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A
o final deste artigo, crianças de 4 a 8 anos, em pesquisa 
feita por profissionais de educação e psicologia, respon-
deram: “O que é o Amor?". 

Quando de minhas viagens para proferir palestras maçônicas 
e sobre o programa "Maçonaria A Favor da Vida-Contra as Dro-
gas",  minha rotina é sempre adquirir livros nas livrarias dos 
aeroportos  e os dato com o registro do local em que me encontra-
va. 

Em julho de 2000, adquiri no aeroporto de João Pessoa-
Paraíba, o livro de Léo Buscaglia-Editora Nova Era, intitulado 
com uma só palavra,  "Amor". Faço sua releitura nestes dias. 

Tema atraente e que se renova em mim, sobretudo em 
momento que o mundo não tem espaço para o amor. Guerras às 
dezenas, milhares de vidas de homens, mulheres e crianças, 
cruelmente ceifadas pela disputa do poder entre os adultos. 

Crianças que passam a não saber ou conhecer a dinâmica do 
amor, necessidade tão forte, que a falta dele afeta o crescimento e 
o desenvolvimento, isto quando não são mortos. O amor é criati-
vo, nunca destruidor. 

Léo Buscaglia diz: "A necessidade da convivência do amor é 
o principal objetivo da vida de uma pessoa. Com a falta do amor 
surgem neuroses e psicoses na idade adulta". 

A violência está mudando o homem de bem, o trabalhador. O 
pai de família passa a ser refém destes tempos e aí se isola, quan-
do pode, para se defender e viver. Os jovens isolados em seus 
mundos, falando e formando amizades virtuais, estão cada vez 
mais solitários. 

Em outro trecho do livro "Amor",  o autor assim se expressa: 
"O ser humano amoroso deve se preocupar consigo, eis a primei-
ra questão, como se quisesse dizer: Quanto melhor eu for, mais 
terei para dar. Quanto maior a compreensão que tiver, maior será 
minha capacidade de ensinar aos outros e de me tornar ser huma-

no mais fantástico, bonito, extraordinário do mundo". 
O homem não tem escolha a não ser o amor. Quando não o faz 

encontra suas alternativas na solidão, na destruição e no desespe-
ro. 

“Santo Agostinho” fala que "A única pessoa que pode te amar 
verdadeiramente é Deus, porque o amor dos homens tem muitas 
falhas, como ciúme, desconfiança, medo, raiva, discórdia, 
falsidade e interesse". 

Já “São Paulo”, no maravilhoso texto muito conhecido,  
descreve o amor: "O amor é paciente, o amor é prestável, não é 
invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso, nada faz de inconveni-
ente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guar-
da ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila 
com a verdade. Tudo desculpa, não crê, tudo espera, tudo supor-
ta. O amor jamais passará". 

O amor das crianças é puro, sincero, desinteressado, e a ino-
cência abençoada de crianças de 4 a 8 anos, em pesquisa, produ-
ziram as seguintes respostas, para a pergunta, "O que é o Amor?":

1 - "Amor é quando minha mãe faz café para o meu pai e toma 
um gole antes, para ter certeza que está do gosto dele".  (Danny,  
6 anos)

2 - "Amor é quando mamãe vê o papai suado e malcheiroso e 
ainda fala que ele é mais bonito que o Robert Redford".  (Chris, 8 
anos)

3 - "Amor é quando você sai para comer e oferece suas batati-
nhas fritas  sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batati-
nhas dela".  (Chrissy,  6 anos)

4 - "Amor é quando seu cachorro lambe sua cara, mesmo 
depois que você deixa ele sozinho o dia inteiro".  (Mary Ann, 4 
anos)

5 - "Quando minha avó pegou artrite, ela não podia se debru-
çar para pintar as unhas dos dedos do pé. Meu avô, desde então, 
pinta as unhas para ela. Mesmo quando ele tem artrite".  (Rebeca, 
8 anos). 

6 - "Durante minha apresentação de piano, eu vi meu pai na 
plateia me acenando e sorrindo. Era a única pessoa fazendo isso e 
eu não sentia medo".  (Sindy,  8 anos)

7 - "Eu sei que minha irmã mais velha me ama porque ela me 
dá todas as suas roupas velhas, e tem que sair para comprar 
outras".  (Lauren,  4 anos)

8 - "Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são 

muito amigos, mesmo conhecendo há muito tempo".  (Tommy, 6 
anos)

9- "Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é dife-
rente".  (Billy, 4 anos)

10- "Há dois tipos de amor, o nosso amor e o amor de Deus, 
mas o amor de Deus junta os dois".  (Jenny, 4 anos)

11 - "Se você quer aprender a amar melhor, você deve come-
çar com um amigo que você não gosta".  (Nikka, 6 anos)

12 - "Não deveríamos dizer eu te amo a não ser quando real-
mente o sintamos, e se sentimos, então deveríamos expressá-lo 
muitas vezes. As pessoas esquecem de dizê-lo. " (Jéssica,  8 
anos)

13 - "Amor é quando alguém te magoa, e você, mesmo muito 
magoado, não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. " 
(Mathew, 6 anos). 

É preciso confiar e acreditar no amor, pois é o único caminho 
para a vida de uma humanidade mais amorosa. Posso,  neste 
artigo,  ser criticado por alguns como um sonhador e estar enfo-
cando um vocábulo muito expressado e pouco praticado, pois o 
amor e as práticas do mundo real parecem estranhos, separados. 

O livro "Amor",  que sugiro sua leitura, conclui nosso artigo, 
com a firmeza de um grito: 

"Crucificaram Jesus, deram um tiro em Gandhi,  decapitaram 
Thomas More e envenenaram Sócrates. A sociedade tem pouco 
espaço para a honestidade, a ternura, a bondade. É o jeito do 
mundo. "

Para mim, o Amor encontra-se nas respostas dessas crianças 
de 4 a 8 anos. 

(Barbosa Nunes e Grão-Mestre Geral Adjunto
 do Grande Oriente do Brasil)

Grão-Mestre Geral Adjunto
do Grande Oriente do Brasil

Existem dois dogmas considerados pétreos na maçonaria: A 
crença no Grande Arquiteto do Universo e a Imortalidade da 
alma; nenhum candidato a pertencer a Ordem poderá ser admiti-
do se não responder afirmativamente a crença nestes dois pré-
requisitos. 

O iniciado percorrerá, ao longo da sua vida maçônica, um 
longo caminho na procura da verdade, metafisicamente falando, 
à procura do absoluto; aprendemos com Hiram, o construtor do 
templo de Salomão (2 crônicas Ii–13), segundo pensamos, um 
dos nossos irmãos do passado, esta terrível e ao mesmo tempo 
intrigante constatação: Viver não é toda a vida, indicando, para 
quem tem ouvidos para ouvir, que deverá haver uma existência 
futura.

Esta afirmativa ecoa, para nós Cristãos, nas palavras de Jesus 
que disse: Eu sou a ressurreição e a vida!Não iremos voltar à 
história longínqua do passado da nossa Ordem, fase a que, embo-
ra, histórica e filosoficamente, os iniciados podem ter acesso e 
comparar com os nossos manuais, mas que, para o profano, mui-
tas vezes possa parecer que estão encobertas por lacunas docu-
mentais, cujos ecos reverberam nas curvas dos séculos.

A moderna maçonaria foi instituída na Inglaterra a partir de 
1717 e está toda alicerçada em um documento promulgado em 
1723 e que se tornou a viga mestra da nossa Instituição: A Consti-
tuição de Anderson; a partir daí, até os dias atuais, nenhuma 
cláusula pétrea desta Constituição foi modificada por qualquer 
corpo maçônico de todo o mundo.

Este documento foi escrito por James Anderson, um pastor 

protestante escocês, que compilou e ordenou os velhos arquivos, 
comparando-os e conciliando-os com a cronologia da história do 
mundo.

Interessa-nos, para o momento, destacar deste documento o 
seu 1º Capítulo: Deveres para com Deus e a religião, onde se lê 
ipsis litteris (na tradução do original inglês): “Um maçom é obri-
gado, por sua condição, a obedecer à Lei moral; e se compreende 
bem a Arte, não será jamais um Ateu, nem um libertino irreligio-
so (grifos nossos). Mas se bem que nos tempos antigos os 
Maçons fossem obrigados, em cada país, a ser da religião, qual-
quer que fosse, desse país, contudo é considerado mais conveni-
ente de somente os sujeitar àquela Religião sobre a qual todos os 
Homens estão de acordo, deixando a cada um suas próprias opi-
niões; isto é, serem Homens de bem e leais, ou Homens de Honra 
e de Probidade, quaisquer que sejam as Denominações ou confis-

sões que os possam distinguir”. 
Em 1949, as três Grandes Lojas da Inglaterra, Irlanda e Escó-

cia, fizeram a seguinte declaração conjunta (resumo):“A primei-

ra condição para ser admitido na Ordem como membro é a fé no 
Ser Supremo. Condição considerada essencial e que não admite 
contemporização; a segunda é que a Bíblia, considerada pelos 
maçons como o Livro Sagrado da Lei, permaneça aberta em 
Loja. Todo candidato deve prestar seu juramento de compromis-
so sobre este livro sagrado, nos três troncos religiosos monoteís-
tas, a saber, o Hebraísmo, o Cristianismo e o Islamismo, segundo 
sua crença pessoal, dando caráter solene a seu juramento ou a 
promessa por ele feita”.

No Brasil, um dos maiores críticos da maçonaria, por razões 
que não cabe aqui discutir, frei Boaventura Kloppenburg, no 
Capítulo VI do seu livro publicado em 1961 “A maçonaria no 
Brasil – Orientação para os católicos” afirma: “A maçonaria 
merece, sem dúvida, nossos mais vivos aplausos pelo fato de 
manter, intransigentemente, em repetidas e solenes declarações 
de princípios, a crença num Ser Supremo e mesmo na espirituali-
dade da alma e no primado do espírito sobre a matéria. Na vigo-
rosa afirmação deste princípio não podemos incriminar a maço-
naria; pelo contrário: deve merecer o nosso reconhecimento e 
louvor (nosso grifo)”.

Há de se considerar, ainda, que a maçonaria considera esta 
crença em um Ser Supremo como uma doutrina Teísta, tendo 
sido sufocada pelas discussões, a ideia do Deismo no seu seio. 
Albert Pike, autor de uma das mais impressionantes obras da 
maçonaria universal (Moral and Dogma of Freemasonry, 1871) 
afirmou neste mesmo livro que “A fé presente em um homem 
pertence-lhe tanto como a sua razão. No homem, o Divino está 
unido ao humano”.

Embora o filósofo espanhol Ortega y Gasset não tenha sido 
um maçom, permito-me repetir uma das suas famosas frases para 
fazer ilações com o que disse Pike: O homem é ele e suas circuns-
tâncias!

(Hélio Moreira, membro da Academia Goiana de Letras, 
Academia Goiana de Medicina, Instituto Histórico e Geográfi-
co de Goiás, membro do Conselho Federal do Grande Oriente 
do Brasil)
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Todos nós sabemos que a competitividade do mundo 
moderno a cada dia fica mais acirrada e não nos permite 
mais negligenciar pequenos detalhes. Agora, imaginem os 
grandes...

As estratégias que estão sendo adotadas pelas empre-
sas estão cada vez mais agressivas e focadas em um 
melhor desempenho das suas equipes para que todos cor-
respondam às expectativas do planejamento estratégico e 
dos investimentos que são direcionados para suas forças 
de vendas.

