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A Origem do Natal
Através desse trabalho de pesquisa sobre as origens do Natal, não temos a menor
intenção de ofuscar, e nem mesmo conseguiríamos, a beleza das festas natalinas.
Momentos de confraternização, onde a solidariedade, a fraternidade entre os povos
estão mais em evidência. Os festejos natalinos têm um clima de harmonia e paz,
remetendo-nos à interiorização e à reavaliação de valores. Cabe-nos o compromisso de
fazer luz sobre o que muitos, ainda, ignoram. Por isso, preparamos este singelo trabalho
de cunho elucidativo.
Francisco Feitosa
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O Renascimento da Ordem DeMolay no ES
Aconteceu na aconchegante cidade de Cachoeiro de
Itapemirim, mais um belo congresso da Ordem DeMolay
Capixaba.
Mais de 100 jovens, oriundos dos mais diversos capítulos deMolays do Espírito Santo, além de outros deMolays e
irmãos maçons de todo o País, abrilhantaram um evento
ímpar, que marca o fortalecimento dessa organização em
nossos prado.
Há um ano atrás exatamente, nosso Grão Mestre do

Grande Oriente do Brasil - ES, Eminente Ir.’.
Américo Pereira Rocha, materializou seu
apoio ao Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil, instituição que administra a Ordem DeMolay Brasileira desde
1985, quando o Brasil ganhou sua autonomia
depois de 5 anos sob tutela dos americanos.
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A

través desse trabalho de pesquisa sobre as
origens do Natal, não temos a menor intenção de ofuscar, e nem mesmo conseguiríamos, a beleza das festas natalinas. Momentos de
confraternização, onde a solidariedade, a fraternidade entre os povos estão mais em evidência. Os
festejos natalinos têm um clima de harmonia e paz,
remetendo-nos à interiorização e à reavaliação de
valores. Cabe-nos o compromisso de fazer luz sobre
o que muitos, ainda, ignoram. Por isso, preparamos
este singelo trabalho de cunho elucidativo.
A palavra “Natal” tem a ver com nascimento, ou
aniversário natalício, em especial com o dia em que
se comemora o nascimento de Jesus, o Cristo. Esse
vocábulo não aparece na Bíblia e, também, não foi
utilizado pelos primeiros Apóstolos. A “Festa de
Natal” não se inclui entre as festas bíblicas.
A Nova Enciclopédia Católica reconhece: "A
data do nascimento de Cristo não é conhecida; os
evangelhos não indicam nem o dia nem o mês". A
revista católica americana U.S. Catholic diz: "É
impossível separar o Natal de suas origens pagãs".
Na verdade, a festividade no mês de Natal já existia mesmo antes de o menino Jesus nascer. Durante
muitos anos comemorava-se nesse período, final do
mês de dezembro, do atual calendário gregoriano, o
solstício de inverno no hemisfério Norte, que seria o
tempo em que o sol se afastava do equador e estacionava durante alguns dias, pois, assim, eram as noites
mais frias do ano.

Matéria da Capa

Um ritual semelhante era realizado pelos persas e
babilônios, chamado de Sacae. A versão, também,
contava com escravos, que tomavam o lugar dos
seus mestres.
A Mesopotâmia, chamada de mãe da civilização,
inspirou a cultura de muitos povos, como os gregos,
que englobaram as raízes do festival, celebrando a
luta de Zeus contra o titã Cronos. Mais tarde, através
da Grécia, o costume alcançou os romanos, sendo
absorvido pelo festival chamado Saturnália (em
homenagem a Saturno). A festa começava no dia 17
de dezembro e ia até o 1º de janeiro; comemorava-se
o solstício do inverno. De acordo com seus cálculos,
o dia 25 era a data em que o Sol se encontrava mais
fraco, porém pronto para recomeçar a crescer e trazer vida às coisas da Terra.

Natal foi uma festa familiar e de paz. Na Inglaterra,
no século XVII, a data era sinônimo de bagunça:
costumava-se eleger um indivíduo desocupado
como "Lord da Baderna", e, sob suas ordens, os
pobres iam às casas dos ricos para exigirem a
melhor comida e bebida. Quem não fornecesse, era
ameaçado e tinha sua casa atacada violentamente.
Era tal o pavor das famílias com a proximidade do
Natal, que a comemoração chegou a ser proibida
durante vários anos pelos britânicos.
Na América, o Natal só começou a ser comemorado no século XIX, época de desemprego e luta de
classes, prevalecendo o violento modelo de comemoração inglês. As brigas de gangues, em Nova
Iorque, atingiram seu auge na época natalina, levando o Conselho Municipal a criar, em 1828, a primeira força policial da cidade, que surgiu com a missão
específica de combater os conflitos de Natal.
Mais recentemente, atendidos os interesses cató-

Durante a data, que
acabou conhecida como o
Dia do Nascimento do
Sol Invicto, as escolas
eram fechadas e ninguém
trabalhava. Eram realizadas festas nas ruas, grandes jantares eram oferecidos aos amigos e árvores
verdes - ornamentadas
com galhos de loureiros e
iluminadas por muitas
velas - enfeitavam as
salas para espantar os
maus espíritos da escuridão. Os mesmos objetos
eram usados para presentear uns aos outros.

Na origem, as comemorações festivas do
ciclo
natalino vêm do final da Idade Antiga, quando
A celebração do Natal antecede ao Cristianismo
em cerca de 2000 anos. Tudo começou com um anti- a Igreja Católica introduziu o Natal em substituição
go festival mesopotâmico, que simbolizava a passa- a uma festa mais antiga do Império Romano, a festa
gem de um ano para outro, o Zagmuk. Muitos povos do deus Mitra, que anunciava a volta do Sol em
comemoravam quando o inverno passava. Eles espe- pleno inverno do hemisfério Norte. A adoração a
ravam por dias mais longos, com mais luz do sol; Mitra, divindade persa que se aliou ao Sol para obter
calor e luz em benefício das plantas, foi introduzida
essas festas eram comemoradas por doze dias.
em Roma no último século antes de Cristo, tornanMuito antes da Era Cristo, já havia, na Europa, do-se uma das religiões mais populares do Império.
mitos e rituais relacionados ao solstício de inverno.
Até os primeiros três séculos da Era Cristã, a
Na Escandinávia, em 21 de dezembro, era comemorado o Yule, ocasião em que os chefes de família humanidade não celebrava o Natal como conhecequeimavam grandes toras em adoração ao Sol. Na mos hoje. Foi preciso que o Império Romano adoAlemanha, honrava-se o temido deus Oden, que em tasse o Cristianismo como religião oficial, no século
seus vôos noturnos escolhia quem iria se dar bem e IV. A partir desse momento, a Igreja passou a conferir significados católicos para as tradições e os simquem seria desafortunado no ano seguinte.
bolismos pagãos. Foi a apropriação desses cultos,
No Egito, celebrava-se a passagem do deus Osí- sobretudo o de Mitra, que acabou gerando o nosso
ris para o mundo dos mortos. Povos antigos da Grã- Natal, com a data de nascimento de Jesus, sendo
Bretanha, também, comemoravam o evento. As celebrada no dia 25 de dezembro.
festividades aconteciam ao redor do monumento de
A data conhecida pelos primeiros cristãos foi
Stonehenge, construído cerca de 3100 a.C. para
marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. A cons- fixada pelo Papa Júlio I para o nascimento de Jesus
Cristo, como uma forma de atrair o interesse da
trução existe até hoje.
população. Pouco a pouco, o sentido cristão modePara os mesopotâmios, o Ano Novo representava lou e reinterpretou o Natal na forma e intenção.
uma grande crise. Devido à chegada do inverno, Conta a Bíblia que um anjo anunciou para Maria,
eles acreditavam que os monstros do caos enfureci- que ela daria à luz a Jesus, o filho de Deus. Na vésam-se, e Marduk, o seu principal deus, precisava pera do nascimento, o casal viajou de Nazaré para
derrotá-los para preservar a continuidade da vida na Belém, chegando na noite de Natal.
Terra. O festival de Ano Novo, que durava 12 dias,
A maior parte dos historiadores afirma que o priera realizado para ajudar Marduk em sua batalha. A
meiro
Natal, como conhecemos hoje, foi celebrado
tradição dizia que o rei devia morrer no fim do ano
para, ao lado de Marduk, ajudá-lo em sua luta. Para no ano 336 d.C.. A troca de presentes passou a simpoupar o rei, um criminoso era vestido com as suas bolizar as ofertas feitas pelos três Reis Magos ao
roupas e tratado com todos os privilégios do monar- menino Jesus, assim como outros rituais, também,
ca; sendo morto, levava todos os pecados do povo foram adaptados.
Mas nem sempre e nem em todos os lugares, o
consigo. Assim, a ordem era restabelecida.

