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A primeira composição que ele fez para uma ocasião maçônica foi a cantata "Fesellenreise - K. 468", dedicada ao seu pai, 
também maçom; muitas outras seguiram-se a esta, como "Die Maurer Freuse - K. 471", "Música para funeral maçônico - K. 
477", "Canção para abertura e fechamento da Loja - K. 483 e K. 484", "Alma da criação - K. 429", etc.
No entanto, os iniciados na Ordem consideram como uma das suas mais belas produções maçônicas a Ópera "A Flauta 
Mágica", levando Goethe, após assisti-la, escrever "A maioria dos espectadores irão gostar, os iniciados na Ordem maçôni-
ca, como eu, irão entender o simbolismo que encerra esta peça" 
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Houve um speaker de futebol há algum anos que criou um bor-
dão, entre muitos, para informar   o tempo de jogo transcorrido 
nas pelejas por ele narradas. O tal bordão alardeava, precedido 
por uma estridente vinheta: “ O TEMPO PASSAAA...”.

E como passa, se no intervalo dos 86.400 segundos de um dia 
qualquer você fez a opção de colocar se por conta e risco da brisa; 
náufrago do que se preocupar ou livre da submissão ao stress 
remunerado. Todos os canais da maquininha de fazer alien pas-
sam a ser de um instante para outro seu refúgio e ópio, mas, como 
tudo tem seu preço, fica quase impossível ser abstêmio de tanta 
besteira, violência, incompetência e outras coisas mais. Sim, 
mesmo estando a gente em estado de altoftaime, os neurônios 
que ainda teimam em processar as baboseiras lhe impõem buscar 
entender as batatadas e escolhas inverossímeis atiradas na sua 

orelha e demais partes da cara.
Vale tudo para exibir o figurino politicamente adequado para 

mandar-nos os petardos (sem ofensa): “ o paciente com suspeita 
de ebola acaba de entrar para dentro da Fundação Getúlio Vargas 
em Manguinhos...”

A professora escolhida para ser homenageada ou destacada 
por conta do seu dia estaria “regendo seus alunos na execução 
d'Aquarela do Brasil”, embora o som criado pelas crianças (com 
muita propriedade) fosse acordes de AQUARELA de Toqui-
nho...

“As duas campanhas estão iguais empatadas”, observa o 
moço do terno de grife italiana...

“... o carro bateu de frente com um caminhão e morreram 4”, 
anônimos, ofecorce, até porque quem está ali sofazando-se não 
está nem aí para  a dor do outro, até que esse um seja-lhe informa-
do ser algum amigo ou parente...

“ muito bom jogador até porque chuta com os 2 pés”, tipo 
pebolim, engata um outro passageiro do expresso foquiocefe...

Quando imaginamos que o túnel acabou surje uma nesga de 
luz lá no fundo e o analista político escancara seu economês rico 
em marquetecher, forequeste, apegreide ou mesmo o pegreide...

Logo ali, lado a lado ao time joélzico vem os neo neo:  “o 
Ronaldinho gaucho ainda é um belo jogador...”, “... e chamar a 

árbitra de sapatona vai dar problema para alguém...”.
Certo, estou enchendo lingüiça com coisas sem nenhuma 

importância e nenhum mal causa dizer que “a equipe mineira é a 
mais bem colocada na tabela” na medida que a equipe carioca 
possa ser catalogada como “a mais mal colocada no mesmo cam-
peonato”; ou não?

Depois de convivermos com o dialeto (anti)funcional gerun-
dista criado pelas atendentes de teleMKT estamos vivenciando 
agora a propagação da extinção das locuções pronominais de 
outrora: estamos matando a ênclise, a próclise e a mesóclise 
simplesmente por que fica mais coloquial (sic) afirmar que o 
cidadão enforcou. A quem, nem cherloquerromes estaria interes-
sado saber. Alias, é deveras digno de análise mais profunda, não 
física, de onde vem e que obrigação temos nós que fizemos o 
Mobral de entender e responder a questões elaboradas neologís-
ticamente ou afirmativas fora de tempo e/ou do espaço, tipo, “se 
chovesse  o trânsito é caótico...”

Caso haja algum defensor arrebatado e do contra, peço que 
me procure, pois, como adiantei lá na frente (ooops) , estou em 
romenócingui e é só bater na porta que perguntarei “quem era e 
autorizarei dizendo alto e em bom som: BETWEEN!!!”

Ir\Déo Mário Siqueira
ARLS Caridade e Esperança

Or\ Jacaraipe - ES

deomasiq@hotmail.com

Aconteceu comigo. Estava saindo de uma consulta médica num 
certo edifício em Vitória quando uma velha senhora aproximou-
se de mim e meio sem graça perguntou: “Meu filho você pode me 
informar onde fica esse endereço?”. Olhei para o pedaço de papel 
e estava escrito o nome de um médico, o nome da rua e o nome do 
prédio onde está o consultório; “Light Tower”, sala número tal. 
Era justamente de onde eu estava saindo, mas aí eu pensei, por 
que “Light Tower”? Seria “Torre Luminosa”, “Torre de Luz”, 
“Torre Leve”, “Fortaleza Suave”? Enfim... Eu não consigo 
entender porque colocar nome no idioma inglês em um edifício 
comercial no Brasil. Será que dá status? Ou será simplesmente 
para confundir aquelas pessoas que mal falam e leem o portu-
guês?  