No mundo corporativo a todo instante os (as) executi-
vos (as) de marketing estão estudando e buscando novas 
alternativas para tornar o portfólio de produtos da empre-
sa cada vez mais vistoso e competitivo. É evidente que 
isto é uma tendência natural do mundo moderno e dos 
avanços tecnológicos, pois fazem parte do processo da 
globalização, haja vista que esta tecnologia a cada dia está 
mais avençada e isto evidentemente que possibilita a cria-
ção de estratégias bem mais eficientes e eficazes para 
causar um poder impactante muito forte no público consu-
midor e assim despertar o desejo da compra.

No entanto, para que se busque um mercado mais com-
petitivo, as empresas vão precisar contar com pessoas que 
realmente sejam comprometidas com os resultados e, para 
tanto, precisam identificar nas suas equipes os profissio-
nais talentosos e com perfil de liderança, investindo nas 

suas aptidões e habilidades para que construam equipes 
que efetivamente assumam compromisso com os resulta-
dos da empresa como um todo.  

O mundo moderno não oferece mais espaço para ges-
tores com atitudes medíocres e facilmente identificáveis, 
pois estão sempre fazendo prevalecer da força do cargo e 
da autoridade que lhes é delegada para impor medidas às 
vezes abusivas e antipáticas para com os liderados.

Nestes modelos se enquadram alguns gestores autori-
tários que se mostram sempre com aquele “jeitão” incon-
fundível dos famosos “chefes mandões” que continuam 
insistindo e vivenciando uma realidade ultrapassada e que 
já não tem mais espaço nos dias atuais.

É evidente que este tipo de postura gera antipatia, des-
motivação e ruídos na comunicação, porque os liderados 
até acatam suas ordens, porém o fazem de má vontade e, 
quando isto acontece, compromete o desempenho da equi-
pe e, como consequência, os resultados demoram muito 
para acontecer.

Sabemos que este modelo de gestão é muito perigoso 
por ser fortemente negativo e, com certeza, compromete o 
sucesso de qualquer negócio, uma vez que este tipo de 
atitude não faz parte da essência de um verdadeiro “líder” 
e sim de um “chefe” que não justifica a posição que ocupa 
em relação aos resultados que a empresa espera dele e 
consequentemente da sua equipe.

Pessoas com grandes e importantes cargos precisam 
rever constantemente seus conceitos, pois é necessário 
que tenham consciência de que a gestão impositiva cria 
mal estar e descontentamento, uma vez que neste modelo 
o líder se mostra sempre soberano, absoluto e independen-
te, sendo focado unicamente nas suas diretrizes.

A vocês que lideram pessoas, sugiro que façam uma 
reflexão e procurem se adequar na dinâmica dos dias 

atuais, pois é fundamental que tenham consciência que 
dependendo das suas atitudes isto pode ter um reflexo 
muito forte nos resultados da empresa, sejam eles positi-
vos ou negativos. 

Em muitos casos a empresa perde bons profissionais 
simplesmente porque eles não conseguem vislumbrar no 
seu gestor alguém em quem possam se espelhar para o seu 
desenvolvimento profissional. 

Uma das principais características de um bom gestor é 
que ele se mostre sempre motivado para poder motivar 
sua equipe e, para manter-se motivado é fundamental criar 
um ambiente propício para que todos na equipe sejam 
estimulados a desenvolver esta capacidade, criando uma 
atmosfera propícia para que contribuam voluntariamente 
com os objetivos da equipe e da empresa como um todo.

Tenham sempre em mente que o líder deve trazer resul-
tados para a empresa, portanto, está sempre procurando  
motivar,  qualificar  e 

capacitar sua equipe para que todos atinjam um nível 
de maturidade que cheguem até mesmo a superá-lo em 
habilidades e conhecimentos. 

Contudo para que o verdadeiro líder conquiste sua 
credibilidade e dê sustentação ao seu modelo, é funda-
mental que procure trabalhar algumas habilidades, como: 
manter a equipe inspirada e focada em enxergar boas opor-
tunidades de negócios, ser ético e íntegro nas suas atitudes 
e ações, ter uma visão sistêmica, ou seja, enxergar o todo e 
não apenas um fato isolado, ter firmeza quando necessita 
tomar uma decisão, enfim, não comprometer sua credibi-
lidade pela insegurança ou fraqueza diante dos desafios.

Já disse com muita propriedade o General William 
Lyman Creech: “Não há pelotões fracos, apenas líderes 
fracos”. O mesmo acontece com uma equipe. Pensem 
nisso!

*Tomé Castro é consultor comercial 
e palestrante motivacional. 
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Ele acordara bem cedo naquele dia, e era num 
sábado. Imediatamente vieram à sua mente 
aqueles pensamentos novamente. Não 

chegavam a lhe causar temores, não o deixavam 
nervoso, mas traziam uma expectativa que chegava a 
ser angustiante. Sabia que após o almoço seria 
procurado por alguém e que partiria para uma 
experiência totalmente nova.

Sentou-se na beira da cama e continuou a pensar 
“Será que vale a pena?” Porque não lhe deram mais 
detalhes? Porque ao invés de lhe adiantarem alguma 
coisa séria, já que gostava das coisas bem explicadas, 
estava apenas ouvindo através de telefonemas, ou de 
algum amigo ou conhecido quando andava pelas ruas, 
piadas jocosas e sem sentido tais como que ele deveria 
levar milho no bolso, que teria que montar um 
determinado animal. Coisas tão esquisitas. Para que 
isso? Por acaso iria a algum circo? Achava que 
deveria ter tido aulas á respeito da filosofia daquela 
sociedade. que o receberia como um deles. Estava 
achando que estava prestes a viver uma aventura sem 
saber nada a respeito. Isso o intrigava. Para ele havia 
qualquer coisa de errado. Não podia ser assim.

Sempre tinha ouvido falar bem da honorável 
sociedade, coisas boas a seu respeito. Mas também 
tinha ouvido muita coisa ruim, contra. Havia inclusive 
pressão de membros de sua família para que não se 
envolvesse com aquelas pessoas.

Inclusive, há alguns meses havia dito à sua noiva 
que ingressaria naquela associação. Ela não gostou, 
franziu a musculatura da face, ficou quieta e como 
religiosa que era, foi logo falar com o seu confidente 
religioso e este inexplicavelmente, já que os 
religiosos por má programação de suas mentes 
sempre dizem horrores contra a tal sociedade, mas 
este disse a ela que não haveria problemas, que 
conhecia seu noivo, que era um homem íntegro e que 
sabia o que queria. Afirmou ainda que aquela 
sociedade não era contra Deus, conhecia-a muito bem 
e tinha certeza de que ela procurava o bem da 
humanidade e investigava a Verdade.

Continuou a pensar. Havia ainda uma razão muito 
forte. Estava procurando buscar algo novo que 
preenchesse o vazio que tinha dentro de si e que vinha 
lhe causando um conflito existencial. As religiões não 
lhe deram as respostas necessárias. Elas não 
respondiam a uma série de questionamentos. A 
civilização está em crise, abandonando velhos 
paradigmas e buscando novos. A tecnologia avançou 
demais e desintegrou valores antigos. O Homem 
estava tentando se reencontrar. Ele vivia dentro destas 
indagações

E ele se sentia inserido neste contesto, sabia que 
talvez por esta série de razões estivesse naquele dia 
ansioso, naquele estado de espírito. Um reencontro 
consigo mesmo, buscar e  atingir os aspectos 
transcendentais da existência era a sua esperança. 
Achava que aquela sociedade lhe daria uma nova 

oportunidade, e lhe traria muitas respostas.
Continuava a pensar “Não disseram um só palavra 

que lhe desse uma pista”. O amigo que o convidara a 
fazer parte da sociedade não lhe dissera coisa alguma. 
Gostaria de saber para que fosse mais receptivo aos 
ensinamentos que iria receber pelo menos uma 
direção, um trajeto, mas nada lhe foi revelado.

Um amigo que era contra a tal sociedade lhe 
dissera que teria que fazer um juramento. Que espécie 
de juramento? Seria magia? Seria uma lavagem 
cerebral?

Ou seria aquela ladainha longa e entediante que as 
religiões impingem aos seus fiéis? Seria um psico-
drama? Não seria exposto ao ridículo?

Lembrou-se que leu que grandes homens da 
humanidade pertenceram ou pertencem à sociedade. 
Pensou: Se eles o foram, se seguiram este caminho, 
também ele poderia segui-lo tranquilamente.

 Ai se sentiu pronto e preparado. Restava apenas 
aguardar o momento de ser procurado por alguém que 
viria buscá-lo.

Verificou o terno preto, a gravata preta conforme 
lhe instruíram, lustrou seus sapatos pretos, e assim 
vestido ficou calmamente ficou esperando...

Desde a hora em que havia acordado pela manhã, 
tinham-lhe passados centenas de pensamentos pela 
mente, milhões de fantasmas e ele sem querer já havia 
iniciado a catarse, que iria modificar sua vida.

Realmente à hora marcada, naquela tarde de 
sábado, alguém muito afável, com um sorriso sincero 
e acolhedor veio buscá-lo para a grande viagem, para 
a sua grande jornada; Sim, era o dia de sua Iniciação 
na Maçonaria...

Ir\ Hercule Spoladore

Loja de Pesquisas Maçônicas “Brasil”
 Londrina - PR

Geral
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Preambularmente
Adentramos à Instituição Maçônica e somos conduzidos a 

estágios consecutivos de aprendizado.
Do Aprendiz silente e observador ao Mestre especulativo e 

instrutor são várias idas e vindas em dificultosas viagens simbó-
licas.

Como a entendemos a Maçonaria por simbólica orienta-se, 
evidentemente, por símbolos.

Nesse sentido a imagem que a tudo reproduz deve ser com-
preendida como um símbolo, não há dúvidas.

E enquanto símbolo reproduz, em verdade, a aparência das 
coisas exigindo um aprofundamento em seu estudo.

Para esse estudo, inafastável, a presença da sensação huma-
na, da sensibilidade, obrigando-nos a distinguir resultados indi-
vidualizados uma vez que nossos equipamentos de medição do 
sensível não são homogêneos e dependem de vários outros fato-
res ligados aos nossos legados pessoais e influencias externas.

Podemos crer que, de uma maneira geral, a imagem nos 
chega como resultado de certa capacidade de observação, de 
nossa sensibilidade.

É através da imagem que alimentamos o pensamento e atra-
vés do pensamento que acessamos ao denominado conhecimen-
to e trabalhamos nossa percepção, memória, sensações, refle-
xões, intuições e capacidades.

Da visão iniciática.
Para a Maçonaria o poder dos homens é a força da terra e é 

preciso ir à terra refletir, dispor do que se pensa ter, do que sem-
pre se pensou ter, do que se pensou poder ter.

E essa é a primeira lição que a Maçonaria nos faculta no pri-
meiro dia de nossas vidas quando nos impõe refletir e intuir no 
ermo de nosso pensar.

Não são vãs as primeiras visões que nos concede a Maçonaria 
e nem os avisos sobre a efemeridade das coisas que nos cercam já 
que, compreendendo-as, as guardamos sem qualquer esforço por 
todas as novas idades que alcançaremos.

Aprendemos que é preciso conciliar ciência e fé, sabedoria e 
credo para que possamos conhecer nossos poderes e fazer brotar 
das entranhas da terra a nova vida.

