
QUEM FOI, NA VERDADE, O REVERENDO

E MAÇOM JAMES ANDERSON?
Nada predispunha o Reverendo James Anderson (1679-1739) a se tornar o mais famoso entre os maçons modernos; 
especialmente não a publicação em 1732 de sua obra-prima: Genealogias reais, ou Tabelas genealógicas de impe-
radores, reis e príncipes, desde Adão até os dias atuais. Mas  o  acaso quis que ele iria um dia escrever as “Constitui-
ções” de uma associação que, no entanto, tinha muito poucos membros. Página 03
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Os Essênios
Estabelecidos na região de 

En Gedi, a oeste do Mar Morto, 
formavam uma seita ou facção 
fundamentalista judaica, em 
plena atividade na época do 
nascimento de Jesus, o Cristo.
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Maçonaria discute caos na saúde, 
educação e segurança

Descaso com a saúde, educação e segurança, em nível 
estadual e federal, foram os assuntos discutidos pela 
Maçonaria do Espírito Santo, em reunião no GOB-ES, em 
Vitória
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E
m tempos de muitas pregações religiosas, elas são 

sempre concluídas com a palavra “dízimo”. Em 

momento eleitoral as melhores palavras são garim-

padas para pronunciamentos em apresentação de planos de 

governo. Os contrários lançam palavras com poder ofensi-

vo de um míssil a bombardear oponentes. Em dias que 

antecipam a entrada dos candidatos pela TV em nossos 

lares, advirto-os, cheguem com palavras verdadeiras que 

nos permitam acreditar em suas propostas. Não com pala-

vras de efeito, trazendo dúvidas quanto a sinceridade. 

Venham e entrem nas casas da família brasileira, com a 

palavra da verdade, purificada antes de pronunciada. A 

mentira elimina o poder da palavra. Quando a pessoa men-

te, sua palavra não surte efeito, por mais bonitas que sejam 

as frases empregadas.

Tenham muito cuidado, senhores candidatos. Não se 

iludam, as palavras na televisão serão bem analisadas e 

decisivas para o eleitor votar. Palavras ofensivas e ataques 

não nos convencerão. Apresentem seus planos e metas, 

fugindo das contendas pessoais, muito predominantes em 

campanhas. Nessa hora os telespectadores em maioria, 

desligam os aparelhos e o voto estará perdido.

Outro aspecto é o não cumprimento da palavra, rotina 

pós eleição. Você candidato de outras campanhas, volta 

com perfil enfraquecido, sua palavra não merecerá crédito.

Palavras são energia em forma. Têm força e vida. O que 

você fala terá algum efeito, em algum tempo, em algum 

lugar, seja para você ou para os outros. Nossas palavras são 

mais fortes do que podemos imaginar. Sejamos impecáveis 

com as palavras, meus caros amigos que me distinguem 

com as qualificadas leituras deste artigo. Precisamos estar 

atentos para a imagem que criamos de nós mesmos quando 

falamos com os outros, em especial via diálogos ou mensa-

gens positivas ou degradantes na internet.

Uns falam de prosperidade, alegria, abundância, fé, 

amizade, amor. Outros de infortúnios, problemas, sofri-

mentos, acusações, intrigas, sendo instrumentos de malda-

de e inimizade com o mundo. Reafirmo, ao falar com 

pessoas, estas formam imagens a nosso respeito. As pala-

vras criam nossa realidade. Uma forma de mexer nessa 

cadeia é acertando nossa linguagem e seu conteúdo.

A nossa palavra quando expressada educada, pura, 

correta com respeito, mais bem vistos apreciados e alinha-

dos seremos vistos com relação às pessoas que nos veem de 

fora para dentro, com isenção quanto a nossos valores posi-

tivos e defeitos. Mas isto é difícil, fácil para os humildes e 

não vaidosos que aceitam a crítica e fazem autocrítica. 

Difícil para os donos da verdade que não pedem desculpas. 

Desculpa, uma palavra que elimina distâncias perdidas e 

reconforta.

Há pessoas que somente sabem reclamar, falar mal da 

vida, dos demais indivíduos, até amigos, das coisas, em 

nada contribuindo para um mundo melhor. Seu mundo é 

sempre azedo. Palavras são mantras, devem controlar a 

mente, produzindo resposta para pergunta a nós mesmos: 

“O que estou dizendo está provocando algo de construti-

vo?” A energia da palavra pode mudar toda nossa vida.

Para os maçons, lapidares e exemplares para transpor 

os degraus da sua caminhada, estas palavras são funda-

mentais.

“Vencer as minhas paixões, submeter a minha vontade 

e fazer novos progressos, trazendo amizade, paz e prospe-

ridade”.

“Palavras são boas, más, ofendem, pedem desculpas, 

queimam, acariciam, são dadas, trocadas, oferecidas, ven-

didas, inventadas, ausentes, sugam, não nos largam, estão 

nos livros e jornais, publicidades, filmes, cartas e cartazes.

Aconselham, seguram, insinuam, ordenam, impõem, 

segregam, eliminam, doces, salgadas. O mundo precisa 

girar sobre palavras lubrificadas com óleo da paciência. O 

cérebro está cheio de palavras que vivem em boa paz com 

as suas contrárias e inimigas”, como diz o escritor portu-

guês José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, 

na crônica publicada no livro “Deste mundo e do outro”.

O poeta Argemiro Andrade diz: “Palavras são como 

cristal. Algumas um punhal, outras o orvalho da madruga-

da”.

Cecília Meirelles, uma das grandes escritoras da litera-

tura brasileira, nascida em novembro de 1901 e falecida em 

1964, com inspiração divina, lapidou e descreveu o que é 

uma palavra, no poema “Ai, Palavras!”. 

“Ai, palavras, ai palavras, que estranha potência a 

vossa! Ai, palavras, ai palavras, sois o vento, ides no ven-

to, e, em tão rápida existência, tudo se forma e transforma!

Sois de vento, ides no vento, e quedais, com sorte nova! 

Ai, palavras, ai palavras, que estranha potência a vossa! 

Todo sentido da vida principia à vossa porta; o mel do 

amor cristaliza seu perfume em vossa rosa; sois o sonho e 

sois audácia, calúnia, fúria, derrota...

A liberdade das almas, ai! Com letra se elabora... E dos 

venenos humanos sois a mais fina retorta... Frágil como 

vidro e mais que o são poderosa! Reis, impérios, povos, 

tempos, pelo vosso impulso rodam.”

*Eurípedes Barbosa Nunes é Grão Mestre Geral 

Adjunto do Grande Oriente do Brasil. 

Geral

Ir\Barbosa Nunes

Grão-Mestre Geral Adjunto
do Grande Oriente do Brasil

Mesmo que muitos não concordem, com todo direito 
que lhes é facultado, quero expor em poucas linhas o que 
penso a respeito de um assunto que causa muita polêmica 
nas sociedades em geral; a MUDANÇA. Todos nós sabe-
mos que a Maçonaria, ao nível do Grande Oriente do Bra-
sil, foi estruturada através de uma analogia com o mundo 
não maçônico, conforme disposto na Constituição do 
Grande Oriente do Brasil e no Regulamento Geral da Fede-
ração, nos Estatutos e Regimentos Internos das Lojas; 
documentos devidamente registrados em Cartório, para 
que surtam seus efeitos legais perante a legislação civil 
brasileira, daí sermos uma sociedade discreta e não secreta 
como propagam nossos adversários menos informados. 

Assim, por analogia, o Soberano Grão Mestre Geral 
seria o “Presidente da República”, o Eminente Grão Mes-
tre Estadual o “Governador do Estado” e os Veneráveis 
Mestres os “Prefeitos” dos “municípios”. Também é do 
nosso conhecimento que o pré-candidato a uma eleição 
majoritária ou proporcional precisa passar pelo crivo das 
convenções partidárias e ter seu nome corroborado para 
concorrer ao cargo pretendido. Recentemente, com a 

mudança da legislação maçônica, criou-se o instituto da 
prévia para admissão de novos Irmãos na Ordem onde 
todos os membros da Loja votam pela aprovação, ou não, 
do ingresso daquele determinado candidato. Isso trouxe 
um progresso na democracia da instituição além de presti-
giar, sem distinção, a totalidade dos Irmãos, independente 
de cargos e Graus. Assim também aconteceu em relação às 
finanças da Loja. Então surge a pergunta: Por que não 
fazermos prévias para os “cargos majoritários” e “propor-
cionais” em todos os níveis? Se não, ao menos para Vene-
rável Mestre, a princípio? Como disse toda mudança é 
difícil, controversa e requer debate e aprofundamento para 
ser implantada, devendo ser examinada e aprovada pelos 
canais competentes, no caso a Soberana Assembleia Fede-
ral Legislativa. Tem que ser Lei.

Loucura! Irão dizer alguns. Bobagem! Dirão outros; 
mas saibam que isso já existe em pelo menos duas Respei-
táveis Lojas (que é do meu conhecimento, salvo engano) 
do Grande Oriente do Brasil - Espírito Santo; está no Regi-
mento Interno das Lojas. Trata-se da ARBLS “22 de agos-
to”, do Or.'. de Colatina e a ARLS “Luz do Planalto”, do 
O.'. da Serra. Ali as prévias para Venerável Mestre são 
feitas nos últimos meses do ano anterior à eleição. Numa 
primeira prévia, dentre os Irmãos que preenchem os requi-
sitos para ocuparem o cargo de Presidente da Loja, os 
Irmãos (todos) escolhem secretamente e por escrito, o 
nome de cinco ou três (depende da Loja) pré-candidatos da 
sua preferência. Apurados os votos, que deverá ser feito 
pelo Venerável atual mais dois Mestres previamente sorte-
ados para comporem a mesa, os três ou dois (dependendo 
da Loja) Irmãos mais votados irão para a segunda prévia. 
Nessa prévia já existirá na cédula de votação os nomes dos 
pré-candidatos escolhidos na primeira prévia. Novamente 

todos os membros da Loja votarão, secretamente, e o mais 
votado será o “candidato da Loja” para a eleição oficial 
onde, obviamente, só votarão os Mestres Maçons. Empos-
sada a nova diretoria da Loja, depois de determinado 
período, os votos são incinerados. Nada impede, contudo, 
que outro Irmão ou grupo de Irmãos lance uma chapa con-
corrente, mas convenhamos que ficará claro o propósito 
desagregador deles uma vez que a Loja, democraticamen-
te, já fez sua escolha. É iniciativa privativa do futuro Vene-
rável a escolha dos Irmãos que ocuparão a diretoria da 
Oficina, afinal são “cargos de confiança” que irão 
administrar e harmonizar a Loja com ele, assumindo todas 
as responsabilidades que os encargos exigem e não sim-
plesmente os cargos.

