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E
stamos às vésperas do mais esperado evento espor-
tivo do futebol mundial – a Copa do Mundo. Rotu-
lada como a Copa das Copas, esse evento futebolís-

tico está sendo foco da atenção de todo o mundo. Em par-
te, por sermos conhecidos como o país do futebol, mas, 
também, e, muito lamentavelmente, por sermos um país 
onde a credibilidade dos políticos, sempre, andou em bai-
xa, em especial, nos últimos anos.

As manifestações populares de 2013 teve um papel 
importante na tentativa de resgatar os valores de cidadania 
do povo brasileiro, levando às ruas milhões de brasileiros, 
que não suportavam mais a avalanche de escândalos que, 
insistentemente, ocupava os noticiários, aos quais assis-
tíamos pacificamente. Pois bem, houve um movimento 
em prol da moralização. O contra-ataque do governo foi a 
maquiavélica infiltração de vândalos – os “black block” – 
nos movimentos que, aos poucos, perderam a força, ces-
saram e voltamos a mesmice de sermos meros espectado-
res descomprometidos com os destinos do Brasil. 

Corrupção no Brasil já deixou, há muito, de ser um 
deslize e passou a ser uma cultura popular. Para nossa 
reflexão, o problema, jamais, esteve nos maus políticos e 
sim na figura do eleitor descomprometido, que pensa, tão 
somente, em votar para atender seus interesses particula-
res. A “bola da vez” é a CPI da Petrobrás, uma boa mostra 
disso. Pode-se ver, às claras, diversas manobras do gover-
no, CPI Mista ou do Senado, tudo para postergar seu início 
para depois da Copa do Mundo, apostando na conquista 
do hexacampeonato, pois sabem que, o povo o que quer é 
festa, e “tudo voltará como antes na terra de Dantes”. 
Assim como aconteceu nos movimentos populares de 
2013, com a exigência de uma Reforma Política, quando, 
na oportunidade, nossa seleção, embora, muito desacredi-
tada, “surpreendentemente”, conquistava a Copa das Con-
federações, e não mais se falou no assunto. 

Observem que na Copa de 1998, a França vivia um 
momento muito crítico, bem parecido como os dias atuais 
no Brasil. Estranhamente, a Seleção Brasileira, cotadíssi-
ma, até pelos franceses, para ser a campeã, de um dia para 
o outro, no jogo final da Copa, o jogador Ronaldo “Fenô-
meno” (o apelido já justificava tal fato) teve uma suposta 
convulsão, até hoje muito questionada, e durante o jogo 
toda a nossa seleção assistiu, em campo, a França ser cam-
peã, e como em um passe de mágica, a rotina do povo fran-
cês voltava à normalidade, com o fim das manifestações, 
greves e rebeliões. Coincidências à parte, o Brasil 16 anos 
após consegue sediar uma Copa do Mundo, sendo esco-
lhido dentre outros países com toda infraestrutura pronta e 
melhores condições (até antes da Copa da França, nossas 
chances de sediar uma Copa do Mundo eram mínimas) e o 
mesmo Ronaldo, “o fenômeno”, hoje, é pessoa de maior 
destaque do Comitê Organizador da Copa, no Brasil, pro-
vavelmente, recebendo altíssima cifras por isso.

Em meio às manifestações de 2013, aconteceu a Copa 
das Confederações, quando nossa seleção desacreditada, 
ocupava a pior posição no rank das seleções de sua histó-
ria. O técnico Felipe Scollari havia sido chamado às pres-
sas para colocar ordem na casa. Mais uma vez, estranha-
mente, a seleção da Espanha, franca candidata ao título, 
foi atropelada, pela seleção anfitriã – o Brasil – coincidên-
cias a parte, pelo mesmo placar de 3x0, idêntico ao placar 
final da Copa da França. 

O superfaturamento das obras, tão questionado nas 
manifestações de 2013 já é coisa do passado, atualmente, 
os escândalos somam-se a outros. Em verdade, eles se 
renovam a cada dia e nem dá tempo de investigar um, que 
já ficamos perplexos com o surgimento de outro bem pior.  
Já havíamos alertado, através do nosso Editorial (Revista 
Maçônica Arte Real, edição nº 52 – junho/2011), quanto 

ao atraso das obras e seus superfaturamentos. O Brasil 
teve 7 anos para preparar toda a infraestrutura, o maior 
prazo já dado a um país. A demora do início das Obras dos 
estádios, aeroportos, etc., estavam dentro de um esquema 
para, maquiavelicamente, serem feitas obras emergencia-
is, sem licitações, para complementar algumas obras 
imprescindíveis. O que vemos, hoje, são diversas obras no 
entorno dos estádios descartadas, aeroportos cujas obras 
não terminaram, outras nem iniciaram, boa parte dos pro-
jetos de melhorias para as cidades sede descartada. O tão 
prometido “trem bala”, no país da “bala perdida, foi aboli-
do na velocidade da luz, perdendo-se no horizonte entre o 
sonho e o pesadelo!

O desperdício com o dinheiro público virou uma festa, 
enchendo os bolsos de muita gente. Tudo isso será esque-
cido com o Hexacampeonato, para a alegria dos corrup-
tos. É nisso que aposta o governo e seus coligados. A CPI 
da Petrobrás é, apenas, a ponta de um imenso iceberg, que 
se envergonha de emergir e mostrar, ainda mais, a podri-
dão política que assola o país. Meu coração de torcedor 
gostaria de bordar mais uma estrela na camisa da seleção, 
ao mesmo tempo que a minha razão de eleitor, chorando, 
em nome da moralização do país, implora para que perca-
mos a Copa, em um novo “maracanaço”, para que o 
Gigante (povo brasileiro) possa acordar.

É bem provável que nos sagremos Campeões, confor-
me suposto acordo já firmado desde a Copa da França, em 
1998. Conforme as pretensões do governo, em pleno ano 
eleitoral, o hexacampeonato será imprescindível para o 
fortalecimento da ditadura comunista implantada neste 
país. Desde a Antiga Roma, no tempo do Coliseu, que o 
povo, descomprometido com o destino do país, prefere o 
“pão e o circo”. 

Longe de fazer previsões, mas, antecipadamente, apre-
sentando uma analogia com base nos estudos da numero-
logia cabalística (contamos com a tolerância dos céticos), 
temos o dia de abertura da Copa, 12 de junho, e sua final, 
13 de julho, números que expressam algumas “curiosida-
des”, que passaremos a revelar. Não é nossa intenção nos 
aprofundarmos no assunto, mas, apenas, levantarmos a 
ponta do véu que encobre o tema. 

A numerologia cabalística está associada ao alfabeto 
hebraico e ao estudo dos Arcanos Maiores do Tarô. Nossa 
abordagem não tem o cunho adivinhatório e comercial 
dos tempos atuais, que seria uma corruptela desses estu-
dos das antigas e consagradas Escolas de Iniciação. O nº 
12 está ligado ao Arcano “o Enforcado”, expressando o 
“Sacrifício” da Divindade, melhor seria dizer de um Sacro 
Ofício, enquanto o nº 13 está ligado à “Morte”, mas como 

uma transformação para uma nova vida, ciclo, etapa. A 12ª 
letra do alfabeto hebraico – “Lamed”, o seu valor numero-
cabalístico é 30. Reportemo-nos à simbologia das 30 moe-
das de prata (prata, em polaridade com o ouro que repre-
senta a alta espiritualidade) que Judas, o Escariotes, rece-
beu para trair o Mestre Jesus, levando-O ao Sacrifício (a 
morte na cruz de um Avatara), ou seja, a um Sacro Ofício 
da Divindade, para resgatar o Carma da humanidade.

Já a 13ª letra hebraica – Mem” – é o Arcano da transfor-
mação, do final de um ciclo para o início de outro. Seu 
valor numero-cabalistico é o 40, razão de encontrarmos 
esse número, diversas vezes nas Escrituras Sagradas, 
evidenciando uma passagem para um novo ciclo envol-
vendo diversas personagens, a exemplo de Moisés, com o 
povo hebreu por 40 anos no deserto, como escravos e con-
quistando a liberdade; Jesus, que jejuou por 40 dias, sendo 
“testado”, insistentemente, por Lúcifer; Noé e os 40 dias 
do Dilúvio, marcando o final da raça Atlante e início da 
Ariana, com isso, o surgimento do Egito e da Índia; as 40 
semanas da gestação, através das quais reencetamos nos-
sas existências na roda de Sanshara, ou da Roda da Vida, 
das Encarnações. Enfim, o valor 40 ligado a 13ª letra, sem-
pre, insinua o acontecimento de uma grande transforma-
ção.

Alguns de nossos leitores, decerto, deverão estar pen-
sando, como no dito popular, que estamos “viajando na 
maionese”. Bem, essa abordagem é, tão somente, uma 
analogia, tomando por base estudos de acesso limitado a 
poucos.  Em verdade, existe um clima de enorme expecta-
tiva por tudo que vem acontecendo no mundo, e, neste 
momento, os olhos do mundo voltam-se para o Brasil, 
sendo este evento esportivo, apenas, um atrativo, uma 
forma de nos colocarmos na vitrine do mundo, já que os 
interesses do mundo com relação ao Brasil transcendem, 
em muito, à Copa e às Olimpíadas.

Desde que me entendo por gente, observo uma caracte-
rística muito peculiar nas cidades brasileiras, quando da 
realização de uma Copa do Mundo de Futebol: uma magia 
toma conta da população. Os carros desfraldam bandeiras, 
as casas são ornamentadas, as ruas recebem decoração 
especial, e participam de concurso da rua mais enfeitada. 
Vestimo-nos de camisas, bandanas, bandeiras e disputa-
mos lugar em frente à televisão. Nesta Copa, realizada em 
solo brasileiro, o que vemos estampado na face do torce-
dor é uma tristeza silenciosa. As ruas estão sem vida, as 
casas sem alma e o povo amarga a incerteza, posicionan-
do-se entre a “paixão do torcedor e a consciência do elei-
tor”. 

Ganhar a Copa pode significar mascarar, ainda mais, a 
podridão política que assola nosso país. Perdê-la, mais 
uma vez, repetindo o “maracanaço de 1950”, sem dúvida, 
será uma enorme decepção. Muito embora, tal decepção 
poderá significar um enorme banho de água fria, que, por 
certo, irá despertar a população, de fato, para a dura reali-
dade da política brasileira. O dia de abertura e final da 
Copa (12 de junho e 13 de julho), como citamos acima, 
significa, respectivamente, (12) o sacrifício e (13) a trans-
formação. Poderíamos entendê-los como o sacrifício da 
“paixão do torcedor”, com a perda do hexacampeonato, 
sob a influência do nº 13, a morte como transformação, 
renovação, novo ciclo, ou seja, a oportunidade de morrer, 
em nós, o eleitor descomprometido que assiste, pacifica-
mente, a tudo e a todos que subtraem nosso país, e renas-
cermos como um eleitor consciente, um cidadão compro-
metido.

Estamos a menos de um mês para tão esperado evento 
mundial. A todo momento, defrontando com a logomarca 
da Copa do Mundo de 2014, uma criação de tão mal gosto, 
que mais parece uma pessoa entre “a paixão do torcedor e 
a consciência do eleitor”, escorando com a mão sua pró-
pria cabeça, expressando enorme decepção e tristeza. 
Resta-nos saber se esses sentimentos, de certa forma, 
expressam um “presságio”, como uma visão da perda ou 
da conquista de mais um campeonato mundial. Estaremos 
torcendo sim, mas pelo Brasil, e não somente, pela Sele-
ção Brasileira.