Nos é dito, também em um primeiro momento, que se como 
homens sabemos sem crer de nada nos prestará a razão, no entan-
to, acabamos por perceber que se cremos sem saber nem a razão 
nos prestará.

Vemos que no principio do homem não há em si bem ou mal: 
há apenas o homem que desperta como nova consciência e, 
então, em dado momento, abastecido com o entendimento de 
dados externos que não lhe pertencem, ou melhor, não lhe per-
tenciam, crê que começa a “pensar”.

Se recebeu bom “combustível” arderá sem fazer “fumaça”, 
mas, se recebeu todo o resto daquele que pretendeu às cegas lhe 
abastecer, há que produzir somente o que pode produzir: o mal!

Este ou aquele homem são recebidos pela Maçonaria trazen-
do consigo a desilusão ou a confiança em si mesmo e, ao desper-
tar da primeira reflexão intuitiva, ambos, serão outra pessoa e 
precisarão aprender a ver para compreender seus deveres para 
consigo mesmo, para com a Maçonaria e para com Deus.

Para recuperar o tempo perdido, normalmente pela perda de 
foco entre a necessidade e o desejo, deve agora se calar e apren-
der a pensar para falar.

Assim, sem fala começam pela postura silenciosa a observar 
para pensar construindo pessoalmente a grande chave do templo 
interior em um árduo processo de investigação da verdade, de 
despojamento dos desejos fátuos que nos aprisionam unicamen-
te à matéria física pela armadilha do prazer.

Pretende-se uma volta à terra de forma triunfal, de pé, ressu-
reito, rasgando o véu que cobre a realidade, livre de todo o pre-
conceito que nos impedia de ultrapassar os umbrais do templo e 
que, até então, nos impedia de ver que toda a gloria sobre a terra é 
passageira e quão infelizes são aqueles que se expondo única e 
grosseiramente ao calor da fé, queimam-se, reduzindo-se a um 
amontoado de cinzas.

Enfim, para se ser verdadeiramente Maçom é preciso refletir 
e meditar diariamente, ano após ano, séria e profundamente, 
sobre os segredos e mistérios que importam em nos tornarmos 
Iniciados.

Em verdade, a Iniciação não nos traz sabedoria, nem nos abre 
as portas para um estado superior porque aqueles que pretende-
rem buscar a conhecimento e acesso para a sabedoria se obrigam 
primeiramente a buscar respostas interiores pelas abandonadas 
reflexão e intuição.

É preciso despertar a consciência adormecida e compreender 
os deveres do homem para com seus templos interiores para 
poder progredir aos estados superiores porque a primeira visão 
da verdade é fruto da iniciação pessoal de cada um de nós.

Vê-se, assim, que a Maçonaria se empenha unicamente pela 
causa maior de libertação dos homens pelos homens e pela felici-
dade humana prosseguindo em aumentar a tolerância e o respeito 
pelo direito da liberdade de consciência.

Não impõe a Maçonaria limites à livre investigação da verda-
de desde o limiar de libertação de cada consciência, porque se 

assim não o fosse estaria impondo a cada outro ser a angustia de 
se expressar pelo que ouviu ou leu e não pelo que extrai do seu 
mais recôndito interior segundo seu sagrado direito de ser livre e 
consciente de suas ações segundo sua capacidade de percepção.

A moral maçônica, adotada como sistema de difusão siste-
mática de ensinamentos consiste, como dito, tão somente em 
mistérios, segredos e alegorias que nos são revelados diretamen-
te por nossa compreensão a partir da livre investigação da verda-
de.

Conclusivamente
A importância maior de compreensão da imagem e conse-

quentemente seu simbolismo representativo está no fato que a 
compreensão plena de uma ideia, de uma palavra ou de um grupo 
de ideias ou palavras sempre será precedida de uma compreen-
são anterior de todos os símbolos referentes a essa ideia ou a essa 
palavra através da imagem.

Por isso toda imagem deve ser compreendida a fundo porque, 
diante da diversidade a que esta acometida a compreensão da 
imagem podemos afiançar que nós fazemos nosso mundo com as 
realidades que acreditamos existir.

Assim, vivemos em dois mundos: um que de fato dá origem a 
todas as aparências e outro, o nosso que está sempre se modifi-
cando, se corrigindo em suas percepções e juízos á medida que 
melhor percebemos as aparências.

É assim a imagem uma chave que nos liga a esses dois mun-
dos. Um mundo que devemos perceber, sentir, compreender e 
outro que resulta dessa relação subjetiva.

Em um desses mundos, de onde nos vem as imagens, sabe-
mos que existe uma imagem primeira, que denominamos de 
espontânea.

Chama-se assim, espontânea uma existência que se determi-
na por ela mesma existir.

É a imagem primeira! Pode-se determinar que existir espon-
taneamente é existir para si e por si.

Desse modo, uma única realidade merece assim o nome de 
espontânea: Deus!

Para nós, homens, essa existência espontânea inexiste fisica-
mente e a única realidade humana a que se aplica essa espontane-
idade é a consciência uma vez que a única maneira de existir de 
uma consciência é ter consciência de que existe por si só.

Porém, uma consciência age unicamente em si própria. Não 
tem existência externa.

Conosco, ocorre coisa semelhante: só temos consciência de 
que existimos á medida que nos conhecemos em condição de 
decifrar, compreender e perceber que existimos como consciên-
cia de existir. 

Finalizando, a imagem é então, consciência de alguma coisa 
decorrente de uma ou mais ações desenvolvidas com o fim de 
gerar conhecimento e em ultima análise percepção.

Reflitamos,

O Ritual dos mistérios

Advogado e Escritor

Geral

Por Rui Bandeira
A divisa utilizada pela maçonaria de língua 

inglesa (Brotherly Love - Relef - Truth; Amor 
Fraternal - Auxílio - Verdade) elenca as caraterísti-
cas indispensáveis à Instituição Maçónica.

O primeiro termo dessa 
divisa é o Amor Fraternal. Daí a 
corrente referência a que a 
Maçonaria é uma Fraternidade. 
Os maçons consideram-se 
unidos entre si por laços afeti-
vos similares aos que se tecem 
entre os irmãos de sangue.

O amor fraternal de alguma 
forma tem caraterísticas distin-
tas dos outros tipos de afeição, 
incluindo uma natural compo-
nente de emulação entre irmãos 
que, bem vistas as coisas, é 
essencial para o desenvolvi-
mento dos jovens seres e conso-
lidação da espécie.

Os forte laços afetivos entre irmãos coexistem 
com brigas, desacordos, marcação de territórios e 
de posições. O irmão mais velho tem que aprender 
a partilhar com o mais novo a atenção, cuidados, 
carinho e amor dos pais. Onde antes era rei e 
senhor vê depois um imberbe e indefeso ser, com a 
sua simples presença, a intrometer-se no seu espa-
ço e - pior! - a usurpar a maior parte da atenção e 
cuidados que antes eram só seus. No entanto, essa 
constatação e a aprendizagem a ela inerente não 
impedem o nascimento e desenvolvimento do laço 
afetivo fraternal. E, a seu tempo, o irmão mais 
velho assegura a função de desbravador dos cami-
nhos do mais novo e transmissor das experiências 
e descobertas por si vividas.

Por sua vez, o irmão mais novo cresce lutando 
para se igualar ao mais velho, para ser capaz de 
fazer o que ele faz, de conseguir o que ele conse-
gue. Menos alto, menos forte, menos ágil, porque 
mais novo, procura compensar a sua inferioridade 
determinando nichos onde consegue ser melhor 
ou ter mais habilidade que o seu parcei-

ro/adversário, o seu irmão.
A relação afetiva fraterna inclui uma mescla de 

cooperação, auxílio e cumplicidade com confron-
to e desafio. É assim que a Natureza propicia que 
os jovens seres simultaneamente criem as suas 
identidades e aprendam a viver e a cooperar em 
sociedade.

A relação afetiva fraterna, precisamente pela 
sua componente de emulação, 
é muito produtiva e eficiente no 
crescimento e aperfeiçoamento 
de todos os intervenientes. A 
emulação presente nessa rela-
ção afetiva faz com que cada 
um dos intervenientes queira 
ser melhor, enquanto simulta-
neamente auxilia o outro tam-
bém a melhorar. A competição 
na cooperação propicia o avan-
ço.

Quando um maçom trata 
um outro maçom por Irmão 
também se mostra presente 
essa componente da ligação 

afetiva fraternal. Ambos se auxiliam mutuamente 
a melhorar. Cada um procura ser melhor. E, ao sê-
lo, constitui exemplo para que os demais também 
o procurem ser, em sucessivo e permanente ciclo 
de motivação. 

O amor fraternal entre os maçons não é só - 
diria que nem sequer é principalmente - um conce-
ito de origem religiosa, no sentido de que todos 
somos criados por uma entidade superior. O amor 
fraternal dos maçons - tal como o que une os 
irmãos de sangue - é tecido de amizade, de coope-
ração, de auxílio mútuo, de cumplicidade, mas 
também de emulação, cada um procurando mos-
trar aos demais a sua evolução, o que aprendeu, o 
que conseguiu melhorar, ao mesmo tempo que 
contribui para a melhoria dos demais. E cada um 
progride mais em conjunto e por causa do conjun-
to. E cada um aprende que, quanto mais contribuir 
para o progresso de seu Irmão, mais ele próprio 
avançará.

http://mquintao.com.br/mquintao.asp
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As origens do obscurantismo consistem na força da autori-
dade colocada acima da verdade. Essa história pode ser 
analisada sob diferentes prismas. Na remota antiguidade, 

os fatos naturais eram considerados vontade dos deuses e todos 
os acontecimentos eram aceitos com temor.

No Egito, tudo dependia do filho do sol – o Faraó. Só ele e 
uma privilegiada casta sacerdotal podiam falar com as divinda-
des e traduzir seus decretos para o povo numa linguagem obscu-

ra. Quanto mais intrincado o 
sistema religioso e a multipli-
cidade de deuses, mais eles 
preservavam o alto clero. 
Akhenaton (Amenhotep IV) 
se opôs a isso e foi considera-
do herético, destruído e bani-
do dos registros históricos.
Na Grécia não foi muito dife-
rente: os oráculos ditavam as 
leis e a marcha dos fatos. Em 
Roma, os Césares era deuses, 
mesmo atolados no vício, na 
embriaguez ou acometidos de 
psicopatias.
Na Idade Média, pouquíssi-
mos podiam ter acesso ao 
conhecimento, pois uma casta 

monopolizava a verdade e ditava os costumes,  enquanto o clero 
filtrava a luz através dos empoeirados vitrais do interesse pesso-
al.