licos, o nascimento de Jesus passou a servir ao novo
poder mundial: o capitalismo. Data máxima do marketing e do comércio, a partir do século XX, o Natal,
desde então, arrasta multidões aos shoppings e
supermercados, em obediência à ordem suprema da
publicidade para o consumo desenfreado e irracional. A mensagem é tentadora: compre e será feliz!
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que
nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de
bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres,
deixando saquinhos com moedas próximos às chaminés das casas.
Foi transformado em santo (São Nicolau) após
várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele. A
associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo
em pouco tempo. Nos Estados Unidos, ganhou o
nome de Santa Claus; no Brasil, de Papai Noel; em
Portugal, de Pai Natal.
Até o final do século XIX, o Papai Noel era
representado com uma roupa de inverno na cor marrom. Porém, em 1881, uma campanha publicitária
da Coca-Cola mostrou o bom velhinho com uma
roupa, também de inverno, nas cores vermelha e
branca (as cores do refrigerante) e com um gorro
vermelho com pompom branco. A campanha publicitária fez um grande sucesso, e a nova imagem do
Papai Noel espalhou-se rapidamente pelo mundo.

Continue na página 03

Matéria da Capa
Por interesses comerciais, foram introduzindo-se
novos hábitos de consumo para essa comemoração.
Comer peru no Natal surgiu em Plymouth, Massachusetts, nos EUA, em 1621. Nesse ano, no Dia de Ação
de Graças, serviu-se peru selvagem, criado pelos índios mexicanos, como prato principal. Os espanhóis o
levaram para a Europa por volta do século XVI. Nessa
época eram servidos gansos, cisnes e pavões, aves
nobres. O peru, além de ser mais barato, ganha peso
mais facilmente.
O surgimento do panetone é atribuído ao mestrecuca Gian Galeazzo Visconti, que o teria preparado
para uma festa, em 1395. O costume de comer panetones em ceias de Natal nasceu em Milão. Depois,
tomou conta da Itália e, daí, ganhou todo o mundo.

embora de origem hebraica, surgiu
com São Francisco de Assis, que
pediu a um homem chamado Giovanni Villita, que criasse o primeiro. São
Francisco, então, celebrou uma missa
em frente daquele presépio, inspirando devoção a todos que a ela assistiam. Foi em Nápoles, na Itália, no século XVIII, que esse hábito cresceu. Os
presépios eram montados na sala das
casas, com figuras de barro e madeira.
No mundo, milhões de famílias
celebram o Natal ao redor de uma
árvore. A árvore, símbolo da vida, é uma tradição mais
antiga do que o próprio Cristianismo, e não é exclusiva de uma só religião. Muito antes de existir o Natal,
os egípcios traziam galhos verdes de palmeiras para
dentro de suas casas, no dia mais curto do ano, em
dezembro, como um símbolo de triunfo da vida sobre
a morte.
Já o costume de ornamentar a árvore pode ter surgido do hábito que os druidas tinham de decorar velhos
carvalhos com maçãs douradas, para as festividades
desse mesmo dia do ano.
A primeira referência a uma "Árvore de Natal" é do
século XVI. Na Alemanha, famílias ricas e pobres
decoravam árvores com papel colorido, frutas e
doces. Essa tradição se espalhou pela Europa e chegou aos Estados Unidos pelos colonizadores alemães.
Logo, a Árvore de Natal passou a ser popular em todo
o mundo.
A prática de enviar cartões de Natal surgiu na
Inglaterra, no ano de 1843. Em 1849, os primeiros
cartões populares de Natal começaram a ser vendidos
por um artista inglês chamado William Egly.

A Igreja católica, sempre, deu muita importância
para o valor da música. As primeiras canções natalinas datam do século IV e são cantadas até hoje na véspera de Natal. Já o costume de montar presépios,
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A guirlanda, às vezes conhecida por “coroa de
Natal” é memorial de consagração. Em grego, é “stephano”, em latim, “corona”, podendo ser entendida
como enfeite, oferenda, oferta para funerais, celebração memorial aos deuses, à vitalidade do mundo vegetal, às vítimas que eram sacrificadas aos deuses
pagãos, aos esportes, etc. Significa um “Adorno de
Chamamento” e, consequentemente, é porta de entrada de deuses. Razão pela qual, em geral, coloca-se a

guirlanda nas portas, como sinal de boas vindas! A
Bíblia não faz qualquer menção de uso de “guirlanda”
no nascimento de Jesus. Só existe uma na Bíblia, feita
por Roma para colocar na cabeça de Jesus no dia de
sua morte, mas com espinhos, símbolo de escárnio!
Muito embora o Natal tenha sua origem bem anterior ao nascimento de Jeoshua Ben Pandira – o Jesus
bíblico - e o Cristianismo, não conseguindo refrear as
comemorações das festas tradicionais pagãs, tenha,
inteligente e gradualmente, adotado a data como o
nascimento do Mestre Jesus, isso em nada fere a
essência da comemoração.
Natal é para comemorarmos o nascimento do Cristo sim, mas dentro de nós, na manjedoura de nosso
coração! O que devemos é pautar nossos passos baseados em seus excelsos ensinamentos: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão
por Mim!”
Ninguém ascenderá em evolução em direção à
Casa do Pai, se não encontrar seu Cristo interno, se
não iniciar uma ação, ou melhor, uma Iniciação, semeando Amor em seu coração e, conscientemente, alimentando o Fogo Interno – kundaline - a ponto de
transformá-lo em Luz.
A mensagem do Natal nada mais é que uma proposta de renascimento de cada um, mas não em carne,
mas em espírito.
Nesse Natal, comemore, sim, o nascimento do Cristo, porém dentro de você!
Desejamos-lhe um Feliz Natal, na acepção da palavra!
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ARLS “Cavaleiros da Justiça”

A

inveja é definida como sendo o desejo de possuir e
de ser o que os outros são, podendo tornar-se uma
atitude crônica na vida de uma criatura. É uma
forma de cobiça, um desgosto em face da constatação da
felicidade e superioridade de outrem. Ela é um dos muitos
frutos da natureza humana. A inveja produz profundas
lesões na vida espiritual, tão séria a ponto de lançar os que a
cultivam nas trevas. A inveja não sabe esconder-se. Ela é
pequena, mesquinha no seu modo de agir, mas gigantesca
na sua intensidade. Não há amizades, parentesco,
qualidades nem grandezas que possam enfrentar o rigor da
inveja, nada mais é que o ódio à superioridade.
A falsidade é um eufemismo que disfarça a inveja, e o
ódio é a primeira manifestação sentimental dela.
Geralmente, quando existe uma estima de algum objeto de
desejo, e ainda se este der status, a inveja se instala. É fruto
também da comparação com as outras pessoas. Ela não
existe sem que antes o indivíduo não tenha feito
comparações. O desejo pela conquista do objeto que nos
falta, quando feito com humildade e honestidade, não é

