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no 3º Encontro Estadual
As presidentes das fraternida-
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Ilma Pasolini ,  Elizabeth 
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Damascena.
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Thiago Frasson

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG - GOB

Todos nós, Iniciados nos mistérios, sabemos o “O artista antes de 
quanto é precioso reservarmos alguns minutos de pintar o seu quadro, 
nosso dia para nos conectarmos com o nosso Pai plasma, mentalmente, a 
Celestial. Não, necessariamente, para pedir algo, imagem que irá desenhar 
até porque, sabemos que o que temos é o que e, depois, passa para tela! 
fizemos por merecer, mas, às vezes, apostando na Plasmemos e pintemos um 
Misericórdia Divina, elevamos nossos pensamen- mundo mais digno de se 
tos ao Eterno e tentamos canalizar suas benções, na viver!”.
maioria das vezes, em socorro de um necessitado e É claro que isso, jamais 
não para nós próprios. substitui nosso dever de, 

Todo esse enunciado é para solicitar aos Irmãos como cidadãos, cobrar de 
que, no momento em que estiverem se conectando nossos governantes que 
com o GADU, lembrem-se, sempre, de solicitar cumpram com suas obriga-
Sua ajuda para esse mundo tão carente de Amor e ções, para qual os elegemos. 
Paz. Independente de religião ou credo, mentalize- Essas mentalizações vêm 
mos o nosso planeta envolvido por um imenso completar a trilogia “Ação, Pensamento e Palavra”, 
globo azul anil, envolvendo a tudo e a todos nós. e, portanto, devem ser acrescentadas às nossas 
Mentalizemos, em especial, os que têm fome, ações!
envolvidos por essa Luz azul e a eles chegando o O Planeta, em colapso, pede auxílio! O mundo 
alimento do corpo, da alma e do espírito. está em uma grande UTI e precisa das vibrações 
Mentalizemos os políticos e os governantes do positivas de todos! Terremotos, tsunames, furacões, 
Brasil e do mundo, irradiando para eles os raios da enchentes, secas. A natureza cobra seu preço! Se 
justiça, da honestidade, do respeito e da dignidade. não temos o poder nas mãos para modificar 
Mentalizemos, também, aos povos em guerra, um determinadas situações, lancemos mão dessa 
raio de Luz azul e a Divina Pomba da Paz. preciosa ferramenta, que é o nosso mental.  
Mentalizemos tudo isso em substituição às recla- O horário? Naquele em que cada um puder 
mações que fazemos diariamente, lamentando que durante o dia, se possível for, às 18h, e façamos uma 
o mundo não tem mais jeito ou coisa do gênero. grande corrente de mentalização positiva em prol 

Sim, meus Irmãos, podemos sim modificar o do mundo!
mundo. Podemos e devemos, pois é aqui que Bem, se achar que tudo isso não funciona, tudo 
estamos vivendo e, até porque, não conhecemos bem!  
outro local em que possamos viver. Será esse o A verdade é que a situação atual nos oferece 
mundo que gostaríamos de deixar para os nossos duas opções: ser parte do problema ou da solução. 
filhos e netos? Claro que não! Comecemos, desde Escolhemos a primeira, pois nossa omissão já nos 
então, modificando-nos, com boas ações em prol da encaixa, automaticamente, na segunda!
coletividade, pensamentos positivos e palavras de Até sempre!
conforto e entusiasmo para vida. Ao acordar, 
recitemos uma prece, um salmo, um mantra ou, *O autor é palestrante, escritor e acadêmico; 
apenas, mentalizemos que “este dia será melhor Grau 33º, MI da ARLS Rui Barbosa, 46, Oriente 
ainda!” Nossa postura deve ser alegre, positiva, de São Lourenço-MG – GLMMG; Grande 
altruísta. Respiremos os bons ares, os ares de um Inspetor Litúrgico da 14ª MG (Sul de Minas); 
novo tempo. Editor da Revista Maçônica Virtual  Arte Real.

* Ir∴ Francisco Feitosa

perecia enquanto a igreja da 
opulência iniciava a sua jornada 
materialista, cheia de vaidades.

Na maçonaria ocorreu quase 
posição igual, pois nos tempos idos, 

Agora é meio dia, na cidade de a Ordem mantinha-se “invisível”, 
Roma, encontram-se ainda hoje o enquanto hoje temos festividades 
testemunho vivo e arqueológico das públicas a que comparecem irmãos 
catacumbas, onde os cristãos paramentados!
primitivos buscavam às ocultas Dessa dissertação sobre as 
glorificar a Deus, reavivando os catacumbas podemos tirar aspectos 
ensinamentos de Jesus Cristo, a que nos façam compreender o 
quem aceitavam ser filho de Deus. É sentido de um “túmulo” para o Grau 
importante lembrar que nesta época de Mestre-Maçom. Cada mestre 
os cristãos eram perseguidos por não representa o Santo Sepulcro da 
seguirem a religião imposta pelo mística lenda de Hiram Abiff, não 
império, daí a expressão “culto das devemos porém esquecer que antes 
catacumbas”, nome dado à religião do Santo Sepulcro houve um túmulo 
dos indivíduos que seguiam os provisório, onde mãos assassinas 
ensinamentos do Cristo. colocaram, despido, o corpo de 

Aparen temente ,  ho je ,  a s  Hiram Abiff, com o intuito de o 
catacumbas são o depósito de corpos esconder.
e osso de cristãos e meramente um Hiram Abiff passou a ser a 
elemento a mais dentro da ciência “relíquia” maçônica dentro da 
arqueológica, mas devemos lembrar mesma concepção cristã, porque o 
que inicialmente as catacumbas não “mistério cristão” perdera-se ao 
eram cemitérios, e sim igrejas. surgir a igreja visivelmente. O corpo 

Em um museu em Roma existem de Hiram Abiff para o Mestre-
duas lápides toscamente esculpidas Maçom tem o significado arqueoló-
onde em uma delas foram gravados gico do “corpo preservado”, como 
símbolos cristãos: um barco símbolo da existência do visível, 
navegando em direção a um farol. para valorizar cada vez mais o 
Unida aos dois símbolos há uma invisível. Assim pensamos que se a 
palavra: “AOPATA”, que significa igreja manteve o fato arqueológico 
“as coisas invisíveis”, e que das catacumbas como motivo para 
podemos interpretar como o manter a fé cristã, obviamente, a 
mistério da morte para aqueles que maçonaria fez de Hiram Abiff seu 
acreditam em uma vida futura. “fato arqueológico”.