A Tragédia de Hipácia
A Biblioteca de Alexandria, fundada no início do século III 

a.C., no Egito, foi uma das mara-
vilhas do mundo antigo, mantida 
sob o patrocínio da dinastia pto-
lemaica. Os sábios da época 
armazenaram nela mais de 
800.000 rolos de papiro. Uma 
mulher, Hipácia (370 - 415 d.C) 
foi a última grande cientista em 
Alexandria encarregada de diri-
gir a biblioteca. Era filha de 
Thèon, filósofo, astrônomo, 
matemático e professor. Durante 
a infância, Hipácia foi mantida 
num ambiente de ideias e filoso-
fia. Estudou matemática e astro-
nomia na academia; religião, 
poesia, artes, oratória e retórica 
nas classes da biblioteca. Hipácia 

conhecia todos os sistemas de religião então existentes. Fisica-
mente, era uma mulher frágil e muito bela; Pela inteligência, 
Hipácia foi um marco na  história  da  matemática. Chegou  a ser 

equiparada a Ptolomeu, Euclides, Apolônio, Diofanto e Hiparco. 
Sua fama atraiu estudantes de todo o império romano – tanto 
pagãos como cristãos. Aos 30 anos de idade, tornou-se diretora 
da academia e da biblioteca em Alexandria. Por volta de 350 
d.C., o hoje chamado Códice Vaticanus, o Códice Sinaiticus e o 
Códice Ephraemi, copiados a mão pelos monges, fortaleceram a 
ideia de que toda a verdade e conhecimento necessários à huma-
nidade resumiam-se na nascente Igreja Católica. Nesse exato 
momento, um novo chefe religioso aportou em Alexandria: o 
bispo Cirilo, que ordenou a destruição de todos os monumentos e 
escritos existentes na academia e na biblioteca. Seguiu-se meio 
século de terror e perseguição e, no ano 412, , a ira do bispo Cirilo 
abateu-se sobre Hipácia que foi julgada por heresia. No entarde-
cer de um dia de outono, no ano 415, ela foi atacada de surpresa 
na rua por um bando de mercenários bêbados e enfurecidos. 
Arrastada para dentro de uma igreja, Hipácia foi cruelmente 
seviciada e torturada até a morte. Depois, esquartejada e dilace-
rada com conchas de ostras e cacos de cerâmica. Seus restos 
foram queimados em frente a Igreja e os ossos dados aos cães. 
Em 646  d.C. a  biblioteca foi  destruída num incêndio "aciden-
tal" cuja culpa a igreja de Roma e os revisionistas da História 
atribuíram exclusivamente aos árabes. Em reconhecimento por 
seus méritos, o bispo Cirilo foi "promovido" a Doutor da Igreja e 
canonizado em 1882. Hoje ele é o São Cirilo de Alexandria, tido 
como um  dos maiores liturgos da Igreja em língua grega.

A agonia do Languedoc
Por mais de 500 anos o establishment católico e monárquico 

gozaram de relativo sossego na Europa até que, no sul da França, 
floresceu uma cultura ímpar, trazida do Oriente Médio pelos 
Templários. Em Carcassonne, Béziers, Albi, e Toulouse surgi-
ram planos para a criação de uni-
versidades, academias e bibliote-
cas sob o patrocínio do conde 
Raymond VI de Toulouse, segui-
dor da fé cátara. O catarismo tor-
nou-se uma religião filosófica 
derivada das profecias de Manes. 
A palavra cátaro significa puro e, 
neste sentido, eles se inspiravam 
nos antigos essênios. No século 
XII, províncias inteiras do Lan-
guedoc praticavam o catarismo e, 
paralelamente à nova fé, tinham 
língua própria, a langue d'oc ou 
occitane. Desenvolveram uma 
agricultura mais adiantada basea-
da na observação da natureza, os 
cidadãos gozavam de maiores 
liberdades e o cristianismo era estudado em seus fundamentos. 
Ensinavam que a encarnação do Espírito do Cristo foi o real 
sacrifício simbolizado na cruz. No campo moral, afirmavam que 
o verdadeiro amor não é carnal, mas o transcendente, vindo da 

contemplação da mulher ideal intermediária entre o plano espiri-
tual e os homens.

O Papa temia que o catarismo se transformasse numa reação 
política contra a corrupção existente nalguns segmentos da hie-
rarquia eclesiástica. Em novembro de 1215 o Concílio de Latrão 
IV tomou as terras de Raimundo VI e Raimundo II de Trencavel. 
No mesmo ato, nomearam Montfort duque da Narbona, conde de 
Toulouse e visconde de Carcassonne e Rasez. O brutal Arnaud 
Amaury foi elevado a arcebispo militar de Narbona. Quatorze 
anos depois, o Concílio de Toulouse determinou: "Proibimos aos 
leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento, proibimos 
ainda mais severamente que estes livros sejam possuídos no 
vernáculo popular. As casas mais humildes lugares de esconderi-
jo, e mesmo os retiros subterrâneos de homens condenados por 
possuírem as Escrituras devem ser inteiramente destruídos.

Tais homens devem ser perseguidos e caçados nas florestas e 
cavernas, e qualquer que os abrigar será punido." (Tolosanum, 
Gregório IX, Anno Chr. 1229, Canons 14:2). Nesse mesmo Con-
cílio foi decretada a Cruzada contra os albigeneses ou cátaros do 
Languedoc. O lema dessa cruzada, criado pelo soldado Arnaud 
Amaury, era: "Matai a todos; Deus reconhecerá os seus". No dia 
22 de julho de 1209, um exército de bêbados trucidou a popula-
ção de Béziers, cristãos ou não. Em seguida, foi a vez de Carcas-
sone onde os cidadãos tiveram permissão de deixar a cidade com 
vida, porém nus e desapropriados de seus bens. Os conquistado-
res marcavam os corpos dos habitantes decepando uma orelha, 
cortando dedos das mãos, perfurando um olho ou cortando a 
ponta da língua. Então, enviavam esses mutilados a pé e sangran-
do para a cidade mais próxima como aviso de que o exército de 
Deus se aproximava. A parte mais civilizada da Europa foi entre-
gue ao saque de bandidos disfarçados em soldados de Cristo. 
Todo o Languedoc foi exposto a uma terrível agonia que a histó-
ria oficial tentou jogar nos porões do esquecimento até recente-
mente. Essas histórias, redigidas pelos cronistas entre 1180 até 
1230, fazem parte do chamado Ciclo do Santo Graal. Dizem as 
lendas que, durante o assalto das tropas à fortaleza de Montsegur, 
apareceu no alto das muralhas uma figura coberta por uma 
armadura branca. Os soldados recuaram temendo ser um guar-
dião do Santo Graal.

O obscurantismo no século XXI
Nos dias de hoje a força da autoridade é colocada acima da 

verdade e privilegiados filhos do sol se espalham pelos países 
ricos e pobres. Oráculos eletrônicos ditam leis e costumes e pou-
cos têm acesso às escolas, à cultura e ao conhecimento.

Em várias partes do mundo recrudesce o fanatismo religioso; 
a consciência política e cidadã é manipulada pelos meios de 
comunicação.

Escolham o epílogo.

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

Obscurantismo em três atos (mais o epílogo)
Por Irmão José Maurício Guimarães

Akhenaton

Hipácia 
Cruzada albigense

Geral

http://kanui.integracaoafiliados.com.br/scripts/click.php?a_aid=lsfcastro&desturl=http%3A%2F%2Fwww.kanui.com.br%2Froupas-masculinas%2F%3Futm_source%3Drise%26utm_content%3Dlsfcastro%26a_aid%3Dlsfcastro
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Em apenas um ano praticando natação, João Vitor 
Ribeiro da Costa, 10 anos, já possui 14 medalhas. 
Seus nados preferidos são crawl e costa. Nos últi-

mos dias, o nadador está sem treinar, se recuperando de 
uma lesão muscular no ombro. Se você percebe na foto um 
garoto completamente normal, acertou. João Vitor Ribei-
ro, além de nadar, estuda, brinca, vai a festinhas, enfim leva 
uma vida normal. Mas para seus pais, a história seria outra. 
Após três dias muito quieto em casa, urinando bastante e 
após uma dor abdominal, João Vitor, ainda com 05 anos de 
idade foi diagnosticado no hospital com diabetes tipo 1, 
havendo quase entrado em coma. Sua internação durou 09 
dias.

Quando receberam a notícia ainda no hospital, seus pais 
imaginaram um cenário do “fim do mundo”. Pensaram que 
a vida de seu filho havia acabado. A mãe pensou: “Meu 
filho irá viver isolado e jamais poderá participar de festi-
nhas infantis”. Grande engano. Ao sair da internação, João 
Vitor Ribeiro deu início a uma nova fase em sua vida. Com 
acompanhamento de Endócrino pediatra e Nutricionista, a 
vida de João Vitor é muito similar à de um garoto qualquer 
da idade dele. O que muda é que através das orientações 
médicas e sua disciplina, o João Vitor consome alimentos 
mais saudáveis do que as crianças não portadoras de diabe-
tes tipo 1. 

Explica a mãe de João Vitor, Monica Lira da Costa Ribe-
iro, que “antes das refeições é realizada a contagem de 

carboidratos que ele irá ingerir, e, com base no exame de 
glicemia que ele faz também antes das refeições, é feito o 
cálculo para definir a quantidade de insulina a ser aplica-
da”. Definido isto, é feita a correção através de insulina 
para manter o açúcar do sangue dentro ou bem próximo 
da normalidade. Ela conta que no início ficou com medo 
de errar o cálculo, havendo inclusive comprado balança e 
calculadora. Tudo era pesado e calculado para apurar o 
carboidrato a ser ingerido por ele. “Hoje, com a prática, 
calculo só de olhar a comida”, diz a mãe dele.

Detalhe importante é que quando é realizado o exame 
para medir a glicemia, caso o João Vitor apresente hipo-
glicemia (pouco açúcar no sangue), é necessário que ele 
tome algumas almofadinhas de mel. Após 15 minutos 
repete-se o exame e havendo normalizado faz-se o proce-
dimento acima. Não é indicado fazer correções de insulina 
com o diabético apresentando quadro de hipoglicemia.

Mesmo seguindo as orientações médicas acima, veio a 
necessidade do esporte. Inicialmente, João Vitor Ribeiro 
praticava natação somente para ajudar no controle do dia-
betes. Mas há um ano começou a praticar natação em Vitó-
ria, e participou de seu primeiro Torneio de Natação em 
junho de 2013. Com os treinos seus tempos foram baixan-
do e a cada campeonato mais medalhas. Antes de se lesio-
nar, em 2014 conseguiu dois segundos lugares no nado 
crawl e dois primeiros lugares no nado costa no I e II Festi-
val Fac de Vinculados, que representa o Campeonato Esta-

dual.
Diz o nadador: “Nadar ajuda muito no controle da dia-

betes. Estou bem melhor que antes. A natação ajuda a bai-
xar minhas taxas de glicose e faz bem para minha saúde. 
Logo estarei de volta às piscinas. Espero um dia ser cam-
peão brasileiro e fazer parte da seleção brasileira de nata-
ção.” 

Vale citar que o medalhista olímpico Gary Hall Jr, e os 
brasileiros Fernando Scherer “o Xuxa” e a nova revelação 
na natação Matheus Santana são portadores de diabetes.

 

Saúde

João Vitor Ribeiro da Costa

Quem Somos Nós
No dia 06 de Outubro de 2012, nas dependências do Restau-

rante Pedra Bruta na GLESP, em São Paulo, foi oficialmente 
fundada a Associação de Médicos Maçons – AMEM-Brasil, com 
a participação de 14 médicos de diferentes potências e 4 não 
médicos, afinados com os ideais e propósitos da Sociedade.

Hoje, contamos com médicos maçons associados de 13 esta-
dos. Já realizamos vários Encontros Presenciais com uma parti-
cipação cada vez maior de seus membros.