Geraldo Ribeiro da Costa Jr
Advogado
A ideia de uma Administração Pública baseada na tradição, na rigorosidade formal, numa ordem burocrática pesada, está se tornando modelo ultrapassado e nada eficiente.
Daí a necessidade de um modelo gerencial na gestão administrativa, capaz de realizar a função pública de forma eficiente, moderna, acompanhando a evolução econômica e
financeira da sociedade, sem deixar de lado os princípios
legais e éticos que orientam a Administração Pública.
A Administração Pública, direta e indireta, não possui
autonomia para celebrar contratos como adquirir, vender,
ceder, locar ou contratar obras ou serviços, pois esta não
trabalha com recursos próprios ou disponíveis, mas sim
com recursos públicos. Desta forma, a Administração deverá prestar contas e observar uma série de princípios e procedimentos previstos em lei. A Constituição de 1988, art.
37, inc. XXI, criou bases, nas quais mais tarde, em 21 de
junho de 1993, assentou-se a Lei Federal nº 8.666, que
instituiu o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos. Esta estabelece critérios objetivos de seleção das
propostas de contratação mais vantajosas para o interesse
público.
Como todo sistema jurídico, o instituto das licitações

inveja. O invejoso é capaz de boicotar, de fofocar de fazer
armadilhas, a fim de destruir o outro.
Situações competitivas podem gerar sentimentos
positivos de identificação com outros membros do grupo
capazes de gerar alianças, mas podem também estimular
sentimentos como a inveja e até mesmo satisfação com o
infortúnio dos outros (um sentimento de alegria ou prazer
pelo sofrimento ou infelicidade do outro). O
comportamento animal é recheado de atributos
competitivos como a disputa por território, parceiros
sexuais e alimentos. A neurociência tem-nos mostrado que
não somos tão diferentes assim e cada um de nós carrega
diferentes graus desses instintos arcaicos.
Todos nós sentimos naturalmente inveja, seja duma
forma mais ou menos positiva. Pois bem, o fato é que a
inveja existe e está presente em todas as esferas do
relacionamento humano, manifestando-se em todas as
vertentes do nosso cotidiano. Sempre que caluniamos
alguém (ou o criticamos destrutivamente) será porque nos
sentimos inferiores a essa pessoa. Daí essa necessidade em
falar mal da pessoa que tanto invejamos. Psicólogos
afirmam que “talvez este processo venha da convivência
no ambiente familiar, onde comparações são frequentes”.
Cada um tem as suas potencialidades e peculiaridades que
me podem tornar vitorioso. Como tal, é na
autocomparação que eu reconheço as minhas próprias
capacidades. É esta procura de mim mesmo que permite a
valorização pessoal. Então, quem sai mais prejudicado da
inveja não são os outros, mas quem inveja. Ela é destrutiva,
corrói a autoestima, destrói o crescimento individual,
destruindo a sua autoaceitação porque não produz
também tem seus princípios, tais como: O princípio da
legalidade baseada estritamente no que dispõe a lei específica, da isonomia entre as partes licitantes, da competitividade que garante a livre participação dos interessados que
cumpram as condições necessárias para a contratação
pública, da impessoalidade para evitar a preferência por
alguma empresa e/ou pessoa, da publicidade, que visa
tornar a futura licitação conhecida de todos os interessados
e o princípio da economicidade auxiliando a aplicação dos
recursos públicos com zelo e eficiência.
A modalidade de licitação define o rito, ou seja, a
sequência de etapas que deverão ser seguidas pela licitação
até a obtenção do seu fim: a seleção da proposta mais vantajosa. A propósito, na Lei n° 8.666/93, em seu artigo 22,
foram previstas cinco modalidades: convite, tomada de
preços, concorrência, leilão e concurso. Os tipos de licitação estão previstos no artigo 45, quais sejam: a de menor
preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior
lance ou oferta. Por sua vez, a modalidade pregão, está
regulada, atualmente, pela Lei n° 10.520/2002. Outro conceito importante é o de fator de julgamento. Um critério de
julgamento, quando a licitação não for do tipo "menor preço", pode envolver uma combinação específica de fatores
de julgamento. Deve-se ressaltar que os fatores de julgamento constituem importantes elementos com vistas a
reduzir o subjetivismo na avaliação das propostas. Tal
subjetivismo aparece com maior intensidade, nas licitações do tipo técnica e técnica e preço.
A Lei 8.666/93 veio dizer ao Gestor Público as “regras”
que devem conter um edital de licitação. Desta feita, não

mudanças favoráveis ao desenvolvimento do invejoso,
enquanto pessoa. De tão maléfico, este sentimento é
classificado como um dos sete pecados capitais, assim
como a soberba, e tem acompanhado a humanidade através
da sua trajetória pela terra, aliás, muito bem descrito desde
os tempos bíblicos, quando Caim matou Abel. Quanto
mais infeliz alguém, mais a inveja pode inundá-lo.
Inveja e vaidade nadam nesse mar de angústias.
Vaidade é o desejo de atrair a admiração das outras
pessoas, com motivo unicamente egocêntrico. É o desejo
incontido de ser admirado, notado, afamado, bem tratado,
e parecer ser, para os outros, superior a eles. Desta forma a
vaidade também é conhecida como orgulho e soberba. A
vaidade pode se manifestar de várias maneiras, seja na
marca ou estilo da roupa, na estética de forma geral, na
publicidade de diplomas e currículos, na linguagem que
demonstra conhecimento superior aos demais, na
exigência de formas de tratamento, no uso de dons naturais
e espirituais, na exigência de tratamento diferenciado.
Enfim, bastam ver as regalias que existem em todos os
setores, todas elas fruto da vaidade. Na vaidade, quero ser
melhor, mais amado, mais bonito, inteligente, rico ou bemsucedido que o vizinho, o colega e até mesmo meu irmão;
na soberba (superlativo da vaidade) a distorção do espírito
é tão medonha que não me contento em brilhar entre os
pares – para além do bem e do mal – a rivalidade é suprema:
julgo-me no direito e exijo ocupar o lugar do Demiurgo
(Criatura intermediária entre a natureza divina e a
humana). Como não poderia deixar de convir, aplacar a
soberba requer humildade.
pode o Administrador, seja do âmbito Federal, Estadual ou
Municipal inovar ou fazer exigências que irão restringir o
número de empresas licitantes.
Infelizmente ainda existem casos de fraude em certames licitatórios, conforme têm demonstrado os veículos de
comunicações, porém, a própria Lei 8.666/93 em seus
artigos 89 a 99 prevê a punição para este tipo de crime.
Outro fator de relevância que deve ser revisto são as contratações de Presidentes de C.P.L. (Comissão Permanente
de Licitação) e de Assessor Jurídico da C.P.L.. Muitos são
os casos em que os Gestores Públicos nomeiam Presidente
de C.P.L. e Assessor Jurídico de C.P.L. que não têm conhecimento da Lei 8.666/93. Tais contratações são altamente
nocivas à Administração Pública e aos Munícipes. E posteriormente, são também prejudiciais ao próprio Gestor,
pois, este, responde pelos atos ilegais que a sua C.P.L. (Comissão Permanente de Licitação) praticou, o que pode
levá-lo a ficar inelegível, além de outras sanções.
Como advogado especializado em Licitações e Contratos Públicos, entendo que está havendo um amadurecimento por parte dos Gestores no momento de constituir
suas C.P.L.s.. Percebo que a Lei 8.666/93 (LEI DAS
LICITAÇÕES) juntamente com a Lei 8.429/92 (LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), têm sido ferramentas repressoras que inibem a fraude em certames licitatórios, evitando assim a corrupção. Acredito que em um
futuro próximo nosso País poderá gozar de certames licitatórios altamente transparentes e a população poderá usufruir de importantes obras e serviços públicos essenciais.
.

Geral
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GRANDE ORIENTE DO BRASIL – ESPÍRITO SANTO - GOB-ES
Poder Judiciário
Tribunal Estadual de Justiça
TRIBUNAL ESTADUAL DE JUSTIÇA DO GOB-ES, ATINGE 100% DAS METAS PROGRAMADAS PARA
2013
O Venerável Juiz Presidente do Egrégio Tribunal Estadual de Justiça do Grande Oriente do Brasil –
Espírito Santo, GOB-ES, Ir.’. Jose Olívio Grillo, em Sessão histórica realizada em nove de dezembro do
corrente, apresentou Relatório Conclusivo, de 100% cem por cento das atividades programadas e cumpridas
para o exercício de 2013, com destaques para:
·
·
·
·
·
·
·

Implantação do KIT Legislações do GOB e GOB-ES, uso Membros.
Implantação do Certificado de Presença para visitante.
Implantação das Credenciais dos membros do Tribunal.
Implantação dos Diplomas de Posse dos membros da Mesa Diretora.
Implantação após as adequações das legislações, publicação,
impressão gráfica do novo Regimento Interno, Edição 2013.
Implantação após as adequações dos Órgãos Superiores, do Paramento para uso Interno do Tribunal.