Acesse o link
  e http://www.youtube.com/watch?v=iwL3TxSeDmA

assista ao vídeo “Desculpe, Neymar”, que ilustra, com 
excelência, o tema abordado!
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Editor da Revista Arte Real
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Em Lyon teve lugar a terceira edição do Salão do 
Livro da Maçonaria em 11 de abril. Conferências 
foram realizadas, principalmente sobre a espiri-

tualidade maçônica e sua relação com as religiões. 
Entre pontes e fossos, a relação entre o percurso ini-
ciático e a fé cristã pode variar de uma Igreja para 
outra.

Jean-François Var, arcipreste da Igreja Ortodoxa da Europa e 
Capelão do Grão Priorado dos Gauleses por 20 anos, divide a 
Maçonaria em quatro tipos:

- A maçonaria ateia, agnóstica e muitas vezes anticlerical, 
onde o objetivo é melhorar os homens em seus condicionamen-
tos sócio-políticos.

- A Maçonaria Simbólica onde existe uma transcendência 
marcada pela presença do Grande Arquiteto do Universo, mas 
onde se coloca o que se quer. Pode-se acreditar em um Deus 
revelado, um princípio superior, uma alma do mundo, ou uma lei 
da evolução.

- A Maçonaria Religiosa, que abrange a grande maioria das 
lojas em países anglo-saxões, onde o Grande Arquiteto do Uni-
verso é o Deus da Bíblia.

- A Maçonaria Cristã minoritária e elitista, onde o Grande 
Arquiteto do Universo é o Cristo-Deus Criador.

Apesar da existência de alvenaria ateia e agnóstica “por 
seus mitos, seus rituais e seus símbolos, a Maçonaria é de essên-
cia judaico-cristã. Isso pode ser lido em todos os seus rituais, 
seus graus, em sua constante referência aos mistérios bíblicos, 
na leitura simbólica do universo e do princípio criador que ela 
oferece aos seus adeptos”, diz Jean-Jacques Gabut, grão mestre 
honoris causa da Grande Loja De França.

Hoje, ainda tendemos a pensar que “a espiritualidade só 
pode ser religiosa e se alimenta do dogma religioso. Esquecemo-
nos de Platão, o primeiro leigo espiritualista, ou dos espiritua-
listas da Idade Média e do Renascimento que não eram sempre 
os clérigos, inspirado pela Cabala, Hermetismo cristão ou 
alquimia”. Jean-Jacques Gabut citou principalmente Pico Della 
Mirandola, Robert Fludd ou ainda Ramon Lulle e os autores do 
Roman de la Rose. A maçonaria não reivindica qualquer doutrina 
religiosa, política e filosófica, ela quer ser, ao contrário, “um 
centro de união”. Um termo já utilizado pelo Pastor Anderson em 
suas Constituições, texto fundamental da Maçonaria moderna 

publicado em 1723, e respeitado por todas as potências.
Este “Centro de união” ilustra a espiritualidade maçôni-

ca, que acredita que “todos os caminhos que levam ao princípio 
supremo da transcendência contam”. Vínculo entre os homens, 
o maçom “é um humanista e, como tal, como dizia Terence, 
“nada do que é humano me é estranho”“. Um humanismo 
empanturrado principalmente de Iluminismo, “nessa via da 
espiritualidade, e pelo coração filha da luz e pela razão, filha do 
Iluminismo.”

Essa vontade de não sujeitar a espiritualidade “a nenhu-
ma religião e a nenhuma filosofia, mas deve ser concebida no 
plano metafísico e como uma espiritualidade universal” é rece-
bido de diferentes maneiras segundo as igrejas cristãs.

Maçonaria e Cristianismo
Depois de cartas anônimas evocando a sua filiação à Maço-

naria, o padre Pascal Vesin precisou ter uma conversa com seu 
bispo. “A primeira vez que ele me questionou, eu queria ver o 
que ele “tinha na barriga”. Imediatamente percebi que eu tinha 
assumido um risco e eu queria continuar a usar discrição. Na 
segunda vez, um ano depois, ele me informou que ele poderia se 
envolver para declarar que era difamação. Neste momento, eu 
me senti pronto a assumir a minha escolha e eu lhe confessei. ” 
Esta participação na Maçonaria custou a Pascal Vesin sua sus-
pensão desde maio de 2013.

Este não foi o caso de Jean-François Var. “Quando de minha 
ordenação diaconal, meu bispo perguntou sobre a minha filia-
ção maçônica e não apresentou qualquer objeção. Onze anos 
depois, quando ele me ordenou sacerdote, a mesma pergunta 
surgiu, mas discutida de maneira mais insistente. Um membro 
do clero se levantou. Sendo um espírito rigoroso, eu estava um 
pouco assustado, mas estava completamente convencido por 
minha exposição.”

Se a Igreja Católica é categórica em sua recusa da dupla 
filiação, a maioria das Igrejas Ortodoxas a aceita. “Apenas qua-
tro igrejas ortodoxas condenaram a Maçonaria em determinados 
contextos políticos, incluindo a Igreja Ortodoxa da Grécia, em 
1933. Um século antes, pela independência da Grécia, os maçons 
e cristãos se deram a mão para lutar contra os otomanos. Em 
1933, a Igreja Ortodoxa Grega alinhou-se com a posição católica 
ao ponto de retomar seus textos!” diz Jean-François Var.

Os dois homens pertencem a duas obediências diferentes. 
“Eu pertenço ao Grande Oriente da França, onde não é neces-
sária a fé de tradição judaico-cristã. Eu pude assim encontrar 
irmãos budistas ou muçulmanos que eu não teria podido conhe-
cer em outras religiões” alegra-se Pascal Vesin.

“Ao contrário do Padre Vesin, eu pertenço a uma obediên-
cia espiritualista, onde é necessária a crença em Deus. Nós jura-
mos lealdade ao fato de que o Grande Arquiteto do Universo é 
Deus, o Deus revelado, o Deus da Bíblia.No interior dessa maço-
naria, existe uma maçonaria devidamente Cristã. A pessoa que 
me trouxe para a ortodoxia é o chefe deste ramo. Padres da Igreja, 
principalmente gregos, falam de Cristo como o demiurgo, mas 
não é o Demiurgo de Platão diferenciado do princípio supremo. 
A Maçonaria, que se baseia no conceito de construção e de orga-
nização, está do lado da Palavra criador. Assim, não há consis-
tência absoluta entre os dois, tanto que eu fui hospitaleiro dessa 
obediência por 20 anos” explica Jean-François Var.

Após a cobertura de mídia de sua suspensão Pascal Vesin 
lembra que “alguns sacerdotes que vivem esta associação dupla 
me contataram. Eu tive o apoio de padres em segredo por medo 
da hierarquia. Isso é lamentável: sejamos homens livres! ” 

Geral

Por Fabien Leone - Tradução José Filardo – Fonte: Bibliot3ca

Jean-François Var é padre ortodoxo

Policiais civis da Delegacia de Estelionato e Desvio de 
Cargas (DEDC) deflagraram, na manhã desta quarta-feira 
(21), a Operação Castelo de Areia, nas cidades Curitiba e 
Campo Largo. A Grande Loja Mista do Rito Memphis-
Misraim, um luxuoso templo maçônico em forma de 
castelo, localizada em Campo Largo, era a sede de um 
grupo de maçons irregulares, não reconhecidos pela 
Maçonaria. Estima-se que eles deram um prejuízo em 
torno de R$ 4 milhões. Foram presas sete pessoas e 
cumpridos onze mandados de busca e apreensão. 

Segundo o delegado-adjunto da Delegacia de 
Estelionato e Desvio de Carga (DEDC), Matheus Laiola, 
foi erguido um luxuoso templo no formato de um castelo 
em Campo Largo, para que lá fossem realizadas reuniões 
de uma pseudo Maçonaria. O casal Samuel Mineiro da 

Trindade, 34 anos, e Bianca Moreira da Silva, 28 anos, 
eram responsáveis pela Loja Maçônica. Eles e outras seis 
pessoas, também presas na manhã desta quarta, participa-
vam da organização criminosa.

De acordo com as informações da Polícia Civil, esse 
grupo usava programas de TV, para anunciar a associação 
à rede, veiculado em um canal de televisão e no site 
www.grandeloja.org.br, para anunciar a associação à rede 
onde as vítimas eram convidadas a investir em um negócio 
que lhe daria ótimo rendimento. “Era utilizada a estrutura 
da suposta Maçonaria e de seus membros como pano de 
fundo para tentar dar credibilidade aos negócios”, disse 

Laiola. Prometia-se lucros aos participantes, que inicial-
mente teriam que contribuir para poder entrar e na sequên-
cia eram lesados, algo aos moldes de uma pirâmide. 

Trindade e Bianca apresentavam o programa na 
televisão vestidos de maneira a dar um ar de seriedade e ao 
mesmo tempo de ostentação. Eles posavam para fotos que 
seriam postadas no site vestidos com roupas luxuosas e ao 
lado de carros valiosos.

Depois de conseguirem a vantagem ilícita, eles 
começavam a se esquivar do pagamento, momento em 
que a vítima percebia ter caído em um golpe.

As possibilidades de investimentos eram nos negócios 
da Grande Loja Mista do Rito de Memphis-Misraim, 
como venda de material de iniciação, apostilas que 
ensinam os rituais, CDs com mensagens, programa na TV 
que permite angariar novos adeptos, dentre outros. “Os 
membros que se apresentavam às vítimas estavam sempre 
com veículos de luxo, ostentando riqueza”, lembrou 
Laiola. “Foi montada toda uma estrutura criminosa, com 
divisão de tarefas de cada indivíduo, para, juntos, lesarem 
o patrimônio alheio. Representamos pelas prisões 
preventivas de todos os envolvidos e diversos mandados 
de busca e apreensão, tendo o Ministério Público concor-
dado e o Judiciário aceito integralmente”, disse o delega-
do.

“Conseguimos apreender diversos documentos 
durante o cumprimento dos mandados comprovando o 
que estávamos investigando. Apreendemos, inclusive, 
uma arma de fogo com um dos investigados, que acabou 
sendo preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. 
Esta é mais uma Operação da DEDC em que acabamos 
desmantelando uma outra Quadrilha que agia no Paraná”, 
explicou o delegado-titular da DEDC, Marcelo Lemos de 
Oliveira.

Além de Trindade e Bianca, foram presos preventiva-
mente José Geraldo Ferreira, 55 anos, Marcelo Lopes 
Reinecken, 33 anos, Edson da Cunha Souza, 52 anos, 
Paulo Henrique Costa, 49 anos, e Eloir Antônio Padilha, 
52 anos. Também foi feita apreensão de armas e dinheiro.

A Polícia já havia identificado 20 vítimas do golpe. 

Cerca de 50 policiais  de diversas delegacias da região 
cumprem 17 mandados. 

Acima, carta do Grão-Mestre do GOB-PR ao 
Secretário Estadual de Segurança Pública do Paraná 

parabenizando pelo sucesso da operação 

Bianca e Samuel alegaram «discriminação religiosa»
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Os eventos que culminaram com a Guerra da 
Independência Americana tiveram a participa-
ção de um grande numero de organizações,; 

dentre elas destacam-se a Maçonaria e uma outra que 
era denominada “Irmãos da Liberdade”.

Embora a Declaração da Independência Americana 
não possa ser considerada como um documento maçô-
nico, pode-se observar, nas suas entrelinhas, alguma 
retórica e frases maçônicas.