Dois pontos são fundamentais: O primeiro traz a neces-
sária democracia para dentro da instituição em sua plenitu-
de, na medida em que todos votam e são responsáveis, 
diretamente, pela escolha da futura administração da Loja; 
o segundo ponto é a eliminação da figura do “dono da 
Loja”, tão prejudicial à evolução e ao progresso da Arte 
Real, fonte de divisões internas que servem como argu-
mento para o surgimento de novas Lojas, geralmente com 
um número pequeno de Irmãos “dissidentes”. Logo, fica 
aqui a sugestão e um convite à reflexão, principalmente 
dos nossos representantes na esfera federal, que abram um 
processo de debate de ideias em alto nível para o bem de 
todos, deixando de lado os interesses pessoais e a vaidade 
que corrói o espírito, vício iníquo que é. Façamos analogia 
com o mundo leigo daquilo que é comprovadamente certo, 
justo e democrático. Vamos hastear a bandeira da analogia 
das prévias.

                          

Mestre Instalado

ARLS “Cavaleiros da Justiça”

acduri@hotmail.com
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N
ada predispunha o Reverendo James Anderson 
(1679-1739) a se tornar o mais famoso entre os 
maçons modernos; especialmente não a publica-

ção em 1732 de sua obra-prima: Genealogias reais, ou 
Tabelas genealógicas de imperadores, reis e príncipes, 
desde Adão até os dias atuais. Mas  o  acaso quis que ele 
iria um dia escrever as “Constituições” de uma associa-
ção que, no entanto, tinha muito poucos membros.

Nascido em Aberdeen de um pai vidraceiro (e 
Maçom aceito na loja operativa local) James Anderson 
fez os estudos necessária para a ordenação na Igreja da 
Escócia; mas foi em uma velha paróquia huguenote, em 
Londres, que ele se tornou, na década de 1710, um pas-
tor presbiteriano. Não está claro até hoje, se em 1717 ele 
foi um dos maçons aceitos que contribuíram para a for-
mação da Grande Loja de Londres; temos, por vezes, 
sugerido que ele poderia ter sido iniciado na Escócia, 
antes de se mudar para Londres.

O caminho para a fama, no entanto, abriu-se para ele 
em setembro de 1721, quando, durante uma assembleia 
geral realizada na presença de oficiais e membros de 
dezesseis lojas “erros foram revelados nas antigas Cons-
tituições Góticas”, ele foi convidado a “realizar as corre-
ções necessárias em uma nova e melhor apresentação”. 
Três meses depois, quatorze irmãos “educados” foram 
nomeados para examinar o manuscrito do irmão Ander-
son.

Em 25 de marco de 1722, durante uma nova sessão 
da Grande Loja, a História, os Deveres, os Regulamen-
tos e os Cantos de Mestre foram aprovadas com algumas 
alterações  “ao que a [Grande] Loja pediu ao Grão-
Mestre que mandasse imprimir”.

Assim, em 17 de janeiro de 1723, na taverna King's 
Arms, dois eventos memoráveis aconteceram: a adesão 
de Philip, primeiro duque de Wharton ao grão-mestrado 
de Londres e a apresentação do novo Livro das Consti-
tuições.

Nesse dia especial, “A Maçonaria conhecendo a har-
monia, a fama e o nome,  muitos nobres e cavalheiros de 
alta linhagem pediram para ser admitidos na Fraternida-
de, assim como outros homens esclarecidos, comercian-

tes, membros do clero e trabalhadores, que encontraram 
na Loja um lugar de relaxamento agradável, longe do 
estudo, dos negócios e da política”. Anderson disse, na 
segunda edição de sua obra, publicada em 1739, ou seja, 
no mesmo ano em que ocorreu sua morte.

Note-se que neste mesmo 17 de janeiro de 1723, 
James Anderson, que havia anteriormente ocupado as 
funções de Mestre de Loja foi nomeado para o ano em 
curso Grande Vigilante da Grande Loja de Londres.

Muitas vezes, nos é perguntado por que motivo ele 
tinha sido convidado, e não um outro irmão, a elaborar 
as novas Constituições da Ordem. David Stevenson, 
autor de um estudo sobre o homem, apresenta a ideia de 
que a escolha teria resultado de uma viagem de John 
Desaguliers, um membro influente da maçonaria londri-
na a Edimburgo e sua descoberta da maçonaria operati-
va escocesa.

Anderson sendo de ascendência escocesa e nascido 

de pai maçom (além disso antigo Secretário e Mestre de 
Loja) teria sido considerado mais qualificado do que 
qualquer outro para ser promovido a historiador e legis-
lador.

A vida maçônica de James Anderson, no entanto, 
permanece obscura até hoje. Ignora-se quais atividades 
específicas ele pode implantar, quais lojas ele pode 
frequentar; registra-se que pertencia em 1723 à Loja do 
Chifre, e em 1735 da Loja francesa, e sua presença em 
algumas assembleias de Grande Loja, mas isso é tudo …

De sua vida secular, conhecemos pouco fatos preci-
sos. Anderson se casou com uma viúva rica de Londres, 
que lhe deu um filho e uma filha, mas viveu pobremente  
devido ao maus negócios ocorridos na década de 1720. 
Ele fez, como  pastor, alguns sermões que lhe valeram 
duras críticas, e foi obrigado a mudar de paróquia em 
1734, depois de desentendimentos com alguns paroqui-
anos. Em 1731, ele recebeu também do Colégio Maris-
chal de Aberdeen um diploma de doutor em teologia.

No ano seguinte, Anderson, cujas primeiras Consti-
tuições tinham sido esgotadas, propôs à Grande Loja de 
Londres, voltando da Inglaterra, uma nova edição, 
revista e ampliada. Se a primeira consistia de apenas 91 
páginas, a segunda teve em sua publicação cerca de  231 
– incluindo o nome do autor, acompanhado pelas inicia-
is  D.D. para esclarecer suas credenciais acadêmicas…

Enquanto isso, Anderson tinha dedicado seus talen-
tos literários à elaboração de sua obra sobre as genealo-
gias reais, bem como uma Unidade na Trindade (1733), 
uma Defesa da Maçonaria (1738) – da qual nada há a 
dizer – Notícias do Eliseu (1739) e uma História da Casa 
de Yvery (1742).

James Anderson morreu no final de maio 1739. De 
acordo com o jormal The Daily Post, datada de 2 de 
junho.:

Ontem à noite, foi enterrado em uma cova anormal-
mente profunda, o corpo do Dr. Anderson, pastor não-
conformista. [...] Ele foi seguido por uma dúzia de 
maçons que cercaram a sepultura. [...] Os irmãos, exi-
bindo grande tristeza, levantaram as mãos, sinalizaram e 
golpearam três vezes os seus aventais em honra do fale-
cido.

Assim viveu e morreu o autor do Livro das Constitui-
ções, o verdadeiro documento de fundação da Maçona-
ria especulativa moderna.

Fonte: Bibliot3ca 
Tradução: Irmão José Filardo

James Anderson – (1679-1739)

Capa

*Ir\Guy Chassagnard
Escritor

Or\ Figeac - França 

http://glemt.org.br/2012/revista_formulario.php
http://www.mquintao.com.br
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Tivemos a alegria de participar da Cerimônia de Posse 
do Venerável Mestre de nossa Loja. A cada adminis-
tração, tal cerimônia acontece, a fim de que, regular-

mente, possibilite ao irmão escolhido por nós, a condução 
dos destinos de nossa Oficina.

Qual seria a origem desta cerimônia?  
Alguns escritores divide a história da Maçonaria em 

dois momentos: primeiro, a Maçonaria Operativa ou de 
Ofício (antiga); segundo, a Especulativa (moderna), que 
surge com a criação da primeira Obediência Maçônica, a 
Grande Loja da Inglaterra, em 1717.

No período da Maçonaria Operativa, apenas, existiam 
os graus de Aprendiz e Companheiro e quando se referia ao 
Mestre, dizia-se o Mestre da Loja, aquele que a dirigia os 
trabalhos da construção, um Maçom experiente, escolhido 
entre os Companheiros do Quadro de Obreiros. O Grau de 
Mestre Maçom, somente, foi criado em 1723, portanto, 
depois da criação da Grande Loja da Inglaterra (1717), já 
na Maçonaria Especulativa, ou Moderna, sendo, somente, 
implantado, de fato, em 1738, inclusive sua lenda é uma 
adaptação, embora seja inquestionável a riqueza do conte-
údo de seus ensinamentos.

Vale citar que é um grande erro considerar o Grau de 
Companheiro como um Grau de transição para se chegar 
ao mestrado maçônico. Seu conteúdo é de fundamental 
importância para que, o Maçom, em seu caminhar, possa 
iniciar os primeiros passos nos Mistérios Maiores de nossa 
Ordem.

O título de Mestre da Loja, ou Venerável Mestre, dado 
ao presidente de uma Oficina maçônica, tem sua origem na 
Inglaterra, nos meados do século XVII, quando já estava 
avançada a paulatina transformação da Maçonaria de Ofí-
cio em Maçonaria dos Aceitos (explicação). 

Deriva da palavra inglesa “worship”, que significa ado-
ração, culto, reverência, quando usada como substantivo; 
ou venerar, adorar, idolatrar, quando usada como verbo 
transitivo. Dá origem ao termo “worshipful”, que significa 
adorador, reverente, ou venerável  (neste último caso, 
como forma de tratamento). Assim, o presidente da Loja 
tinha o título de Master (Mestre), ao qual se adicionou, 
posteriormente, o tratamento reverente de “worshipful”  
(venerável), pois, no início, o termo venerável era aplica-
do, apenas, às corporações de artesãos, originando a 
expressão “worshipful master” (venerável mestre). A 
expressão, todavia, não é muito utilizada nos países de fala 
inglesa, onde se prefere, simplesmente, o termo “Master”, 
dando-se o título de Past-Master ao ex-Venerável Mestre, 
na Maçonaria Inglesa, Rito de Emulação. Past Master, 
também, é um dos quatro Graus do Real Arco Inglês. Nada 
tem a ver com o REAA.

Na Maçonaria de Ofício, em seu formato original, não 
era acompanhado de nenhuma cerimônia litúrgica particu-
lar, bastando para tal a simples transferência do cargo pelo 
ocupante que cumprira o seu mandato. A Moderna Maço-
naria inglesa, entretanto, introduziu um cerimonial para a 
posse do Mestre da Loja (Venerável), cuja ritualística se 
desenvolve por um complexo enredo lendário. Nesse senti-
do, essa Cerimônia é própria dos Trabalhos Ingleses (na 
Inglaterra não se conhecem “ritos”) e em particular ao Tra-
balho de Emulação. Já na Maçonaria de vertente francesa 
(latina), originalmente, não existe essa prática, lembrando, 
oportunamente, que o Rito Escocês Antigo e Aceito é filho 
espiritual da França.