“AOPATA”, “ as coisas invisíve- Agora é meia-noite, o trágico da 
is” no sentido físico, com a igreja nas lenda de Hiram é o trágico da nossa 
catacumbas, escondidas no ventre da própria vida. Construímos um 
terra, nos sepulcros; “no sentido mundo e nele nos sentimos rei, 
espiritual” os corpos ressurrectos em porém as vicissitudes fizeram os 
direção a algum lugar, o”LOGOS”, assassinos nos encontrar e nos ferir 
o mistérios mais profundo de todos de morte. Procuram-nos aflitos, 
os tempos na valorização da morte. buscaram-nos e encontraram-nos, 

O termo invisível nos diz de marcando o local com um ramo de 
perto com a vida permanente, o acácia.
sentido da visão espiritual, ou seja, a Nós, os construtores do mundo, 
denominada terceira visão, aquela fomos golpeados com as ferramen-
que enxerga além do comum, do tas que usávamos, simbolizam os 
visível, a igreja das catacumbas tem três assassinos as expressões da 
um sentido místico, pois o “culto” nossa natureza material, os que 
era praticado dentro de um comple- fazem oposição aos nossos bons 
xo de símbolos mortuários. A sentimentos, os assassinos podem 
câmara de reflexões seria apenas ter outros nomes: Ignorância, 
para uma melhor compreensão dos Fanatismo e Ambição. O que 
maçons do sentido espiritual desses poderão ser,que com os auxílios dos 
símbolos e do verdadeiro sentido do nossos mestres, transformadas em 
mestrado que está por vir. Sabedoria, Tolerância e Amor.

A segunda lápide desse museu Isoladamente, permanecíamos 
mostra a figura de uma mulher morta sempre, se nossos túmulos, porém, 
entre dois candelabros, colocada unidos em cadeia, constituímos 
defronte do limiar do reino celestial. conjuntamente a loja Universal. Os 
“Uma lâmpada tu me colocaste a três assassinos pretenderam destruir 
direita e à esquerda, assim que nada nossos poderes e nossas virtudes, 
há em mim que não seja luz”. A vida com a morte: porém o Grande 
eterna é em luz, posto que o caminho Arquiteto do Universo nos criou 
que a ela conduza seja de trevas. com poderes latentes, com reserva 

O mistério da luz e da ausência espiritual poderosa para subsistir.
da luz, ou seja, o dualismo da luz e Ir∴ Thiago da Silva Frasson 
trevas, tem sido pouco compreendi-

(M∴M∴)do, porque todos queremos a luz , 
mas todos fogem das trevas, por 
temor e por ignorância. A igreja das 

Bibliografia:  Camino,  da catacumbas, embora subterrânea, no 
Rizzardo. Simbolismo do terceiro ventre da terra, às escuras, era 
Grau: Mestre. São Paulo, Editora iluminada por essa luz “AOPATA”.
Madras, 123-131p, 2006.A segunda fase do Império 

r o m a n o ,  c o m  o  I m p e r a d o r  
Constantino, é a era da Igreja das 
basílicas, com o seu culto externo e 
visível, assim a igreja invisível 

Visite o nosso blog

www.omalhete.blogspot.com

usta homenagem estão a da Instituição em sua amplitu- vas de desestruturação da 
merecer os Eminentes de nacional e histórica, e a de maior entidade maçônica do JIrmãos Grão-Mestres eminentes dignitários. mundo lat ino,  presença 

Estaduais do Grande Oriente É claro que grandes crises preponderante na nossa 
do Brasil, que compareceram à ameaçam hoje a vida política, História, regaço onde se 
reunião do último dia 6, econômica e social do mundo alimentaram grandes iniciados 
realizada por iniciativa do inteiro e das nações que o brasileiros e orgulho dos 
Grão-Mestre Geral ,  em compõem. Os choques funda- maçons do nosso País.
dependências do Palácio mentalistas abalam as civiliza- Que cada Maçom, indivi-
Maçônico Jair Assis Ribeiro, ções do globo e os corações e dualmente, possa avaliar o que 
no Distrito Federal. Duas mentes das populações são a Maçonaria representa, ou 
questões principais estavam pressionados a engrossarem as representou, para seu aperfei-
no foco dos debates, ambas turbas que se defrontam na çoamento humano, para a sua 
objeto de sérias preocupações guerra ideológica. Mas, assim evolução espiritual e para sua 
nos meios maçônicos, seja mesmo, tais vicissitudes não integração consciente no 
entre os mestres da Ordem em são justificativas para que o mundo em transformação.
geral, seja no ambiente de comportamento dos maçons se Estamos certos de que, 
irmãos que carregam, por deturpe, a ponto de, a exemplo superada esta fase de manifes-
força de seus cargos, maior do mundo profano, vir a atacar tações levianas e improceden-
grau de responsabilidade. a própria base do simbolismo tes, de planos destrutivos 
Eram elas: 1) acusações iniciático, especialmente fracassados e de testes de vida 
infundadas registradas na quando para isso lançam mão ultrapassados, a barca da Arte 
mídia profana contra a honora- de infâmias de calúnias. Real continuará em segurança, 
bilidade da Ordem e do Grão- Em menos de vinte dias, a singrar calmos oceanos, 
Mestre Geral; 2) o episódio duas importantes reuniões do levando a mensagem de 
montado no Distrito Federal GOB foram suficientes para o Liberdade,  Igualdade e  
por irmãos imprudentes, esclarecimento cabal e pleno Fraternidade a todos os rincões 
visando a atingir a integridade repúdio às frustradas tentati- do mundo.

Roteiro Seguro
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 diretoria da ARLS Annita Presidente do Tribunal Estadual dimensões do Templo, os Irmãos e 
nº 709 do Oriente de São de Justiça Maçônica e demais convidados ocuparam as instala-
José dos Calçados, tendo autoridades maçônicas, dentre ções do Montanha Clube, onde se A

a frente o  dedicado Venerável elas o Presidente do Conselho desenvolveu a programação, com 
Mestre João Batista, realizou explanação do Mestre  de  E s t a d u a l  d a  O r d e m ,  I r∴  
Sessão Magna Pública em Cer imônias  I r∴ G iu l i ano  Aguinaldo Fritoli Vieira que na 
comemoração a passagem de seus oportunidade, em nome dos Tatagiba acerca da história 
110 anos de fundação. Ilustres Conselheiros Estaduais, daquela Loja, destacando os 

A Sessão pela sua importância, ofereceu a Oficina com uma placa trabalhos desenvolvidos pelos 
uma vez que a ARLS Annita é a onde está gravada a lembrança do seus fundadores, e as dificuldades 
terceira mais antiga do Estado do Conselho Estadual pela passagem enfrentadas através dos tempos, 
Espírito Santo, contou com a de tão importante efeméride. para que se pudesse chegar aos 
presença dos titulares dos três Esteve também abrilhantando dias atuais.
poderes maçônicos, respectiva- a solenidade Exmo. Sr. José Finalizando o acontecimento, 
mente os Irmãos: Cecílio Andrade Carlos Almeida  DD. Prefeito foi servido um saboroso ágape aos 
d e  O l i v e i r a  G r ã o - M e s t r e  Municipal que na oportunidade visitantes.
Estadual, Carlos Magno Monteiro ajudou inaugurar a placa come- De parabéns estão todos os 
Freitas  Presidente da PAEL e morativa do evento. Obreiros da acolhedora Loja 
Carlos Roberto de Farias, Juiz Considerando as pequenas “ANNITA”.

permanência do nome, do respeito e do trabalho 
estabelecido custou muito caro aos nossos antepassa-
dos. Homens de fibra, freqüentadores de Loja, lutado-
res em defesa dos nossos princípios embalados pelo 
ideal, apenas o ideal. 