Já a Constituição dos EE.UU. é, realmente, um docu-
mento maçônico; quando se convocou a Assembléia 
Constituinte para elaborá-la, a maçonaria teve uma 
influência extraordinária, dominando completamente 
os debates por intermédio de alguns de seus membros, 
todos eles líderes incontestes.

Por ocasião da Assembleia Constituinte a maçona-
ria era a única organização, das que participaram ativa-
mente dos eventos que levaram à Independência, a se 
manter ativa e funcionando normalmente; outras, que 
também tiveram participação no desenrolar dos acon-
tecimentos, como a já citada “Irmãos da Liberdade”, já 
haviam sido dissolvidas, por julgarem já terem cumpri-
do seus propósitos.

É claro que a Constituição Americana acabou sendo 
um produto elaborado por muitas mentes e muitas 
mãos, não somente por maçons; embora a liderança de 
todas as discussões coubesse a Thomas Jefferson e ele, 
possivelmente, não tenha sido um maçom, como mui-
tos imaginam, estava sempre acompanhado, como a 
historia registra, por quatro espíritos altivos e lideres 
incontestes: Washington, Franklin, Randolph e John 
Adams.

Foram estes quatro homens quem, realmente, escre-

veram a Constituição Americana, os três primeiros 
eram maçons, seguidores fiéis da filosofia e da ritualís-
tica da Ordem, e Adams, embora não fosse maçom, 
tinha os mesmos ideais dos outros três líderes.

Os apontamentos históricos confirmam esta asserti-
va: em todos os debates e discussões surgidas para a 
redação da Constituição Americana, Adams esteve, 
sempre, de acordo com Washington, Franklin e Ran-
dolph; a nova republica que emergiu, apresentava, 
portanto, uma imagem que refletia os ideais maçôni-
cos; quando Adams, mais tarde, se tornou Presidente 
dos EE.UU., indicou um proeminente maçom, John 
Marshal, para ser o primeiro Chefe de Justiça da Supre-
ma Corte dos EE.UU. e, foi Marshall quem estabeleceu 
que a Suprema Corte deveria se posicionar em pé de 
igualdade com o Legislativo e o Executivo, como ocor-
re até os dias atuais.

No dia 4 de fevereiro de 1789, Washington foi eleito 
o primeiro Presidente dos EE.UU. e John Adams seu 
Vice-Presidente e a cerimônia de juramento de posse 
do Presidente eleito foi comandada por Robert Living-
ston, Grão Mestre da Grande Loja de Nova York; o 
comandante da tropa da Guarda do dia foi outro 
maçom, O General Jacob Morton e um outro maçom, 
O General Morgan Lewis foi o Comandante da escolta 
de Washington.

A Biblia utilizada para o juramento foi a da Loja 
maçônica São João, de Nova York; George Washing-
ton, quando tomou posse na Presidência, era Venerável 
da Loja Maçônica Alexandria, de Virginia.

No dia 14 de dezembro daquele ano foi fundado o 
Banco Nacional dos EE.UU. e, nas notas de “um dólar” 
foi colocado o “Grande Selo”, que é mantido nestas 
cédulas nos dias atuais. Trata-se de uma simbologia 
maçônica “Vê-se um olho no triângulo colocado acima 
de uma pirâmide de 13 degraus e com quatro lados; 
logo abaixo da pirâmide, vê-se escrito em pergaminho 
a proclamação: Novos Ordo seclorum – Nova Ordem 
Secular, um dos sonhos maçônicos”.

A cerimônia de colocação da pedra fundamental do 
Capitólio foi comandada pela Loja Maçônica, à qual 
George Washington pertencia; o malhete, a colher de 

pedreiro, utilizados na colocação do cimento estão 
hoje em poder da Loja maçônica Potomac, no distrito 
de Columbia, em Washington, e o avental e a faixa 
maçônica que foram utilizadas por Washington estão 
em poder da loja onde ele iniciou-se na Ordem.

Como sabemos, o Capitólio e a Casa Branca torna-
ram-se pontos focais da política americana;, o traçado 
destas duas áreas, como pretenderam Washington e 
Jefferson, é o desenho de duas octogonais, incorporan-
do, por conseguinte, a cruz dos templos maçônicos ao 
mapa da cidade.

George Washington morreu em dezembro de 1799, 
tendo sido enterrado em Mont Vermont, com todas as 
honrarias maçônicas, com a presença de todos os 
Irmãos da sua Loja fazendo guarda de honra e depois 
transportando o seu caixão para a sepultura e ao encon-
tro do Grande Arquiteto do Universo no Oriente Eter-
no.

*O Irmão Hélio Moreira é membro da Academia Goiana de 
Letras, Academia Goiana de Medicina, Instituto Histórico e Geográ-

fico de Goiás

Médico e Escritor

Or de Goiânia - GO

Um mural em George Washington Masonic Memorial
mostra ele em traje maçônico completo colocando a
 pedra fundamental do Capitólio dos EUA em 1793

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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A jornalista italiana Anna Lombardi, do jornal La 
Repubblica, conseguiu um feito inédito: visitar a 
Grande Loja de Cuba, em Havana, e vários 

outros templos maçônicos na ilha. Mas não apenas: 
Lombardi entrevistou líderes maçons cubanos e parti-
cipou de rituais fechados da confraria. Seu saboroso 
relato foi publicado na revista “Il Venerdì di Repubbli-
ca”, edição nº 1301.

Um edifício numa aldeia perdida na Sierra Maestra, na 
porta os símbolos maçônicos do esquadro e compasso: 
dizem que em 1956 nela se esconderam Fidel Castro e seus 
barbudos apenas desembarcados do Granma. E foi exata-
mente no interior dessa velha loja maçônica de montanha 
que o futuro Líder Máximo criou aquele Movimento 26 de 
Julho que em poucos anos teria varrido para longe a ditadu-
ra de Fulgêncio Batista, inspirando-se nos ensinamentos de 
José Martí, o herói cubano pai do movimento independen-
tista da ilha. Herói e maçom. Como outros revolucionários 
latino-americanos (e não apenas) do final do oitocentos: de 
Benito Juarez a Simon Bolívar. Dizem ser por isso que, uma 
vez no poder Fidel, em reconhecimento, tolerou a maçona-
ria: confraria misteriosa (os afiliados preferem defini-la 
"discreta") que em todo o mundo compartilha ritos e símbo-
los naquilo que define "incansável busca da verdade".

Claro, muitas histórias são contadas em Havana. Que a 
tolerância de Fidel para com a maçonaria deve-se ao seu 
afeto por um seu professor maçom. Que o padre Angel, 
famoso proprietário de terras, era um afiliado. Que se trata 
de um gesto de respeito a seu amigo Salvador Allende, tam-
bém maçom. Até algumas teorias direitistas, das quais a 
Internet está cheia, segundo as quais o próprio Fidel é um 
iniciado. Ou, pelo menos, o seu irmão Raul...

Qualquer que seja o segredo que se esconde por trás da 
complacência dos Castro em relação à confraria, é certo 
que a cubana é a única maçonaria tolerada por um regime 
totalitário. Foram os franceses em fuga da revolta dos 
escravos no Haiti em 1791 a levá-la para Cuba.

Mas já em 1859 Cuba se orgulhava de possuir uma loja 
autônoma, a mesma que opera até hoje. Ela escapou inclu-
sive à homologação cultural pós revolução que aconteceu 
em 1959, embora alguns "irmãos" tivessem proposto a sua 
dissolução, sob a alegação de que "no novo contexto políti-
co certos ideais não tinham mais razão de existir". O Grão 
Mestre daquela época fugiu para a Flórida com todo o seu 
estado-maior, e a partir de Miami passou a lançar anátemas 
sobre seus confrades que permaneceram na ilha, desenco-
rajando-os de eleger um novo chefe.

Flechas que caíram ao mar: hoje, na ilha, existem 318 
lojas frequentadas por mais de trinta mil afiliados. O núme-
ro tem aumentado ultimamente: "Depois da queda do Muro 
de Berlim" contou um ex Grão-Mestre ao New York Times 
"muitos jovens vieram a nós em busca de respostas que o 
Estado não tem condições de dar. Eles nos identificam 
como exemplo social: não discutimos política nem reli-
gião".

Diz Mark Falcoff, experto em América Latina da revista 
Foreign Affairs, que foi exatamente esse fator que permitiu 
à maçonaria cubana manter sua autonomia. Evitando a 
política, a organização pode discutir temas "incômodos" 
como o aborto e a globalização. E pode acolher em suas 
fileiras muitos dissidentes do regime: dos 75 presos durante 
a Primavera Negra, a onda repressora de 2003 que mirou 
jornalistas, sindicalistas e outros opositores, doze eram 
maçons. "Mas a Loja não foi envolvida no caso", contou 
um deles, o jornalista Jorge Olivera ao jornal Chicago Tri-
bune.

Oficialmente, o governo elogia a maçonaria por estar 
ligada aos momentos mais nobres da história cubana. Mas a 
Grande Loja precisa de qualquer modo pedir permissão 
para qualquer coisa: desde depor uma coroa de flores aos 
pés da estátua de José Martí até a publicação de um simples 
manual ritual. Em privado, seus membros se lamentam da 
presença de infiltrados, fazendo aceno a ameaças veladas 
quando um estrangeiro frequenta um tanto em excesso a 
Loja. Mas todos pensam que, no futuro, a maçonaria terá 
um papel importante no processo de reconciliação das 
diversas almas do país.

Certo, nem todas as lojas gozam de boa saúde. Muitas, 
sobretudo as que estão muito distantes da capital, estão em 
ruínas. Mas todas citam o Grande Templo Nacional Maçô-
nico, um edifício de onze andares coroado por um esquadro 
e compasso, situado no número 508 da Avenida Salvador 
Allende, em Havana. Quando foi inaugurado, em 1955, era 
um dos mais modernos de Cuba. E um dos mais ricos, como 
testemunham ainda hoje os pequenos sofás de couro azul 
ou as colunas encimadas por globos luminosos. É aqui que 
acontecem os ritos coletivos. É aqui, entre essas paredes, 
medalhas e espadas, que o Grão Mestre e o Grão Secretário 
mantêm os seus escritórios. Há também um museu, uma 
biblioteca aberta ao público e um asilo que abriga os 
maçons idosos e administra as doações – sobretudo medi-
camentos – enviadas pelas lojas americanas e europeias.

Nos subterrâneos se localiza a escura "câmera de refle-
xão": nela, em companhia de esqueletos e outros símbolos 
da vanitas (vaidade) humana, o aspirante a iniciado começa 
o seu aprendizado. "Morre" para depois renascer para uma 
nova vida no interior da comunidade. Um ritual simbólico 
que, no país da santeria, o culto sincrético que une elemen-
tos africanos a elementos católicos, foi enriquecido com 
passagens ainda mais macabras.

Mas pode ter sido exatamente esse mix o fator que susci-
tou, ulteriormente, o favor dos Castro. Os irmãos sempre 
usaram os símbolos da santeria a seu favor. Como aconte-
ceu em 1959 – uma semana depois da fuga de Batista – quan-
do Fidel, durante um comício, fez com que duas pombas 
brancas – símbolos de Obatalá, versão local de Cristo - 
pousassem sobre seus ombros.

Santeria e maçonaria, em resumo, para obter consenso 
na Cuba pós Revolução. A primeira, útil para fascinar a 
população afro-americana, pouco representada no regime. 
A segunda, útil para garantir a simpatia da esquerda latino-
americana. Foice e martelo de um lado, régua e compasso 
do outro. 