A AMEM é uma sociedade para-maçônica independente, 
legalmente constituída, filantrópica e sem fins lucrativos, com 
sede na cidade de São Paulo, que deverá abrigar em suas fileiras 
médicos maçons de todas as Potências, indistintamente, objeti-
vando sua união fraterna e substancial, e deverá estimular a for-
mação de Filiais nos diferentes Estados da União visando ampli-
ar sua abrangência, porém preservando a sua unidade A AMEM 
deverá veicular informações de pesquisas médicas recentes, 
temas maçônicos e outros que possam envolver interesse da 
Sociedade e seus membros, veicular e estimular a filantropia 
dentro dos preceitos maçônicos a ser desenvolvida por seus 
afiliados, assim como ampliar o conhecimento maçônico entre 
seus associados.

Por diferentes razões surgiu o embrião da AMEM, fertilizada 
pelos ideais da Maçonaria, dos antigos Guerreiros Construtores 
Sociais, que influíam e modificavam os erros sociais no silêncio 
da discrição. O sucesso dessa Associação virá daqueles que tra-
zem dentro de si a verdadeira iniciação da Fraternidade. Objeti-
vamos renovar nos maçons este sentimento. Temos que fazer 
renascer o Guerreiro Maçom em cada um de nós e lutar a “boa 
luta”. Aceitamos hoje este desafio, junto com mais de 120 associ-
ados, poucos é verdade, mas é um começo, um embrião...

Solicitamos, portanto, e se possível, nossa divulgação entre 
os Médicos Maçons, e demais Maçons, de sua abrangência.

Nossa Missão
A Associação de Médicos Maçons – Brasil, ou AMEM – 

BRASIL, fundada em 06 de Outubro de 2012, é uma Asso-
ciação civil de âmbito nacional, com personalidade jurídi-
ca e forma federativa, uma entidade filantrópica e sem fins 
lucrativos, constituída de médicos maçons de todo territó-
rio nacional, oriundos de qualquer Obediência ou Potência 
Maçônica regular, e com duração indeterminada.

A AMEM-BRASIL tem por objeto social:
I) promover a união fraterna dos médicos maçons do 

país, de todas as Potências Maçônicas reconhecidas, com o 
objetivo de congregar a categoria no terreno científico, 
ético, social, econômico, cultural e maçônico para os servi-
ços médicos em geral. E para tanto:

a) contribuir para a elaboração da política de 

saúde e aperfeiçoamento do sistema médico assis-

tencial do país e maçônico, realizando acordos, 

convênios ou parcerias com pessoas jurídicas, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, desde 

que compatíveis com os princípios basilares maçô-

nicos.

b) orientar a família maçônica quanto aos proble-

mas da assistência médica, preservação e recupe-

ração da saúde;

c) utilizar de todos os recursos de comunicação a 

seu alcance para promover e divulgar conheci-

mentos humanos, em especial aqueles ligados à 

Maçonaria, à saúde e aos médicos;

d) defender, em juízo ou fora dele, os interesses de 

seus associados, desde que tais interesses possam 

ser caracterizados como coletivos ou difusos e 

possam acarretar benefícios diretos ou indiretos, 

para a classe médica maçônica, como um todo;

e) fomentar o ensino médico e maçônico entre 

seus associados;

f) editar publicações por conta própria ou por 

meio de terceiros, tais como: revistas, jornais, 

encartes, boletins e informativos, virtuais ou 

impressos, dirigidos à classe médica maçônica ou 

à família maçônica, com o intuito de divulgar os 

conhecimentos relacionados à Maçonaria, à saúde 

e de interesse da classe médica maçônica;

g) promover, quando possível, planos securitários 

e previdenciários para os associados e à família 

maçônica;

h) promover socialmente as minorias e excluídos 

priorizando o seu desenvolvimento, o combate à 

pobreza, dentro dos elevados princípios da Frater-

nidade Maçônica e Filantropia;

i) promover entre seus associados, a ética, a paz, a 

cidadania, os direitos humanos, a democracia, do 

livre arbítrio e de todos os valores universais maçô-

nicos.

Os ocupantes de cargos eletivos da AMEM – BRASIL, 

Assembleia Geral, Diretoria, Conselho Deliberativo e Con-

selho Fiscal não serão remunerados; igualmente não serão 

distribuídos, sob nenhuma forma, lucros, vantagens ou 

bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores.
Alfredo Roberto Netto

Presidente

AMEM-BRASIL - Associação de Médicos Maçons

www.viniltapetes.com.br
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Ir\Déo Mário Siqueira
ARLS Caridade e Esperança

deomasiq@hotmail.com

N
a cena musical brasileira de conteúdo crítico, 
lá pelos idos dos anos 60, após gravar seu 
primeiro LP e pô-lo à disposição do público 

consumidor, viu-se o citado menestrel ser chamado 
em altos brados numa rua qualquer de São Paulo por 
uma afoita fã que de olhos brilhantes declarou alto e 
em bom som: "Juca, comprei o seu disco; gostei 
muito". Sagaz como sempre teria o nosso artista dito 
então: "ah, foi você?!"

Vivi outro dia uma quase semelhante sensação ao 
ser abordado por determinado leitor muito 
qual ificado,  ao qual ,  pelo teor  da prosa, 
desagradaram certas imprecações cirurgicamente 
inseridas no meu texticulo - por ele considerado 
"longo"- cujos significados estavam na contramão do 
que espera o leitor d'O Malhete, público seleto e puro 
ao qual o adjetivo canalha, p. ex, soava ofensivo e 
fora dos costumes maçônicos...

Gelei de prazer e emoção ao me deparar com um 
leitor que, espontaneamente, assumia ter me dado a 
grande honra da leitura tão qualificada e digna e ai 
lembrei-me da historinha jucachaveana. Quase dei-
lhe um ósculo na bochecha, digo, face, mas me 
controlei por ter medo de estar furando fila ou 
quebrando algum protocolo, sei lá!

Li em algum lugar que o significado intrínseco do 
que é dito faz a quem ouve dar sentido ou razão ao 
que o foi. Tipo ouvir com ouvidos de ouvir ou ler com 
os neurônios censores mais distante dos tempos de 
inquisição. Li também que quando um dos tais está se 
sentindo oprimido, pode-se taxar como perjuro a 
negação do apoio obviamente percebido. Mas como 
sempre, na prática a teoria é outra coisa, of course.

Longe vai o momento em que Zaqueu foi 
convidado por ELE para descer da árvore e unir-se 
aos "pescadores de homens" numa alegoria ainda 
pouco percebida e menos ainda aplicada por quem, 
mantida a devida distância, pode e deveria mas finge 
desentendimento ao supremo gesto.

Quanto aos textos publicados n' O Malhete, 
estimulo àqueles que nos honram com suas muito 
qualificadas visitas e leituras que cliquem em 
comentários e ali deixem bravamente opinião que no 
lugar, tempo e hora serão sempre benvindos, até 
porque, quem sabe eu fique sabendo que mais de um 
digno leitor tem lido os meus PEQUENOS 
TEXTOS...

A quem interessar possa quero informar que nada 
ainda foi definido à cerca do meu imbróglio e estou 
em cima da árvore na esperança de que, quem sabe, 
alguém desça de algum muro e me ofereça 
alternativa.

Quebrando o atual gesto que venho tornando de 
praxe, hoje sugiro que leiam e se deliciem com um 
livreto essencial aos que lidam com pessoas, 
comercialmente ou não, denominado "O corpo fala".

Saúde, força e SOLIDARIEDADE.
D€0 Mario

O debout do Juca
Crônicas

"No livro A escolha de Sofia, de Willian Styron, uma 
prisioneira polonesa em Auschwitz recebe um "presente" 
dos nazistas: ela pode escolher, entre o filho e a filha, qual 
será executado e qual deverá ser poupado. Escolhe salvar o 
menino, que é mais forte e tem mais chances na vida, mas 
nunca mais tem notícias dele. Atormentada com a decisão, 
Sofia acaba se matando anos depois.

Dilemas morais, como a escolha de Sofia, são situações 
nas quais nenhuma solução é satisfatória. São encruzilha-
das que desafiam todos que tentam criar regras para decidir 
o que é certo e o que é errado. Segundo pesquisas, raramen-
te usamos a razão para decidir se devemos tomar uma atitu-
de ou não. Analisando o cérebro de pessoas enquanto elas 
pensavam sobre dilemas, os pesquisadores perceberam 
que muitas vezes decidimos por facilidade, empatia ou 
mesmo nojo de alguma atitude. " (extraído de e-mail envi-
ado pelo irmão Arthur Aveline)

Meus irmãos, por vezes nos deparamos com situações 
que não sabemos administrar, as opções que se apresentam 
aos nossos olhos, carregam consigo as consequências que 
nem sempre conseguimos mensurar, por vezes cometemos 
equívocos em nossas decisões, mas só o fazemos por exer-
cemos o nosso Livre-Arbítrio sob os auspícios da Lei de 
causa e efeito.

O Livre Arbítrio se apresenta quando tomamos alguma 

decisão, até nas mais simples situações, desde a escolha da 
cor de uma camisa, pra qual time torcer, qual prato esco-
lher, etc., até as mais difíceis, como que profissão seguir, 
viver conforme ou a margem dos padrões sociais, opção 
sexual, religiosa, política, viver ou morrer, etc.. Neste sen-
tido, tomamos nossas decisões por entendermos, sob nossa 
visão, serem as que se melhor apresentam para a situação.

"Quando agimos impulsionados pelos princípios que 
nos orientam, agimos com a espiritualidade. Quando reagi-
mos instintivamente, com os ímpetos de nossos instintos, 
nosso comportamento é impulsionado apenas pelo nosso 
sentido animal, afinal, temos a dualidade dentro de nós, a 
espiritual, mental, e a instintiva animal. Assim, refreando 
as reações e, conscientemente, estimulando as ações, esta-
ríamos sempre fazendo o exercício do Livre Arbítrio para 
as escolhas mais elevadas e é este um dos sentidos da per-

manente tarefa de polir a Pedra Bruta." (extraído de e-mail 
enviado pelo irmão Nicolau Lutz Netto)

Difícil não ser tocado por fortes emoções ao contato 
com a narrativa de "A escolha de Sofia". Que decisão 
difícil, que decisão ingrata, que decisão cruel. Até numa 
decisão como essa, a personagem, dentro do possível ten-
tou agir com a razão, embora nenhuma decisão pudesse ser 
satisfatória, escolheu poupar o menino entendendo que ele 
teria mais chances de viver por ser mais forte.

Meus irmãos a simbologia da narrativa pode se apre-
sentar no cotidiano das nossas vidas. Decisões difíceis se 
apresentam a todo momento, tenhamos ou não consciência 
disso, e as vezes a ansiedade se apodera dos nossos senti-
dos, anula nossas defesas e nos leva a agir de forma irracio-
nal. Cabe a nós conhecermos nossas fraquezas e nossas 
fortalezas para sabermos lidar com elas.

No Templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga esta-
va gravada a máxima: "Homem conhece a ti mesmo". Esta 
é a eterna meta de todos nós.

A felicidade é um sentimento que desponta em nossos 
seres e deve ser multiplicada para ser fortalecida

A tristeza tem similar força e atingirá as proporções em 
que nossos pensamentos alimentem sua vitalidade.

a vida deveria ser sempre bela
como um canto entoado em capela
a felicidade se aproxima sem sentinela
invade noss'alma e se harmoniza com ela

 Com os melhores votos de Paz Profunda

Por Irmão Cláudio Américo
Loja Vera Lux Nº 127 - Maringá - PR

Cena do filme 'A Escolha de Sofia', do diretor Alan Pakula
que traz como protagonista Meryl Streep

A Escolha de Sofia

CALÇADOS
MASCULINOS

CALÇADOS
FEMININOS

ROUPAS
MASCULINAS

ROUPAS
FEMININAS

ACESSÓRIOS ARTES
MARCIAIS

LOJA OFICIAL

CLIQUE E COMPRE!