Relembrar aqueles irmãos, destacar as suas 
contribuições, ou mesmo hoje, tecer elogios merecidos No último dia 16/10 tivemos a honra de participar 
a qualquer irmão não deve ser visto como elegia a dos festejos em comemoração aos 110 anos de fundação 
vaidade. Trata-se de reconhecimento; o justo salário da ARLS ANNITA nº 0709,  Or∴ de  São José do 
pago aos operários da ordem.Calçado. Fomos tomados pelo prazer e a alegria de 

Somos fazedores de obras. Não há outra forma de rever vários irmãos e conhecer muitos outros que ainda 
entendermos a nossa posição no quadro de obreiros da não tínhamos tido a oportunidade.
nossa oficina. Somos chamados ao trabalho a todo Pelo fato de estarmos freqüentando com maior 
instante, não sendo admissível que não encontremos assiduidade os trabalhos dessa Oficina, somos testemu-
uma única atividade para a qual possamos contribuir. O nha do quanto essa Loja é hospitaleira. Como nos 
apóstolo Paulo já exortava: “tudo o que vier as vossas recebem bem! Como fica perceptível para nós, visitan-
mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças.”tes, o sentido da fraternidade na manifestação da mais 

A ausência de obras e desafios para a sua realização sincera amizade.
têm nos conduzido a uma ociosidade perversa, a uma Tomamos conhecimento de parte da história da 
falta de visão do futuro, ao afastamento da  posição de Loja, sua fundação, as dificuldades enfrentadas pela 
vanguarda pela falta de consciência e percepção crítica intolerância política e religiosa, dos anos de silêncio e o 
próprias de pensadores e formadores de opinião que reconhecimento do GOB na restituição do seu registro 
devemos ser. inicial. Uma linda história que, de certa forma, lembra o 

Não basta fazer obras apenas. Não se trata de roteiro de um filme, muito bem apresentada pelo 
qualquer obra. Trata-se de tudo aquilo que venha a 

Ir∴Giuliano.
contribuir para o bem estar da humanidade, entendendo 

Ficamos sensibilizados com o que ouvimos, pois que o mundo começa na nossa porta.  Ainda assim, por 
fazemos parte dessa microrregião, e as  Lojas mais melhor que ela nos pareça ser boa, é preciso que se 
antigas como a ANNITA, FRATERNIDADE E LUZ, identifique com os desígnios do GADU. O ateste final é 
LIBERDADE E LUZ, AMOR E JUSTIÇA II e dele. É por isso que nesse Salmo de Moisés, o Grande 
PRESIDENTE ROOSEVELT, essa última, nossa Loja líder e libertador do povo hebreu, ele compreende que 
mãe e um pouco mais nova (65 anos), têm muitos aquilo que fazemos deve receber dele, o GADU, a 
pontos em comum. Parece que um pouco da história de confirmação. 
cada uma estava sendo ouvida naquele momento, salvo Dedico este versículo do Salmo 90 aos irmãos da 
as particularidades.

ARLS ANNITA nº 0709, Or∴ de São José do Calçado e Foi nessa linha de pensamento que destacamos o 
os conclamo a apresentar mãos calejadas e cheias de texto acima, extraído do Livro da Lei, para dedicá-lo à 
obras em continuidade ao legado recebido, porque o Loja aniversariante. Somos uma geração de maçons 
GADU já os tem por confirmados como obreiros úteis e que precisa conhecer e honrar esse legado que recebe-
dedicados. mos. A liberdade que desfrutamos, os nossos templos, a 

Por Marcos L. Sant’Ana M∴I∴

Homenagem à Loja Annita 
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 Pr. GOB-ES/Conselho – 10/10 idealizaram e deram publicidade às denúncias maldosas e Geovalte Lopes de Freitas - CIM 183.011, “Mensageiros 
infundadas que acabaram migrando para o Or∴de Vitória-ES, 02 Outubro de 20 10 - E∴ V da Luz nº 1783”, Or∴ de São Mateus;

conhecimento do mundo profano, causando confusão e Jamil de Almeida Costa - CIM 199.602, “Fraternidade e 
dúvidas naqueles que não possuem o necessário Ao Luz nº 0623”, Or∴ de Cachoeiro de Itapemirim;
conhecimento para entender os motivos ou razões pelas Grande Oriente do Brasil Jarbas Moraes Costa Filho – CIM 173.989, “Linhares 
quais alguém poderia ter tomado a infeliz iniciativa, mas, Soberano Grão-Mestre Geral Unido nº 1710”, Or∴ de Linhares;
este Conselho decida e dá conhecimento a todos que 

Jobson Bortot – CIM 137.519, “Linhares Unido nº 1710”, 
continuam a confiar e apoiar o Soberano Grão-Assunto:     MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE

Or∴ de Linhares;Mestre,rendendo-lhe o necessário apoio para que possa 
Joelson Pedro Celestino – CIM 112.136, “Rufino Manoel superar a crise e prosseguir no comendo da Ordem e na Soberano Grão-Mestre,
de Oliveira nº 2118”, Or∴de Aracruz;liderança de todos os Maçons livres e de bons costumes”.

Seja dada ciência do teor da presente MOÇÃO DE José Luiz Cani – CIM 154.97, “Ir. ∴Aylton de Menezes nº É com grata satisfação que levo ao seu conhecimento, a 
SOLIDARIEDADE à pessoa do Soberano Irmão MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE aprovada na Sessão do 2806”  Or∴ de Vitória;
MARCOS JOSÉ DA SILVA, e o estrito reconhecimento à Conselho Estadual da Ordem do GOB-ES, realizada no dia José Manoel Zezé Moreira Guimarães – CIM 221.798, 
sua autoridade no desempenho do cargo de GRÃO-02 do corrente mês e ano, que à unanimidade dos seus “Ordem e Perseverança nº 3457”, Or∴ de Vitória;
MESTRE GERAL DO GOB, concitando, ainda, através Veneráveis Conselheiros, decidiram apresentar ao digno Leandro Dellacqua Coutinho – CIM 171.670, “Nilo 
deste ato, aos Presidentes e aos Membros dos Irmão a sua solidariedade, ante as recentes e infundadas Peçanha nº 1039”, Or∴ de Colatina;
CONSELHOS ESTADUAL DA ORDEM de  todas as denúncias perpetradas.