As Lojas de Cuba – Assim sobrevivem os maçons na ilha de Fidel
Por: Anna Lombardi (Fonte: La Repubblica, Itália)

O imponente Edifício Maçônico, epicentro das atividades da confraria
em Cuba, localizado na Avenida Salvador Allende, no centro de Havana.

http://www.mquintao.com.br
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O
 Brasil é o quinto país com o maior número de 
obesos em todo o mundo, segundo um estudo 
divulgado na revista científica Lancet.

O primeiro país no ranking é os Estados Unidos, 
seguido por China, Índia, Rússia e, finalmente, o Brasil.

No mundo todo, há 2,1 bilhões de pessoas acima do 
peso, um salto em relação a 1980, com o número chegava a 
875 milhões. Segundo os pesquisadores, entre as razões 
desse aumento está o "sedentarismo em todos os níveis".

O levantamento aponta que 52,5% dos homens 
brasileiros estão acima do peso são obesos; entre as 
mulheres, esse percentual é de 58,4%.

O Ministério da Saúde afirmou, no entanto, que em 
2013, 54,7% dos homens e 47,4% das mulheres no Brasil 
estavam acima do peso, segundo a pesquisa Vigitel 
(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico).

Segundo o governo, essa foi a primeira vez em oito anos 
que o percentual de excesso de peso e de obesidade se 
manteve estável no país, 50,8% (média entre homens e 
mulheres). Em 2012, esse índice foi de 51%.

Fracasso
Considerado um dos mais amplos estudos já 

publicados, a pesquisa foi liderada pelo Instituto de 
Métricas e Avaliações de Saúde (IHME), em Washington, 
e executada por pesquisadores de todo o mundo.

Para Ali Mokdad, do (IHME), nenhum país está 
vencendo a obesidade, já que ela é um problema 
relativamente novo. "Vai demorar um tempo para vermos 
histórias bem sucedidas nessa área", disse.

Segundo o estudo, os níveis de obesidade estão 
crescendo em todo o mundo. Mais de metade dos 671 

milhões de obesos vivem em dez países. Além dos cinco 
citados acima, a lista inclui ainda México, Egito, 
Alemanha, Paquistão e Indonésia.

Globalmente, a proporção de adultos acima do peso (ou 
seja, com índice de massa corporal de 25kg/m2 ou mais 
alto) cresceu de 28,8% para 36,9% em homens e de 29,8% 
para 38% em mulheres.

Um dos dados que mais chamaram a atenção dos 
cientistas foi o aumento da obesidade entre crianças e 
adolescente em países desenvolvidos: 23,8% dos meninos 
e 22,6% das meninas estavam acima do peso ou eram 
obesos em 2013.

O mesmo ocorreu entre crianças e adolescentes de 
países em desenvolvimento: de 8,1% para 12,9% em 2013 
no caso de meninos e de 8,4% para 13,4% para as meninas.

Desde 2006, o aumento da obesidade entre adultos em 
países desenvolvidos vem desacelerando, segundo o 
levantamento.

Consumismo
Na conclusão do estudo, os pesquisadores pedem uma 

"liderança global urgente" para combater fatores de risco 
como o consumo excessivo de calorias, o sedentarismo, e a 
"promoção ativa feita pela indústria, incentivando o 
consumo de comida".

Segundo a pesquisa, há mais mulheres obesas do que 
homens em países em desenvolvimento. Segundo 
Mokdad, isso se deve ao fato de as mulheres nesses locais 
assumirem muitas funções --como trabalhar fora e cuidar 
da família--, as deixando sem tempo para controlar seu 
peso.

Nos países desenvolvidos, entretanto, há mais homens 
obesos do que mulheres. Moktad disse que isso se deve às 

longas horas gastas para ir do trabalho até a casa, além de 
fatores como um maior sedentarismo, usando 
computadores.

O professor Hermann Toplak, da Universidade de Graz 
(Áustria), disse que "nas últimas décadas, a modernização 
do nosso mundo, com toda a tecnologia que nos cerca, nos 
levou a um cenário de sedentarismo em todos os níveis".

De acordo com ele, a falta de atividade física faz com 
que o autocontrole entre em uma espiral. Crianças e 
adultos, segundo ele, não estão construindo uma massa 
muscular funcional e "o comer clássico foi substituído por 
um consumo descontrolado de comida" ao longo do dia.

Os cientistas analisaram dados de pesquisas, como 
algumas feitas pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde), governos, e artigos científicos.

Fonte: BBC Brasil

Saúde

O carboidrato é um macronutriente presente em 
grande quantidade nos alimentos, e de fundamental 
importância para o organismo humano. Sua função 
é fornecer energia para que as células funcionem a 
partir de sua degradação, gerando a glicose que 
deve se manter em níveis estáveis no sangue. Isso 
porque algumas células, tecidos e o principal, 
nosso sistema nervoso central (cérebro) usam o 
carboidrato como fonte exclusiva de energia.

Sua forma de armazenamento é em glicogênio 
no fígado ou músculo, que servirá como fonte prin-
cipal na geração de energia durante o exercício físi-
co, principalmente em atividades intensas.

Por isso se faz necessário uma alimentação onde 
o carboidrato não seja excluído.

Levando em consideração um praticante de ati-
vidade física, se torna de extrema importância a 
utilização do carboidrato em suas refeições. Isso 

faz com que se mantenham os níveis de glicogênio 
muscular, evitando que você use a proteína como 
geração de energia.

Á vocês que me perguntam sempre se o carboi-
drato engorda, eu respondo: Tudo que é em excesso 
ou exagero não faz bem ao nosso organismo. Então 
vamos alimenta-lo de forma inteligente, fazendo 
uso de carboidratos complexos. Que são ricos em 
fibras e nutrientes, baixo índice glicêmico, te faz 
sentir completo com menos calorias e estimula o 
metabolismo de uma forma natural. Eles são 
encontrados em alimentos integrais (arroz, batatas, 
cereais e aveias) e formam o glicogênio muscular, 
que é um combustível de longa duração, pois são 
absorvidos lentamente pelo organismo.

Após o treino os níveis de açúcar no sangue 
caem consideravelmente. Por isso indicamos a 
ingestão de carboidratos simples logo após-treino, 
eles são absorvidos de forma rápida pelo organis-
mo e estabelecem os níveis de açúcar fornecendo a 
energia que o corpo esta precisando no memento.

Fazendo o uso do carboidrato você evita que seu 
corpo use o glicogênio muscular (presente no mús-
culo) para geração de energia. É por isso que a ali-
mentação pós-treino é tão importante.

Para quem suplementa usamos a dextrose (Car-

boidrato simples) como auxiliar do Whey Protein, 
assim a dextrose é usada como fonte de energia e a 
proteína para alimentação muscular. Para quem 
não faz suplementação, as frutas são fontes de car-
boidratos simples, uma ótima opção antes da refei-
ção!

Fazendo assim evitamos que os carboidratos 
sejam absorvidos como gordura, o corpo aumenta o 
metabolismo de absorção das proteínas e eles 
ficam responsáveis por transportar os nutrientes da 
proteína para as células musculares.

Ufaaaa, Deu pra entender?? :)
Dica** O consumo de carboidratos em quanti-

dades e nos momentos adequados pode ser decisi-
vo no desempenho esportivo.

Fonte: Projeto Vida Toda

Nutricionista 

Patricia Teixeira
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Nunca na historia da vida publica tantas chagas 
do mesmo personagem ficaram ao mesmo 
tempo expostas e protegidas; algo assim como 

um campo de força blindador do acesso ao tal barão o 
vem mantendo acima do bem e do mal permitindo-
lhe, dessa forma diáfana, negar tudo que as evidências 
expõem mas que o público em redor simplesmente 
escolhe não ver, ou, pior, não acreditar dando às vezes 
a impressão de sermos um bando enorme daquele que 
meteu o dedo na chaga para ter certeza. Porem, nesse 
caso, o fato complica o raciocínio mais lógico, na 
medida em que o dedo que poderia ser instrumento de 
comprovação falta, de forma real e subjetiva, numa e 
noutras mãos.

Aqueles que aderiram aos canais informativos da 

internet (blogs; wiki; face; youtube and so on) rece-
bem ou simplesmente acessam com um único click 
verdadeiras bombas audio visuais nas quais o perso-
nagem targget sequer lança mão do seu melhor argu-
mento, que é a negação advocatícia, cuja repetição 
perene a transforma em verdade, dizem...

Links diretos e nao- fakes estão livres ao acesso de 
todos aqueles cujas mentes ainda ousam postar-se em 
frente do PC e assistir embasbacados mariaselenas 
odiando a classe media, de cujos impostos depende 
sua própria manutenção pessoal enquanto CLASSE 
MEDIA. Em outro já surrado vídeo, as imagens e seus 
diálogos entre a cúpula do atual projeto em execução 
escancaram tais personagens ruminando aquilo que 
certa atriz afirmava temer antes da abóbora começar a 
virar carruagem.

Agora vemos uma entrevista realizada na TV por-
tuguesa na qual o ex seco e molhado cantor, defensor 
do caos atual nos dias passado, disseca de maneira e 
com voz graves o cadáver exangue habitado ora por 
nos; por sinal, a maior surpresa no transcorrer do even-
to vem a ser a maneira quase partidária adotada pelo 

âncora, que custa a aceitar na teoria ou narrativa, o 
retrato pintado à cerca dos acontecimentos nossos de 
cada dia. Eu fiquei matutando se no subconsciente do 
entrevistador estaria passando o filme da entrega de 
certo título pela respeitável universidade de Coimbra 
ao barão, que na ocasião não se furtou a deixar brilhar 
os olhos de forma bastante ladina, como a imaginar 
que estaria frito se lhe fosse pedido simplesmente que 
escrevesse o nome daquela antes respeitável casa de 
Lentes...

Certamente que o melhor argumento para justificar 
esta absurda omissão jornalística generalizada esta 
contida no temor escancarado pelos mandatários quan-
do insinuam suprimir investimentos através dos tais 
veículos de comunicação, ou então apenas e tão 
somente devido à origem duvidosa do que esta sendo 
publicado na net, menos as pegadinhas, aberrações ou 
fofocas que auxiliam na anestesia geral que vem den-
tro das bolsas, digo, kits...

O barão de Munchausen é um personagem da lite-
ratura infantil cuja existência baseia-se na mentira e o 
verbo cotejar seria em linguagem telegráfica confir-
mar uma ação.

IrDéo Mário Siqueira
ARLS Caridade e Esperança

Or Jacaraipe - ES

deomasiq@hotmail.com

Opiniões

Se o mundo não acabou em 2012, como desejavam os 
esquisotéricos, agora é certo que acaba.

Vi na televisão e li no G1 do Jornal Nacional que "erros 
de ortografia reprovam 40,6% de estudantes em teste para 
estágio". 

"A jeinte estamos acostumados a mandar mençajens no 
çelular e nas redes çociais, entaum escreve tudo abreviado 
e quando ajente vai faser uma concurço não é beim acim”, 
comentou um estudante.

Os erros de ortografia − que antes eram considerados 
"variantes linguísticas" por renomados "professores" − 
desclassificaram 40,6% dos estudantes de nível médio e 
até universitários. Um aumento significativo em relação à 
pesquisa feita no ano anterior, quando a reprovação foi de 
28,8%, disse a reportagem.

E daí? Por mim, tudo bem. Tenho pena é dos que estão 
chegando e desaprendendo tudo antes mesmo de aprende-
rem.