Filhos do
Arquiteto
A melhor linha de anéis maçônicos do Brasil

ESPADA BRASÃO TEMPLÁRIOS
C/ SUPORTE – R$ 590,00

ANEL BRILHANTES FOLHEADO
FA016 R$ 210 ,00

ANEL MESTRE COM ACÁCIAS
PRATA R$ 290,00
ADQUIRA O SEU - CLIQUE AQUI

ADQUIRA JÁ – CLIQUE AQUI

ANEL HEBRAICO YESHUA
R$ 180,00
ADQUIRA A SUA – CLIQUE AQUI

ANEL MESTRE MAÇOM
MM33 – R$ 320,00
ADQUIRA JÁ SEU ANEL – CLIQUE AQUI

ANEL ROSA CRUZ
VALOR: R$ 170,00
ADQUIRA JÁ – CLIQUE AQUI

Qualidade e conhecimento ao seu alcance
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'Gordinho saudável' é um mito, diz pesquisa
Defendida por uma corrente de endocrinologistas e
nutricionistas, a ideia de que um indivíduo com sobrepeso
possa ser um 'gordinho saudável' não passa de um mito,
segundo uma nova pesquisa.
O estudo, conduzido por cientistas canadenses com
mais de 60 mil pessoas, mostrou que o excesso de gordura
ainda traz riscos à saúde, mesmo quando os níveis de
colesterol, pressão arterial e açúcar são normais.
Divulgada na publicação científica "Annals of Internal
Medicine", a pesquisa analisou resultados de mais de mil
outros estudos publicados sobre o tema.
Os pesquisadores do Hospital Mount Sinai, em
Toronto, terminaram por contradizer a máxima de que o
excesso de peso não implicaria necessariamente em riscos
para a saúde desde que os indivíduos se mantivessem
saudáveis de outras maneiras.
MITO
O levantamento concluiu que pacientes com sobrepeso
cujo coração foi monitorado por mais de 10 anos não
apresentaram qualquer melhora na saúde.
Os cientistas argumentam que os "gordinhos", apesar
de metabolicamente saudáveis, têm, provavelmente,

fatores de risco subjacentes que pioram com o tempo.
Responsável pelo estudo, Ravi Retnakaran disse à
BBC: "Nossos resultados realmente colocam em dúvida a
existência desse conceito obesidade saudável".
"Os dados sugerem que tanto os pacientes que são
obesos e metabolicamente doentes quanto os que são

obesos, mas metabolicamente saudáveis têm risco elevado
de morte por doenças cardiovasculares. Nesse sentido, a
'obesidade saudável' pode ser considerada um mito."
A Fundação Britânica do Coração diz que a obesidade é
um conhecido fator de risco para doenças cardiovasculares
e as pesquisas mostram que não há nível saudável de
obesidade.
Para a enfermeira chefe de doenças cardíacas Doireann
Maddock, "mesmo se os níveis de pressão arterial,
colesterol e açúcar no sangue estiverem normais, a
obesidade ainda pode colocar o coração em risco".
Ela destaca a necessidade de uma mudança no estilo de
vida em detrimento de uma preocupação exagerada com os
fatores de risco individuais.
"Além de acompanhar seu peso, se você parar de fumar,
começar uma atividade física regular e mantiver a pressão
arterial e o nível de colesterol a um nível saudável, você
pode fazer uma diferença na redução de seu risco de
doença cardíaca."
«Se você está preocupado com seu peso e quer saber
mais sobre as mudanças que você deve fazer, marque uma
visita com o seu médico.»
Fonte: BBC/Folha

Uso frequente de celular deixa jovem mais ansioso e infeliz, diz estudo
Pesquisadores da Universidade de Kent, em Ohio,
nos EUA, descobriram que o uso constante de
celulares por universitários pode aumentar seus níveis
de ansiedade, além de reduzir seu desempenho
escolar.
Num estudo realizado com 500 jovens da
Universidade de Kent, os cientistas Jacob Barkley,
Aryn Karpinski e Andrew Lepp chegaram à
conclusão de que os indicadores de felicidade e de
satisfação de participantes frequentemente
conectados eram menores que os de estudantes que
não usavam o aparelho com tanta regularidade.
Barkley, Karpinski e Lepp acreditam que tais
condições negativas resultam do estresse, já que
alguns estudantes têm problemas em se desconectar e
se sentem obrigados a manter contato com seus
amigos.
Ao longo de um ano, os universitários não só
reportaram aos pesquisadores o uso diário de

Ter uma alimentação saudável é fundamental durante
todas as fases da vida. Na terceira idade, os hábitos
saudáveis tornam-se ainda mais importantes, pois
contribuem para o bem estar e qualidade de vida, além de
auxiliarem na prevenção e controle de algumas doenças
comuns nesta fase da vida. Veja algumas dicas:
- Faça pelo menos três refeições (café da manhã,
almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia;
- Aprecie cada refeição, comendo e mastigando
devagar os alimentos. Isso proporcionará uma digestão
mais eficaz e melhor aproveitamento dos nutrientes, além
de você poder saborear melhor os alimentos;
- Coma diariamente pelo menos três porções de
verduras e legumes durante as refeições e 3 porções de
frutas nas sobremesas e lanches, pois esses alimentos são
ricos em vitaminas, sais minerais e fibras;
- Consuma seis porções do grupo de cereais por dia,

Estresse, ansiedade e insatisfação com a vida
podem ser resultados de uso frequente de celular

celulares e seus níveis de ansiedade e satisfação com a
vida, como também permitiram que seus registros
oficiais, como boletins, fossem acessados.
Ao longo de um ano, os universitários não só
reportaram aos pesquisadores o uso diário de

como arroz, pão, batata e mandioca, pois eles são fonte de
energia para o nosso organismo. Dê preferência aos
alimentos integrais e preparados de forma mais natural;
- Inclua no seu dia a dia três porções de leite e derivados
e uma porção de carnes, ovos ou peixes, dando preferência
às carnes e aves sem gordura e pele aparente, por serem
ricos em proteínas e vitaminas essenciais para nosso
organismo;
- Varie os tipos de alimentos no seu dia a dia. Assim
você conseguirá absorver diferentes tipos de vitaminas e
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celulares e seus níveis de ansiedade e satisfação com a
vida, como também permitiram que seus registros
oficiais, como boletins, fossem acessados.
Os cientistas constataram que as notas dos
estudantes que utilizavam muito seus celulares eram
mais baixas que as de seus colegas menos conectados,
pois o uso frequente também implicava em problemas
de concentração.
A pesquisa da Universidade de Kent vai contra
outros estudos recentes que dizem que os celulares
podem melhorar as interações sociais e reduzir a
sensação de isolamento.
"Esses resultados sugerem que os estudantes
devem ser encorajados a monitorar o quanto usam seu
celular e a refletir sobre isso de maneira crítica, para
que isso não seja prejudicial ao seu desempenho
acadêmico, à sua saúde física e mental e ao seu bemestar ou felicidade", ressaltaram os pesquisadores.
sais minerais;
- Consuma no máximo uma porção de óleos vegetais,
azeite, manteiga ou margarina ao dia;
- Evite o consumo de refrigerantes e sucos
industrializados, bolos, doces e outras guloseimas. Esses
alimentos devem ser consumidos no máximo 2 vezes por
semana;
- Beba cerca de 2 litros (6 a 8 copos) de água por dia. A
ingestão de água, aliada ao consumo de fibras ajuda no
bom funcionamento do intestino;
- Diminua a quantidade de sal nos alimentos e retire o
saleiro da mesa. A porção total de sal a ser ingerida por dia é
de 5g (1 colher de chá rasa) distribuída entre todas as
refeições. Fique atento ao consumo de alimentos
industrializados, como salames, sopas e molhos prontos
por possuírem alto teor de sal.
Tente praticar estas dicas no seu dia a dia e mantenha
seus hábitos alimentares saudáveis!
Fonte: Atitude rima com saúde
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As Incriveis "Férias Maçonicas"
Texto do Irmão José Castellani