Leonardo Marchezi dos Reis – CIM 173.414, “Ir∴ jurisdições do GOB, e às Lojas Maçônicas sediadas no 
Oswaldo Albernaz nº 3258”, Or∴ de Vitória;território nacional, a engajarem-se nesta maratona de Assim é que textualmente lhe apresentamos: 
Olair José dos Santos – CIM 107.939, “22 de Agosto nº fortalecimento da imagem pública da Ordem, ora 

vilipendiada pela ação de predadores do conceito e da 1819”, Or∴ de Colatina;“Os Membros do CONSELHO ESTADUAL DA 
honradez da maior Autoridade Grande Oriente do Brasil.”      Ordaily de Almeida Franco – CIM 096.050, “Liberdade e ORDEM DO GOB-ES, considerando as n o t í c i a s  

 veiculadas na revista ISTO É, aventando a possibilidade de Luz nº 1029”,Or∴ de Guaçui;
Plenário do CONSELHO ESTADUAL DA ORDEM decretação de IMPEACHMENT do Grão-Mestre Geral Paulo César Codeço dos Santos – CIM 176.269, 

DO GOB-ES, 02 de outubro de 2010.    da Ordem, Soberano Irmão MARCOS JOSÉ DA SILVA, e, “Ir∴Oswaldo Albernaz nº 3258”, Or∴ de Vitória;
Assinam o original os seguintes Conselheiros presentes à considerando que este ILUSTRE CONSELHO, por seus Roberto Siqueira Motta – CIM 161.426, “Rufino Manoel 

Sessão:membros e como tal, a maioria esmagadora dos maçons de Oliveira nº 2118”, Or∴ de Aracruz;Adauto Bergamaschi – CIM 106.135 -  “22 de Agosto nº brasileiros depositam incondicional confiança no 
Sérgio Santos Espinoso – CIM 104.947, “Amor e Justiça nº 

1819” – Or∴ Colatinasoberano Grão-Mestre Geral, e isto fazem consubstanciados 
1126”, Or∴de Alegre;na sua história de vida, no seu passado intocável e na Dário Ângelo Bagieri – CIM 157.465, “Sermão da 
Teobaldo Antônio Magnago Heleodoro – CIM 163.757, sua trajetória maçônica, e mais, por entenderem que a Montanha nº 1738”, Or∴ de Montanha;
“Linhares Unido nº 1710”, Or∴de Linhares;postura administrativa dos procedimentos oficializados pelo Eduardo José Araújo Vieira – CIM 201.684 - “União e 
Wildelson Nascimento de Faria – CIM 194.189, Soberano Grão-Mestre Geral foi voltada estritamente para a Fraternidade nº 2977”, Or∴ de Vila Velha;

defesa do patrimônio do GOB e à preservação de suas “Professor Hermínio Blackman nº 1761”, Or.�nV. Velha;Emídio Justo da Costa Gonçalves – CIM 107.013 - 
tradições. 

“Fratern. Universal V nº 1524”, Or∴C. de Itapemirim;
 RESOLVEM: Com certeza, Soberano Grão-Mestre, daremos 

Eneas Lobo Diniz – CIM 146.335 - ARLS “Humildade e 
“Tornar público dentro do mundo maçônico, irrestrito publicidade da presente MOÇÃO a todos os Grandes 

Fraternidade nº 1684”, Or∴ de Vitória;apoio ao Soberano Grão-Mestre Geral e ao mesmo tempo Orientes do território brasileiro, bem assim acharemos um 
Ezron Leite Thompson – CIM 168.000 - “União e repelir as acusações infundadas e desarrazoadas que lhes meio de veiculá-lo às publicações Maçônicas.
Progresso nº 0236”,Or∴ de Vitória;são atribuídas por entender que a postura do soberano Grão-
Francisco Cezar Zanon – CIM 144.052, “Antônio Firmino Mestre sempre foi voltada para os interesses da Maçonaria e Fraternalmente,

preservação de suas tradições e inescusável obediência aos Demuner nº 2457”, Or∴ de Rio Bananal;
princípios e fundamentos da sublime Ordem, considerando AGUINALDO FRITOLI VIEIRAFrancisco Guilherme M Apolonio Cometi – CIM 127.964, 
ainda como profundamente negativas e desagregadoras as Presidente do Conselho Estadual do GOB-ES“Rufino Manoel de Oliveira nº 2118”, Or∴ Aracruz;
atitudes daqueles que, desavisadamente ou do losamente ,  

∴

Geral

 Conselho Estadual da oferecido pelo seu Venerável Mestre 
Ordem realizou neste dia 02 Ir∴ JUNIOR, fortemente assessora-
Outubro, nas dependências O do pelos Mestres de Cerimônias Iir∴ 

da ARLS “ANIBAL FREIRE”, no Antônio César e Edir, para os quais os 
Oriente da Serra, sua sessão de Membros do Conselho apresentam os 
número 253, exatamente no ano em seus agradecimentos pela fidalguia.
que ele completa seus 30 anos de 

O Presidente do Conselho, Ir∴ 
fundação. do Soberano Grão-Mestre Geral - Aguinaldo Fritoli Vieira, fez 

Com a presença de vinte e quatro Ir∴ Marcos José da Silva, conside-explanação acerca da recente Lei nº 
Veneráveis Conselheiros, e contando rando a vinculação de denúncias 114, de 18 setembro de 2010, 
com a visita de três Irmãos, como de contra esse valoroso Irmão.originária da Soberana Assembléia 
costume a sessão transcorreu num A manifestação do Ilustre Federal Legislativa, que insere o 
clima de paz e de harmonia. Conselho Estadual da Ordem, que foi parágrafo 6º e renumera os atuais do 

Foram empossados no cargo de amplamente divulgado no meio artigo 219 do Regulamento Geral da 
Conselheiro os Irmãos Geovalte Maçônico Nacional, teve fantástica Ordem, basicamente normatizando a 
Lopes de Freitas, Jarbas Moraes repercussão entre os Irmãos que não ocupação dos lugares à direita e à 
Costa Filho, Olair José dos Santos e pouparam e-mails para nos apoiar esquerda do Venerável Mestre, na 
Paulo César Codeço dos Santos. nessa decisão.  Eis aqui o texto da mesa diretora dos trabalhos em Loja.

Fomos recebidos pela Loja prancha nº 10/10 do Conselho. Mas o ponto alto da Sessão, foi 
Anibal Freire com especial carinho, a 

mesmo a votação por unanimidade da 
partir do desjejum que nos foi 

Moção de Solidariedade em favor 
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Sob presidencia  do 
Venerável Manoel Messias 
Lima Dias a Loja Maçônica 
Nilo Peçanha, do Oriente 
Colatina-ES, realizou uma 
Sessão Magna de Iniciação 
no dia 02 de outubro de 2010 
com a presença record de 
173 Irmãos, sendo 116 
visitantes,  quando foram 
iniciados os profanos agora 
Irmãos; Emilio Roberto 
Kuster Neto,  Marcelo 
Carvalho Pretti e Saulo do  pres idente  da  Poderosa  
Rocha da Cunha Assembléia Estadual Legislativa 

A Sessão  contou com a presença Carlos Magno Monteiro de Freitas 
do Grão-Mestre Estadual, Eminente entre diversas outras autoridades 
Irmão Cecílio Andrade de Oliveira e maçônicas.

Iniciações

 Em sessões  realizadas na  
ultima semana, a ARLS 
Fraternidade Guanduense, 
Or∴ de Baixo Guandú,  
iniciou os Irmãos Décio 
Henrique, Rafael Almeida 
Santos, Cristiano Martins, 
André Forzza Amaral e 
M a r c o s  C a m p o s  

Deputados,  Veneráveis das Gonçalves.
Lojas vizinhas e com o   A sessão foi bastante 
representante do Grão-concorrida com a presença 
Mestre de Minas Gerais.do Grão-Mestre Estadual, 

v á r i o s  S e c r e t á r i o s ,  

ARLS Fraternidade Guanduense

Com impecável ritualística, 
ocorreu no Oriente de São 
Domingos do Norte, no dia 18 do 
mês de Setembro, a Sessão Magna 
de Iniciação dos neófitos, Benvindo 
Recle Jacobsen e Luiz Carlos 
Schultz, que receberam a luz através 
do entusiasta Venerável Mestre Ir∴ 
Romar Pestana.