Infelizmente, nos meios maçônicos latinos, essa prática 
acabou ganhando guarida, talvez pelo cerimonial investido 
de pompa e misticismo. Daí, ritos dessa origem como o 
Escocês, o Francês ou Moderno e o Adonhiramita adota-
ram a prática, adaptando algumas passagens para suprir às 
suas características ritualísticas. É bem verdade que muitos 
ritos de origem não-britânica, porém com base no Trabalho 
de Emulação, preferiram não aderir a essa prática, manten-
do a pureza de suas origens.

Para a Instalação e Posse de um Venerável Mestre é 
necessário que seja constituído, pelo Grão-Mestre, um 
Conselho de Mestres Instalados. Esse Conselho, vez por 
outra é confundido com um Conselho permanente, o que 
não é correto, pois o dito só é, legalmente, formado para a 
finalidade da Instalação e, posteriormente, desfeito. O que 
existe na Loja é um “Colégio de Mestres Instalados”, que 
tem a função, quando solicitado pelo Venerável Mestre, de 
assessorá-lo nos assuntos que, ainda, falta-lhe a experiên-
cia para resolver.

Após a criação do terceiro grau, passamos a ter no Sim-
bolismo, apenas, os Graus de Aprendiz, Companheiro e 
Mestre Maçom. O Mestre Instalado não é Grau, significan-
do, apenas, um título distintivo para o Mestre Maçom que, 
em cerimônia própria, foi instalado na Cadeira do Rei Salo-
mão, a fim de que possa estar habilitado a conduzir os tra-
balhos de sua Loja Maçônica. Dadas essas considerações, 
adquiriu-se o costume de se apor ao nome do Obreiro na 
qualidade de Venerável, ou ex-Venerável, as letras MI, 
como rótulo do Mestre Instalado. Essa maneira não tardou 
a ser qualificada de modo equivocado por alguns como se a 
qualidade distintiva de um Mestre Instalado fosse um 
Grau.

Quando do término do mandato, como Venerável Mes-
tre de sua Loja, ele transmitirá o cargo a outro Mestre 
Maçom eleito regularmente pelos membros do quadro. 
Sendo um Ex-Venerável, conservará, perpetuamente, a sua 
condição de Mestre Instalado ao deixar de exercer as fun-
ções de presidente da oficina.

No tocante às Obediências brasileiras e, particularmen-
te, ao Rito Escocês Antigo e Aceito, severamente, o mais 
praticado no Brasil, o Ritual de Instalação e Posse viria ser 
introduzido através das Grandes Lojas brasileiras, nasci-
das da cisão de 1927, quando as suas lideranças buscaram 
base nos trabalhos perpetrados pelas Grandes Lojas norte-
americanas, onde se pratica o Rito de York (Craft America-
no) que, de certa forma, seguem o modelo Inglês dos Anti-

gos (1751) que, por sua vez, aderem ao Cerimonial de 
Instalação. Dessa forma, esse cerimonial viria aportar na 
Maçonaria Brasileira, consolidando-se como prática, ime-
diatamente, após a cisão de 1927. 

A partir de 1968, o Grande Oriente do Brasil, também, 
adotaria esse costume, introduzindo-o através de um Ritual 
específico, para todos os Ritos nele praticados, salvo o 
inerente aos Trabalhos de Emulação (conhecido, equivo-
cadamente, como York), que já praticava na sua essência, 
por ser nele um costume original. Salvo melhor juízo, no 
Brasil, atualmente, esse costume está arraigado na Maço-
naria Simbólica em geral, sendo uma prática de todos os 
ritos estabelecidos na constelação das Obediências nacio-
nais.

Vale lembrar que o plano do Templo passou a ter a sepa-
ração do Oriente e Ocidente após 1820, quando o Grande 
Oriente da França (GOF) e Supremo Conselho do REAA 
da França entraram em litígio, e, com isso, a administração 
dos Graus 1° ao 18°, por determinado tempo, ficou sob a 
direção do GOF, surgindo, naquela época, as chamadas 
Lojas Capitulares, onde o Oriente era mais elevado que o 
Ocidente, separado por uma balaustrada. No Oriente, 
somente, tomavam assento o Venerável Mestre, e os 
Irmãos que possuíam o Grau de Cavaleiro Rosa Cruz (18°). 

A Maçonaria no Brasil retomou suas atividades, com 
força e vigor, após 1831, com a Queda de D Pedro e seu 
retorno a Portugal. Sendo filha da Maçonaria Francesa, 
esse formato de templo passou a ser usado no Brasil, assim 
como as Lojas Capitulares. Posteriormente, o Supremo 
Conselho da França reivindicou e retomou a administração 
dos Graus desde o 4° ao 33°, porém, no Brasil, isso somen-
te veio ocorrer com a criação das Grandes Lojas, em 1927, 
quando Mario Behring, Soberano Grande Comendador do 
Supremo Conselho do REAA, denunciou tal prática. Com 
isso, as Lojas Capitulares, no Brasil, também, deixaram de 
existir, muito embora, os Templos mantiveram o Oriente 
elevado e a balaustrada, já que muitas Lojas que aderiram 
ao sistema de Grandes Lojas, não modificaram seus tem-
plos e assim se mantiveram até os dias atuais.

A partir de então, o Oriente que era exclusivo dos Cava-
leiros Rosacruzes, passou a dar lugar aos Mestres Instala-
dos, mesmo que estes não possuíssem o Grau 18°. Por um 
lado, tais Irmãos perto do Venerável Mestre, serve-lhe 
como um órgão consultor, a fim de lhe dar esclarecimentos 
em situações inusitadas de emergência, utilizando-se da 
experiência daqueles que, já tiveram a espinhosa missão de 
dirigir os destinos de uma Oficina.

Enfim, acreditamos que esses fatos, sirvam como um 
estímulo a mais  para que busquemos conhecer melhor as 
origens do Rito e rituais que praticamos. O REAA devido 
ter sofrido diversas influências ao longo de sua história e 
sendo modificado, a bel prazer, por alguns descomprome-
tidos com sua originalidade, atualmente, tornou-se um 
trabalho inglório, praticá-lo em sua prístina pureza. 

Fica aqui nossa contribuição, à guisa de estímulo ao 
estudo e à pesquisa sobre o que estamos praticando em 
nossos templos.

Salve Venerável Mestre!

A cerimônia de instalação do Mestre Maçom
Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real
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P
or conta das minhas atividades literárias costumo ir 
a Parati para participar da semana de literatura que 
todo ano se realiza naquela linda e aprazível cidade 

histórica do Rio de Janeiro. Parati já foi um dos portos mais 
ativos do Brasil na época da colônia. Era ali que todo ouro 
extraído das Minas Gerais embarcava para a metrópole, 
indo enriquecer a coroa portuguesa, que infelizmente, 
diga-se, pouco proveito soube tirar disso tudo, porque o 
ouro do Brasil, na verdade, acabava indo parar nos cofres 
do Loyds Banks, de Londres, drenado pela famosa teoria 
das vantagens comparativas. Vantagens que eram sempre 
dos ingleses, diga-se. 

Sentado numa pedra próxima onde havia o antigo Porto 
de Parati, como a prostituta da canção italiana que Chico 
Buarque traduziu, lembrei-me do discurso que um Irmão 
fez em uma  seções de uma Loja que eu estava visitando. 
Ele comparou a maçonaria de hoje com um porto desativa-
do. Esse Irmão, um coronel reformado da Polícia Militar, 
nostálgico defensor das virtudes da Revolução Redentora, 
que nos deu vinte e cinco anos de ditadura militar, evocou 
essa comparação por conta do momento político que esta-
mos vivendo, fervilhante de feridas sociais mal curadas e 
que vem convulsionando esse paciente sempre mal trata-
do, que é povo brasileiro. 

Não deixei de pensar que a metáfora tinha sido bem 
empregada. Dizia ele que a maçonaria parece hoje um 
porto desativado, pelo qual os ricos transatlânticos e os 
grandes cargueiros passam ao largo sem aportar. Como eu 

estava em Parati, um antigo porto desativado, não pude 
deixar de fazer a ilação. 

O nosso cérebro inconsciente hospeda relações insus-
peitadas. Basta uma palavra, e eis que ele começa a estabe-
lecer uma rede infinita de relações. De repente, não deixei 
de concordar com o nosso Irmão coronel. Realmente, já 
houve um tempo em que a maçonaria era um fervilhante 
porto por onde os grandes transatlânticos e os mais impor-
tantes cargueiros, transportando as mais ricas cargas, apor-
tavam. Pois era nas colunas do Oriente e do Ocidente que 
as grandes questões nacionais eram discutidas, depuradas, 
filtradas e muitas vezes, tinham soluções encaminhadas 
pelos Irmãos que frequentavam essas colunas. Por que 
nelas se sentavam as pessoas mais influentes da sociedade, 
os principais atores da cena política, social e econômica do 
país. 

A comparação ficou ainda mais forte na minha mente 
quanto lembrei que os maiores portos do país, Santos, Rio, 
Recife e Salvador, foram, no passado, grandes centros de 
atividade maçônica, por onde passou boa parte do sangue 
que alimentou a história do nosso país. Uma coisa puxa a 
outra. Lembrei-me então do que aprendi sobre a história da 
maçonaria e dos Irmãos que a honraram no passado. Como 
uma boa parte (e talvez a mais importante) da História das 
nações do Ocidente foi costurada na intimidade das Lojas 
maçônicas. 

O nosso Irmão coronel, na sua arenga melancólica e 
nostálgica, reclamava da indiferença com que a maçonaria 
está vendo a degringolada dos nossos valores morais, a 
podridão que contamina o nosso ambiente político e social, 
a fratulência com que as nossas autoridades estão lidando 
com o crime organizado( permitindo que eles se organizem 
cada vez mais), a crise de moralidade que atinge todas as 

nossas instituições (─ alguém já viu um Supremo Tribunal 
Federal mais incompetente tecnicamente e mais compro-

metido com a corrupção do poder que o atual? ─  perguntou 

ele)  e tudo o mais que está acontecendo nas ruas do país?
De fato, já houve tempo em que as Lojas maçônicas 

eram um porto fervilhante, onde as grandes questões naci-
onais eram discutidas e muitas vezes, encaminhadas. Tal-
vez até mais do que os palcos das tribunas legislativas, 
onde os políticos exercitam, diariamente, a sua habilidade 
histriônica, e dos balcões de negócios que são as reparti-
ções públicas e os gabinetes ministeriais, era nas Lojas 
maçônicas que as decisões mais importantes acabavam 
sendo tomadas. 

Recordo as palavras do nosso Irmão coronel e não 
posso deixar de sentir uma certa melancolia. Posso não 
compartilhar das motivações dele, pois não tenho nenhu-
ma saudade da ditadura militar. Eu já era suficientemente 
ativo na época e a minha experiência com o regime não me 
trás qualquer recordação agradável.