F

érias maçônicas é uma invenção brasileira
deste século e que vem sendo cada vez mais
"esticada", para satisfação daqueles que
creem que trabalho maçônico é estafante. No Grande Oriente do Brasil temos, o alentado período de
30 dias --- 20 de dezembro a 20 de janeiro --- e na
Grande Loja, o período de 20 de dezembro a 6 de
janeiro - para que os "cansados" maçons repousem
de seu pesado trabalho simbólico de operário. Isso,
todavia, nem sempre aconteceu.
Consultando antigos livros de atas, pode-se constatar que as Lojas não paravam seus trabalhos nem
no Natal, ou na passagem de ano. Tomemos, para
exemplo, alguns casos:
1. Na Loja Amizade, de São Paulo, dois padres
(padres, vejam bem!), Manoel Joaquim Gonçalves
de Andrade e José Joaquim dos Quadros Leite,
foram iniciados a 25 de dezembro de 1832; e no dia
30 de dezembro, foi iniciado o padre José Joaquim
Rodrigues. E o templo da Loja, à rua Tabatinguera,
foi inaugurado num dia 3 de janeiro (de 1873).
2. Na Loja Piratininga, de São Paulo, a 23 de
dezembro de 1912, era aprovada a proposta de que
se alugasse o novo prédio da Loja, à rua Líbero Badaró, à firma Luiz Osório e Cia., por quatro contos de
réis mensais, com contrato por cinco anos. A 8 de
janeiro de 1890, era aprovado, em sessão econômica, um voto de congratulações pela escolha do marechal Deodoro da Fonseca para o Grão-Mestrado do
Grande Oriente do Brasil.
3. A Loja Fé e Perseverança, de Jaboticabal, promoveu a sua sessão de regularização a 5 de janeiro
de 1890.
4. A Loja Monte Líbano, de São Paulo, realizava
uma sessão magna para iniciação de Júlio dos Santos Martins, português, agente comercial, a 31 de
dezembro de 1914.
5. A Loja União Paulista, de São Paulo, iniciava, a 7
de janeiro de 1924, o negociante italiano Francisco
Maurano. A mesma Loja, a 27 de dezembro de 1928,
iniciava o comerciante italiano Carlos Castellani.
6. A Loja Fraternidade, de Santos --- que, em
1915, fez fusão com as Lojas Renascença II e Cinco
de Abril, formando a Fraternidade de Santos --- em
sessão de 31 de dezembro de 1955, resolvia que, na
procissão em louvor a São Benedito, a Loja se faria
representar com a imagem de S. João, a ela pertencente, a qual seria transportada e acompanhada
pelos obreiros do quadro.
A partir do final do século passado, algumas Lojas
começaram a fazer um pequeno hiato em seus trabalhos, da véspera de Natal até ao dia de Reis, a 6 de
janeiro. Posteriormente, porem, iria haver um
aumento, em uma Obediência --- que iria se esten-

der às demais e até ser esticado --- de forma pitoresca: A 25 de janeiro de 1955 --- último dia dos festejos
do 4o. Centenário da cidade de São Paulo --- era inaugurado o Edifício-Sede do Grande Oriente de São
Paulo, à rua São Joaquim, cuja construção fora iniciado em 1948. Para os padrões da época, o prédio era
opulento: 2.320 (dois mil trezentos e vinte) metros
quadrados de construção; quatro templos para trabalho de 24 Lojas e mais um templo nobre; um subsolo e mais três andares, servidos por elevador
Atlas; templos aerificados, através de um sistema de
insuflação de ar fresco, produzido por ventiladores
centrífugos de baixa pressão e rotação com motores
elétricos de 5 a 10 HP, para expulsar o ar viciado e
quente, que era aspirado para o exterior através de

ventiladores bi-helicoidais, com funcionamento
automático; abastecimento de água através de dois
reservatórios de concreto, um no sub-solo, com
capacidade para 10.000 litros e outro no último
andar, com capacidade para 4.000 litros; dez instalações sanitárias completas; oito Câmaras de Reflexão, com dispositivo para se ver, de fora, o que se
passa dentro, sem que, do interior, se perceba.
Evidentemente, um prédio tão grande e complexo é de difícil manutenção; e essa dificuldade é agravada pelo grande número de pessoas que por ali
circulam e que ajudam a deteriorar a construção. E
foi isso que aconteceu, em pouco tempo, pois,
menos de três anos depois de sua inauguração, o
edifício já necessitava de reparos. Diante disso, o
Grão-Mestre Benedito Pinheiro Machado Tolosa,
professor de Obstetrícia da Faculdade de Medicina
de S. Paulo, emitia, a 9 de dezembro de 1957, o Ato
No. 146, estendendo as férias maçônicas --- que,
então, iam de 24 de dezembro a 6 de janeiro --- até
ao dia 18 de janeiro, diante da necessidade de se
proceder a reparos, limpeza geral e pintura parcial
do Edifício-Sede. Nos dois anos seguintes, pelo

mesmo motivo, elas foram estendidas até ao dia 20.
E a coisa acabou, rapidamente, se tornando "tradicional", mesmo que os motivos tenham sido
esquecidos e mesmo que nem se pense em reparos
e pinturas, chegando, mesmo, até às Constituições
do Grande Oriente do Brasil, as quais, antigamente,
eram omissas, não fazendo qualquer alusão a férias.
Acabou, além disso, chegando a outras Obediências, que, até, talvez adorando a ideia, esticaram mais
ainda as tais "férias", dando, inclusive, um "extra"
no mês de julho, como se os maçons fossem aluninhos de escolas infanto-juvenis, com direito a férias
de verão e férias de inverno. Os maus exemplos,
geralmente, frutificam; ou seja: passarinho que
anda com morcego acaba dormindo de cabeça para
baixo.
E, até hoje, não apareceu ninguém para extirpar
essa prática, que é esdrúxula, porque o trabalho
maçônico é constante e ininterrupto, como o de
outras entidades filosóficas, iniciáticas, assistenciais
e de aperfeiçoamento do Homem (seria, realmente,
cômico, se a Igreja, por exemplo, entrasse em férias). Coisas como essa é que desgastam a Maçonaria
brasileira, reduzindo-a à condição de simples clube,
ou sociedade recreativa, o que contribui para corroer a sua credibilidade pública.
Como, notoriamente, o uso do cachimbo faz a
boca torta, será difícil acabar com essa invenção,
pois as justificativas são muitas: Uns alegam que é
preciso dar férias aos funcionários da Obediência e
das Lojas, esquecendo-se de que qualquer empresa, ou sociedade, dá férias aos seus funcionários,
sem fechar as suas portas. Outros, no exercício do
mais profundo egocentrismo, justificam as tais férias (inclusive as de inverno), com a necessidade de
aproveitar as férias escolares e viajar com a família,
esquecendo-se --- intencionalmente, é claro --- de
que, se os filhos têm três meses de férias escolares,
qualquer trabalhador tem, no máximo, 30 dias, a
não ser que seja um nababo miliardário, ou um desocupado crônico. Alem disso, muitos maçons, já
maduros e sem filhos em idade escolar, gostariam
de frequentar os trabalhos maçônicos, constantemente, mas são tolhidos pela ditadura egoísta dos
que acham que, se eles não podem frequentar, os
outros também não podem.
É o caso de recorrer à velha expressão: "Vai trabalhar, vagabundo", pelo menos, na Maçonaria, já que
a indolência, hoje, é marca registrada nacional (basta ver os tais "feriados prolongados").
Ir.'. José Castellani
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Ir Tomé Castro
Consultor Comercial
e Palestrante