Fui uma Sessão inédita que 
contou com a valorosa presença de Mestres.
inúmeros Irmãos da Grande Loja Após a sessão, seguiu-se nas 
vizinhas, totalizando o expressivo amplas instalações da lanchonete 
número 75 visitantes e 13 do Mais Você, o saboroso ágape, que 
Quadro da Loja, que com a contou com a presença do Prefeito 
iniciação desses 02, perfizeram 89 Municipal, Sr. Elison Cacio 
Obreiros, numa notável representa- Campostrini que em conversação 
ção de 15 Mestres Instalados. com o Grão-Mestre Estadual 

Além das representações de Adjunto, Ir∴ Aguinaldo Fritoli 
Lojas Mineiras e Baianas, inúmeras Vieira, demonstrou grande simpatia 
do GOB-ES, estiveram representa- pela nossa Ordem, dizendo possuir 
das pelos respectivos Veneráveis diversos parentes em nosso meio.

ARLS Magalhães Espíndula

A ARLS Dr. Wallace Vieira 
Borges n.º 2974, realizou no dia 
22/10/2010, a iniciação de seu 40º 
(quadragésimo) Irmão, contando 
inclusive com a ilustre presença de 
várias autoridades maçônicas e de 
representantes de 07 (sete) lojas 
filiadas ao GOB, todos unidos com o  
propósito de recepcionar e darem 
boas vindas ao neófito Fábio 
Henrique Batista, que agora faz parte 
de nossa família. 

Em momento oportuno, o 
Acácia, recepcionou a nova cunhada Venerável Mestre Henrique Allemand 
Sandra Rampinelli, fazendo a entrega deu entrada ao Templo dos familiares, 
das luvas.convidados e apejotistas que paramen-

 Após a cerimônia, todos foram tados abrilhantaram ainda mais o 
convidados a participarem do Ágape templo. 
Fraternal no Salão Nobre.A Cunhada Edméa Béssa Soares, 

presidente da FRAFEM Colunas de 

ARLS Dr. Wallace V. Borges

o dia 25/09/2010, o venerável 
mestre da ARLS Luz de NCamburi Nº 91(GLMEES) 

Irmão José Geraldo de Oliveira, 
esteve em visita à ARLS Brazilian 
Lodge Nº 1182, no Oriente de Nova 
York, sendo recebido pelo venerável 
mestre daquela Oficina irmão Rômulo 
de Oliveira e demais membros.

A Loja Maçônica brasileira, no 
Estado de New York, Manhattan, foi 
fundada em 7 de Setembro de 2001 e 
passou a integrar um dos mais 
diversificados e prestigiados distritos 
Maçônicos, conhecido como The 
Cosmopolitan Tenth, jurisdicionado a 
Grande Loja do Estado de New York.

A formação desta Loja Maçônica 
no Estado de New York é considerada 
como mais uma vitória dos imigrantes 
brasileiros e para a Maçonaria, sendo a 
Brazilian Logde a primeira Loja a ser 
fundada por brasileiros nos EUA.

Venerável da ARLS Luz de Camburi 91 visita loja em Nova York
Fonte: http://www.glmees.org.br

origem adâmica ... Os legados de idéias. Era um momento em que se 
Noé ... A construção do Templo de divulgavam muitas asneiras a 
Salomão ... Narrações que não respeito da maçonaria, e até se 
resistiriam às exigências da atribuíam coisas diabólicas a sua 
credibilidade. Tiradentes, como atuação. Prosélitos de uma 
maçom, por exemplo ... Felizmente determinada religião verberavam 
que não eram tantos os livros isto. Buarque era pastor de outra 
editados com estes conteúdos. religião e mostrava nas “Vigas 

Aí conheci Xico Trolha e Mestras” que tudo aquilo de ruim 
Castellani. Eles me alertaram. Das que se dizia não era verdade. A 
edições nacionais, convinha que eu Ordem, como assegurava Frei 
pegasse a linha documentada. Não Caneca, na X Carta de Pítia a 
formasse es toque de saber  Damão, só faz o bem, e forma seus 
alicerçado no “achismo”. De adeptos no amor ao próximo para 
acordo, passei a ler Nicola Aslan e tornar feliz a humanidade. E nestes 
Teobaldo Varoli Filho, e os próprios propósitos consistiam “As Vigas 

Este é o título de uma das obras Castellani e Xico Trolha. E todos os Mestras”. 
do talentoso escritor Jorge Buarque outros escritores de maçonaria O Almirante Sodré, prefaciando 
Lira, a respeito da qual apresentarei, aderentes a essa trilha. Nada de essa obra, ressaltou que “suas 
linhas adiante, ainda neste texto, “acho que”, nem de que “o guru me páginas se assemelham a sermões e 
algumas impressões. Antes, porém, disse”. Graças a esse trabalho de nelas tem-se muito a aprender. O 
desejo conversar um pouco sobre Xico e Castellani, expostos nas autor empolga sempre pela sua 
reedições de livros que, na Lojas, nos Congressos, nas suas veemência e sinceridade. Lendo-o 
oportunidade do lançamento colunas jornalísticas, em suas tem-se a impressão de o ver falando, 
inicial, foram muito importantes palestras, num esforço titânico nem ferindo forte os erros com a sua 
para o leitor maçônico brasileiro. sempre muito compreendido, é que expressiva impetuosidade”.

Sempre gostei de ler. Lia não se tem hoje, com certa evidência, a Jorge Buarque Lira amou a 
somente livros didáticos mais de um realidade da Ordem, sua trajetória, Maçonaria e isto se constata no 
em cada matéria, como também lia da origem aos nossos dias. ardor e na veemência com que a 
os que de alguma forma tinham a Em tempos recentes, a Editora defendeu e divulgou. Num tempo 
ver com a formação religiosa a que Maçônica A TROLHA tomou a em que as discussões a respeito da 
eu então havia sido destinado. Eu decisão de reeditar Nicola Aslan. É Ordem eram acirradas, e os 
era um estudante em regime de um benefício que proporciona à opositores desejavam com afinco 
internato. E fazia da leitura minha geração atual de maçons. Obras que enfraquecê-la e desmoralizá-la. 
principal diversão. Recordo que a respeitam a verdade e colocadas à Quer dizer, varrê-la da face da terra, 
leitura da Bíblia, passava-me a disposição dos maçons leitores a o que seria um grave e irreparável 
sensação de  um bem-es tar  preços favoráveis sem agressão ao prejuízo para a evolução da 
inigualável. Seria capaz de trocar bolso. humanidade. As Vigas Mestras, se 
pelo almoço, por mais saboroso que Soube no mês de agosto, durante reeditadas, trarão ao conhecimento 
ele fosse ou ainda maior que fosse a Encontro maçônico, realizado aqui desta geração maçônica um acervo 
fome em que eu estivesse. Eu ficava no Recife que a Editora A Trolha de informações sobre a crueldade 
encantado com aquelas narrações. pretendia dar continuidade a esse que se praticou contra a maçonaria e 
Era a descoberta de um maravilhoso projeto de relançamento de obras a condição de perenidade que ela 
mundo novo, que a leitura da Bíblia que teriam influenciado muitos e possui. Ou como se perguntava 
me proporcionava. Adquiri assim o muitos ao tempo de sua edição. E Howard, o autor de A Conspiração 
hábito da leitura. que “As Vigas Mestras da Ocultista, “Por que, nada obstante 