Fonte: Recanto das Letras

Geral

Ir\João Anatalino
Escritor

Or\ Mogi das Cruzes - SP

Sabemos que a “Instituição maçonaria” costuma ser moti-
vo de muita curiosidade e algumas vezes de especulação no 
meio da população; por ser uma sociedade filosófica carrega-
da de simbologia, achamos naturais estas lucubrações, por-
tanto, antes de tudo gostaríamos de defini-la para que possa-
mos discutir alguns tópicos da relação dos seus membros 
com a sociedade onde ela está inserida.

Para este desiderato peço ajuda a um dos nossos irmãos de 
Ordem, o genial Sir Isac Newton que disse, há muitos anos: 
“A maçonaria não é uma obra exclusiva de uma época, per-
tence a todas as épocas e, sem aderir a nenhuma religião, 
encontra grandes verdades em todas elas. Não se apoia senão 
em dois sustentáculos, extremamente simples: O amor a 
Deus e o amor ao Homem, que leva em si a divindade e cami-
nha para ela”.

A história da maçonaria se perde no mistério dos tempos; 
estudos arqueológicos têm mostrado a presença de alguns 
dos nossos símbolos incrustados na antiga civilização egíp-
cia; no entanto, sob o ponto de vista de registros documenta-
dos, o ano de 1717 é considerado um marco muito importante 
da maçonaria especulativa, quando foi criada a Grande Loja 
da Inglaterra.

De lá para cá os princípios da maçonaria tornaram-se 
imutáveis e nossa profissão de fé é repetida em todas as lojas 
maçônicas do mundo: “Creio em um só Deus, Supremo 
Arquiteto do céu e da terra, dispensador de todo bem e juiz 
infalível de todo mal”.

 Não gostaria de cair na tentação de enumerar os deveres, 
a conduta e, sobretudo como se deve pautar o relacionamento 
do maçom como cidadão, no meio da sua comunidade.

Seria fácil e até tentador, pela obviedade das afirmações, 
seguir este plano, até porque todos os mandamentos de boa 
conduta poderiam ser encontrados em qualquer livro texto de 
boas maneiras; no entanto, resisto à tentação e enveredo pelo 
caminho mais árido, a conotação filosófica deste relaciona-
mento.

Falar do maçom como cidadão é fazer um corolário sobre 
a ética e a moralidade; a moral representa o ponto mais alto 
da vida espiritual do homem e que é regulado por princípios 
emanados do Grande Arquiteto do Universo e ética é o con-
junto de regras e preceitos de conduta moral de um individuo 
ou de uma sociedade.

Para simplificar o entendimento, podemos definir, 
parafraseando Oscar Wilde, estes dois “landmarks” da vida 
do cidadão com o seguinte enunciado:

“Tudo aquilo que o cidadão faz quando está em público 
chamamos de ética e se esta mesma ação, também não for 
feita quando ele estiver sozinho, chamamos de moralidade”.

O maçom, como cidadão, assume um compromisso 
espontâneo e solene diante da sua própria consciência: a luta 
contra suas próprias fraquezas, buscando sempre o elevado 
sentido da vida no aperfeiçoamento da moral.

Ao cidadão comum que bate pela primeira vez à porta do 
nosso templo, não lhe é perguntado sobre seus bens materia-
is, sua profissão, se possui brasões de nobreza ou títulos 
definidores da sua intelectualidade, apenas lhe é perguntado 
se ele é um cidadão livre e de bons costumes.

Esta senha, que não é apanágio da maçonaria, abrirá não 
só as portas do templo maçônico para o profano que pretende 
se iniciar em nossa ordem, mas também é a chave que condu-
zirá todos os homens ao interior do “templo da humanidade”, 
porque ela é condição “sine qua non” para que um indivíduo 
possa ser considerado um cidadão com todos os direitos e 
deveres inerentes a esta condição.

A liberdade, para nós maçons, é o fundamento da morali-
dade e esta é o alicerce das nossas ações, permitindo ou até 
mesmo facilitando que ele, o maçom, ocupe posição de rele-
vo perante a sua sociedade; esta posição carrega em seu bojo 
uma carga de obrigações que o demanda a compor com os 

elos desta corrente Institucional que está constituída há mui-
tos séculos e que resistiu à prova do tempo.

Se a carga positiva de ações acumuladas por esta Institui-
ção poderá facilitar as movimentações do cidadão maçom no 
mundo profano, também encerra uma responsabilidade 
muito maior da que é cobrada a outro cidadão não Maçom.

Sua vida e suas ações, como um espelho, refletem e eco-
am; para conviver com os demais cidadãos que não ultrapas-
saram os umbrais do nosso templo, ele precisa libertar-se das 
suas próprias ambições, saber palmilhar o caminho escuro da 
incerteza, buscando sempre a lei moral como estética de 
conduta; fugir do mal e do erro, na constante perseguição da 
harmonia e do belo.

Como cidadão, o maçom precisa sentir a nobreza da pró-
pria generosidade, de tal forma que se foi ele quem semeou, 
não seja ele quem vai colher os frutos da sua própria semea-
dura; por ser livre, nunca imporá a sua fortaleza diante do 
fraco; não dogmatiza a sua verdade, se esta verdade não pos-
sui foro de verdade aceito e comprovado; o seu direito termi-
na quando começa o do seu vizinho.

O cidadão-maçom, nas palavras do meu inesquecível 
amigo e irmão de Ordem, Dr. José Normanha de Oliveira 
“Deve tentar responder a esta inquietante pergunta todos os 
dias da sua vida: Nascemos com coração e razão, somos iti-
nerantes da eternidade, em trânsito para a perfeição. Para 
onde nos conduz esta marcha inexorável e continua do tem-
po, que transforma, a cada momento, o pequeno e efêmero 
presente em passado?”.

A resposta a esta inquietante indagação o cidadão-maçom 
encontrará na filosofia da nossa Ordem, porque ela prepara o 
terreno onde florescerão a justiça e a paz; sua arma de duelo é 
a espada da inteligência, ela exalta tudo o que une e aproxima 
as pessoas e repudia tudo aquilo que divide e as isola.

Nossa Ordem é muito mais que um grupo de pessoas que 
se reúne para um objetivo exclusivamente social e filantrópi-
co; ela é, antes e acima de tudo, uma entidade filosófica que 
procura influenciar o mundo ao seu redor com seu modelo de 
pensamento, cujo desiderato é o respeito pela pessoa humana 
e o bem estar da comunidade.

*O Irmão Hélio Moreira, é membro da Academia Goia-
na de Letras, Academia Goiana de Medicina, Instituto His-
tórico e Geográfico de Goiás
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Por Ambrósio Peters

São conhecidos com pormenores, os usos e os 
costumes dos Essênios através dos manuscri-
tos do Mar Morto. Os seus últimos represen-

tantes, historicamente conhecidos, fizeram parte do 
último reduto de resistência judaica aos romanos, no 
alto da colina fortificada de Masada, e quando os 
soldados romanos a tomaram no ano 74, encontraram 
mortos todos os seus ocupantes. Depois disto não 
foram mais citados pelos historiadores.

Estabelecidos na região de En Gedi, a oeste do 
Mar Morto, formavam uma seita ou facção funda-
mentalista judaica, em plena atividade na época do 
nascimento de Jesus, o Cristo. Os numerosos manus-
critos encontrados em 1947 nas cavernas calcárias 
existentes junto a Qirbet Qumram, permitiram resta-
belecer com muitos detalhes, seu sistema de vida 
monástica, os regulamentos de sua comunidade e sua 
postura religiosa frente ao Judaismo. Os mesmos 
manuscritos também permitiram identificar em Qum-
ram, as ruínas do centro monástico e administrativo, 
de onde irradiavam as suas atividades.

Viviam em comunidade (o que não é o mesmo que 
fraternidade); aceitavam a imortalidade da alma mas 
não a sua ressurreição; acreditavam em recompensas 
futuras pelo bem praticado em vida; levavam vida 
ascética; condenavam qualquer gozo como pecami-
noso e envidavam todos os esforços, sem medida de 
gastos, para minorar a sorte dos semelhantes, sendo 
ou não essênios, enquanto para eles mesmos não per-
mitiam liberalidade alguma.

Embora isso seja veemente-
mente condenado pelas religiões 
cristãs por contrariar a idéia da 
religião revelada, podem os essê-
nios ser considerados uma seita 
pré-cristã, dada a extraordinária 
semelhança de seu modo de vida e 
de seus ensinos com os princípios 
religiosos constantes do Novo Tes-
tamento, principalmente o modo 
de vida recomendado por Cristo 
aos que o quisessem seguir.

Sem querer entrar no mérito da 
discussão, da semelhança doutri-
nária, sabe-se que os essênios rece-
biam seus novos membros ainda 
na primeira infância, diretamente 
dos pais que as entregavam para 
que fossem educadas e instruídas nas leis das Sagra-
das Escrituras. Com relação a isso, considere-se que 
Jesus saiu de casa ainda criança e reapareceu aos doze 
anos discutindo no templo com os doutores da Lei, o 
que somente poderia ter acontecido se já estivesse em 
adiantado estágio de conhecimento dos preceitos 
bíblicos. E onde o poderia ter adquirido senão com os 
essênios, que ensinavam as crianças desde os primei-
ros anos? Os essênios se consideravam aptos a come-
çar a sua vida pública aos trinta anos, e Jesus come-
çou sua vida pública nessa idade. Como os essênios 
Jesus desprezava os fariseus.

Depois de eliminados os últimos representantes do 
grupo, no alto da colina de Massada, os essênios desa-
pareceram completamente do cenário da história. 
Este último episódio está nas narrativas do historia-

dor Josefo Flávio. Não há notícias de que tenham, de 
alguma forma, revivido após a dispersão dos judeus 
que se seguiu à destruição de Jerusalém no ano 70. O 
que se recuperou apos esse desastre nacional judaico 
foi o judaísmo rabinice, tradicional opositor dos essê-
nios que sempre os condenaram acremente.

Não há como ligar historicamente os essênios às 
guildas dos maçons medievais, nem com os Templá-
rios, que são posteriores àquelas guildas. E absurda a 
idéia de que pudessem ter permanecido incógnitos 
em Jerusalém até o século XII e então colaborado na 
fundação da Ordem dos Templários, pois Jerusalém 
esteve sob o severo domínio islâmico, desde o início 
do século VII até o século XII, quando foi tomada 
pelos cruzados.

Fonte: MS Maçom

A inquisição iniciou-se na Europa na idade média 
no século XIII e era dirigida pela Igreja Católica 
Romana. Os países que mais aderiram aos tribunais 
que julgavam todos aqueles que tinham idéias 
contrárias a doutrina da igreja, foram Portugal, 
França, Itália e Espanha. Os acusados pela inquisição 
não tinham direito de saber quem estava os acusando, 
porém podiam dizer os nomes de seus inimigos para 
avaliação deste tribunal.