Não vou apontar soluções para o desastre iminente e a 
perda de nossa identidade como nação − conceito que pres-
supõe: 

1 . um agregado de indivíduos, um povo;
2 . um território;

3 . uma língua;
4 . os mesmos costumes e aspirações;
5 . as mesmas tradições.
Ainda somos isso?
Para complicar ainda mais o problema, temos o Decreto 

nº 6.583, de 29 de setembro de 2008 (assinado no 187º ano 
da Independência e 120º da República por Luiz Inácio Lula 
da Silva) erroneamente chamado "acordo ortográfico" da 
Língua Portuguesa. Erroneamente sim: dos países signatá-
rios, só o Brasil vem "obedecendo" as regras do jogo. Por-
tugal, a República Popular de Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique e a República Democrática de São 
Tomé e Príncipe não estão dando a menor bola para o 
"acordo" e seguem escrevendo do jeito que bem entendem.

E os jovens estudantes de nível médio e até universitári-
os que fazem teste para estágio? E o Machado de Assis que 
(pasmem!) terá sua obra reescrita por Patrícia Secco que 
entende o seguinte:

−  Os jovens não gostam de Machado de Assis porque 
os livros dele  têm, em cada frase, cinco ou seis palavras 
que os pimpolhos não entendem. As construções são muito 
longas... e Patrícia Secco quer simplificar isso. Machado 
que se cuide: escreveu, pimpolho não leu, pau comeu!

O 'tcham' do Machado é o "assis"; se a bobice nacional 
só entende o que é "machado", não há como traduzir "as-
sis".

Eu gostaria de sugerir à Patícia Secco que simplificasse 
também os dicionários; eles têm palavras demais! Bastam 
estas poucas que são usadas pelos pimpolhos nos celulares 
e nas redes sociais:

tb = também;

bjs = beijos;
naum = não;
blz = beleza;
#qualquercoisa = qualquer coisa, ou coisa nenhuma;
ou um emoticon rindo = risos, se sentindo bem;
ou um emoticon chorando = desespero quando for 

reprovado em teste para estágio.
Aproveitem e mudem a letra de Aquarela Brasileira do 

Ary Barroso:
"Brasil! Meu Brasil brasileiro meu mulato inzoneiro 

(manhoso) deixa cantar de novo o trovador a merencória(-
melancólica) luz da lua... Brasil! Terra boa e gostosa da 
morena sestrosa (manhosa, ronhosa, teimosa) Ah! esse 
Brasil lindo e trigueiro (moreno, cor escura como a do trigo 
maduro)."

Oh! esse coqueiro que dá coco!
Coqueiro que dá coco, ainda bem! se não desse estaría-

mos perdidos.

EM TEMPO: fui 
informado de que o 
projeto de "atualizar 
Machado de Assis" foi 
aprovado pelo minis-
tério "da cultura" em 
2009, pelo que reco-
mendo a todos esses 
geniais os medica-
mentos ao lado: tomar 
nove colheres das de 
sopa, de cada, 12 vezes 
ao  dia .  Agi tem-se 
antes de usar.

Ir José Maurício Guimarães
Advogado e Palestrante

Or Belo Horizonte - MG

Fonte: http://zmauricio.blogspot.com.br/

http://youtu.be/uhpsgGjDuI4
http://www.pousadadobezerra.com.br
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Para mostrar que, apesar dessas normas, não há 
absolutamente nenhuma incompatibilidade 
entre a Igreja e a maçonaria, os folhetos de pro-

paganda maçônica trazem infalivelmente este argu-
mento: até bispos, padres e frades entraram na maço-
naria. E citam o conde de Irajá, bispo do Rio de Janeiro; 
Dom José Joaquim de Azeredo Coutinho, bispo de 
Olinda, que eram maçons; Cônego Januário, Frei Cane-
ca, Frei Sampaio, Frei Montalverne e outros que entra-
ram na maçonaria.

Não é preciso negar esse fato. Mas importa explicá-
los no seu contexto histórico. Por que eles entraram na 
maçonaria? Quais intuitos levaram a maçonaria a alici-
ar para suas fileiras bispos e padres? E, sobretudo, é 
preciso ver que tipo de padres ela conseguiu atrair.

Todos os nomes dos bispos, padres e frades por eles 
citados são geralmente do início do século passado, 
quando, em muitos meios políticos, predominava a 
ideia da Independência do Brasil. A própria maçonaria 
de então foi fundada no Brasil com finalidades pronun-
ciadamente políticas. Algumas lojas de Pernambuco 
foram fundadas por padres, como a loja ou academia 
Areópago, fundada pelo carmelita Arruda Câmera, em 
1801; a Loja do Paraíso ou Loja Suassuna, fundada 
pelo padre João Ribeiro. Ora, esses frades ou padres 
quase nada sabiam ou não se interessavam pelas dou-
trinas maçônicas; o que queriam eram ambientes 
secretos onde discutir suas ideologias liberais ou idéias 
revolucionárias. As lojas de Pernambuco e da Bahia, lá 
pelo anos 1810, como também as do Rio, pelo anos de 
1820, eram de fato centros políticos, que “tramavam” a 
independência. Até as publicações maçônicas insistem 
neste particular. O maçom Adelino Figueiredo Lima, 
no seu livro Nos Bastidores do Mistério (Rio, 1954, p. 
137), ao falar da fundação do Grande Oriente, escreve: 
“E encerrou-se a sessão sob o juramento solene de que 
a nova potência maçônica independente tinha um fim 
específico a cumprir: fazer a independência do Brasil“. 
E não faltaram então padres e frades patriotas e políti-
cos que alimentavam o mesmo ideal. Aliás, a Revolu-
ção de 1817 não é conhecida como a revolução de 
maçons, mas como a revolução dos padres.

Além disso, Frei Caneca, Frei Sampaio, Cônego 
Januário e outros foram, talvez, excelentes patriotas e 
hábeis políticos, mas não se pode por isso dizer que 
fossem também sacerdotes disciplinados e religiosos 
exemplares. Identificam-se os ideais políticos desses 
padres com os ideais políticos da maçonaria de então, 
que, ao menos no Brasil, ainda não manifestara provas 

de anticlericalismo. E, para conseguir a independên-
cia, conjugaram suas forças. Não como sacerdotes, 
mas como políticos, apesar de sacerdotes, tornaram-se 
maçons.

Convém notar que entre o bispo Azeredo Coutinho 
(1802) e D. Marques Perdigão (1830) a diocese de Olin-
da esteve praticamente acéfala durante 30 anos. O 13º 
bispo de Olinda, D. Frei José da Santa Escolástica, 
eleito em 1802, não veio a Pernambuco, o 14º bispo, D. 
Frei José Maria de Araújo, eleito em 1804, só chegou a 
Pernambuco em dezembro de 1807, para falecer logo 
em seguida. O 15º bispo, D. Frei Antônio de São José 
Bastos, eleito em 1810, nunca veio a Pernambuco, 
morrendo em 1819 no Rio, sem conhecer a sua dioce-
se; o 16º bispo, D. Frei Gregório José Veigas, eleito em 
1820, não chegou a tomar posse da diocese, morrendo 
em Lisboa; o 17º bispo, D. Tomás de Noronha, eleito 
em 1823, só foi confirmado bispo de Olinda em maio 
de 1828, resignando em agosto do ano seguinte, entre-
gando o bispado ao cabido. O 18º bispo, D. João da 
Purificação Marques Perdigão, eleito em 1829 e con-
firmado em 1831, encontrou a diocese num estado 
deplorável.

Durante 30 anos sem bispo, clero e religiosos esta-
vam habituados à anarquia. Esse período foi a época 
das revoluções, revoluções de padres, em grande parte 
ordenados fora da diocese e não encardinados. Alguns 
deles, como o célebre Pe. Roma, cujo nome real era 
José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, nascido no Reci-
fe, que professou entre os frades carmelitas de Goiana, 
de onde fugiu para Portugal e depois para Roma, onde 
diz que foi ordenado pessoalmente pelo Papa Pio VII, 
retomou ao Recife onde teve dois filhos, foi enviado 
pelo governo provisório de 1817 à Bahia para levantar 
o povo em favor da causa revolucionária, e foi fuzilado 
na Praça da Pólvora na Bahia.

O autor de Os Mártires Pernambucanos o classifica 
como apóstata (G. Vilar de Carvalho, A liderança do 
clero nas revoluções republicanas – 1817-1824, p. 76.) 
Mas historiadores de grande peso, como E. Vi1hena de 
Moraes, põem em dúvida seu caráter sacerdotal, afir-
mando que “nem sequer se sabe ao certo se chegou 
realmente ao presbiterado” (O Patriotismo e o Clero no 
Brasil, Rio, 1929, p. 24). De fato, não foi encontrado 
nenhum documento que ateste sua ordenação. Essa era 
a situação do clero secular e regular na época das revo-
luções pernambucanas.

Quando D. João da Purificação Marques Perdigão 
chegou a Olinda, todo o país, de sul a norte, estava 

envolto nas revoluções e insurreições ocorridas no 
período das Regências Trinas de 1831 a 1835, que no 
Norte receberam o nome de Guerra dos Cabanos ou 
Cabanada. Foi a intervenção enérgica e pacificadora 
do bispo de Olinda, D. Perdigão, que, por meio de suas 
pastorais, em que fazia importantes exortações ao 
clero e aos fiéis, procurando convencer os litigantes de 
que deviam iniciar um período de paz, que logrou pôr 
termo à Cabanada, em 1835.

Convém notar ainda que nessa época e até mesmo 
durante todo o Império, os padres e políticos não se 
sentiam adstritos, em consciência, às leis da Santa Sé, 
que condenavam e interditavam a maçonaria, visto que 
o regalismo reinante na época se negava a dar-lhes seu 
“necessário” Beneplácito, para obterem força de lei.

Além disso, nesses inícios, a maçonaria incipiente 
não se tinha ainda inserido nas estruturas do poder e 
não se tinha revelado anticlerical. Foi somente durante 
o Segundo Império que ela logrou o poder ministerial e 
militar. Quase todos os Ministros e Governadores de 
Estados foram copiados pela maçonaria. Mais ainda, a 
maçonaria tinha-se infiltrado em quase todas as con-
frarias e irmandades da Igreja e pretendia dominar o 
próprio poder eclesial. Em Olinda, o próprio Deão, 
Joaquim Francisco de Faria, Vigário Capitular que, em 
duas vacâncias, tinha sido governador da Diocese, teve 
de ser suspenso pelo bispo por causa da sua recusa em 
desligar-se da maçonaria.

Revoltado, ele liberou, como vimos, a insurreição 
dos maçons contra os jesuítas, cujo colégio foi assalta-
do e destruído; contra o jornal católico “União”, cuja 
tipografia foi destroçada, e contra a residência do bis-
po, que só não foi invadida porque na última hora sur-
giu uma proteção policial.

Por João Evangelista Martins Terra, S.J. - Fonte: Bibliot3ca

Frei Caneca entrou para história como
aguerrido defensor da independência.

Geral

http://glemt.org.br/2012/revista_formulario.php
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Maçons Ilustres

F
rancisco Jê Acaiaba de Montezuma ,[1] primeiro e 
único Visconde de Jequitinhonha, (Salvador, 23 de 
março de 1794 — Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 

1870), foi um advogado, jurista, Maçom e político brasilei-
ro.