Com o ingresso na Maçonaria, Maçonaria” do Jorge Buarque Lira esses séculos todos de existência, a 
minha leitura passou a privilegiar os estaria na vez. Beleza! maçonaria ainda desperta tanta 
livros que lhe diziam respeito. Os Conheço a obra, como conheço paixão?!”
rituais e, em seguida, as obras do mesmo autor Maçonaria e o 
referentes à doutrina, à ritualística e Cristianismo. Vigas Mestras, li-o, 
à história. Então a história que faz uns 30 anos se não me falha a 
comecei a desbravar era aquela memória. Um tempão, heim, mas 
estória! A neblina dos tempos ... O ainda recordo algumas de suas 
avental e a folha de parreira ... A 

Ir∴ Antônio do Carmo Ferreira

O Ir∴ Antônio do Carmo Ferreira é 
G r ã o - M e s t r e  d o  G O I P E  e  
presidente da ABIM
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 Maestro Antônio CARLOS São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, e em várias versões tem sido os profanos Antonio Carlos Gomes e 
GOMES, é uma das maiores com o objetivo de solicitar ao montada nas principais salas de José Pedro de Sant'Anna Gomes, aos 
figuras da Música Latino- Imperador, D. Pedro II, os meios para espetáculos do mundo. Autor de quais haviam sido favoráveis os O
Americana, e o primeiro ingressar no Imperial Conservatório magistrais obras musicais, suas escrutínios, disposta a Loja em peso 

compositor brasileiro que obteve de Música, hoje Escola Nacional de óperas principais são além de “O na iniciação dos mesmos, depois das 
grande sucesso, primeiro na Itália e, Música da Universidade Federal do Guarani”, “Fosca”, “Maria de provas e formalidades estabelecidas 
depois, em toda a Europa. Nasceu em Estado do Rio de Janeiro, dirigido na Tudor”, “Salvador Rosa” e “O pelas Leis e usos Maçônicos foram 
11 de julho de 1836, na Cidade de época pelo Maestro Francisco Escravo”. iniciados, viram a luz, prestaram 
Campinas, no Estado de São Paulo, Manuel da Silva. Depois de um ano O Maçom Antônio CARLOS juramento, foram proclamados e 
filho de Manuel José Gomes, mestre no Conservatório, montou sua GOMES, viu a verdadeira luz, em 24 tomaram assento no tomo da Coluna 
de música na então Vila Real de primeira ópera “A Noite do Castelo”, de julho de 1859, iniciado na do Meio Dia. Estas brilhantes 
Campinas, com quem Carlos Gomes, libreto (argumento ou letra da ação a q u i s i ç õ e s  s ã o  a p l a u d i d a s ,  Gr∴Ben  e Gr Benf Loja 
ainda menino, iniciou-se na arte de uma ópera) de Fernando dos Reis, correspondidos os aplausos e não “AMIZADE”, fundada em 13 de 
musical. no Teatro da Ópera Nacional do Rio cobertos. ... .maio de 1832, ao Oriente de São 

Até pouco mais de 20 anos, junto de Janeiro. Ainda no Brasil, em 1863, O Maestro e Irmão Antônio Paulo. Do balaustre da Sessão, 
com seu irmão Manuel de Sant'Ana montou sua segunda ópera “Joana de CARLOS GOMES morreu pobre, destacamos o trecho transcrito da 
Gomes,  real izou fest ivais  e  Flandres”, libreto de Salvador de em 16 de setembro de 1896. Apesar cópia do balaustre que se encontra na 
concertos em sua cidade natal. Por Mendonça. Devido ao seu grande de sofrer duras campanhas por haver depois, em 1870, com a ópera “O Biblioteca do GOB  no Palácio 
esta época, já compunha músicas talento, o Imperador enviou-o à Itália vivido na Itália, no fim de sua vida foi Guarani”, libreto do poeta Antônio Maçônico do Lavradio: “É aberta a 
religiosas, fantasias e romances, para estudar no Conservatório de nomeado diretor do Conservatório Scalvini, baseado no romance de Loja em Grau de Aprendiz e com as 
desta época de sua juventude, Milano, onde se formou “maestro do Pará, mas, já doente, não José de Alencar. A ópera montada no formalidades de estilo por haver 
destacamos a canção romântica compositore” em 1866. Sua conseguiu elevar aquela escola Theatro La Scala de Milano, foi número suficiente de Irmãos. ... 
“Quem Sabe?”. Em 1860, deixou consagração aconteceu quatro anos musical ao padrão que desejava.aplaudida pela crítica e pelo público Achando-se na Câmara de Reflexões 

∴∴∴

 Maestro  Antônio Carlos Gomes  11/07/1836    16/09/1896

Fato histórico de bastante do, em 1807, em Nice (que à e exilou-se nos E.U.A., de onde 
relevância dentro da Instituição época pertencia à Itália, até o voltou em 1854, para morar na 
é o que se refere à epopéia da ano de 1860, quando passou Ilha de Caprera que comprara, 
revolução Farroupilha que teve para a França definitivamente). perto da Sardenha. Quando, em 
a participação de Maçons. Entrando para a marinha da 1859, estourou a guerra com a 

A Revolução Republicana Sardenha, aderiu, em 1833 ao Áustria, assumiu o comando da 
exército de 35.000 voluntários, do Rio Grande do Sul, iniciada movimento "Jovem Itália", de brigada dos "Caçadores dos 
vencendo 6 batalhas em 17 em 1835, é lembrada, em Mazzini de idéias republicanas. Alpes", derrotando o inimigo 
dias. retornando à sua casa de muitas Lojas Maçônicas. Envolveu-se em uma conspira- em uma série de batalhas.
Caprera, depois de uma invasão Vem à memória, especial- ção frustrada de ataque à Em 1860, com Crispi e 
mal sucedida dos Estados Gênova que,  descoberta  Bertani, organizou a expedição mente a figura do Ir∴ Giuseppe 
Pontifícios em 1867, só voltou (1834), obrigou-o a fugir para o dos "mil camisas vermelhas" Garibaldi considerado um dos 
a combater na guerra Franco-Brasil e, aqui passou a lutar ao (eram 1.089) para conquistar o mais populares heróis do 
Prussiana de 1870, quando lado dos Farroupilhas em Reino de Nápoles.mundo. O conceito é alicerçado 
derrotou os alemães em conjunto com grupo de italia- Desembarcou em Marsala, nos seus ideais maçônicos e na 