Os condenados cumpriam penas desde prisão 
temporária, perpétua ou até a morte na fogueira. Um 
dos acusados pela inquisição de bruxaria foi o 
astrônomo italiano Galileu Galilei que afirmava que o 
planeta Terra girava ao redor do Sol, porém não foi 
condenado a morte. Já o filósofo Giordano Bruno, não 
teve a mesma sorte e foi levado ao campo dei Fiori 
com a boca amordaçada para não proferir nenhuma 
palavra ao povo; foi queimado na fogueira no dia 17 
de fevereiro de 1600. Um dos principais alvos da 
inquisição foram as mulheres que detinham 
conhecimento de plantas medicinais, por esse motivo 
eram julgadas como bruxas. Como o movimento 
inquisitório foi tomando cada vez mais força, 
começou a atrair a atenção dos reis e rainhas, no caso, 

principalmente o rei e a rainha da Espanha no século 
XV, que utilizavam a Santa Inquisição para perseguir 
e reduzir o poder dos nobres e roubarem os seus bens. 
Durante a inquisição, milhares de pessoas foram 
torturadas e queimadas vivas. Com um poder cada 
vez maior, o grande inquisidor passou a desafiar reis, 
nobres e burgueses. Esta perseguição aos hereges e 
protestantes foi finalizada somente no início do 
século XIX.

No Brasil a inquisição instalou-se nos séculos 
XVII e XVIII, em que perseguiram principalmente no 
nordeste fatos de heresia relacionadas ao 
comportamento presente nas diferentes culturas, 
práticas de manifestações contra os dogmas católicos 
gerados quando os remédios e ações cristãs não 
faziam efeito. Em 1591 o clérigo Heitor Furtado 
Mendonça, foi o primeiro a estabelecer investigações 
de caso de heresia no Brasil. No momento em que 
chegava a uma localidade , para facilitar o acesso ao 
acusado, o inquisidor anunciava nas praças e igrejas 
os “editos de fé” documento onde o clérigo declarava 
os pecados a serem denunciados.

Após ser preso, o acusado passava por uma série de 
torturas para obtenção da confissão do réu. A grande 
maioria das perseguições no Brasil ocorreram na 
metade do século XVIII e ao todo foram em torno de 
500 pessoas denunciadas no Brasil. Porém, 

documentos recentes encontrados por historiadores, 
ressaltam que a inquisição não se estendeu somente 
no nordeste do Brasil, há registros que houve o 
movimento inquisitório também na atual região do 
Estado de São Paulo, pelo menos. Alguns 
documentos relatam acusações bizarras na época em 
relação a inúmeros indivíduos da época.

Referências Bibliográficas:
http://educaterra.terra.com.br/voltare/cultura/gior

dano.htm
http://www.suapesquisa.com/história/inquisição/

www.viniltapetes.com.br


Agosto 2014 07

R
ecentemente iniciado na Ordem Maçônica, hoje 
sou Companheiro Maçom, tenho tido uma 
experiência única muito além das expectativas que 

imaginava. Oriundo de uma família de numerosos Maçons 
que me servem de espelho, (meu bisavô iniciou na Loja 
Progresso, Oriente de Campos dos Goytacazes, no final do 
século XIX) percebi de pronto que fiz a opção certa ao 
aceitar o honroso convite para conviver entre os homens 
livres e de bons costumes. Orientado pelos Irmãos mais 
experientes procurei através da literatura maçônica 
aprender o significado dos símbolos e a importância dos 
Ritos no crescimento do meu ser como homem, pai de 
família, profissional e partícipe da vida política, mesmo 
que apartidária, do meu país. 
     Isso em nada influenciou minhas convicções religiosas 
e, muito pelo contrário, fez crescer a minha fé em Deus, o 
criador de todos os mundos, o Grande Arquiteto do 

Universo, com seus infinitos elementos cósmicos 
perfeitamente equilibrados por Sua força divina e 
poderosa. Estou aprendendo, de forma racional, a respeitar 
as muitas e complexas diferenças entre os iguais em todos 
os níveis da vida em sociedade, sem sectarismo religioso 
ou político, abominando qualquer tipo de preconceito e 
hipocrisia, me sinto mais útil e cooperativo. Ao contrário 
do que possa supor, ou afirmarem os adversários da 
Maçonaria, não obtive qualquer ensinamento ou 
aconselhamento no sentido contrário ao da harmonia, da 
concórdia, do amor, da fé, da caridade e da esperança, 
virtudes que devemos, a todo custo, buscar dentro de nós 
mesmos em prol de uma comunidade mais justa e menos 
imperfeita.

Estimulado por aqueles que vivenciam há mais tempo 
que eu a nossa Instituição, estou freqüentando com certa 
assiduidade Lojas coirmãs, de outros Orientes e de Ritos 
diferentes também, e tenho percebido que a essência dos 
preceitos maçônicos são os mesmos. Tenho sido recebido, 
sem distinção, com muita fidalguia e consideração em 
todas as oportunidades que me faço presente, seja dentro 
de Loja ou no jantar (ágape) que sempre nos é servido, 
conhecendo e nos fazendo conhecer não apenas como 
novos Irmãos, mas, principalmente, como grandes amigos. 

Aliás, essa é outra característica peculiar da Maçonaria: os 
laços de amizade e companheirismo se fazem de forma 
sólida com muita facilidade e espontaneidade, extensivo às 
nossas esposas e filhos, que passam a conviver num 
ambiente salutar e respeitoso, ganhando assim muitos 
cunhados e sobrinhos; é a FAMÍLIA Maçônica.

Através das visitas consegui entender também que 
quando fui iniciado, não passei a fazer parte somente da 
minha Loja Mãe, mas da Maçonaria Universal. Entendi 
que posso ser útil na minha Loja e também em qualquer 
Loja Maçônica, buscando sempre somar, vivendo em 
harmonia com os demais Irmãos e com as forças cósmicas 
construtivas emanadas pela Egrégora da Ordem. Tenho a 
plena consciência que estou dando os primeiros passos de 
uma longa caminhada e de uma nova vida no sentido de 
conhecer a verdade e de enriquecer o meu espírito, mas as 
valiosas experiências que tenho vivido me mostram que 
estou no caminho certo. Devo utilizar os instrumentos que 
a Sublime Ordem dispõe a meu favor, para, sendo pedreiro 
de mim mesmo poder construir o meu Templo Interior da 
melhor forma e devolver para o próximo um ser humano 
melhor do que eu era antes de iniciar na Arte Real. Estou 
dando o meu melhor e em troca estou recebendo muito 
mais que esperava. Estou mais forte, justo, prudente e 
agindo com mais temperança. Graças à pura Maçonaria.

Ir\Geraldo Ribeiro da Costa Jr

ARLS Cavaleiros da Justiça

Or\de Vitória-ES

Geral

A natureza essencial e intima do pensamento pode, por 
tudo que dá origem, ser denominada como atividade do 
espírito, eis que o pensamento é o motor de tudo o que vive, 
determinado pelo movimento vibratório que liga o espírito 
à substância etérea que interpenetra e rodeia o cérebro.

Em uma visão maior, pode-se ver o pensamento como 
uma vibração gerada por outra vibração maior que mantém 
o cérebro em constante movimento criador de nosso 
mundo pessoal.

Por isso, o pensamento, como toda força ou energia em 
manifestação, tem o poder de criar, destruir, recuperar, 
atrair, unir, repelir, ou separar.

Por simples observação podemos afirmar que a força 
gravitacional é semelhante e de mesma espécie do pensa-
mento, atraindo para nós aquilo que desejamos na exata 
proporção do pensamento e vida de formação da idéia, 

onde a idéia é o pensamento em si e a vida é a força de dura-
ção e propagação do pensamento.

Cabe ressaltar que uma das mais importantes leis do 
pensamento é a que nos dá conta que a influência deste não 
se manifesta imediatamente no plano físico.

Tudo o que existe e foi criado pelo homem é objeto de 
um primeiro pensar que se prolongou conscientemente até 
a concretização daquele pensar.

Assim, o estado atual de nosso organismo, de nossa 
vida é o resultado dos pensamentos que tivemos desde a 
infância.

Desse modo pode-se afiançar que por nossos pensa-
mentos atuais podemos modificar o futuro.

Esses esparsos segredos dialéticos nos conduzem a crer 
que o pensamento do homem é a fonte capaz de dar forma 
ao que pensa, ao que quer resolutamente.

A grande dificuldade esta no fato de que o homem vive 
em constante exaltação pela paixão, sempre conduzido 
culturalmente a olhar sem ver e a falar sem pensar, carrega-
do de emoções, sente muito e pensa pouco, de forma que 
quanto mais “culto” mais distante das possibilidades mag-
néticas ao seu alcance pelo pensar.

É como se estivesse em estado de sonambulismo, sonha 
acordado, crê no que tem como absurdo e produz formas, 
até certo ponto, que não vê e não ouve.

É enganado, constantemente, por si mesmo, fascina-se 
e quer, pela vaidade, fascinar, não domina seus sentidos e 
não se conhece.

Desdenha, por não crer e pela ignorância, do poder 
natural de aliviar seus semelhantes pelo pensar, pela vonta-
de, pela palavra, pelo olhar e por gestos, olvidando-se que 
lhe foi concedido exercer um grande poder desde que não 
contrarie as leis naturais e não se arrependa de nada que 
faça; que tem o mesmo poder de Deus, dispondo de forças 
excepcionais da natureza através da fé e do pensar.

A idéia, fruto do pensar, é o principal resultado motor da 
criação do concreto e a única forma de sobrevivência do 
gênero humano, vez que nutre a alma e a conduz impetuo-
samente ao êxito.

Está dito que toda criação humana decorre do pensar 
contínuo no que se quer criar ou alcançar e não há dúvidas 
desse poder construtor à disposição do homem.

Aquele de nós que sabe pensar não só aumenta o valor 
de sua produção intelectual como também domina e vence 
as paixões.

Se querer é poder, como dito, o querer é tão somente o 
exercício do pensar onde as idéias põem em movimento a 
verdadeira atividade motora do homem.

Nós nos imaginamos como pensamos ser; pensamos 
ser o que sentimos e sentimos ser o que pensamos ser e 
acabamos por ser exatamente aquilo que nosso pensar 
concebeu.

Reflitamos,

Advogado e Escritor

Na prática as letras são representações simbólicas cuja 
junção ou aglutinação vêm a formar palavras de sons e 
significados vitais e imprescindíveis para que haja 
comunicação entre os seres. Elas nos reportam ao episódio 
narrado no Livro da Lei com foco na aventura humana em 
busca de atingir o inatingível e em represália teria o Criador 
confundido as línguas para, a partir desse ato, interromper a 
construção da torre de Babel e manter o homem, digamos, 
com os pés no chão.