R$ 949,05 (5% de desconto) no boleto bancário, bankline ou 1x no cartão.

http://kanui.integracaoafiliados.com.br/scripts/click.php?a_aid=lsfcastro&desturl=http%3A%2F%2Fwww.kanui.com.br%2Fadidas%2F%3Futm_source%3Drise%26utm_content%3Dlsfcastro%26a_aid%3Dlsfcastro
http://www.americanas.com.br/produto/113289277/notebook-ultrafino-cce-com-intel-core-i3-2gb-500gb-led-14-preto-windows-8?opn=AFLACOM&epar=afilio


08 Setembro 2014

Américo Brasiliense de Almeida e Melo nasceu 
em Sorocaba-S P, a 8 de agosto de 1833, a fale-
ceu no Rio de Janeiro, a 25 de março de 1896. 

Diplomado bacharel em ciências jurídicas e sociais, 
em 1855, pela Faculdade de Direito de São Paulo, e 
recebendo o doutorado, em 1860, depois de ter advo-
gado algum tempo na Capital, transferiu-se para a 
cidade de Faxina (atual Itapeva), no interior da Pro-
víncia de São Paulo, onde já atuara, em 1857, como 
juiz municipal de órfãos.

Ao ingressar na política, elegeu-se deputado pro-
vincial, em 1858; depois foi deputado geral de 1867 a 
1870 e vereador de Capital, em 1878. Foi presidente 
da Paraiba permanecendo no cargo de 04 de novem-
bro de 1866 até 31 de outubro de 1867, e depois, por 
alguns meses, a 10 de março de 1968 assumiu o 
governo do Rio de Janeiro, mantendo-se durante 4 
meses no posto, deixando este último cargo por oca-
sião da queda do Gabinete presidido por Zacarias de 
Góes.

Com a ascensão do Partido Conservador, ele 
regressou a São Paulo e, juntamente com Luis Gama, 
Américo de Campos, Ferreira de Menezes e outros, 
fundou a Loja “América”, a 9 de novembro de 1868 
(havia sido iniciado na Loja “Amizade”). A partir 
dessa época, dedicou-se à propaganda abolicionista e 
republicana, tendo sido um dos signatários do Mani-
festo Republicano, de 3 de dezembro de 1870, e um 
dos participantes da Convenção de Itu, desempe-
nhando a função de secretário da mesa diretora dos 
trabalhos. Foi, ainda, criador do Partido Republicano 
em São Paulo e autor do projeto da Constituição Fede-
ral.

A partir de 1888 passou a lecionar na Faculdade de 
Direito de São Paulo. Proclamada a República, teve 
participação na comissão encarregada de elaborar o 
projeto da Nova Constituição. Nomeado governador 
do Estado de São Paulo, exerceu o mandato de 7 de 
março a 11 de junho de 1891 (foi o 3º governador) e a 

presidência do Estado (foi o primeiro com esse título, 
em S. Paulo) de 11 a 13 de junho e de 16 de julho a 15 
de dezembro de 1891, num período de gravíssimas 
agitações políticas.]

Em 1891 recusou convite para ocupar o Ministério 
da Fazenda.

Por ter-se mantido sempre fiel ao Marechal Deo-
doro da Fonseca, inclusive por ocasião do golpe de 
Estado de 3 de novembro de 1891 (quando Deodoro 
dissolveu a Câmara e o Senado), Américo Brasiliense 
acabaria se incompatibilizando com os republicanos 
paulistas, sendo obrigado a abandonar o poder, no 
Estado.

Ele sairia do ostracismo a 4 de novembro de 1894, 
quando, por decreto presidencial do marechal Floria-
no Peixoto, foi nomeado ministro do Supremo Tribu-
nal Federal.

Sua obra versa principalmente, sobre assuntos 
jurídicos, políticos e históricos.

Além disso, foi sócio do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de S. Paulo, professor substituto da Faculdade 
de Direito de S. Paulo, catedrático de Direito Roma-
no, em 1888, e de direito das Gentes e Diplomacia, 
em 1890, para cuja cadeira foi transferido. a) A. Oliy-
nik

Presidiu o Estado de 11 a 13/06 e de 16/06 a 
15/12/1891. Foi substituído, nas datas intermediári-
as, por Cerqueira César. Enfrentou um período de 
grandes conturbações em São Paulo. Coube a Améri-
co Braziliense promulgar a primeira Constituição do 
Estado. Abandonou o cargo antes de completar o man-
dato. Elaborou o primeiro projeto da Constituição 
federal de 1891. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, 
então Distrito Federal, no ano de 1896, quando ocu-
pava o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral. Sua obra versa principalmente, sobre assuntos 
jurídicos, políticos e históricos: “Os Programas dos 
Partidos e o Segundo Império”; “Elogios aos Paulis-
tas”; “Exposição de História Pátria”; “Lições de His-
tória Pátria”; “Jornal de Terentilho Arsa”.

Fonte: http://blog.msmacom.com.br/

O primeiro instrumento legal estabelecendo 
uma Escola Médica em São Paulo foi a lei nº 19, 
de 24 de novembro de 1891.
A lei foi sancionada pelo Presidente do Estado, 
Américo Brasiliense de Almeida Mello e refe-
rendada pelo Secretário do Interior, Augusto de 
Freitas Villalva.
A lei, reputada importantíssima pelo chefe do 
governo paulista, não encontrou espaço 
político para ser regulamentada.

Maçons Ilustres

www.digitronbalancas.com.br


09Setembro 2014

A
 história da humanidade, através dos tempos, sua 
evolução até os dias atuais, nos faz refletir a respeito 
dos acontecimentos que marcaram efetivamente a 

caminhada do desenvolvimento do homem, da sociedade, 
da ciência e tecnologia, da religião e do pensamento filosó-
fico e político. Sempre marcada por conflitos e guerras que 
perduram desde sempre, a índole humana necessita de 
conquistas territoriais, econômicas, culturais e políticas 
para satisfazer o seu ego e impor sua autoridade sobre o 
outro. 

Independente de convicção ideológica ou da fé religio-
sa que se pratica, sabemos existir aqueles que se identifi-
cam como evolucionistas ou como criacionistas no que 
tange à gênese do planeta e da espécie humana sobre a face 
dele, mas uma coisa é incontestável: três grandes “cor-
tes” ocorreram no decorrer dos vários milênios da nossa 
existência nesse “planeta azul”, iluminado e aquecido por 
uma “estrelinha” de quinta grandeza, fonte de toda vida, 
junto com a água, que nos mantém vivos no universo infi-
nito e devidamente equilibrado, no meio do nada, graças à 
força divina do Grande Arquiteto do Universo, e cientifica-
mente demonstrado pela Lei da Gravitação Universal de 
Sir Issac Newton: "a matéria atrai a matéria na razão direta 
das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias". 

O “Primeiro Corte” aconteceu há 2014 anos atrás com 
o nascimento daquele que seria o maior homem de todos os 
tempos, Jesus Cristo. Numa época politicamente conturba-
da com o domínio absoluto de um grande império, Ele veio 

para falar do amor pelo próximo, da fé, da caridade e da 
esperança, da prevalência de um único Deus, da existência 
da vida eterna ao lado do Seu Pai, mudando completamen-
te o conceito de religião vigente até então. Seus primeiros 
seguidores (cristianismo primitivo) foram perseguidos e 
sacrificados, suas ideias foram contestadas, mas hoje seus 
ensinamentos são seguidos por um terço de toda população 
mundial. Sua importância foi tamanha, principalmente no 
mundo ocidental, que a história foi dividida em antes de 
Cristo (a.C.) e depois de Cristo (d.C.).

Muitos anos depois, mais precisamente na primeira 
metade do século XX, ocorreu o que podemos dizer tratar-
se do “Segundo Corte” da história. A primeira guerra 
mundial (1914-1918), seguida da segunda guerra mundial 
(1939-1945) - (podemos dizer que uma foi continuação da 
outra). Durante esses anos de terror e ódio com milhões de 
mortes, entre 59 e 79 milhões de baixas humanas no soma-
tório das duas guerras juntas, aconteceram também os mai-
ores avanços tecnológicos, em todas as áreas das ciências, 
nunca vistos até então. Na medicina, na engenharia civil, 
naval, aeronáutica, mecânica, de comunicação, bélica, 
nuclear, etc., os avanços foram espantosos. Depois da 
Revolução Industrial (1760 e entre 1820-1840) o advento 
das guerras mundiais foi o propulsor do conhecimento 
científico que mais tarde traria as comodidades do mundo 
atual e o desenvolvimento das ciências biomédicas, crian-
do melhor qualidade de vida e elevando a expectativa de 
vida das pessoas. Afora toda barbárie que uma guerra pro-
duz, podemos dizer que o legado político, econômico, 
social, geopolítico, científico e tecnológico das grandes 
guerras foi muito importante para o estabelecimento da 
nova ordem mundial.

Agora, estamos tendo a oportunidade de verificar o 
“Terceiro Corte” na história. Num período de tempo bem 
menor vivemos a era da cibernética, das novas ciências 
como a nanotecnologia, a robótica, a engenharia genética, 
o desenvolvimento das células tronco, a produção de clo-

nes, a ciência da computação, a corrida espacial com seus 
satélites de múltiplas funções, inclusive militares. Estamos 
na era digital onde a tecnologia não avança mais em déca-
das e sim em alguns meses e até dias. A medicina é capaz de 
transplantar múltiplos órgãos e implantar dispositivos 
capazes de controlar o batimento cardíaco ou desobstruir 
uma artéria em qualquer parte do corpo de uma pessoa. 
Automóveis comandados eletronicamente, aviões cada 
vez maiores, mais seguros e rápidos, trens-balas capazes 
de viajar a centenas de quilômetros por hora, navios que 
funcionam como cidades flutuantes, armamentos cada vez 
mais letais e precisos, e toda uma gama de bens e serviços 
inimagináveis há poucas décadas atrás. Nunca a humani-
dade teve tanta informação a seu dispor.

Ao mesmo tempo a fome e a desnutrição degradam 
milhões de pessoas ao redor da Terra, o fundamentalismo 
religioso ameaça a paz em várias partes do mundo, a misé-
ria e o analfabetismo permeiam grande parte da população 
mundial, governos tiranos ainda impõem suas regras desu-
manas e mesmo nas democracias menos solidificadas a 
corrupção se alastra abalando a esperança e a dignidade do 
povo. A educação e a saúde estão fora do alcance da grande 
maioria da população. A escravidão moderna é uma reali-
dade em vários níveis e o menosprezo pela vida humana já 
se tornou coisa banal. A instituição familiar está carcomida 
enquanto os valores da sociedade estão cada vez mais fúte-
is, vulgares e supérfluos. O crime se apresenta como opção 
de vida e se autodenomina de organizado, distribuindo 
armas, drogas, prostituição e violência, trazendo o caos 
geral. A indústria bélica consome bilhões de dólares todos 
os anos, dinheiro suficiente para acabar com a fome no 
mundo. Há quem diga que estamos vivendo na “era de 
aquários”, ledo engano, precisamos urgentemente rever 
nossos princípios e promover o “Quatro Corte”, onde 
possamos viver de forma mais justa, harmônica e humani-
tária, à bem da paz mundial em geral e da nossa em particu-
lar. Será o antes e depois da bestialidade, da ignorância, da 
ganância, da intolerância e da imoralidade que assola o ser 
humano.  