A

dinâmica da vida nos obriga a investir cada
vez mais em conhecimentos racionais para
que possamos nos manter sempre atualizados com as informações e com as tecnologias que
avançam numa velocidade impressionante e, para
que não fiquemos fora do compasso dos tempos
precisamos acompanhar esta dinâmica, pois caso
contrário vamos nos defrontar com muitas dificuldades que de certo irão comprometer as nossas
expectativas de vida.
É certo que cada um precisa assumir compromissos consigo mesmo para definir qual será a sua
parcela de contribuição para que a vida no planeta
se mantenha estável em todos os níveis, pois somos
responsáveis diretos para que essa dinâmica continue e, no despertar de cada novo dia contemplemos
as belezas que a natureza nos proporciona, porque
somente assim estaremos ajudando para que essa
contemplação seja mantida para as gerações futuras.
Muitas vezes um pequeno gesto faz a diferença
como este que exemplifico no conto que transcrevo
abaixo (desconheço o autor), onde a história nos
mostra que quando uma pessoa despojada de sentimentos egoístas consegue enxergar muito além e,
pela sua iniciativa desperta interesse em outras pessoas para que continuem a obra e deem continuidade a vida.
“Um homem trabalhava em uma empresa que
ficava a uma distância de aproximadamente cinquenta minutos de onde residia.
Todo dia de manhã, saia cedinho de casa e pegava o ônibus para ir trabalhar. Depois de algum
tempo ele observou que uma vez por semana, normalmente às segundas-feiras, uma senhora idosa
pegava o mesmo ônibus no ponto seguinte e, procurava sentar-se junto à janela, abria sua bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem inteira jogan-

Geral
do alguma coisa para fora. A cena se repetia toda
semana.
Passado algum tempo, aquele homem ficou curioso para saber o que aquela senhora estava jogando na estrada.
Um dia, sentou-se a seu lado e perguntou:
- Me desculpe senhora, mais estou curioso para
saber o que está jogando pela janela do ônibus na
estrada?
- Eu jogo sementes.
- Sementes de que?
- Sementes de flores, porque eu fico olhando esta
estrada e a vejo tão vazia, deserta e sem vida. Eu
gostaria de poder viajar vendo flores, muitas flores
por toda a estrada para embelezar a paisagem e
deixar as pessoas mais felizes, menos cansativas e
alegres.
- Mas as sementes que a senhora está jogando
caem no asfalto e vão ser esmagadas pelos pneus
dos carros e outras serão devoradas pelos passarinhos. A senhora acha mesmo que estas sementes

vão germinar?
-Acho meu filho, porque mesmo que muitas se
percam, algumas vão cair na terra ao lado da
estrada e com o tempo vão brotar.
- Mesmo assim, elas vão demorar muito para
crescer e além do mais precisam ser regada com
água.
- Meu filho, eu procuro fazer a minha parte, porque sempre há dias de chuva para regá-las.
Dizendo isso, ela voltou-se para a janela do ônibus e recomeçou seu trabalho.
Chegando ao seu destino o homem desceu do
ônibus e ficou imaginando que aquela senhora

devia estar perturbada.
Passado algum alguns meses, o homem observou que haviam nascido muitas flores pela estrada
e a paisagem mudou, ficou realmente linda e perfumada.
Neste instante o homem se lembrou daquela
senhora, no entanto, observou que há muito tempo
não a via no ônibus.
Ele se dirigiu ao cobrador que conhecia todos os
usuários no percurso e perguntou por aquela
senhora.
O cobrador então respondeu que aquela senhora que tinha o hábito de jogar sementes na estrada
havia falecido há algum tempo.
O homem voltou ao seu lugar e continuou olhando para a paisagem, pensativo: “Quem diria, não é
que as flores brotaram mesmo. Pena que ela morreu e não pôde ver o fruto do seu trabalho”.
Neste instante ele ouviu risos de uma criança
que estava no banco da frente que apontando para
a janela falava alegremente: “Olha que lindo,
quantas flores pela estrada...
Foi aí que o homem entendeu o verdadeiro sentido do que tinha feito àquela senhora, porque
mesmo não estando ali para ver, ela fez a sua parte
e deixou a sua marca, ou seja, a beleza para contemplação de todos que viajavam por aquela estrada.
No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se junto à janela, tirou um pacotinho com
sementes do bolso e começou a jogar pela janela.
Assim, ele deu continuidade à vida, semeando o
amor, a amizade, o entendimento e a alegria.
A construção do futuro depende do compromisso e das ações de cada um no momento presente,
porque se soubermos escolher bem as sementes e
semearmos o caminho, com certeza iremos dar continuidade à vida e, por conseguinte, todos colherão
bons frutos.
Portanto, vamos assumir a partir de agora o compromisso com nós mesmos e vamos começar a lançar bons fluídos para que a cortina da nossa passagem não se feche sem aplausos. Pensem nisso!
Tomé Castro é consultor comercial e palestrante
motivacional.
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A empresa é a maior no segmento de balanças eletrônicas no país

A

empresa de balanças Digi-Tron inaugurou sua nova fábrica em Agudos-SP,
no distrito Industrial, na entrada principal da cidade. O empreendimento custou cerca
de R$ 6 milhões e vai gerar cerca de 80 empregos diretos, podendo chegar a 100 vagas – de
acordo com a necessidade da produção. A
empresa com sede em Curitiba (PR) é especialista em pesagem e atua no mercado desde
1997.
A instalação da fábrica da Digi-Tron estava
em andamento desde o dia 06 de janeiro deste
ano.
A cerimônia de inauguração aconteceu no
saguão de entrada do prédio, onde autoridades,
funcionários, fornecedores e convidados acompanharam o descerramento da placa inaugural
e conheceram as dependências da unidade.
O diretor-presidente da empresa, Ir.'. Milton
Batista Mendes disse que a expectativa e de
que, em até 06 anos, haja ampliações no prédio.
Ele pretende implantar mas laboratórios e salas

O Irmão Milton Batista Mendes discursa na
inauguração da nova fábrica em Agudos - SP

Vista panorâmica da nova fábrica da Digi-Tron em Agudos-SP
de equipamentos. “Nos estamos numa região
muito boa, centro do Estado de São Paulo. Esta
unidade irá direcionar o trabalho da Digi-Tron
pelo Estado. Os investimentos serão maiores
com o decorrer do tempo. Já sonhamos em
expandir esta unidade, que irá contar neste espaço de tempo com cerca de 100 funcionários,
todos de Agudos”, antecipa Mendes.
O empresário disse que a inauguração da
unidade representa um grande avanço para a

empresa. “Nós temos nossa unidade no Paraná
e de lá atuamos em todo o Brasil. Escolhemos
Agudos por ser uma boa cidade, por nos oferecer infraestrutura e estar em uma ótima localização”, elogiou.
A empresa é a primeira do segmento no Brasil a possuir a portaria do Inmetro e atender às
especificações da RBC (Rede Brasileira de
Calibração)
Fonte: O Eco

BALANÇA SUSPENSA
100 kg à 150.000 kg

1º Eixo

2º Conjunto de Eixo

BARRA PALETEIRA
2.000 kg

3º Conjunto de Eixo

4º Conjunto de Eixo

AGUDOS – SP
14 3262-9999
Fábrica
Vendas
Locação
Assistência Técnica
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O Renascimento da Ordem DeMolay, no Estado do Esp. Santo