Seu nome de batismo era Francisco Gomes Brandão. 
Filho do comerciante português Manuel Gomes Brandão e 
da mestiça Narcisa Teresa de Jesus Barreto. Família mesti-
ça, após a união de um português com uma brasileira, mas 
dotada de boa renda. Era desejo do pai fazê-lo padre, de 
forma que ingressou no seminário franciscano, em 1808.

A despeito desta vontade paterna, ruma em 1816 para 
Portugal, ingressando na Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, onde se forma em 1821.

Retornando para a Bahia, torna-se ardoroso defensor da 
sua independência. Ao lado do editor baiano Francisco 
Corte Real, depois Corte Imperial, funda o jornal “O Cons-
titucional”, que passa a ser o porta-voz dos interesses dos 
baianos face ao partido dito “português”. Quando a situação 
na capital torna-se insustentável para os brasileiros, toma 
parte activa nas lutas pela Independência da Bahia – grande 
orador que era – junto ao Governo Provisório que então se 
formara na vila de Cachoeira.

 Um novo país, um novo nome - Proclamada a Indepen-
dência, abandona o nome de baptismo, passando a chamar-
se Francisco Gê Acayaba de Montezuma – incorporando 
assim ao nome todos os elementos que formam a nação 
brasileira, e uma homenagem ao imperador asteca Monte-
zuma (Gê, atualmente grafado com “J”, designa os índios 
brasileiros do tronco linguístico não-tupi-guarani; Acaya-
ba, atualmente grafado com “I”, palavra de origem africa-
na).

Como prêmio por sua participação nas lutas, o Impera-
dor D. Pedro I concede-lhe o título de barão de Cachoeira, 
recusando este, porém aceitando ser agraciado comendador 
da Imperial Ordem do Cruzeiro.

Exílio e política - Montezuma logo ingressa na política, 
e em 1823 elege-se deputado, indo para a corte. Ali, exerce 
com seu verbo inflamado e talento reconhecido na oratória, 
ferrenha oposição ao Ministro da Guerra. Preso, é exilado 
na França – onde permanece por oito anos.

De volta ao Brasil, é eleito para a Assembléia Geral Cons-
tituinte de 1831, onde ocupa lugar de destaque. Ali, torna-se 
o primeiro deputado da história brasileira a lutar contra o 
tráfico negreiro, sendo portanto um dos pioneiros do movi-
mento abolicionista – idéia que defendia com ardor, mesmo 
que isto então fosse considerado ilegal.

Em 1837 é feito Ministro da Justiça e dos Estrangeiros 
(5º Gabinete – Regência Feijó), elegendo-se também depu-
tado pela Bahia. Ocupou, ainda, o cargo de “ministro pleni-
potenciário” (diplomata) junto ao Império Britânico. Em 
1850, foi nomeado Conselheiro de Estado.

Em 1851 Montezuma elege-se Senador por seu estado 
natal.

Advocacia - Foi o fundador e primeiro Presidente do 
Instituto dos Advogados do Brasil, tendo ainda, em 1850, 
pugnado pela criação da Ordem dos Advogados do Brasil, 
sem sucesso, justamente na Câmara dos Deputados, onde 
tinha assento.

Títulos e honrarias - Se havia recusado o baronato, 
aceitou, entretanto, o título de Visconde com Grandeza 
(Grande do Império). Assim, fez-se nobre com o decreto 
imperial de 2 de Dezembro de 1854.

Além da comenda já citada, Montezuma foi ainda 
comendador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de 

Vila Viçosa e condecorado com a medalha da Guerra da 
Independência.

Atividade intelectual - Montezuma foi um dos mem-
bros-fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do 
Brasil. Deixou uma relativamente farta obra publicada, 
versando sobre economia, história, política e, claro, direito.

Atividades maçônicas - Francisco Jê Acaiaba de Mon-
tezuma, teve lugar de destaque na história da Maçonaria do 
Brasil. Em 12 de março de 1829, então no exílio, recebe do 
Supremo Conselho dos Países Baixos, hoje Bélgica, uma 
carta de autorização para instalar um Supremo Conselho do 
Rito Escocês Antigo e Aceito no Brasil. De volta ao Brasil, 
Montezuma instala o Supremo Conselho, usando a autori-
zação do Supremo Conselho da Bélgica em 12 de novembro 
de 1832, recebendo o título de 1º Soberano Grande Comen-
dador brasileiro.

 Em 12/03/1829 – o Irmão Francisco Ge Acayaba de 
Montezuma, depois Visconde de Jequitinhonha, então no 
exílio, recebe do Supremo Conselho dos Países Baixos, 
hoje Bélgica, uma carta de autorização para instalar um 
Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito no 
Brasil.

12/11/1832 – de volta ao Brasil o Irmão Montezuma 
instala o Supremo Conselho usando a autorização do Supre-
mo Conselho da Bélgica.

Durante os anos seguintes, várias foram as cisões e apro-
ximações em torno do Supremo Conselho.

Uma das características dessa fase é um amálgama, entre 
o Supremo Conselho e o Grande Oriente do Brasil, de forma 
que o Grão-Mestre eleito passava a ser o Soberano Grande 
Comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês, 
mesmo que tal Grão-Mestre sequer fosse membro do Rito.

1925 – O Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, e 
portanto Soberano Grande Comendador do Rito Escocês, 
era o Irmão Mário Behring que, concluindo pela irregulari-
dade de tal situação decidiu separar as duas jurisdições a 
exemplo do resto do mundo, os Graus Simbólicos com o 
Grande Oriente do Brasil e os Graus Superiores com o 
Supremo Conselho. Assim, não mais se candidatou ao cargo 
de Grão-Mestre permanecendo como Soberano Grande 
Comendador. Estava feita a tão desejada separação.

O Grão-Mestre eleito, Irmão Octavio Kelly, levado por 
alguns dissidentes achou por bem não mais reconhecer a 
separação decidindo assumir também o cargo de Soberano, 
para o qual não foi eleito, sendo prontamente rechaçado 
pelos Membros com direito a voto no Supremo Conselho. O 
que era uma separação amigável transformou-se em cisão.

Fonte: MS Maçom

Foi um dos precursores do Movimento Abolicionista, que
em 1888 forçaria o fim da escravidão dos negros no Brasil.

http://www.digitronbalancas.com.br
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O
 Homem sempre teve interesse e muita curiosidade 
por tudo que não está ao seu alcance (das mãos, da 
visão e do seu conhecimento). Faz parte da nossa 

natureza “desvendar” os mistérios que rondam as institui-
ções estabelecidas, o universo, a mente humana, a fé religi-
osa e todas as coisas que através dos séculos veem trazendo 
indagações que ainda não foram respondidas.

O acervo histórico do Vaticano é um dos mais belos e 
completos do mundo. Inclui obras que retratam os deuses 
Apolo, Perseu, Hermes, Eros, Dionísio, além de afrescos 
com desenhos de passagens do Antigo e Novo Testamento. 
As salas especiais comportam um grande material do Egi-
to, como sarcófagos, tumbas, estelas (obra ou monumento 
feito de um só bloco de pedra) e estátuas de vários deuses, 
entre os quais, Osíris, Isis etc. Também não faltam salas 
dedicadas ao estudo de talismãs e mapas. Bigas, mosaicos 
dos primeiros séculos, tesouros, joias e vasos antigos do 
tempo dos etruscos (relativo à Etrúria ou Tirrênia - Itália 
antiga) também fazem parte deste acervo valiosíssimo. 
Vale também destacar as extraordinárias pinturas de Rafa-
el, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Fra Angélico e a obra 
ímpar de Michelangelo, dentre outros. 

No subsolo do Cortile della Pigna, o pátio do Museu do 
Vaticano que leva à Capela Sistina, a alguns metros de pro-
fundidade, se encontra o Arquivo Secreto do Vaticano. O 
“bunker”, como é chamado pelas pouquíssimas pessoas 
autorizadas a adentrá-lo, é um cubo de concreto armado 
que protege tesouros de valor inestimável: pastas, livros de 
nobres famílias romanas, registros papais, correspondênci-
as diplomáticas e documentos do Tribunal Eclesiástico, 
dentre eles o julgamento dos Cavaleiros Templários (quan-
to aos Cavaleiros Templários existe um documento que é 
único em qualquer lugar do mundo: relatórios do julga-
mento da Ordem dos Templários, realizado pelo Estado 
Papal entre 1308 e 1310. Oito pergaminhos foram costura-
dos uns aos outros para ficar com 56 metros de comprimen-
to), milhões de informações e datas, nomes e registros 
repletos de histórias sobre papas, batalhas, descobertas 
geográficas que mudaram o mundo e as transformações de 
católicos fervorosos e hereges perigosos. O Arquivo é um 
compêndio dos últimos séculos da história do mundo. O 
Arquivo abriga oitenta e cinco (85) quilômetros de pratele-
iras, num total de cerca de dois (02) milhões de registros 
que a Igreja Católica acumulou através dos tempos.  

Entre os documentos de época, está o manuscrito em 
que Galileu Galilei abjurou das suas teorias, aceitando a 
condenação da Igreja (1633); o Privilegium Ottonianum, 
com que o Imperador Otto I da Saxônia se comprometeu a 
defender o pontífice de eventuais ataques e agressões 
(962); a excomunhão de Martinho Lutero (1520); a carta 
em que o papa Celestino V fez a "grande recusa", renunci-
ando ao papado (1294); o dogma da Imaculada Conceição, 
assinado por Pio IX (1854). Entre outros muitos, encon-

trando figuras históricas tão diversas como Wolfgang Ama-
deus Mozart (de quem está arquivada a decoração pontifí-
cia), Abraham Lincoln (com o discurso que encerrou a 
escravidão nos Estados Unidos em 1865) e Napoleão Bona-
parte (o Tratado de Tolentino, acordo diplomático entre a 
França e os Estados Pontifícios em 1797, que obrigou o 
papa Pio VII a entregar manuscritos valiosos e importantes 
obras de arte). Documentos relativos às administrações do 
Estado do Vaticano e processos da Inquisição, cartas de 
Michelangelo, a anulação do casamento de Henrique VIII 
(que levou à separação da Igreja da Inglaterra e de Roma) e 
sua excomunhão (1533) estão presentes neste arquivo 
secreto.

A história oficial do Arquivo Secreto do Vaticano come-
ça em 1612, ano em que foi fundado pelo papa Paulo V 
(1605-1621). Sua história não oficial remonta a um passa-
do ainda mais distante. A Igreja sempre sentiu uma forte 
necessidade de preservar a sua história, desde que sua exis-
tência era ameaçada por perseguições. Após a legalização 
do cristianismo pelo édito de Constantino, em 313 d.C., 
códices litúrgicos e documentos legais começaram a ser 
armazenados. Explorar o bunker e as salas climatizadas 
onde estão guardados os mais valiosos pergaminhos, é 
viajar pela história e buscar relatos de testemunhas ocula-
res dos acontecimentos e personagens que nem sempre são 
apresentados nos livros de história. O Vaticano trabalha por 
pontificados: os papéis estão liberados para consulta até o 
pontificado de Pio XI, ou seja, até fevereiro de 1939. O 
polêmico pontificado de Pio XII, os anos da Segunda Guer-
ra Mundial, o início da Guerra Fria e os governos ditatoriais 
de toda América Latina, ainda são confidenciais. Contudo, 
alguns papéis, por exemplo, aqueles que poderiam ser úteis 
para encontrar pessoas desaparecidas, ou pessoas que havi-
am encontrado abrigo na Igreja durante a guerra, já não são 
confidenciais.