Ninguém sabe ao certo quantas línguas tiveram termos apor-
tuguesados desde o ano 218 a.C., quando os romanos aparece-
ram na Península Ibérica e começaram a formar o que seria a 
língua portuguesa. Sabemos que toda língua sofre influência de  
outras tantas, ainda mais em um país como o nosso formado de 
imigrantes de todos os recantos do mundo. A polêmica, entretan-

to, começa quando se questiona a real necessidade desses 
empréstimos. O estrangeirismo é um fenômeno linguístico que 
consiste no uso “emprestado” de uma palavra, expressão ou 
construção frasal estrangeira, em substituição de um termo na 
língua nativa. No caso da língua portuguesa, existem muitos 
estrangeirismos vindos da língua inglesa. Esse fenômeno é parte 
de um processo mais amplo de dominação cultural. A língua  
inglesa é a língua da internet, das tecnologias, dos mercados de 
trabalho, das empresas multinacionais, do comércio internacio-
nal, da informática, do cinema mundial, dos esportes internacio-
nais, da aviação, da navegação, dos encontros científicos e do 
turismo.

A adoção e o uso de palavras inglesas têm por fim conferir 
prestígio aos falantes de português, distinguindo-os socialmente, 
por meio de um sentimento de adesão e pertencimento a uma 
classe social supostamente superior. O ensino formal da língua 
inglesa no Brasil teve início com o decreto de 22 de junho de 
1809, assinado pelo Príncipe Regente de Portugal, que mandou 
criar uma escola de língua inglesa. Até então, o grego e o latim 
eram as línguas estrangeiras ensinadas na escola. No Brasil, as 
primeiras fundições modernas, o primeiro cabo submarino, as 
primeiras estradas de ferro, os primeiros telégrafos, as primeiras 
moendas de engenho moderno de açúcar, a primeira iluminação 
a gás, os primeiros barcos a vapor, as primeiras redes de esgoto 
foram, quase todas, obras dos ingleses. Embora o século XIX 
tenha sido marcado pela influência inglesa, será no século XX 
que o fenômeno da adoção de expressões do inglês se cristalizará 
na língua portuguesa.

Dentre todos os campos em que a língua inglesa é utilizada, 
talvez seja a área da informática e da tecnologia, numa acepção 

genérica, a que mais evidencia tal presença. E isso decorre do 
simples fato de que é, mormente, nos países anglófonos que 
ocorre a maior parte da produção técnico-científica atual. Algu-
mas das expressões que são utilizadas aqui vindas de outro idio-
ma são pronunciadas tais e quais o são no seu idioma de origem, 
já outras palavras sofrem modificações na sua pronúncia por uma 
questão de acomodação da linguagem, adaptando-as para uma 
pronúncia semelhante às palavras da língua nativa. Este outro 
fenômeno é popularmente chamado e aportuguesamento.

Não quero ser nacionalista ou um nativista radical, mas con-
venhamos, nominar edifícios e estabelecimentos comerciais na 
língua inglesa me parece um tanto exagerado. Não duvidem: se 
não for tomada uma providência por parte dos nossos legislado-
res e autoridades constituídas (em todos os níveis de governo, 
principalmente no nível municipal) logo teremos ruas, avenidas, 
praças, parques, monumentos, arenas esportivas, museus, esco-
las e teatros também com nomes em inglês.      

Vamos beber um drink? O look daquela moça está muito 
fashion estilo pop star. Eu fui na lan house para acessar a inter-
net e fazer um download do último hit daquela rock band.  
Você prefere produto light ou diet? No Shopping Center Mas-
ter Place existe um show room do Playstation. No outdoor 
estava uma bela top model fazendo fitness ao lado de um bad 
boy. Quando você for no fast food Mc Donald não deixe de 
provar o milkshake, o hamburguer, o cheesburguer e o hot-
dog, são deliciosos. O designer do carro Fusion da Ford é bem 
moderno. Vou te passar um e-mail, mas depois é melhor que 
delete. Na praia as garotas estão fazendo top less. Pra falar a 
verdade já estou com stress. Etc. 

Então pergunto: DO YOU SPEAK PORTUGUESE?

Texto e adaptação do Ir .’. Antônio César D. Ribeiro.      