A

conteceu na aconchegante cidade de
Cachoeiro de Itapemirim, mais um belo
congresso da Ordem DeMolay Capixaba.
Mais de 100 jovens, oriundos dos mais diversos
capítulos demolays do Espírito Santo, além de
outros demolays e irmãos maçons de todo o País,
abrilhantaram um evento ímpar, que marca o
fortalecimento dessa organização em nossos
prados.
Há um ano atrás exatamente, nosso Grão Mestre
do Grande Oriente do Brasil - ES, Eminente Ir.
Américo Pereira Rocha, materializou seu apoio ao
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil, instituição que administra a Ordem
DeMolay Brasileira desde 1985, quando o Brasil
ganhou sua autonomia depois de 5 anos sob tutela
dos americanos.
Hoje a Ordem DeMolay no Brasil, é um sucesso
maior que no solo norte-americano onde nasceu.
Apesar de serem quase 2 milhões o número de
maçons norte-americanos, quando no Brasil somos
pouco mais de 160 mil, nossos jovens somam mais
de 24 mil DeMolays ativos, enquanto lá não
chegam a 7 mil.
Esse sucesso e organização, pode ser visto na
cerimonia pública onde mais de 200 presentes
aplaudiram de pé, o belo discurso de apoio e
reconhecimento feito por nosso Irmão Américo
Pereira da Rocha. Nessa bela cerimônia, além da
posse das lideranças adulta e juvenil, nosso Irmão
Moisés Figueiredo, foi agraciado com a Legião de
Honra DeMolay, e os Irmãos Rodrigo Salimena,
Gabriel Mattar, Flávio Moura e Gabriel Labarba,
com o Grau de Chevalier, e assim foi reestabelecida a Corte de Chevaliers Orestes Alves da Rocha,
além das Chaves de Honra concedidas aos importantes apoiadores destes jovens, como o Irmão
Carlos Eduardo, Presidente do Superior Tribunal
de Justiça DeMolay e no Irmão Synval.
Durante toda a noite até o início da manhã,

foram concedidos os graus da cavalaria, deixando
em dia os jovens que de muito não faziam tais
graus. Hoje, a Ordem DeMolay do Est. do Espírito
Santo, conta com 6 capítulos em atividade, dois
novos Capítulos fundados, dois Conventos da
Cavalaria, uma Corte de Chevaliers, além de uma
nova Allumni, onde foi empossado nosso Irmão
Enrico Tonniatto.
Num show de organização e simpatia, nossas
cunhadas brindaram o evento, com refeições
excelentes, e ao final da Cerimônia Pública um
lauto jantar foi servido a todos. No domingo de
manhã, alguns jovens ainda faziam os altos graus
da cavalaria, e logo depois, um farto almoço fechou

rializar um momento deste escrivinhador
que, sob os auspícios do Dr A. G. (?) e
suas excelentes staffs, vem passando por
um procedimento medicinal que premia a
IrDéo Mário Siqueira
aplicação DENTRO do olho de uma certa
ARLS Caridade e Esperança
injeção quase, também, homógrafa e
homófona de certo antivirus, dai a canção
OrJacaraipe-ES
do Gil como obra de fundo. É inevitável
minha mente cantarola-la quando chega a
minha hora de receber os preparativos
Em meados da década de 70, recem res- cujo objetivo é, no desfecho, a furada...
gatado do exílio, o compositor Gilberto Gil
Por conta de uma inesperada degenerafoi convidado para fazer uma apresenta- ção macular tenho que TER meu olho furação em determinado CAMPUS de São do para meu próprio bem estar e manutenPaulo e ali nasceu "ao vivo" um dos seus ção de qualidade de vida. Que fazer se o
mais brilhantes trabalhos com registro in refrão ordena melodioso que eu abra o
loco. Entre outras provações está a canção olho para que caia aquela gota de colírio?
de título homógrafo ao textículo que ora
Abra o olho você também pois um diaglhes ponho para apreciação.
nostico fora do previsto pode lhe furar o
Gostaria de exaltar a qualidade obtida e olho, no bom sentido...
indelével ainda hoje, tendo-se em conta a
Na labuta diária nem sempre nos aperdiferença tecnológica atual e a d'então. Cla- cebemos de que sem uma saúde boa de
ro, na base Rubão Sabino, com direito a nada vale uma boa conta bancária, um
canção de tema paterno (João Sabino) e bom emprego, uma linda e bem sucedida
com citação à sua aldeia; Perinho Albu- família, alias a primeira vítima, via de regra,
querque, "O" violão base mais refinado dos caso algo fora do combinado nos venha ao
anos tropicalizados em duo absurdo com o encontro.
próprio Gil, segundo alguns entendidos
Nesse quesito nota 10 para a mulherada
(sic) a melhor mão direita da falecida MPB. que enche os consultórios em busca do
Ah, o tema esta sendo usado para mate- zelo próprio na mesma medida que enche

com chave de ouro, esse brilhante evento.
Parabéns ao Capitulo Cachoeiro de Itapemirim
391 e a ARLS Fraternidade e Luz 623, jurisdicio-

nada ao GOB-ES e ao Grão Mestre Americo
Pereira da Rocha quando afirmou categoricamente
e com firmeza, seu apoio incondicional ao
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL
Você maçom, convide um bom jovem de seu
círculo de relacionamento, a se tornar ainda
melhor. Se ele tem entre 12 e 21 anos, apresente-o
num capitulo demolay ou procure-nos no tel.: ( 027
) 999 986 113.