O termo “secreto” encontra-se, atualmente, apenas na 
expressão que denomina o conjunto destes textos, pois 
grande parte deles está hoje disponível para estudiosos e 
pesquisadores. Esse acesso é mediado por um rigoroso 
aparato burocrático. Apenas acadêmicos especialistas 
podem se cadastrar. Depois de apresentar extensa docu-
mentação pessoal e profissional, se aprovados, eles rece-
bem uma carteira de admissão. Nos espaços reservados, 
câmera fotográfica, celular, caneta ou qualquer outro artifí-
cio de registro são proibidos. Os únicos arquivos que o 
pesquisador não poderá acessar são aqueles que ainda não 
têm 75 anos de idade (o Vaticano explica que necessita 
proteger as informações diplomáticas e governamentais: 
Será?). Para ver se um documento está disponível o Vatica-
no disponibiliza índices com todos os nomes dos documen-
tos.

Uma aura de mistério envolve os Arquivos Secretos do 
Vaticano. O local é um imenso repositório de informações. 
Apenas parcialmente aberto para consulta, não é um sim-
ples depósito de dados, mas uma espécie de “área proibi-
da”, que guarda detalhes que mudariam a história não ape-
nas do cristianismo, mas da humanidade como a conhece-
mos. Lá seria possível encontrar informações “perigosas”, 
como os Evangelhos Apócrifos, o código da Bíblia, o ver-
dadeiro terceiro segredo de Fátima, documentos confiden-
ciais e outros, inclusive os relacionados à renúncia do papa 

emérito Bento XVI.
De acordo com o jornal italiano “La Repubblica”, o 

papa Bento XVI recebeu um relatório secreto elaborado 
por três cardeais.  O documento, com mais de 300 págs., 
traria informações sobre uma rede de poder paralelo dentro 
da Igreja, uma história recheada de casos de homossexuali-
dade, extorsões e corrupção. Há ainda relatos de desvios de 
dinheiro com a ajuda do uso do Banco do Vaticano. A Igreja 
nem confirmou, nem desmentiu a notícia. O que se sabe, 
porém, é que o documento será repassado para o próximo 
papa e, certamente, irá para os arquivos secretos do Vatica-
no para ser consultado dentro de muitas décadas.

Se há algo que fascina as pessoas é poder ter acesso a 
dados considerados “proibidos”, que desafiam a realidade 
como a conhecemos e provoca nosso imaginário a conjec-
turar qual seria, na verdade, a realidade.

Geral

O arquivo secreto fica no subsolo do Cortile della piglia, 
o pátio no museu do Vaticano que dá acesso à Capela Sistina

Mestre Instalado

ARLS “Cavaleiros da Justiça”

acduri@hotmail.com
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Tendo escolhido solicitar sua iniciação em Paris, apesar 
de ter apenas 18 anos, Gilbert du Mortier, marques de Lafa-
yette será fiel à sua escolha até sua morte. A maçonaria é a 
moda da época. “Eles todos são”, escreve Marie-
Antoinette a seu irmão a respeito das pessoas da corte que 
pertencem  a lojas maçônicas. Os maiores nomes as fre-
quentam: os Beauharnais, os Clermont-Tonnerre, os Cos-
sé-Brissac, os Crillon, os Crussol, os Colbert, os Durfor e 
outros Dreux-Brézé, Gramont, Harcourt, La Rouchefou-
cauld, Montesquieu-Frezenac, Vendreuve, inciados mui-
tas vezes por esnobismo.

Não é este, porém, o cado do “herói de dois mundos” 
que leva o ensinamento maçônico a sério e sempre se 
esforçou para se comportar de uma maneira compatível 
com o ideal professado pelos irmãos. É um especialista em 
história do século XVIII de grande talento, mas adversário 
da maçonaria, Bernard Fay quem melhor caracterizou 
deste ponto de vista, a atitude do general marquês: “La 
Fayette oferecia ao universo charmoso a imagem mais 
brilhante de um grande senhor filósofo e maçom (…) La 
Fayette era um maçom perpétuo, universal e múltiplo.”

Em Paris, é na loja La Candeur que Gilbert, apadrinha-
do pelo tio de sua esposa Adrienne, dá seus primeiros pas-
sos. Ele encontra ali o seu cunhado, Louis de Nouailles. 
Esta experiência coincide – como ficar admirado? – com 
uma crise de curiosidade intelectual. Ele lê Rousseau, Mon-
tesquieu, o abade Raynal sobretudo, que o fazer sonhar 

com a América. Ele frequenta outras 
lojas célebres como a Saint Jean 
d'Ecosse du Contrat Social e a Neuf 
Soeurs que virá a acolher Voltaire no 
final de sua vida, e que Benjamim 
Franklin terá a ocasião de presidir. É 
nesses lugares que La Fayette desco-
bre a importância, o poder de atração, 
as noções de liberdade, de virtude e de 
igualdade entre os homens, os três 
pilares do ideal de sua vida.

Na América,  assim que se torna 
ajudante de campo de George Was-
hington, ele mesmo um maçom de 
alta qualidade, ele lhe devota seu 
apoio, e suas relações encontram-se 
fortemente melhoradas – e elas se 
tornarão realmente fraternais. O 
jovem major-general pode frequentar 
as lojas locais de combatentes, como a L'union americaine 
em Charlotte ou a Quatre de Willmington. Ele também 
frequentará o grupo Trois Amis, formado por oficiais do 
corpo expedicionário de Rochambeau. Assim que ele 
escreve à sua esposa que “a América tornar-se-á o asilo 
seguro e respeitável da virtude, da honestidade, da legali-
dade e de uma tranquila liberdade”, esta fórmula é bem 
próxima daquilo que se pode chamar de ideal maçônico, o 

maçom sendo, por definição segundo o 
ritual do primeiro grau da época “igual-
mente amigo do rico e do pobre se eles são 
virtuosos”.

Quando retornou dos Estados Unidos, 
La Fayette reencontra com alegria, em 
Paris, seu “irmão” Benjamim Franklin. 
Inclusive, Adrienne, sua esposa, borda, 
ela mesma, um avental maçônico que 
George Washington vestirá em 18 de 
setembro de 1793, no dia do lançamento 
da pedra fundamental do Capitólio na 
cidade que virá a se tornar a capital federal 
da nova nação. Ele pode ser admirado 
atualmente ainda, no museu da Grande 
Loja da Pensilvânia, em Filadélfia.

Pode-se dizer que a música maçônica 
embala seus últimos anos. Ele se dedica, 
sobretudo, a defender, sempre que pode, 

seus irmãos ainda perseguidos pelo mundo afora, e conti-
nua modestamente, como maçom autêntico, a assistir aos 
trabalhos de uma pequena loja de Seine-et-Marne, em 
Rozoy-em-Brie, composta essencialmente por funcionári-
os subalternos e agricultores. Sua memória é venerada no 
mundo maçônico sem distinção de fronteiras. É por isso 
que muitas lojas na Europa, na América do Norte, na Amé-
rica Latina, ainda trazem o seu nome.

Fonte: Bibliot3ca

 Gilbert du Mortier, Marquês de Lafayette: uma personagem chave
Por Gonzague Saint Bris  (Tradução José A. Filardo)

La Fayette, perpétuo, universal e múltiplo

No sentido etimológico "sentimento" vem do latim 
"sentire", que significa perceber pelos sentidos. No 
sentido genérico designa o estado afetivo por algo, 

emoção superior. 
Leio no presente momento o livro "A Linguagem dos 

Sentimentos", do psiquiatra americano David Viscott, que 
viveu entre 1938 a 1996 "Summus Editorial". Encontrei na 
publicação que "nossos sentimentos são nosso sexto senti-
do, que interpreta, organiza e resume os outros cinco senti-
dos (audição, olfato, paladar, tato e visão). Os sentimentos 
nos dizem se o que estamos experimentando é ameaçador, 
doloroso, lamentável, triste ou alegre. Os sentimentos são 
nossa reação ao que percebemos e , por sua vez, eles colo-
rem e definem nossa percepção do mundo. Na verdade, os 
sentimentos são o mundo em que vivemos". 

Em que mundo estamos vivendo no Brasil? Estamos 
todos, tristes e indignados, ou pelo menos a grande maio-
ria, pois há uma minoria privilegiada alegre, que se benefi-
cia com a situação do país. Baixa confiança da população 
nos poderes. Duvida-se da honestidade dos políticos, cau-
sada pelos acontecimentos revelados quase que semanal-
mente, o que aumenta o grau de descrença do eleitor, 
naqueles que elegeu para representá-lo. Partidos políticos, 
mais de 30, com programas que nada diferem um do outro. 
Seus tempos na televisão durante campanha eleitoral são 
disputadíssimos a peso de ouro. Impunidade. Violência. 
Sistema de saúde precário. Transporte público infernal e 
vergonhoso, submetendo o ser humano em especial as 
mulheres, a constrangimentos, humilhações e vexames. 
Boi, vaca e outros animais são transportados em incompa-
ráveis melhores condições que um ser humano. 

Qual é o sentimento do povo brasileiro diante de uma 
copa do mundo e logo após uma eleição para os maiores 
cargos da nação? De preocupação, medo, descrença com 
uma perspectiva que não permite previsão positiva. As 
informações diárias pela mídia e as análises dos especialis-
tas indicam perigo direto com os desdobramentos dos dois 
eventos. 

Pós-eleição, eleito quem for, medidas duras estão sendo 
antecipadas em comentários pelos analistas das áreas polí-
tica e econômica. O cidadão vai tendo a sensação de que 
votar pode não adiantar quase nada, que a participação no 
pleito será inútil em ambiente de corrupção visível, invisí-
vel e refinada, praticada pelos que exercem o poder, causa-
dores dos maiores desvios de nossa história, enfraquecen-
do a atividade social da nação. Aqui está o perigo de alta 

abstenção, pois o eleitor está descrente, desmotivado. 
Meu sentimento quanto à próxima eleição é de que a 

voz do povo já foi manifestada nas ruas, avenidas e praças. 
Ela precisa ser ouvida. É indispensável uma reforma políti-
ca urgente, operacionalizada desde o primeiro dia do pró-
ximo governo, viabilizando outras reformas, sem o que, 
continuaremos aprofundando a crise política em que vive-
mos. A maior participação na eleição poderá ser mais uma 
oportunidade de agir em favor das mudanças necessárias, 
mas é preciso não ser repetidas as tradicionais promessas 
do horário eleitoral, cuja audiência tem sido menor em 
cada eleição. Vendem-se mirabolantes planos e soluções 
para todos os problemas, como se detentores de uma vara 
mágica. 

Chegamos a um ponto preocupante com manifestações 
inadmissíveis, violentas. Queima de ônibus, desrespeito ao 
patrimônio público, bloqueio nas rodovias e no transporte 
público, penalizando a população em geral e formando um 
ambiente que dificulta o bom debate, impossibilitando 
crescimento da consciência política brasileira. Muitos 
incentivam nos bastidores e até custeiam os organizadores 
desses movimentos. Outros querem ser vitoriosos nas elei-
ções adotando o "quanto pior melhor", apostando no caos. 

Trago a oportuna reflexão do Arcebispo de Belo Hori-
zonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, sobre a Copa do 
Mundo com suas implicações políticas. Mantendo a distin-
ção entre uma e outra, embora agregadas, pontua:

"A Copa do Mundo deste ano pode se tornar um dos 
mais significativos momentos da história sociopolítica do 
Brasil. O discurso que se ouviu nas ruas, foi um sinal, obvi-
amente com a recusa radical dos lamentáveis episódios de 
vandalismo, violência e atentados contra o patrimônio 
público. Historicamente, a sociedade brasileira sempre 
viveu o tempo da Copa do Mundo, simplesmente como 
momento de euforia e divertimento. Essa paixão esportiva 
nacional, com sua força educativa e o gosto que o futebol 
dá à vida dos torcedores, indica que é preciso conciliar 
euforia e divertimento com o viés político e social". 