Dogmas e devaneios à parte, ela, a palavra, fica menos 

forte quando o ciclo da vida nos priva de alguns dos seus 
(dela) artesãos, digamos. Da maneira que os últimos dias 
têm imposto aos nossos corações e mentes quando priva-
nos do convívio de nomes do quilate de Garcia Marques,  
Joåo Ubaldo e Suassuna, só para citar os best sellers e 
detentores do Nobel.

Ela, a palavra, no entanto nunca há de fenecer pelo 
simples motivo de ser a materialização da arte desses 
notáveis criadores cuja obra fica como patrimônio 
indelével para aqueles que leem ou fazem das letras 
escritas, faladas e/ou cantadas seus instrumentos de vida.

Babel deveria ser visto nesse contexto como um 
episódio gerador, não de confusão e sim de explosão 
benigna dos inúmeros idiomas espalhados pelo planeta e 
através dos quais hoje e sempre a humanidade se 
relacionará na busca da tão sonhada unidade pacífica. 
Utopia ou quimera não importa, a evolução e o progresso 
humano estão na razão direta do exercício das letras e suas 
variantes gravadas, escritas ou simplesmente agregados na 
busca de dar nomes e sentido a TODAS as coisas.

Quero através do exposto reverenciar a todo aquele que 
cuida da manutenção deste instrumento genial cuja função 

mantém acesa a chama recebida do Criador para mediar os 
interesses e objetivos que um dia hão de se transformar na 
almejada paz entre os povos.

 Quero render minha homenagem e gratidão àquele que 
me deu luz para ver, amar e exercitar a beleza da palavra e 
de seus artesãos, ente querido dos tempos do Instituto de 
Educação de São Gonçalo, Professor Jairo José Xavier, 
líder servidor ao sagrado oficio de educar com afeto e 
respeito à última flor do lácio, essa mesma que inspirou 
Caetano a declarar "minha pátria é minha língua" antes de 
definir que "livros são objetos transcendentes mas 
devemos amá-los com o amor tátil que votamos aos maços 
de cigarro", num momento de rara e concreta lucidez. Dele, 
o Professor Jairo, herdei o enlevo pelo texto de A Lenda da 
Vitória-Régia (estranha flor aquática do rio Amazonas), um 
delicioso exercício de pontuação hoje tão estupidamente 
negligenciado...

Quanto aos ESCRITORES subitamente subtraídos de 
nós, choro-lhes a falta física mas não me sinto abandonado 
se tenho à mão suas obras que as prateleiras das bibliotecas 
AINDA em funcionamento nos disponibilizam.

Quem mal lê, mal pensa, mal olha e mal vê...

Ir\Déo Mário Siqueira
ARLS Caridade e Esperança

deomasiq@hotmail.com

Clique aqui e visite o blog

O Malhete
Informativo maçônico, político e cultural

ES Saúde
Ciência e saúde é aqui!

Clique aqui e visite o blog

http://omalhete.blogspot.com.br/
http://blogessaude.blogspot.com.br/
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A
ntônio Ernesto Gomes Carneiro (Serro, 28 de novem-
bro de 1846 - Lapa, 9 de fevereiro de 1894) foi um 
militar brasileiro.

Nunca se conseguiu saber aonde o Ir.'. Gomes Carneiro 
viu a Luz Maçônica, constando que tenha sido depois de 
1887, e neste caso somente poderia ter sido na loja “Estrela 
do Ocidente” de Cuiabá (MT), adormecendo esta loja por 
volta de 1895, naturalmente desapareceu todo o seu arquivo, 
de modo que nada pode ser confirmado.

Iniciou seus estudos na sua cidade natal, continuou no 
Seminário de Diamantina e depois em Curvelo. Fazia o curso 
de Humanidades no mosteiro dos Beneditinos, no Rio de 
Janeiro, quando se alistou como soldado no primeiro Corpo 
de Voluntários da Pátria, para combater na Guerra do Para-
guai.

Na guerra conquistou os postos de primeiro-sargento e 
alferes, por bravura, sendo ferido, três vezes em combate 
(Estero Belaco, Piquirici e Lomas Valentinas). Mal se resta-
belecia e já se apresentava para nova missão. Finda a guerra, 
voltou ao Brasil, matriculando-se na Escola Militar, em 
1872.

Foi promovido sucessivamente a tenente (1875), capitão 

(1877), major (1887), tenente-coronel (1890) e coronel 
(1892). Acompanhou D. Pedro II em sua viagem a Minas 
Gerais, em 1881.

Chefiou a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas 
na “marcha para oeste”, de 1890 a 1892, se tornando o res-
ponsável pelo recrutamento do então tenente Cândido Ron-
don, a quem transmitiu as primeiras lições de respeito aos 

índios.
Convocado a partir para o sul, durante a Revolução Fede-

ralista, suas tropas foram cercadas na cidade da Lapa, Para-
ná, em um dos mais célebres episódios da vida militar brasi-
leira, conhecido como “Cerco da Lapa”. Foram 24 dias de 
resistência, com uma tropa oito vezes menor que a dos adver-
sários, comandados pelo rio-grandense Gumercindo Sarai-
va. Apesar da derrota de Carneiro, o período de combates 
definiu o lado vencedor, pois atrasou o avanço de Gumercin-
do e permitiu que as tropas legalistas se organizassem e der-
rotassem posteriormente os federalistas.

O coronel Gomes Carneiro foi ferido, morrendo dois dias 
depois, em 9 de fevereiro de 1894, “ainda dando ordens”. Um 
dia antes, sem saber, fora promovido a general de brigada, 
por bravura.

Na obra “O Triste Fim de Policarpo Quaresma”, o autor 
Lima Barreto abandona momentaneamente a ficção e lhe faz 
um insuspeito elogio: “… só a Lapa resistia tenazmente, uma 
das poucas páginas dignas e limpas de todo aquele enxurro 
de paixões. A pequena cidade tinha dentro de suas trincheiras 
o Coronel Gomes Carneiro, uma energia, uma vontade, ver-
dadeiramente isso, porque era sereno, confiante e justo. Não 
se desmanchou em violências de apavorado e soube tornar 
verdade a gasta frase grandiloquente: resistir até a morte”.

Antônio Ernesto Gomes Carneiro

Nascido no dia 26 de julho de 1915, no município de 
Bragança Paulista, em São Paulo, Ariovaldo Vulcano era 
filho de José Vulcano e de Marieta Luiza Vulcano.

Formou-se Médico Laboratorista pela Escola Nacional 
de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.

Foi Professor de Medicina e primeiro Diretor do Depar-
tamento de Ciências Morfológicas da Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro. Aposentou-se no ano de 
1985. 

Ariovaldo Vulcano foi iniciado maçom no dia 30 de 
janeiro de 1953, na Loja Maçônica Estrela do Rio no Rio 
de Janeiro e elevado ao Grau 33 (Grande Inspetor Geral) 
em 18 de fevereiro de 1961.

No Grande Oriente do Brasil, destacou-se nos cargos de 
membro do Conselho Federal da Ordem e Vice-Presidente 
e Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

No Supremo Conselho do Brasil ocupou os cargos de 
Membro Efetivo do Supremo Conselho, Grande Secretário 
Adjunto do então Sacro Colégio (atualmente Santo Impé-

rio), Lugar Tenente Comendador e Soberano Grande 
Comendador, sucedendo Djalma dos Santos Moreira.

   Na época em que ocupou o cargo de Lugar Tenente 
Comendador, foi também Presidente do Mui Poderoso 
Consistório de Príncipes do Real Segredo, no Acampa-
mento do Rio de Janeiro, no período entre 21 de dezembro 
de 1972 a 15 de dezembro de 1975.

Ariovaldo Vulcano, atualmente, é o nome de diversas 
lojas maçônicas brasileiras. 

É patrono da cadeira 36 da Academia Maçônica de 
Letras do Distrito Federal.

Através do Decreto nº 0016, de 16 de junho de 1995, o 
Museu Maçônico do Grande Oriente do Brasil, na sede do 
Poder Central, em Brasília, passou chamar-se Museu Ario-
valdo Vulcano.

Ariovaldo Vulcano no faleceu no dia 19 de outubro de 
1988, ocupando o cargo de Soberano Grande Comendador.

Fonte: MS Maçom  

Maçons Ilustres

http://www.digitronbalancas.com.br
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A história de vida da Eloisa Fernandes  não é 
diferente dos demais atletas pára olímpicos. 
Eloisa nasceu com uma má formação da medu-

la óssea, tecnicamente chamada de Mielo Meningoce-
le, que limitou a quase zero seus movimentos com as 
pernas. Sentada em uma cadeira de rodas, ela se esfor-
ça para manter os treinos de força na Academia Nobre 
com o professor Carlos Nobre, em Jacaraipe pela 
manhã, e a tarde no clube Álvares Cabral, com o pro-
fessor Fairo Brasil. Como cidadã utiliza transporte 
público, muitas vezes não adaptados, com calçadas 
esburacadas e sem acessibilidades e ainda  falta de 
abrigos nos pontos de ônibus, sente na carne a discri-
minação da sociedade e a hipocrisia de muitos que lhe 
fecham portas principalmente patrocinadores que na 
realidade pensam apenas em benefícios fiscais, e não 

em ter sua marca vinculada a uma pessoa  forte, deter-
minada e perseverante .

Representando o ES  através da ACPD (Associa-
ção capixaba de pára desporto), presidida por Denil-
son Santos, Eloisa já é a nadadora revelação, sendo 
referência nas piscinas, compete na categoria S6 e SP5 

nado de peito, treina e se prepara para o Grande evento 
esportivo mundial das Pára Olímpiadas Rio 2016.

No fim de semana de 1 a 3 de agosto esteve em São 
Paulo SP, para o circuito Brasileiro Loterias Caixa de 
natação, mais uma vez representando o Estado, em 
busca do índice pára Olimpico.

 Eloisa não é melhor nem pior do que ninguém nem 
diferente,  porque não somos iguais,  e isso é bom. 
Gordos, magros, loiros, negros, ricos ou pobres, não 
somos nem podemos ser iguais, o que faz da Eloisa 
uma pessoa diferente não é a sua cadeira de rodas e sim 
a sua alegria, dedicação, força de vontade e simpatia. 
Deficientes são os preguiçosos, mau humorados, 
invejosos e  pérfidos .

Força nessa braçada Eloisa, estamos todos torcen-
do por você, e lembre-se quando você chegar vou te 
quebrar no treino!!!!