Mestre Instalado

ARLS “Cavaleiros da Justiça”

acduri@hotmail.com

Geral

Desde os primeiros registros históricos sobre a Maço-
naria até os dias atuais, espírito da Sublime Ordem, seus 
símbolos, ritualística, nos dão conta de fortes conexões 
com o Judaísmo. Ao escrever sobre o tema "Maçonaria e 
Judaísmo: Influências?", o autor Irm.'. José Ronaldo 
Viega Alves apresenta nesta obra importantes esclareci-
mentos, perante muitas suposições, pressuposições e 
falhas recorrentes que se perpetuam quando se escrevem 
sobre a origem da Maçonaria e a sua herança hebraica. 
Questões de ordem ideológicas, teológicas e muitas 
vezes político administrativas, se "Operativa", ou 
"Especulativa", podem gerar certas confusões filosófi-
cas e levar a interpretações falhas e desentendimento. 

O assunto instigante é também delicado, pois traz 
lendas, fatos, hipóteses, documentos e algumas conclu-

sões acerca deste importante legado, 
com comentários que se abrem para 
novas pesquisas. Não se questionando 

a beleza ou a importância dos símbo-
los, lendas e palavras usadas, apenas a 
legitimidade do seu uso e de sua pro-
vável inserção nos Rituais Maçônicos.

O que fica claro neste livro é a 
busca da coerência e imparcialidade 
na análise das palavras hebraicas usa-
das em alguns Rituais Maçônicos. É á 
justaposição do que leu que chamou a 
atenção do autor lrm: José Ronaldo 
Viegas, e então, as suas dúvidas inicia-
is se transformaram em ideias e pensa-
mentos lógicos encerrados neste livro.

158 Páginas
Autor: Alves, José Ronaldo Viega
Editora A Trolha
E-mail: redacao@atrolaha.com.br
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Entre as montanhas sagradas do Pico da Bandeira
e a Pousada do Bezerra, Deus une a natureza e o 

homem, com o Rosto de Cristo estampado na montanha

DO BEZERRA
- Chalés com  frigobar e TV;
- Piscinas naturais, cachoeiras;
- Saunas, salão de jogos;
- Restaurante, Scot Bar;
- Passeios no Pico da Bandeira;
- Passeios no entorno do Parque;
- Passeios de Jeep 

www.pousadadobezerra.com.br

gerencia@pousadadobezerra.com.br

Fone: (32) 3747-2628
Fax: (32) 3747-2538

VENHA CONHECER O PICO DA BANDEIRA

A NATUREZA MAIS PERTO DE VOCÊ

A pousada mais próxima do Parque Nacional do Caparaó, a apenas 500 metros de sua portaria, é a Pousada 
do Bezerra. Localizada no município de Alto Caparaó, a 1.100 metros de altitude, e com um clima agradável, 
tipo o europeu. Com um total de 32 Unidades Habitacionais, a Pousada tem capacidade para receber 109 
pessoas, mantendo a sua qualidade no serviço.

Tive comigo, durante todo o tempo 
que encarei o desafio de escrever um 

livro com esta rica temá�ca, o 
obje�vo de fugir aos modelos que já 
estão por ai, ou seja, não ocupar a 

maior parte do livro atendo-me 
simplesmente a contar a história dos 
Judeus ou descrever seus costumes.

O Autor

www.pousadadobezerra.com.br
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Durante o "SERMAÇON", em Guarapari a expedi-
ção do International GOB Card, alcançou 25 mil 
irmãos que já receberam a nova e permanente identifi-
cação. 

No flagrante, o Grão-Mestre Américo Pereira da 
Rocha, comemora o fato ao lado do seu Adjunto 
Naeme José de Sá, do Grão-Mestre Geral Adjunto, 
Barbosa Nunes e dos Grão-Mestres Estaduais do Mara-
nhão e Piauí, José de Jesus Bílio Mendes e Francisco 
José, momento em que o Eminente Grão-Mestre do 
GOB Espírito Santo, agradeceu ao Soberano Marcos 
José da Silva pela disponibilidade, durante os três dias, 
do Analista de Negócios, Wellinton Prazeres, que foi 
um dos pontos positivos de muito interesse para mais 
de 150 irmãos que tiveram seus novos cartões.

O INTERNATIONAL GOB CARD 

COMPLETA 25 MIL NO SERMAÇON

Com a presença do Eminente irmão 
Amintas de Araújo Xavier, a Loja "Moral e 
Justiça", Oriente de Belo Horizonte, que 
tem como Venerável Mestre o irmão 
Roberto Soares Terra, em sessão magna 
pública comemorou 40 anos de fundação. 
Foram homenageados com a Comenda 
Apolônio Victor da Silva, o Sereníssimo 
da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência 
Mineira, irmão Celso Rafael de Oliveira, 
que também é Deputado Estadual, a Asso-
ciação de Acolhimento de Dependentes 
Químicos e Familiares do Espaço de 
Sobriedade e Paz, do Oriente de Governa-
dor Valadares, representada por Ana Mar-
tins e a Loja "Justiça e Caridade" do Orien-
te de Muzambinho representada pelo Vene-
rável Mestre, Raul Gonçalves de Melo.

Ao final, o Eminente Amintas de Araújo 
Xavier manifestou o seu reconhecimento 
pela importância da Oficina e da dedicação 
dos irmãos e cunhadas, cumprimentando a todos 
pelos 40 anos da Loja "Moral e Justiça", de Belo 

Horizonte e agradecendo as presenças de inúmeras 
autoridades da maçonaria mineira.

CALÇADOS MASCULINOS - CALÇADOS FEMININOS - ROUPAS MASCULINAS - ROUPAS FEMININAS - ACESSÓRIOS

CLIQUE E COMPRE!

R$ 949,05 (5% de desconto) no boleto bancário, bankline ou 1x no cartão.

Cerca de 800 pessoas, entre representantes das 
três vertentes maçônicas do estado, lideran-
ças políticas e representantes da sociedade 

civil, compareceram na noite desta segunda-feira 
(2) à sessão magna pública promovida pelo Grande 
Oriente de Santa Catarina (GOSC) em comemora-
ção ao Dia da Independência. O evento, que teve 
como tema central a Cidadania, foi realizado no 
Templo da Grande Loja de Santa Catarina, em Flo-
rianópolis e contou palestra do ex-deputado federal 
gaúcho Jarbas Lima.

A sessão, explicou o grão-mestre do GOSC, 
João Paulo Sventnickas, é realizada todos os anos 
em conjunto com Grande Loja de Santa Catarina 
(GLSC) e o Grande Oriente do Brasil - Santa Cata-
rina (GOB-SC) na semana que antecede o Dia da 
Independência. “Uma sociedade tem por obrigação 
celebrar sua pátria e cultuar seus símbolos naciona-
is. Neste sentido, já é uma tradição promovermos 
esta solenidade, para a qual convidamos toda a 
comunidade a participar”. 

Presente ao evento, o presidente interino da 
Assembleia Legislativa, deputado Joares Ponticelli 
(PP), destacou que as entidades maçônicas sempre 
estiveram presentes em momentos importantes da 
história do país, como a proclamação da República 
e a abolição da escravatura e que ainda hoje elas 
vêm dando sua contribuição para o aprimoramento 
do processo democrático. “A Maçonaria sempre 

lutou pela liberdade e democracia e hoje reafirma 
seu compromisso com estes valores. Por isso esta-
mos aqui, para representar o Parlamento estadual 
diante desta importante mobilização cívica”.

Respeito às instituições
A escolha pelo tema Cidadania para a sessão 

magna, destacou o grão-mestre da GLSC, João Edu-
ardo Noal Berbigier, teve como referência a reali-
zação das eleições deste ano e chega para comple-
mentar a campanha intitulada Voto Cidadão, na 
qual a entidade  procura orientar a população sobre 
diversos pontos relacionados ao processo eleitoral. 
Entre eles, disse, a importância de que o eleitor 
saiba posicionar-se durante o pleito, escolhendo 

candidatos éticos e comprometidos com as leis. “O 
voto consciente é a ferramenta mais poderosa que 
temos para reabilitar a política e fazê-la ocupar um 
lugar de respeito em nossa sociedade, algo funda-
mental para a consolidação do estado de direito. E 
isto só é possível elegendo pessoas com responsa-
bilidade e ética”.

Membro do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul e ex-deputado estadual e federal pelo estado, 
Jarbas Lima afirmou que o ano também é oportuno 
para que a sociedade exija dos representantes do 
poder público um respeito maior com as institui-
ções do país. Para Lima, as interpretações da Cons-
tituição Federal emitidas pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) e as Medidas Provisórias editadas 
pela presidência da República, não passam de ten-
tativas de ocupar o papel do Parlamento em legis-
lar, práticas danosas para a manutenção do princí-
pio da separação dos poderes e do regime democrá-
tico no país. “Isso é um total escândalo, que precisa 
acabar. Precisamos ter respeito pelas instituições, 
preservando as atribuições de cada uma, pois não 
há como manter a democracia em um estado de dire-
ito sem preservar a separação dos poderes constitu-
ídos”.

Por Alexandre Back - Agência AL

Entidades maçônicas mobilizam-se por voto consciente

http://kanui.integracaoafiliados.com.br/scripts/click.php?a_aid=lsfcastro&desturl=http%3A%2F%2Fwww.kanui.com.br%2Fasics%2F%3Futm_source%3Drise%26utm_content%3Dlsfcastro%26a_aid%3Dlsfcastro
http://www.americanas.com.br/produto/113289277/notebook-ultrafino-cce-com-intel-core-i3-2gb-500gb-led-14-preto-windows-8?opn=AFLACOM&epar=afilio
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Câmara Municipal de Vitória realizou, na sexta-feira 
(29/08), às 18 horas, uma sessão solene para 
comemorar o Dia do Maçom. O evento foi proposto 

pelo vereador Hércules Bellato (PSB).
De acordo com a história maçônica, no dia 20 de Agosto 

de 1822 realizou-se uma sessão histórica na cidade do Rio 
de Janeiro, em que  o Irmão Gonçalves Ledo teria feito um 
discurso pedindo a Independência do Brasil ainda naquele 
ano.

Teria sido por impulso da sociedade maçônica que o 
Príncipe Regente Dom Pedro I teria proclamado a 
Independência do Brasil no dia 7 de Setembro de 1822 
(menos de um mês depois da grande reunião no Rio de 
Janeiro).

A data foi oficializada tornando o dia 20 de Agosto o 
Dia do Maçom Brasileiro. "É uma honra para esta casa 
estar prestando está homenagem pelos relevantes serviços 
prestados pela comunidade maçônica ao Brasil e ao 
Estado", ressaltou Bellato.

