-2014 no 
Templo da A.∙.R.∙.L.∙.S.∙. Apóstolo da Caridade, 
No. 344, no Oriente de Curitiba-PR, onde foram 
exaltados os novos Mestres Maçons, os Irmãos: 
Alessandro G. Mottin, Epaminondas Neves da 
Rocha Filho,  Francisco Carlos Domingues e 
Marlus Meger.

Após a Sessão, foi servido um jantar para todos 
os Irmãos visitantes, Cunhadas, Sobrinhos (as) e 
convidados e dados as boas vindas aos exaltados.

Registra-se também um agradecimento 
especial ao V.∙.M.∙. da A.∙.R.∙.L.∙.S.∙. Apóstolo da 
Caridade, Nº. 344, G.∙.O.∙.B.∙.-PR, Ir.∙. Luiz 

Fernando e demais Obreiros, pelo uso do Templo 
e do Salão do Ágape.

Na foto, os exaltados  aparecem juntamente 
com o V.∙.M.∙. Ir.∙. Gilberto Maia.
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lsfcastro@gmail.com

http://www.gob-es.org.br/site/xvi-sermacon.php
http://www.cvcchevrolet.com.br/