Clique na imagem para assistir o vídeo

Assistir Vídeo

Texto: Irmão Carlos Nobre

Geral

Dias 25 e 26 de julho aconteceu em Curitiba o II Encontro 
Nacional dos Preceptórios Templários e Priorados de Malta 
do Grande Priorado do Brasil, presidido pelo irmão Wagner 
Veneziani Costa com as presenças das seguintes autoridades 

maçônicas, Distrito Inglês Plínio V. Genz, Grão-Mestres 
Estaduais Dalmo Wilson Louzada GOB-PR, Jorge Colombo 
GOB-RS, Wagner Sandoval Barbosa GOB-SC, Benilo 
Allegretti GOB-MS, Luiz Adive Palmeira Adjunto GOB-
MS, Mário Sérgio Nunes da Costa GOSP, Amintas de Araújo 
Xavier GOB-MG, Daury Ximenes GOB-PE (GOPE), 
Raimundo Farias GOB-PA (GOEPA), José Anízio de Araújo 
GOB-CE; GOB - Júlio Cesar da Costa Grande Secretário 
Geral Adj Orientação Ritualística para o Rito Brasileiro, 
Fernando Tullio Colacioppo Grande Secretário Geral Adj 
Informática e Comunicação entre outras autoridades.

Fonte: http://gob.org.br/
Fotos: Fernando - Rede Colmeia

II ENCONTRO DOS PREC. TEMPLÁRIOS 
E PRIORADOS DE MALTA

http://www.mquintao.com.br/mquintao.asp
http://globotv.globo.com/tv-gazeta-es/estacao-esporte/v/paratleta-serve-de-exemplo-para-selecao-no-es/3492439/
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 Descrição: A Árvore florida, sob cuja sombra me inspirou a 
escrever esta obra, ergue-se majestosamente para o mesmo 
firmamento azulado, que iluminava nossos amoráveis mes-
tres passados. Também é do mesmo madeiro renovado, cuja 
lenha aqueceu e alimentou o fogo filosófico daqueles que nos 
legaram o conhecimento através das gerações de OObr.’. da 
Arte Real. “Vá aonde fomos e saberá” (J. Mathewes), daí nos 
lembra o conto do poeta persa, intitulado Conferência dos 
Pássaros (Faraduddin Attar), quando ele diz que três borbole-
tas questionavam a natureza da vela. A primeira vai até bem 
perto e volta dizendo: “É Luz”. A segunda se aproxima mais 
um pouco, queima uma asa e volta dizendo: “Queima”. A 
terceira se aproxima ainda mais, é envolvida pelo fogo e não 
volta mais. Descobriu o que queria saber, mas o que ela agora 
sabe não poderá jamais ser comunicado para outros. Esse é o 
mistério do Graal. Esse é o segredo da Iniciação, que é 
intransferível e incomunicável, de natureza original, servindo 
somente para aqueles que vivenciaram de forma plena o self 
desejado nos mistérios iniciáticos. Manuscritos, textos iniciá-
ticos e instruções foram escritos sob figura ou sob metáforas. 
Somente com as chaves certas poderemos abrir as portas que 
nos franqueiam a entrada no Palácio do Rei e levantar o véu 
que cobre o Santuário. Uma das chaves é a Sagrada Kabbala; 

aquele que experienciar os princípios 
de sua exegese iniciática terá sua visão 
interna despertada, que é ativada pela 
luz do átomo nous existente em todo 
ser humano; o sol interno, que brilha 
incessantemente dentro de seu ventrí-
culo esquerdo, por meio do qual todo 
produto real de nosso conhecimento 
desenvolve a sabedoria em aplicações. 
Enquanto essa luz mágicka não ascen-
der, nosso caminho estará em trevas. A 
aurora do nosso real alvorecer se faz 
quando aplicamos a força da alavanca 
kabbalística, movimentando no entido 
e forma da espada flamígera, zigueza-
gueando ascendente pelos Três Pilares 
da Kabbalística Árvore da Vida, em 
direção ao topo do Templo de Salomão. 
O destino do Homem é grandioso, o 
Eterno reservou o céu como meta final 
para seu deleite e espera seu caminhar 
pacientemente. Sua consciência pode-
rá elevar-se até o nível das inteligênci-

as superiores, aproximando-se do 
trono da divindade, e ver em si pró-
prio todas as magnificências do 
mundo astral, espiritual e físico. O 
trabalho mágicko e contemplativo 
provoca no Obr.’. uma transforma-
ção, legando a este a ressurreição e a 
iluminação. Em cada instrução rece-
bida nos degraus da Escada de Jacó 
está oculto um arcano. Com as chaves 
reservadas aos Homens de Desejo, 
estes abrirão as portas e penetrarão 
pela via cardíaca os níveis conscien-
ciais que irão realizar sua reintegra-
ção. O Buscador atento e contempla-
tivo entenderá o plano do Eterno, e 
sob a sombra da inspiradora Acácia 
Amarela, o sonho certamente se tor-
nará realidade.

Autor: M.:I.: Helvécio de Resende Urbano Júnior 33° - Páginas 495 

Templo Maçônico - Dentro da Tradição Kabbalística

Preço: 53,90

Páginas: 832 
Autor(es) : José  A. Ferrer Benimeli 
Descrição: Os estatutos e os rituais da Franco-

Maçonaria medieval - que se enraíza na tradição das corpo-
rações dos pedreiros, construtores de catedrais - atestam 
seu espírito cristão e a vontade de admitir em sua classe os 
respeitosos artesãos da moral e dos dogmas da Igreja Cató-
lica Romana. Sendo assim, como tal instituição pôde mere-
cer uma excomunhão fulminante por parte do papa Cle-
mente XII? Em sua árdua pesquisa, feita nos Arquivos 
Secretos do Vaticano e de toda a Europa, o autor relata a 
extrema complexidade das relações entre a Igreja e a Maço-
naria, e de que maneira suas teses abusivamente simplifica-
das sustentam a excessiva desconfiança e oposição do 
Catolicismo em relação a uma sociedade fraternal, cujos 
integrantes, na maior parte, jamais pensaram em conspirar 
para a ruína do trono e do altar. "Este trabalho não nasceu 
do espírito polêmico nem de uma atitude preconcebida. Ele 
também não foi imaginado como uma apologia, mas como 
vindo da necessidade de exprimir e consagrar, em um 
plano científico, uma fase característica da história políti-
co-eclesiástica do século XVIII, e um aporte a mais para 

ajudar a compreender e a esclarecer um 
dos problemas cuja revisão envolve ao 
mesmo tempo a Igreja e a ciência histó-
rica." Release: José Antonio Ferrer Beni-
meli dedica-se a estudar a Maçonaria na 
história da Espanha há mais de 40 anos. 
Ele considera que "a época da Maçona-
ria em solo espanhol é um período prati-
camente desconhecido para a grande 
maioria, ou mesmo mal conhecido". 
Sua intenção é "romper muitos dos tópi-
cos existentes em torno desse tema", 
especificamente "a famosa conspiração 
judaico-maçônica comunista, tida 
como causadora de todos os males da 
Espanha". Depois de ter mantido conta-
to com maçons para a realização de seus 
trabalhos de documentação, Ferrer os 
define como "pessoas desconhecidas no 
exterior e em seu próprio país". Profes-
sor titular de História Contemporânea 
na Universidade de Saragoça, Espanha, 

ele acredita que "essa área é cada 
vez menos estudada" - e considera 
que está se perdendo uma parte da 
história muito importante "que 
forma nossa vida". Esta obra resu-
me uma tese de doutorado, em oito 
volumes, defendida em 1972 na 
Universidade de Saragoça. Trata-se 
de um estudo histórico baseado em 
documentos do século XVIII dispo-
níveis em diversos arquivos e bibli-
otecas, e nos revela a Franco-
Maçonaria das Luzes, tal qual real-
mente era, e não como alguns quise-
ram vê-la a partir do século XIX, ou 
como ainda a apresentam hoje em 
dia. O autor já publicou mais de 40 
livros e 450 monografias.

Arquivos Secretos do Vaticano e a Franco-Maçonaria
A história de uma condenação pontifícia

Preço 64,90

Páginas: 256
Autor: Rizzardo da Camino
Descrição: Esta obra conclui 
uma das maiores preciosidades 
para o Maçom dedicado e que se 
empenha na busca do conheci-
mento. Com o Simbolismo do 
Terceiro Grau o Irmão irá com-
plementar todo o conhecimento 
necessário para transpor mais 
essa etapa na sua vida iniciática 
dentro da Maçonaria e, muito 
em breve, de acordo com o seu 
merecimento pessoal, estará 
adentrando nos Graus Filosófi-
cos. Que o valor dessa Trilogia 
Simbólica, brilhantemente con-
cluída neste volume, traduza-se 
em Luz da mais pura qualidade 
no seu caminho, Ir de jornada.

Simbolismo do Terceiro Grau

Preço 39,90

Autor: Alvaro de Queiroz
Por acreditar que a iniciação, a ele-
vação e a exaltação são cerimônias 
que envolvem aspectos diferentes 
da vida maçônica, Álvaro de Quei-
roz trata separadamente cada uma 
dessas etapas que o maçom vivencia 
em sua senda na Maçonaria. São 
consideradas ritos de passagem e 
são experienciadas pelos maçons 
nos Graus de Aprendiz, Companhei-
ro e Mestre. A iniciação maçônica 
procura, de forma simbólica, estabe-
lecer um ritual de retorno aos misté-
rios da Antiguidade, que representa-
vam as viagens do ser humano em 
sua vida mortal, a experiência de 
morte e o ressurgi¬mento em busca 
da Luz por meio do aperfeiçoamen-
to da consciência e do aprimora-
mento espiritual do Aprendiz. No 
caso da elevação, o objetivo é elevar 
o conhecimento do Companheiro 
por meio de estudos, atingindo a 
espiritualidade. O lado espiritual 
propicia o entendimento da vida 
material e a preparação para a próxi-
ma vida. Já a exaltação ao Grau de 
Mestre é o cume da Maçonaria Sim-
bólica; seu significado é ascensão, 
quando o homem passa a conhecer a 
si mesmo. Preço 25,90

Literatura Maçônica
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Tradução Irmão  José Filardo

Ficamos sabendo por um artigo do Dauphine Libéré 
que na disputa entre Pascal Vesin este  padre maçom  
e sua hierarquia, Claude Thomas, um velho irmão de 

82 anos de idade, membro da Grande Loja de França 
durante 35 anos e cristão tomou uma posição. Claude “não 
compreende a posição da diocese e a faz saber.” Para isso, 
ele escreveu um livro “Eu sou um cristão e maçom, qual é o 
problema?” em que ele explica que a posição da Igreja de 
Roma que considera incompatível ser maçom e cristão é 
retrógrada. A Igreja está bloqueada, na contra corrente, 
manifestando uma intolerância dogmática inaceitável em 
relação às evoluções nas práticas espirituais de outras 
comunidades, escreve ele.