 Conclui que "os fantasmas e ameaças de vandalismo 
não podem atropelar a oportunidade cidadã de jogarmos 
pela vida. O coração apaixonado do torcedor, seu senti-
mento de pertença à pátria, tem agora a oportunidade de 
agregar entendimentos, discussões, análises e posturas que 
nos levem não só a vencer no esporte, mas, sobretudo con-
tribuam para o crescimento da consciência cidadã. O cená-
rio político, com a singularidade deste ano eleitoral, preci-
sa ser iluminado pela atenção especial que uma Copa do 
Mundo mobiliza. Não permitir qualquer tipo de violência é 
de suma importância, para que manifestações, discussões e 
outras condutas cidadãs promovam mudanças nos abomi-
náveis cenários de corrupção, exclusão social e desrespeito 
à dignidade da pessoa". 

A Copa do Mundo me traz gratas, inesquecíveis recor-
dações. No sonho de minha adolescência em 1958, na 

minha querida cidade de Itauçu, vibrei ouvindo um dos 
maiores narradores do rádio brasileiro, Fiori Gigliotti, da 
Rádio Bandeirantes de São Paulo, partida após partida, até 
a última, quando o Brasil sagrou-se campeão na Suécia. 

E hoje? O que posso e devo transmitir aos meus netos 
Paulo Henrique de Oliveira Brandão e Vinicius Barbosa 
Puggina? Transmito sentimento de torcida contra o Brasil? 
Jamais! Na ilusão deles com 9 e 11 anos, devo incentivá-
los a torcer como fiz quando criança, embora a eles ainda 
não haja consciência dos males que esta Copa do Mundo 
este provocando ao país.

Apesar do país estar como se tivesse como presidente 
da República o senhor Joseph Blatter e como Primeiro 
Ministro o mal educado Jerome  Valcke, apesar dos estádi-
os superfaturados, da submissão aos ditames da FIFA, 
apesar da seleção ter 19 jogadores que atuam fora do país, 
estranhos para os torcedores infantis e adolescentes, que na 
maioria sabem apenas o nome de Neymar, apesar das 
declarações idiotas de Ronaldo, uma delas afirmando de 
que não se faz uma copa construindo hospitais, apesar de 
que até ao final da copa os 12 estádios terem sido entregues 
à FIFA, deixando de ser território administrado por ordens 
brasileiras, apesar da FIFA mandar em tudo, impondo a 
venda nos estádios da substância mais nociva, que é a 
droga álcool, embora tenhamos legislação proibitiva, devo 
lembrar que há oito anos atrás, 72% da população aprovou, 
festejou e vibrou com a decisão da copa vir para o Brasil. 

Muitos ganharão muito dinheiro, mas muitos perderão 
pelos investimentos que fizeram, pois já se acusa no 
comércio a venda pequena de produtos para a Copa e hotéis 
já noticiam que não haverá lotação superior a 70% dos 
leitos. Apesar da agressão mostrada pela televisão do quan-
to é luxuosa a Granja Comary, exagerada em sua reforma 
com doze milhões de reais e apesar de outras tantas coisas 
que vão tornando o brasileiro descrente e indignado com 
esta copa, vou torcer de corpo e alma para o êxito da nossa 
seleção, lá dentro de campo. Lamentavelmente estamos 
em clima morno, sem aquela sensação equivalente ao car-
naval.

Não posso compreender a torcida que contra a seleção, 
desejando resultados negativos. Para o Brasil será melhor 
que tenhamos bons resultados e sejamos campeões. Não 
merecemos mais tristezas. Não merecemos a repetição da 
tragédia de 1950, perdendo o título aqui em nosso país, na 
última partida, precisando de um empate, marcando o pri-
meiro gol e no final, o Uruguai campeão, vencendo por 2 x 
1. 

Meu sentimento me prepara e me indica reunir a famí-
lia, amigos em casa e com os dois netos, torcer fervorosa-
mente, gritando e comemorando cada gol, transmitindo a 
eles a mesma alegria que tive em 1958, marcada indelevel-
mente em minha memória, pois esta Copa do Mundo é para 
ser vista lamentavelmente enclausurados.

Mas estou comprando a seleção brasileira dentro do 
campo, por ela vou torcer, mas fora de campo, também 
estou descrente, triste e indignado, pois reafirmo no artigo 
que aqui escrevi anteriormente, ESTA COPA NÃO É DO 
BRASIL, É DA FIFA. 

A linguagem dos sentimentos e a copa do mundo

IrBarbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil
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A CVC Serra recebeu a certificação 'Concessionária A' 
do presidente da General Motors do Brasil, Santiago Cha-
morro. A solenidade foi realizada na revenda para colabo-
radores e parceiros da concessionária. Esta é a 15ª vez que a 
empresa conquista o prêmio, conferido pela montadora 
após rigorosa avaliação dos indicadores mais importantes 
das suas operações. 

“O processo de avaliação é complexo e segue critérios 
rígidos, incluindo itens como satisfação dos clientes, alta 
performance em participação de mercado na sua área de 
atuação, bom desempenho em vendas de peças e prestação 
de serviços (pós-vendas), além de qualidade das instala-

ções e alto nível de treinamento dos funcionários”, afirmou 
o presidente da GM.

Durante o evento, Bráulio Braz, presidente do Conselho 
do Grupo Líder, do qual a CVC faz parte, agradeceu o empe-
nho dos colaboradores da concessionária para a conquista 
da certificação e lembrou que grande parte deles está na 
empresa desde o início, há quase 30 anos, o que é motivo de 
orgulho para o conglomerado.

Segundo o diretor do Grupo Lider José Braz Neto, rece-
ber o título de 'Concessionária A' é uma grande satisfação. 
Isso porque trata-se do prêmio mais importante da GM, e a 

CVC está entre as revendas que mais conquistaram esta 
premiação no País.

O diretor da revenda, Francisco de Assis Soares, atribui 
o resultado ao comprometimento de cada colaborador da 
CVC Serra, pois somente com o envolvimento de toda a 
equipe é possível obter elevada performance comercial.

A CVC está no mercado capixaba há 28 anos. A revenda 
integra o Grupo Líder, um conglomerado com 67 concessi-
onárias de veículos automotores localizadas em Minas 
Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Neste último, 
estão 17 delas.

(Fonte: Folha Vitória - Foto: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem)

CVC eleita pela 15ª vez “Concessionária A”

No domingo, dia 25/05/2014, com a presença de 34 
Irmãos, a Loja Maçônica A Estrita Observância 4189, 
rito Schröder, jurisdicionada ao Grande Oriente do Esta-
do de Goiás, realizou no templo da Solidariedade uma 
sessão magna de iniciação onde foram recebidos os 
novos irmãos: Fabiano Lima Dias, Francisco Almirante 
Belo de Alencar, Gustavo de Faria Santos, e Wagner 
Antônio de Oliveira.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Loja, 
Irmão Rubens Ribeiro do Nascimento, tendo como 1º e 
2º Vigilantes, respectivamente os Irmãos Joaquim Alves 
de Melo e João Roberto Setmaier da Costa e Silva.

Nesta sessão representou o Eminente Grão-Mestre 
Estadual, o Irmão Manoel Roberto Pereira Loria – 
Secretário Estadual Adjunto de Orientação Ritualística, 
acompanhado dos Secretários Estaduais: Abel Tolentino 
– Informática, Max Cleberson – Educação e Cultura, 
Eurípedes Coelho de Castro – Adjunto de Orientação 
Ritualística.

Estiveram também presentes os Irmãos: Joneval 
Gomes de Carvalho – Conselheiro Federal, Sebastião 
Felipe – Coordenador Regional, Ami Pereira Conceição 
– Venerável da Loja Luz e Prudência 1976, os Deputados 
Federais e Estaduais da Loja, respectivamente: Vilmar 
Sartin e Vero Aldo Campelo. E representando a Grande 
Loja Maçônica do Estado de Goiás esteve o Delegado do 
7º Distrito Maçônico, Irmão Lourivaldo Alcides Soares.

Terminados os trabalhos ritualísticos, foi dada a 
entrada as novas cunhadas e convidados, momento em 
que foi feita a entrega das Luvas Brancas.

No sábado, dia 24 de maio de 2014, a benemérita Loja Maçô-
nica Luz no Horizonte 2038, de Goiânia GO, no templo da Igual-
dade do Grande Oriente do Estado de Goiás, realizou uma sessão 
pública comemorativa aos 35 anos de fundação com homena-
gens a vários membros do quadro e as cunhadas pelo Dia das 
Mães.

Abertos os trabalhos pelo Venerável-Mestre Leomar Alberto 
das Dores, com a presença de 40 irmãos do quadro da loja, foi 
dada entrada as cunhadas da Fraternidade Feminina Safira, aos 
convidados, e por último e em especial as três mães com mais de 
80 anos de idade, logo a seguir foi dada entrada ao Pavilhão Naci-
onal.

Primeiramente foram homenageados os Irmãos: Aníbal 
Rodrigues Filho, Antônio Barbosa Nogueira, Antônio José Ribe-
iro, Hélio Ribeiro Soares, Helênio Rodrigues Cardoso, Jorge 
Francisco da Paixão, José Vitorino Vieira, Milton Gomes dos 

Santos, Raimundo Pereira da Silva Filho, e Ronaldo Souza Araú-
jo. Seguindo com homenagem aos Irmãos mais antigo da Loja 
Luz no Horizonte: Abel Tolentino de Oliveira Junior, José Mar-
tins de Assunção e Luiz Gonzaga de Menezes.

Em seguida foram homenageadas as três mães com mais de 
80 anos de idade: Maria da Conceição – mãe do Irmão Nivair 
Maranhão Martins, Dorvalina Maria da Silva – mãe do Irmão 
Luiz Carlos da Silva, e Maria Alves da Dores Souza – mãe do 
Venerável Leomar Alberto das Dores.

Dando continuidade foram homenageadas todas as cunhadas 
da loja Luz no Horizonte, com flores e presentes, ofertados pela 
Fraternidade Feminina Safira.

Finalizados os trabalhos todos se dirigiram para o salão soci-
al do Grande Oriente, onde foi oferecido um jantar de confrater-
nização.

Por Irmão Abel Tolentino

Fatos e Flashs
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No dia 27/05/2014 as 20hs, no Tem-
plo da AUG:. RESP:. LOJ:. SIMB:. 
Estrela  de Camburí foi realizada uma 
sessão conjunta entre as lojas Estrela de 
Camburí, Cavaleiros da Justiça e 
Domingos Martins, com a presença do 
Grão-Mestre Estadual e de várias autori-
dades, além de mais de oitenta irmãos. O 
objeto da sessão foi a peça do Ir:. Jovel-
son Aguilar Sabino Junior intitulada: “O 
momento decisivo do Brasil” em que 
destacou que “a revolução atualmente é 
feita pelo voto e a Maçonaria tem papel 
fundamental nesse processo”. Ao final, 
todos os irmãos saíram satisfeitos e afir-
mando que esta foi uma sessão verdadei-
ramente histórica para a nossa Ordem e 
para o nosso Estado. Autor: João Carlos Mendonça Soares 