as lojas de bolsas e sapatos, inclusive aproveitando uma coisa para exercitar a outra.
E nos, que temos feito em nossa direção
para desafogar o stress nosso de cada dia
e nos prevenir do infortúnio? Elas quebram
as vidraças e fazem seus periódicos seja
do que for ou precisar sem ataques de frescura ou preconceito; nos, de maneira
quase que absoluta, vamos deixando pra
depois.
Responda rápido: quantas viúvas você
conhece? E viúvos!?
Abra o olho
Quer ouvir?
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Estimados irmãos!
Muitas vezes, falta-nos uma maior reflexão ou estudos para nos apercebemos que a Ordem Maçônica não
defende, não propaga, nem tem o condão de afastar o
cidadão iniciado do seu melhor convívio familiar, de
sua religião e de sua fé. Ao contrário, a Maçonaria proclama em sua norma maior - a Constituição – logo art.
1º, ser uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista e seus
fins supremos são a liberdade, igualdade e a fraternidade.
Manifesta também a orientação a cada irmão, na
difícil caminhada que tentamos galgar na Escada de
Jacó, seja através nossos encontros ritualísticos regulares e nossa vida cidadã, busquemos sempre o aperfeiçoamento moral, intelectual e social, sob a tese maior da:
prevalência do espírito sobre a matéria, e nos recomenda ainda deveres essenciais de amor à família, a
pátria e a lei.
Mas não é só. A Maçonaria combate o sectarismo,
em especial nas áreas (ato extremado) políticas, religiosas e racial, por ser um comportamento absolutamente
incompatível com a universalidade do espírito maçônico e seu ideário de liberdade, igualdade e fraternidade,
exercícios permanentes do verdadeiro iniciado.
Até aí, nada de novo! Mas, até que ponto a fé e a religiosidade de um maçom podem ser atingidas ou anuladas por mudanças/convicções culturais vividas a partir
da iniciação e vida maçônica regular? – Creio que não
há interferência, até porque, trazemos em nossa bagagem, para o ambiente maçônico estruturas e convicções arraigadas em valores religiosos e no sentimento
de fé no Deus de cada um professa. Assim, a maçonaria,quando compreendida e bem exercitada, não pode
nem é geradora de nenhuma alienação social, religiosa
ou familiar. Afinal, ao longo dos séculos, a Maçonaria
nunca quis esse rótulo de ser religião, embora exigindo
como condição “si ne qua non” ao maçom, acreditar
num ser supremo, chamado em nossos templos universalmente de Grande Arquiteto do Universo(GADU).
Para o cristão, a sua maior divindade, é Jesus Cristo.
Sabe-se que no inicio da caminhada maçônica, ainda
como neófitos aprendizes em busca do desbaste da
pedra bruta, nem sempre se tem a compreensão exata do
que buscar no Templo, nos trabalhos ritualísticos e na
convivência com a Ordem Maçônica. Os estudos, a
ritualística e a compreensão dos landmarks, símbolos e
alegorias, nos conduzem ao grande aprendizado - a
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lismo típico de uma instituição silenciosa, secular, iniciática, arraigada nos melhores conceitos de liberdade,
igualdade e fraternidade e que preserva os seus segredos
prevalência do espírito sobre a matéria, a constru- ritualísticos, em símbolos, gestos e sinais exclusivação do templo interior, para que o “eu” bem estrutu- mente para o seu público-alvo - os iniciados. Ao contrárado, sirva ao nosso Deus, ao próximo e aos menos rio de muitos outros setores humanos, maçonaria incofavorecidos. E isso não se faz divorciado do senti- moda a muitos porque prefere o silencio de suas boas
mento de justiça, fé e da perseverança. A religiosida- obras, ao exercício da retórica e pregação midiática tão
de é assim, ferramenta e fermento para isso.
comum em outros segmentos. Infelizmente, incautos,
A Maçonaria combate o materialismo, o ceticis- desinformados e oportunistas, preferem conceitos simmo, o agnóstico, nessa mensagem maior da preva- plistas e errôneos do que somos e o que fazemos em
lência do espírito sobre a matéria porque quer de nossa caminhada. É um preço elevado pelo silencio e
cada maçom, um templo vivo de amor, justiça retidão e anonimato maçônico na obra de fraternidade, tolerântolerância. É uma verdade profunda que nos cabe assi- cia, liberdade, harmonia e na busca do crescimento intemilar e exercitar. E nada obsta que o maçom tenha a sua rior dos seus membros. Porque isso incomoda a muitos!
fé e religiosidade, porque esse encontro com a sua
E é de se perguntar: - Qual o melhor remédio para
divindade não o atrapalha e não concorre com a vida isso?– Estamos longe do conceito do homem justo e
maçônica e os seus primados. Ao contrario, a fé e uma perfeito, mas cabe a cada um, através de atos, estudos,
vida religiosa normal, sem fanatismos, nos orientam e conhecimentos e a busca da verdade, o exercício permareforçam o que é pregado em nossa Ordem – os bons nente dos valores do maçom e do cidadão, com a prática
costumes, a justiça, retidão de caráter e o amor ao próxi- do amor a si mesmo, a família, a sua pátria e ao próximo.
mo. E, para os Cristãos, não há duvidas: o grande exem- Não há que se fazer comparações entre a religiosidade
plo de humildade e amor ao próximo foi semeado, vivi- de cada um com a vida maçônica regular. São conceitos
do e ofertado por Cristo a humanidade, há mais de 2 mil e coisas diametralmente diversas e que não se chocam.
anos, com seus exemplos inigualáveis, diante de privaQueridos Irmãos: - ao desenvolver essa reflexão, o
ções e humilhações, das mais aterrorizantes, cumprindo fiz pensando em cada irmão, seus valores e virtudes,
o seu desígnio irretocável, sendo fonte inesgotável de como verdadeiros filhos de Deus. E no crepúsculo deste
doação, tolerância, perdão e amor a humanidade ontem, ano de 2013, que paradoxalmente para os cristãos é
hoje, agora e sempre.
Tempo do advento porque preparamo-nos para viver o
Não é demais afirmar, que Jesus, o GADU, que nascimento de Jesus, cabe-nos agradecer ao GADU
segundo muitos, tem origem essênia, é o Mestre dos por tudo que passamos em nossa vida pessoal, familiar,
Mestres, por ser justo e perfeito na exata compreensão profissional e no convívio maçônico, sejam eles de
do termo, vestindo em todos os seus atos, a sandália da sofrimentos ou provações, de conquistas e êxitos, de
humildade e um avental imaculado. Maior e mais perfe- sonhos, frustrações ou realizações. O Natal é o momenito arquiteto e construtor de todos os templos, nessa to ideal para compreendermos que os nossos planos
missão da edificação da paz e do perdão aos homens. humanos são diminutos e efêmeros diante da grandeza
Esse é, sem dúvida, o GADU que nós Cristãos, evoca- do projeto que o GADU nos reservou.
mos no L.: da Lei, na abertura e fechamento dos trabaQue irmãos e familiares possam transformar este
lhos ritualísticos maçônicos. E a Arte Real, com a sua Natal que se avizinha num verdadeiro Advento – a vida
sapiência, preserva o postulado da universalidade Maçô- nova – o tempo Novo e de boas vindas – sempre mais
nica, com o natural respeito e devoção de cada um as próximo de Deus, professando a fé e o crescimento intedivindades, escolhidas por convicção ou religião.
rior dentro da convicção religiosa que melhor aprouver
Até hoje, infelizmente, várias religiões veem o a cada um, volvendo as súplicas em favor daqueles que
maçom de forma equivocada, cingindo-lhes atributos e nos cercam, como os nossos familiares e os mais necesestigmas injustos e inaceitáveis, muitos por desconheci- sitados. Que Ele nos ensine a superar com perseverança,
mento, fanatismo e intolerância, comportamentos que a fé, espírito puro e construtivo os muitos obstáculos que
Maçonaria combate como qualquer sectarismo. Afinal, certamente sempre teremos pela frente, a partir da nossa
as convicções maçônicas são muito diversas de tendên- pequenez humana. Que Deus conceda a cada um de
cias religiosas de qualquer natureza. Longe da idade nós, muita saúde, harmonia e paz em 2014.
média, da inquisição e suas marcas e aberrações inaceiQue tal reforçarmos a nossa fé, religiosidade e espítáveis, o nosso compromisso maior deve ser com exem- rito maçônico com o exercício da tolerância, respeito,
plos de justiça, virtude e retidão. Um novo olhar deve solidariedade e o amor ao próximo? Que tal entendercontemplar a maçonaria, não como seita satânica, como mos que a verdadeira felicidade não pode se limitar ao
culto ao anticristo ou outros predicados iguais, mas “eu”, mas ao “nós” e a todos que amamos:- familiares,
como uma instituição secular séria, voltada ao respeito amigos e irmãos?
e ao aperfeiçoamento do homem, membro de uma famíA fé em Deus, o amor fraternal a cada irmão,foram a
lia e filho de Deus.
grande inspiração neste humilde trabalho.
É muito caro o que a Maçonaria paga por esse simboMario Natali - Venerável Mestre
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umprindo o seu calendário anual a ARLS
Caridade e Esperança no oriente de
Jacaraipe/Serra-ES realizou dia 07 próximo
passado uma sessão hoje regimental cujo objetivo
maior é o de destacar personalidades que na sua
atuação social vêm se destacando através de ações
em prol do bem estar coletivo de maneira incansável.
Trata-se da Honraria Ir.'. Humberto Nogueira dos
Santos.
O evento foi conduzido pelo VM Sebastião Alves
da Silva e cerimonializado pelo seu mais ativo e
entusiasmado idealizador, MI Carlos Alberto M.
Nobre, tarefa esta cumprida por ambos com alto
nível de competência e emoção.
Nesta edição os homenageados fizeram as suas
considerações sobre estarem sendo destacados e
demonstraram em oratória que a loja acertou mais
uma vez na escolha simplesmente pela sua (deles)
humildade e firmeza quanto ao fato de se sentirem
realmente honrados mas firmes na sua devoção a
causa de fazer o bem pelos seus pares.
A cerimonialistica optou por linkar a entrega da
honraria a cada um dos destacados usando para tal
frases relativas às suas atitudes de autoria de Nelson
Mandela, que falecera dias antes do evento dando
assim ênfase à obra do estadista imortal
O clima de fraternidade prorrogou-se durante o
coquetel delicioso elaborado pela cunhada Nilza
Oliveira o qual foi muito elogiado por todos os
envolvidos.

Nasce mais uma APJ na fronteira com a Bolívia
Com as presenças do Soberano Grão-Mestre em
exercício, Barbosa Nunes, do Grão-Mestre Estadual
do GOBGO, Luis Carlos de Costa Coelho e do
Secretário Nacional Adjunto de Assuntos
Paramaçônicos e Diretor Executivo da APJ em
Goiás, Jerônimo Bernardino da Costa, foi instalado o
Núcleo Apejotista Vale do Rio dos Bois, da cidade de
Cezarina-GO, em solenidade conduzida pelo Ductor
José Luiz Biano do Núcleo Apejotista Ordem e
Progresso de Goiânia, que foi o Núcleo Instalador.
A notícia muito alegra o GOB, sinalizando nova fase
e crescimento da APJ pelos mais diversos Orientes,
com expectativa muito positiva para o ano de 2014.