No Uruguai formou a Chatillon, Autum e Dijon. À nos. Entre estes - cerca de 50 - na Sicília, a 11 de maio, quatro sua trajetória de lutas pela 
"Legião Italiana" para lutar frente dos Mil ou Camisas havia carbonários, membros de dias depois derrotou o exército liberdade e pela unificação da 
contra os Blancos de Rosa. vermelhas ,  expulsou  os  uma sociedade secreta, segun- inimigo em Calarafimi e, em Itália. Ferrenho defensor de 

Após esses combates na Bourbons da Sicília e de do alguns, derivada da maçona- julho, estava dono da ilha.idéias liberais, anticlerical e 
América do Sul, em junho de Nápoles (1860), depois comba-ria, formada para lutar contra o Partindo para o continente, mais conhecido como "O Herói 
1848 voltou à Itália, formando teu as tropas pontifícias e domínio napoleônico. entrou em Nápoles a 7 de de Dois Mundos".
no Piemonte um grupo de francesas de Roma, mas foi setembro e no mês seguinte Na ordem atingiu o 33º. Foi 
voluntários e o instigou a lutar vencido em Aspromonte (1862) Garibaldi Viveu 14 anos na destruiu o resto das tropas dos e l e i t o  G r ã o - M e s t r e  d a  
em favor da unidade italiana, em Mentana (1867). Em 1870 América do Sul Bousbons em Volturno. A 7 de Maçonaria italiana em 1864. 
contra os austríacos que pouco alistou-se no exército francês. novembro acompanhou Vítor Também foi o primeiro Grão-
depois foi destroçado em Foi  e le i to  deputado  ao  Em 1836 recebeu um Manuel Nápoles.Mestre geral do Rito de 
Custozza. No ano seguinte Parlamento francês, mas comando do general Bento Voltou à política como Memphis Misraïm, naquele 
lutou pela república romana abandonou o mandato e, em Gonçalves, e participou de deputado em 1861, rompeu país. Não obstante, o Ir∴ contra os franceses do Oudinot 1874 foi eleito deputado por ataque a Laguna, em Santa com Cavour que cedera Nice à Garibaldi foi iniciado no Rio de que sitiavam a Roma republica- Roma.Catarina, onde conheceu Ana França e, quando marchava Janeiro, no ano de 1844, na na e, após a queda de Roma, Um dos maiores mestres na Maria Ribeiro da Silva, em sobre Roma, foi aprisionado.ARLS "Refúgio da Virtude", atravessou com seu exército a história da estratégia militar 1839 que passou à história Libertou-se graças a um filiando-se depois, a 28 de Itália Central, de novo contra os revolucionária, Ir∴ Giuseppe como a celebre Anita Garibaldi decreto de anistia. Em 1864 foi agosto do mesmo ano, à Loja austríacos. Auxiliando no Garibaldi morreu em Caprera, c o m  q u e m  f u g i u  p a r a  recebido entusiasticamente em "Os amigos da Pátria". comando das tropas da Liga no dia 2 de junho de 1882.Montevidéu em 1840 e que iria Londres. Quando, em 1866, Na vida profana foi um italiana, preparou a insurreição acompanhá-lo por toda a sua estourou a guerra contra a político revolucionário nasci- das Marcas e da Úmbria (1859) vida. Áustria, comandou no Tirol um 

Maçons Famosos

Giuseppe Garibaldi 04/07/1807  02/06/1882
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oram três dias de grande 
confraternização entre os 
A p e j o t i s t a s  q u e  s e  F
reuniram em Guaçui para 

participar do 3º Encontro Estadual, 
organizado pelo Núcleo Alfa Laelso 
Rodrigues, de 08 a 10 de outubro.

O Preceptor Ademir Couzi, a 
Ductor Danielle e demais membros 
daquele Núcleo se empenharam para 
oferecer o melhor, num evento que 
fortaleceu ainda mais o papel dos 
sobrinhos dentro da Maçonaria.

Como entidade paramaçônica 
formada por crianças e jovens, a APJ 
soube transformar o encontro em um 
momento de muito aprendizado, 
tendo como foco a prevenção contra 
as drogas lícitas e ilícitas, que trazem 

Andrade de Oliveira, o representante programação de valor cultural e consequências desastrosas à 
da  Assemblé ia  Leg i s la t iva ,  s o c i a l ,  c o m  e x p o s i ç ã o  d e  sociedade.
Deputado Willian Pires Nunes, além fotografias;  dança; teatro e Participaram do Encontro os 
dos Deputados Leci Machado e depoimentos sobre experiências Núcleos de São Mateus - Alfa “Ir. 
Vanair de Oliveira, representado o negativas no mundo das drogas e do José de Oliveira Brinco”, o de 
Conselho Estadual da Ordem o crime. Tivemos como palestrantes Vitória - Alfa “Sílvio Cola”, o de 
Conselheiro Ordaily de A. Franco, o os Irmãos Daniel Freitas Neto, Ecoporanga - Alfa 13 de Maio e o 
Secretário Estadual de Transporte e Ramon Barros e Júlio M Heitor e os anfitrião, Alfa “Laelso Rodrigues” 
Hospedagem Juvenal Pinheiro, os Frater Apejotistas Felipe Oliveira e que lotaram o Teatro Municipal.
Veneráveis Genebaldo Próquio de Rodrigo Salimena, que falaram A Loja Maçônica Liberdade e 
Ecoporanga, José Celso Rizze de sobre a APJ.Luz eu total apoio para que o 
Guaçuí e Roberto Martins de Alegre, Todos foram unânimes em encontro se realizasse, somando 
além do Secretário Estadual de ressaltar o carinho e dedicação do forças com diversos Irmãos 
Entidades Paramaçônicas Marcos núcleo anfitrião, por toda a família empresários, Prefeitura Municipal e 
José Damascena e o Diretor maçônica reunida num especial outros cidadãos daquela hospitaleira 
Executivo Estadual da APJ Jorge momento de fraternidade.cidade. 
Luiz Soares.Prestigiaram o III Encontro o 

O encontro foi marcado por uma Grão Mestre Estadual, Cecílio 

O Projeto São João na Ponta do dia 14 de dezembro do corrente ano.
Lapis, que está sendo realizado pelas O Projeto consiste em não só 
Lojas integrantes do Núcleo alfabetizar jovens e adultos carentes, 
Regional nº 2  e sob a orientação do mas também ofertar-lhes  assistên-
Coordenador Geral do GOB-ES, cia  médico-odontológica e inclusão 

digital, com intuito de proporcionar-Ir∴Claudionor Araujo Caldas, 
lhes melhores condições de vida.  deverá diplomar a primeira turma no 

Foi empossada a nova Diretoria 
do núcleo apejotista Alfa Silvio 
Cola, na oportunidade os convidados 
se emocionaram com a cerimônia 
onde os jovens deixaram a emoção 
falar e as lágrimas comprovaram o 
carinho e respeito com que eles se 
dedicam as causas apejotistas. O 
Ductor Anderson Junior agradeceu 
aos diletos primos pelo apoio na sua 
gestão e desejou sucesso para nova 
diretoria, a Ductor eleita, a dileta 
sobrinha Camila Soares colocou que 
se dedicará para que o núcleo cresça 
ainda mais em sua gestão.

 Em tom de despedida o 
Preceptor Tio Anderson Fanzeres fez 
um breve relato dos seus quatro anos 
a frente do núcleo e disse ter novos 
planos para o futuro. 