E para tomar uma boa medida, ele não só entregou seu 
livro em mãos ao Monsenhor Boivineau, o bispo que 
demitiu e excomungou Pascal Vesin, mas também o enviou 
ao papa Francisco, acompanhando este envio com uma 
carta na qual ele diz: “Eu me considero uma pedra 
buscando seu lugar na construção da tolerância. Que esta 
seja um sílex, que com o atrito dos séculos passados 
produza no século XXI uma faísca, que essa faísca seja 
forte o suficiente para trazer o calor ao coração e que sua 
luz ilumine o caminho da verdade. “

A partir de sua entrevista com monsenhor Boivineau, 
Claude Thomas pensa ter conseguido restabelecer o 
diálogo porque “Pascal Vesin e o Bispo concordam em se 
reunir novamente.” Muito bom, o diálogo é sempre uma 
coisa boa, mas é pouco provável que isso vá mudar alguma 
coisa na aplicação da pena de excomunhão, porque a 
decisão não foi tomada pelo monsenhor Boivineau, mas 
por Roma.

Graças a um livro, o ex-padre e o bispo 
vão se entender?

Em 2013, o padre Pascal Vesin, pároco de Megève foi 
convocado pelo Bispo Boivineau que o demitiu das 
funções de sacerdote, alegando que el pertencia à 
Maçonaria.

Um caso que viria a ter uma significativa atenção da 
mídia e incomodar, especialmente um morador de Seynod. 
Claude Thomas, ele próprio um irmão por 37 anos na 
Grande Loja de França e cristão, não consegue 

compreende a posição da diocese e a faz saber disso.
Poucos meses depois do lançamento do livro do 

principal interessado (Pascal Vesin publicou um livro em 
abril, intitulado “Ser irmão, continuar padre”) este 
cavalheiro de 82 anos, pintor e escultor em seu tempo livre, 
acaba de publicar um livro para apoiar o ex-pároco de 
Megève. Seu título: “Eu sou cristão e maçom, qual é o 
problema.”

Ele pretende apresentá-lo às 47 lojas (todas as potências 
combinadas) funcionando nos Alpes do Norte e entregá-lo 
em mãos… ao Bispo de Haute-Savoie. O que ele fez há 
poucos dias. Os dois homens conversaram por um quase 
uma hora e meia. “Em um diálogo interessante” segundo 
Claude Thomas.

“O caminho da verdade”
Depois dessa entrevista, o autor analisou: “Acredito 

que eu cheguei a restabelecer o diálogo. Pascal Vesin e o 
Bishop concordaram em se reunir novamente.” O 
conciliador tinha dificuldades em esconder sua emoção, 
pois os assunto lhe é muito caro.

Finalmente, em 7 de julho, ele enviou seu livro ao papa 
Francisco. Ele escreve em sua carta: “”Eu me considero 

uma pedra buscando seu lugar na construção da tolerância. 
Que esta seja um sílex, que com o atrito dos séculos 
passados produza no século XXI uma faísca, que essa 
faísca seja forte o suficiente para trazer o calor ao coração e 
que sua luz ilumine o caminho da verdade. “

Em seu livro de umas cem páginas, ele disseca a carta 
na qual o bispo justirica sua decisão e, ponto por ponto, 
responde aos seus argumentos.

“O Monge e o Filósofo”
Um livro que poderia sugerir aquele de Matthieu Ricard 

e Jean-François Revel, intitulado “O Monge e o Filósofo”.
Ele não tem a densidade, mas poderia ter o tom, pois o 

autor escava profundamente o significado das palavras.
Em um campo com no outro, essa leitura seduzirá todo 

leitor fascinado por uma história que marcou a diocese e 
aqueles para quem a voz de um maçom e de um cristão 
ainda é audível.

Uma oportunidade adicional para refletir sobre um 
assunto tanto filosófico quanto teológico, através de um 
trabalho certamente engajado, mas a cuja leitura não falta 
interesse, independentemente das convicções da pessoa 
que vira as páginas.

Talvez este livro, ou até mesmo as intercessões do seu 

autor possam imprimir um novo caminho neste episódio da 
vida religiosa da Haute-Savoie, mediatizada muito além 
do território.

Fonte:http://bibliot3ca.wordpress.com/ 

Em 2013, o padre Pascal Vesin, pároco de Megève
foi convocado pelo Bispo Boivineau que o demitiu das
funções de sacerdote, alegando que ele pertencia à 
Maçonaria.

Claude Thomas transferiu seus direitos autorais 
a uma associação que apoia os órfãos de maçons.

Geral

No último dia 28 de julho, o Eminen-
te Irmão Amintas de Araújo Xavier, 
Grão-Mestre do Grande Oriente do Bra-
sil Minas Gerais, e o Poderoso Irmão 
Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-
Mestre Estadual Adjunto, participaram 
de mais uma sagração de templo na sede 
futura do GOB-MG, a ser inaugurada 
no próximo dia 13 de setembro.

Este novo templo sagrado recebeu o 
nome "Templo Caratinga" e o compare-
cimento de irmãos foi em grande núme-
ro, com Secretários Estaduais, Procura-

dor de Justiça, Deputados Federais e 
Estaduais, Conselheiros, titulares das 
Coordenadorias Regionais, membros 
do Tribunal de Contas e 14 Veneráveis 
Mestres, todos muito entusiasmados e 
cumprimentando os Irmãos Amintas de 
Araújo Xavier e Eduardo Teixeira de 
Rezende, pela obra que será referencial 
na Maçonaria Brasileira.

Fonte: http://gob.org.br

Mais um templo sagrado na sede do GOB-MG

E S T I L I S T A  I N D E P E N D E N T E 

Edineia Costa CastroCLIQUE AQUI E VISITE NOSSO SITE

http://sophiejuliete.com.br/estilista/helenaacessorios
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O GOB/ES ganhou mais uma filha, foi fundada nas 
dependências da Loja Caridade e Esperança, no 
balneário de Jacaraípe, a Loja Maçônica que trás 

como distintivo Estrela de Manguinhos, Oriente de Serra 
ES. Suas reuniões acontecerão toda ultima quarta feira do 
mês e adotará o Rito Brasileiro. À solenidade de fundação 
contou com a presença de 54 irmãos de vários orientes, 
principalmente das Lojas da Serra, Afonso Cláudio, 

Vitória e Vila Velha, bem como o Delegado do Rito 
Brasileiro, Irmão Euclésio Ribeiro da Silva e o nosso Grão 
Mestre Irmão Américo Pereira da Rocha. Terminado as 
obrigações inerentes ao ato, o secretário em exercício 
Daniel de Sousa leu a ata de fundação. Em seguida, o 
venerável em exercício João Simar Brandão Fagundes, 
encerrou os trabalhos e convidou os familiares presentes a 
adentrarem ao templo, para ouvir uma palestra sobre a 

relação da maçonaria para com a família. O palestrante foi 
o Grão Mestre Estadual Américo Pereira da Rocha que ao 
encerra-la foi aplaudido de pé po todos os presentes.

Terminado, caminharam ao salão social da Loja 
Caridade e Esperança, e irmãos, cunhadas e sobrinhos, 
foram blindados com um jantar mestrado pela chefe de 
cozinha Camila Ann, ao som da música com o cantor Décio 
de Guarapari.

Fundação da Loja Maçônica Estrela de Manguinhos

Descaso com a saúde, educação e segurança, em nível esta-
dual e federal, foram os assuntos discutidos pela Maçonaria do 
Espírito Santo, em reunião no Grande Oriente do Brasil (GOB-
ES), em Vitória, realizada no mês passado. Na ocasião, foi 
cobrado dos maçons que exercem cargos eletivos esclarecimen-
tos e posicionamento individual sobre a grave situação vivida 
pelo País.

Participaram do evento o grão-mestre estadual Américo 
Pereira da Rocha; o presidente da Assembleia Legislativa Maçô-
nica, José Renato Valadares e representantes das lojas maçônicas 
subordinadas ao GOB-ES, além dos maçons que são candidatos: 
Jovelson Aguilar, Hércules Silveira, Cirilo de Tarso e Clóvis 
Araújo (deputado estadual), e mais: Lelo Coimbra, José Carlos 
Pereira e Luiz Paulo Veloso Lucas (deputado federal).

Mário Natali, Venerável da Loja Estrela de Camburi, em 
Vitória, alertou sobre o Decreto da presidente Dilma Roussef 
sobre os Conselhos Populares, que submete decisões à aprova-
ção dos movimentos sociais. Segundo ele, este Decreto “esvazi-
aria o Congresso. A Justiça do Trabalho poderia ser substituída 
por uma mesa de diálogo e um conflito, como a recente greve dos 
metroviários de São Paulo, poderia ser mediado por militantes 
de movimentos sociais, escolhidos pelo governo e não por juí-
zes”.

Lelo Coimbra destacou que a grande 
maioria dos integrantes de seu partido, o 
PMDB, e dos demais partidos, se posicio-
naram contra, inclusive ele, e que o Con-
gresso já estava posicionado sobre o tal 
controle social do governo em virtude de 
representar um risco de poder paralelo. 
“Este Decreto seria uma forma de burlar a 
democracia representativa estabelecida 
pelo voto como determinado pela Consti-
tuição Federal e também de permitir 
aparelhamento desses conselhos por 
aliados do governo do PT nos diferentes 
segmentos da sociedade”, destacou.

Quanto à área da saúde, a Maçonaria 
destacou a falta de respeito para com o 
povo e o escravismo que ocorre em pleno 
2014 com os cubanos. Estes que se intitu-
lam médicos cubanos não possuem 
horas-aula suficiente para a formação de 
médicos no Brasil, Chile, Argentina, 
Uruguai, Estados Unidos, países da Euro-
pa e do Oriente. Já foi constatado que 

esses médicos atendem com dificuldade até 
casos de gripes, resfriados e alergias. Basta 
dizer que nenhum hospital, considerado de 
primeira linha, de qualquer Estado brasilei-
ro, aceita tais médicos em seus quadros 
clínicos, a não ser se passarem pelo Revali-
da.

Quanto à segurança, foi afirmado que o 
Espírito Santo ficou oito anos sem aumen-
tar o efetivo em suas polícias e Corpo de 
Bombeiros. Para exemplificar, em 1999 a 
Polícia Militar contava com 8.350 policiais 
e oito anos após, esse número foi reduzido a 
6.000. Foi a primeira polícia no Brasil e no 
mundo que, com o tempo e o crescimento 
Atualmente o governador Renato Casa-
grande (PSB) está ampliando o efetivo para 
10.000 policiais, entre atuantes e em for-
mação atual e futura, o que não representa o 
ideal, mas pelo menos está tentado resgatar 
o tempo perdido.

Maçonaria discute caos na saúde, educação e segurança

Irmão Mário Natali, Venerável Mestre
da ARLS Estrela da Camburi - Vitória-ES
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