Confira a relação dos homenageados:
01 - Ericsson Marcel Salazar Pinto, 02 - Sérgio Dário 

Machado, 03 - Jonice Motta e Motta, 04 - Roger Gaggiato, 
05 - Nadir Reis, 06 - Adalto Beato, 07 - Boris Castro, 08 - 
Daniel Lira, 09 - Ney batista Coutinho, 10 - Emerson 
Gonçalves da Rocha, 11 - Sérgio Gianórdolli, 12 - Mardi 
Fernando Drummond, 13 - Eugênio Ricas Coutinho, 14 - 
Gilmar Guanandy Regio, 15 - Carlos Cézar Gonçalves da 
Rocha, 16 - Luiz Fernando Azevedo Delage, 17 - José 
Renato Valadares, 18 - José Rodrigues da Rocha, 19 - 
Dario Ângelo Baggieri, 20 - Anderson de Araújo Fanzeres, 
21 - Adrien Curcio Allemand, 22 - Carlos Alberto Conde 
dos Santos , 23 - Paulo César da Silva, 24 - Jorge Bessa 
Soares, 25 - Américo Pereira Rocha, 26 -  Aides Bertoldo 
da Silva, 27 - José Coimbra, 28 - Rene Reis Fernandes, 29 - 
Leila Rocha Induzzi, 30 - Edméia Bessa Soares, 31 - 
Henrique Hallemand, 32 - Alcy Ribeiro da Costa, 33 - 
André Reis Neves

O Irmão José Renato Valadares, presidente
da PAEL foi um dos homenageados 

COMPRE!

Cerca de 800 pessoas, entre representantes das três ver-
tentes maçônicas do estado, lideranças políticas e represen-
tantes da sociedade civil, compareceram na noite desta 
segunda-feira (2) à sessão magna pública promovida pelo 
Grande Oriente de Santa Catarina (GOSC) em comemora-
ção ao Dia da Independência. O evento, que teve como tema 
central a Cidadania, foi realizado no Templo da Grande 
Loja de Santa Catarina, em Florianópolis e contou palestra 
do ex-deputado federal gaúcho Jarbas Lima.

A sessão, explicou o grão-mestre do GOSC, João Paulo 
Sventnickas, é realizada todos os anos em conjunto com 
Grande Loja de Santa Catarina (GLSC) e o Grande Oriente 
do Brasil - Santa Catarina (GOB-SC) na semana que ante-
cede o Dia da Independência. “Uma sociedade tem por obri-
gação celebrar sua pátria e cultuar seus símbolos nacionais. 
Neste sentido, já é uma tradição promovermos esta soleni-
dade, para a qual convidamos toda a comunidade a partici-
par”.

Presente ao evento, o presidente interino da Assembleia 
Legislativa, deputado Joares Ponticelli (PP), destacou que 
as entidades maçônicas sempre estiveram presentes em 
momentos importantes da história do país, como a procla-
mação da República e a abolição da escravatura e que ainda 
hoje elas vêm dando sua contribuição para o aprimoramen-
to do processo democrático. “A Maçonaria sempre lutou 
pela liberdade e democracia e hoje reafirma seu compro-
misso com estes valores. Por isso estamos aqui, para repre-

sentar o Parlamento estadual diante desta importante mobi-
lização cívica”.

Respeito às instituições
A escolha pelo tema Cidadania para a sessão magna, 

destacou o grão-mestre da GLSC, João Eduardo Noal Ber-
bigier, teve como referência a realização das eleições deste 
ano e chega para complementar a campanha intitulada Voto 
Cidadão, na qual a entidade  procura orientar a população 

sobre diversos pontos relacionados ao processo eleitoral. 
Entre eles, disse, a importância de que o eleitor saiba posici-
onar-se durante o pleito, escolhendo candidatos éticos e 
comprometidos com as leis. “O voto consciente é a ferra-
menta mais poderosa que temos para reabilitar a política e 
fazê-la ocupar um lugar de respeito em nossa sociedade, 
algo fundamental para a consolidação do estado de direito. 
E isto só é possível elegendo pessoas com responsabilidade 
e ética”.

Membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul e 
ex-deputado estadual e federal pelo estado, Jarbas Lima 
afirmou que o ano também é oportuno para que a sociedade 
exija dos representantes do poder público um respeito 
maior com as instituições do país. Para Lima, as interpreta-
ções da Constituição Federal emitidas pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e as Medidas Provisórias editadas pela 
presidência da República, não passam de tentativas de ocu-
par o papel do Parlamento em legislar, práticas danosas 
para a manutenção do princípio da separação dos poderes e 
do regime democrático no país. “Isso é um total escândalo, 
que precisa acabar. Precisamos ter respeito pelas institui-
ções, preservando as atribuições de cada uma, pois não há 
como manter a democracia em um estado de direito sem 
preservar a separação dos poderes constituídos”.

Por Alexandre Back - Agência AL

Entidades maçônicas mobilizam-se por voto consciente

Geral
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O Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes compa-
receu ao XVI SERMAÇON, realizado no Espí-
rito Santo, na Colônia do SESC de Guarapari, 

de 22 a 24 de agosto, sob a coordenação e orientação 
do Eminente irmão Américo Pereira da Rocha e sua 
excelente equipe, contando com mais de 500 partici-
pantes, entre irmãos, sobrinhos e cunhadas da Frater-
nidade Feminina Estadual, presidida pela cunhada 
Leila Rocha Induzzi.

O evento foi marcado pela abertura muito prestigi-
ada e com uma mesa composta pelo Grão-Mestre Esta-
dual Américo Pereira da Rocha, Grão-Mestre Geral 
Adjunto, Eurípedes Barbosa Nunes, Grão-Mestre 
Estadual Adjunto, Naeme José de Sá, Presidente da 
Assembleia Estadual, José Renato Valadares, Presi-
dente do Tribunal de Justiça, José Olívio, Grão-
Mestres Estaduais do GOB Piauí e Maranhão, respec-

tivamente Francisco José Souza e José de Jesus Bílio 
Mendes e suas respectivas esposas presidentes das 
Fraternidades daqueles estados, Sônia Maria Barbosa 
e Elvira Maria Aguiar. Também o Soberano Grande 
Primaz do Rito Brasileiro Nei Inocêncio dos Santos, 
Grande Patriarca do Rito Adonhiramita, Florisvaldo 
Campos Xavier, Ministro do Tribunal de Contas do 

GOB, Célio Freitas, representando os Deputados 
Federais, irmão Luiz Alberto Conde, Grão-Mestres 
Honorários, Cecílio Andrade e Luiz Carlos Franco.

Duas excelentes palestras dos irmãos Daniel Frei-
tas Junior e Sérgio Oliveira Valentim, com os temas 
"Alcoolismo" e "Autoestima", encerrando-se o extra-
ordinário evento com uma noite musical e de grande 

alegria com o show do irmão maçom Altemar Dutra 
Filho, que a todos encantou e emocionou. Parabéns 
Grão-Mestre estadual Américo Pereira da Rocha, 
parabéns irmãos do Espírito Santo, parabéns acolhe-
doras cunhadas. O XVI SERMAÇON foi uma grande 
marca maçônica.

Fonte: http://www.gob.org.br/

GOB-ES realiza o XVI SERMAÇON
Geral

Na inesquecível noite de 03 de setembro de 2014 a Loja 
Maçônica “Fraternidade e Luz” nº 0623, do Oriente de Cachoei-
ro de Itapemirim, ES, sob a presidência do Ven.'. Mestr.'. Ir.'. 
Jairo Freitas Di Giorgio, abriu suas portas para comemorar os 
seus 116 (cento e dezesseis) anos de fundação, em esplendorosa 
Sessão Magna Festiva de Aniversário, oportunidade em que 
também recebeu a “COMENDA DA PEDRA FILOSOFAL”, a 
mais elevada honraria conferida pela Soberana Assembléia Fede-
ral Legislativa, sendo na ocasião  homenageados vários IIr.'. do 
Quadr.'. de OObr.'. com as medalhas de Benemérito Estadual da 
Ordem e de Grande Benemérito da Estadual Ordem.

Com uma frequência de mais de 100 (cem) pessoas que lota-
ram o Aug.'. Templ.'., da Ofic.'., tais como IIr.'., Cunhadas, 
Demolays, Sobrinhos e demais Convidados participantes da 
sociedade cachoeirense, também estiveram marcando presença 
o Sapientíssimo Ir.'. Ademir Candido da Silva, Presidente da 
Soberana Assembléia Federal Legislativa; o Eminente Ir.'. Amé-
rico Pereira da Rocha, Grão Mestre do GOB-ES que, aliás, muito 
tem prestigiado aquela Oficina; o Eminente Presidente da Pode-
rosa Assembléia Estadual Legislativa do GOB-ES, Ir.'. José 
Renato Valadares; o Presidente do Tribunal Estadual Maçônico 
de Contas, Ir.'. Alexandre Carvalho Silva; Veneráveis Mestres de 
várias Lojas e Deputados da SAFL e da PAEL, bem como o Ilus-
tre Ir.'. Emerson Gonçalves da Rocha, Corregedor Geral da 
Secretaria de Justiça  do ES, e as operosas Associadas da Frater-
nidade Feminina Cruzeiro do Sul – Departamento Social Femi-
nino,  de diversas Lojas.

A COMENDA DA PEDRA FILOSOFAL, recebida pela Loja 
Maçônica “Fraternidade e Luz” nº 0623, representa a maior 

condecoração concedida pela Soberana Assembléia Federal 
Legislativa, conforme afirmou o Sapientíssimo Ir.'. Ademir, 
Presidente daquela Casa de Leis do Grande Oriente do Brasil, 
sendo que, presentemente. somente 03 (três) Lojas Maçônicas, 
em todo o território brasileiro, foram distinguidas com essa hon-
raria, o que é motivo de  alegria e satisfação para todos os IIr.'. 
vinculados ao Quadr.'. da primeira Loja Maçônica criada no sul 
do Estado do Espírito Santo.

Encerrando a cerimônia, o Eminente Grão Mestre do GOB-

ES, Ir.'. Américo, proferiu eloquente discurso de saudação, tendo 
na oportunidade conclamado a todos os presentes para bem esco-
lherem seus candidatos nas próximas eleições, dizendo que a 
Maçonaria não está inerte, mas, sim, atenta a todos os movimen-
tos pelo bem estar do povo brasileiro.

Após os atos cerimoniais, foi servido um excelente banquete, 
com música ao vivo, onde todos se confraternizaram, fazendo 
reinar a PAZ, A HARMONIA E A CONCÓRDIA ENTRE 
TODOS OS PRESENTES.

ARLS “Fraternidade e Luz” nº 0623 comemora 116 anos de fundação

Por Ir\Ary Rabelo Paulúcio

Vista do secular e imponente Templo da ARLS Fraternidade e Luz em
Cachoeiro do Itapemirim - ES

Grão Mestre do GOB-ES Américo Pereira da Rocha; Pres. da 
PAEL-ES,  José Renato Valadares ; Pres. da SAFL  Ademir 
Candido da Silva; Dep. da PAEL-ES Pedro Turini; Ven. 
Mestre da “Fraternidade e Luz”Jairo Freitas Di Giorgio; Sap. 
Ir.'. e  Membro Ativo da “Fraternidade e Luz”Alcy Ribeiro da 
Costa; Dep. da SAFL Emerson Gonçalves da Rocha

http://www.dafiti.com.br/calcados-masculinos/sapato-social/?af=1294241758.sapatos_social13.728x90.masc&utm_source=1294241758&utm_medium=af&utm_campaign=Rise_728x90_masc&utm_content=728x90.sapatos_social13_Rise_728x90_masc&utm_term=sapatos_social13_Rise_728x90_masc&a_aid=lsfcastro&a_bid=ee026dcd