Anderson Fanzeres, certamente tios Preceptores do núcleo, o irmão O Venerável Mestre Henrique 
continuará o trabalho de dedicação e Hércules Silva Bellato e a cunhada Allemand anunciou que seu 
amor pela APJ. Silvia Bellato.candidato a Venerável Mestre da loja 

Foi também anunciado os novos Dr. Wallace V. Borges 2011/2013, Ir.: 

No dia 02 de outubro de 
2010, no Templo da Loja 
Maçonica Mensageiros da Luz 
Or∴ São Mateus-ES, tomou 
posse a nova diretoria do 
Núcleo Alfa Irmão José de 
Oliveira Brinco nº 101 da APJ.

A diretoria ficou composta 
pelos Diletos Apejotistas: 
Ductor  Karen  Karo l ina  
Barbosa Vinturini de Barbosa, 
N o m e n c l a t o r  G a b r i e l a  
Terezinha de Araújo, Escriba 
Daniel Leonardo Endringer e 
Coletor Alana Filadelfo dos 
Santos, com mandato de um ano 
a contar da posse.

Após a Sessão, no salão de 
festas da loja, foi comemorado o Sobrinha Nátali de Oliveira Lopes de Freitas e da cunhada 
aniversário de 15 anos da dileta Raquel Eler de Oliveira  Freitas.Freitas, filha do Ir∴  Geovalte 

As ações desenvolvidas Espírito Santo; do Grão 
junto a dez municípios do E. Mestre Geral do Grande 
Santo colocam em evidência Oriente do Brasil e do GOB-
o nome da Maçonaria e do ES; dos Presidentes do Poder 
Conselho Regional de Legislat ivo Maçônico,  
Contabilidade, como entida- Federal e Estadual; do Ator e 
des voltadas para a prática n o s s o  I r m ã o  M i l t o n  
das boas causas, proporcio- Gonçalves, dentre outros, e 
nando informações sobre o vejam ainda a simplicidade 
Câncer de Mama e realizan- das formas de contratação 
do exames de mamografia na e/ou de doação que coloca-
mulher carente de recursos. mos em disponibilidade para 

Acessem o site www.ma- obter a sua ajuda, e a de seus 
mografiaexpress.org.br e amigos, na expansão do 
ouçam as Mensagens do programa Mamograf ia  
Grão-Mestre da Grande Loja Express.
Maçônica do Estado do 
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Como não poderia de ser, o 
Irmão Geovalte Lopes de Freitas e 
a Cunhada Raquel comemorou 
juntamente com a família maçônica 
o aniversário de 15 anos da 
Sobrinha Nátali de Oliveira Freitas 
no Salão de Festas da ARLS 
Mensageiros da Luz no dia 02 de 
outubro (dia do níver) e posse da 
nova diretoria do Núcleo Apejotista 
Alfa Irmão José de Oliveira Brinco, 
no qual a referida sobrinha foi 
nomeada Aralto.

O presente da sobrinha foi uma 
viagem para Miami e Orlando 
(Disney) no período de 08 à 18 de 
outubro juntamente com seus pais.

Ir∴Geovalte com a sobrinha 
Nátali e a cunhada Raquel

Sociais

No dia 02 de outubro as 
presidentes das fraterni-
dades do Espírito Santo, 
juntamente com suas 
convidadas, se reuniram 
na sede do GOB-ES com 
a diretoria estadual para 
o encerramento de suas 
atividades anuais.

 O Secretario da Ação 
Paramaçônica, Marcos 
José Damascena fez a 
abertura da reunião 
exaltando a ação das 
fraternas como referen-

Pasolini, Rosiene Damascena e Leila cia em todo o país, incentivando-as 
Induzzi  foram homenageadas pela em sua jornada beneficente e pedindo 
presidente estadual que elogiou o apoio para a APJ e Demolays.  
desempenho de toda equipe e  A presidente estadual, Sra. 
entregou lindas flores para cada uma. Elizabeth M. Andrade de Oliveira, 

A equipe do restaurante, liderada entregou a cada presidente um 
pelo cunhado Zezinho, foi homena-Manual de Cerimônias e Eventos 
geada na pessoa de sua esposa, que com o objetivo de padronizar 
também foi agraciada com flores. procedimentos nestas ocasiões. 

 Num ambiente muito acolhedor Após a reunião as fraternas foram 
as fraternas degustaram uma convidadas a se dirigirem ao 
deliciosa refeição fortalecendo ainda restaurante, situado na sede do GOB, 
mais os laços de irmandade entre numa área especialmente reservada 
elas.para elas onde comemoraram 

a n t e c i p a d a m e n t e  o  D i a  d a  
Fraternidade, que oficialmente é 
celebrado no dia 09 de outubro. 

As diretoras estaduais Ilma 

Um sucesso o 7º Encontro de 
Maçons e Amigos no Norte do 
Espírito Santo, realizado em 
Colatina domingo (24), no Clube 
Itajuby, com cerca de mil pessoas. A 
promoção foi da Loja Maçônica 22 
de Agosto, reunindo maçons de 
todo o Norte do Estado, com suas 
famílias, em festa de dia inteiro de 
confraternização, com sorteio de 
brindes, almoço e música ao vivo.

O serviço de churrasco foi nota 
10, com atendimento exemplar, 
apesar do número grande de 

Ivone e Apolônio Cometti, Graça e pessoas. Do lucro líquido a loja 
Hugo José da Silva, com o casal destinou 5% para filantropia.
convidado, Major PM Alessandro Das lojas de Aracruz, presentes 
de Oliveira Lube, do 5º BPM.Beth Vervloet e Danilo Salvadeo, 

Ir∴ Danilo Salvadeo

Niver de Nátali

As trigêmeas Laís, Marissa e 
Luíza, filhas de Tarci e Valdir 
Crema, ele membro da loja 
anfitriã

A Loja Antônio Firmino Demuner 2457, Or∴ de Rio Bananal-ES e o IGES  
assinaram convênio para realização de 100 exames de mamografia em 
senhoras carentes dentro do Programa Mamografia Express. Na foto acima, 
Terezinha Machado, Verinha e Alcy Ribeiro da Costa, Adriani Ozório, 
Belmarques Farias e Ruy Franklin por ocasião  da assinatura do convênio. 

A Loja Maçônica Estrela de 
Camburi realizou mais um 
"Baile da Primavera" no Álvares 
Cabral. Foi o XVII consecutivo. 
Quem lá esteve presenciou um 
n o i t e  d e  m u i t a  a l e g r i a ,  
confraternização e consonância 
d a  c o m u n i d a d e  c o m  a  
Maçonaria, com  a presença 
maciça dos IIr∴ do quadro e das 
demais Lojas do GOB e das 
GLMES. Foi marcante a união 
dos IIr∴e a alegria dos 
presentes.

O próximo evento da Estrela  
está programado para o dia 27 de 
novembro, quando realizará o I 
FESTIVAL BENEFICENTE 
DE CHOPP  na Área Social da 
Loja

Informações: 
Tel.: (27) 9981-4984
 ou    (27) 9755-5524

http://omalhete.blospot.com
http://omalhete.blospot.com