Mestre Instalado

acduri@hotmail.com

R
ecebi de presente do conterrâneo Walter Alvarenga dos 
Santos, uma preciosidade publicada em setembro de 
1944, mês do meu nascimento, o que me transportou aos 

idos de 1954, quando pela primeira vez me chegou às mãos um 
exemplar de uma revista, através da gentileza do lojista de 
minha terra natal, Itauçu, João Drumond. É bem certo que os 
mais novos não conheçam a revista “Seleções de Readers 
Digest”, mas durante muitos anos era esperada todos os meses, 
como são hoje as revistas semanais. 

Criada em 1922, em Nova York, continua em circulação e é 
publicada em 35 idiomas, para assinantes de 120 países. No 
Brasil circula desde 1942. Seu objetivo sempre teve a intenção 
de educar e estimular a leitura, produzindo matérias leves e 
informativas, falando de assuntos diversos, conhecimentos 
gerais e biografias.

Sou muito grato às mais de mil mensagens recebidas quando 
da publicação do artigo “Poema de minha vida”, em 20 de 
setembro último, que procuro um por um agradecer e o faço 
com muito sentimento ao filho do “Belmiro Doceiro”, que 
durante 30 anos junto com sua companheira Maria Alves de 
Alvarenga, ele no Oriente Eterno e ela com 89 anos, não só 

levaram a alegria de um cidadão, mas a doçura do doce mais 
doce, produzido e lembrado até os dias de hoje pelos itauçuen-
ses que degustaram dos produtos de Belmiro Doceiro.

Agora tudo me vem à tona, quando o filho de João Drumond, 
advogado renomado ex deputado estadual e cidadão queridíssi-
mo na terra de pedra grande, Ciro Drumond, doou toda a cole-
ção de seu falecido pai a Walter Alvarenga dos Santos, irmão de 
Wilson Alvarenga dos Santos, casado com Lúcia Carvalhaes, 
três filhos e um neto.

Desta edição de setembro de 1944, retiro alguns parágrafos 
de um texto intitulado: “Sua voz exprime sua personalidade”, 
assinado por Hughes Mearns:

“Só ao compreendermos bem a importância e o valor do tom 
que damos às palavras, ser-nos-á, possível corrigir tais defei-
tos. Um simples “como vai?”, transforma-se em: “Simpatizo 
muito com você”, ou “vá para o diabo que o carregue”.

“Uma vez reconhecida a existência dessa dupla linguagem 
tão frequentemente usada, há que estudarmos os tons de voz 
indicados para cada ocasião. Os verdadeiros sentimentos que 
nos animam são algo de mais profundo. Precisamos usar de 
certa energia para trazê-los à superfície e recorrermos ao que há 
em nós de mais sincero para transmiti-lo às palavras que empre-
gamos comumente. Contudo, já que nos é tão importante man-
termos boas relações com as pessoas a quem queremos, vale a 
pena fazer o esforço.”

“A melhor maneira de expressar sinceridade, ao pronunciar-
mos certas frases e nos dirigirmos aos amigos, familiares e 
enfim, a seres humanos, e até aos animais, é baixarmos de leve o 
tom de voz, falando ao mesmo tempo, mais lentamente, irradi-
ando ondas de equilíbrio e paz. Na há nada como emprego deli-
berado de tom de voz simples e calmo para diminuir a tensão 

nervosa que às vezes nos domina em meio às atividades cotidia-
nas e logo se revela no modo por que falamos. Frequentemente, 
para um convidado, ou quem quer que bata à porta, tornamos 
nossa voz mais agradável que para os de casa, na conversa 
comum.”

“Os que melhor se entendem com as pessoas, especialmente 
crianças, são os que evitam a entonação medida de superiorida-
de. A linguagem dos sons já existia milhões de anos antes que os 
homens inventassem o emprego das palavras. Ainda nos pode-
mos comunicar uns com os outros através das barreiras dos 
vários idiomas. Uns compreendem a boa vontade dos outros, às 
vezes não entendam o sentido das palavras”.

Reafirma o autor da página “Sua voz exprime sua personali-
dade”, que pessoas que trabalham em obras sociais, dizem que 
ao acolher um necessitado, basta um sorriso, um gesto e algu-
mas frases pronunciadas num tom amável de boas vindas, para 
afastar apreensões e inspirar confiança.

Ouço ainda a voz serena e o porte diplomático de João Drum-
mond e vejo Belmiro Doceiro, anunciando em tom firme e 
alegre, do doce mais doce que saboreei em minha vida, conclu-
indo este artigo em homenagem aos dois, com esta citação:

“O uso consciente da linguagem do tom é extremamente 
proveitoso a todos os contatos sociais. A entonação de sua voz é 
uma das mais antigas heranças do homem. Procure familiarizar-
se com esta linguagem misteriosa que proclama ao mundo o que 
julgamos muitas vezes conservar em segredo. Modifique as 
suas conversas. Adquira uma nova voz. Procure convencer-se 
desta grande verdade. 

Sempre que não conseguimos expressar nossos verdadeiros 
sentimentos, perdemos qualquer coisa de infinitamente precio-
so”.

* Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral Adjunto do 
Grande Oriente do Brasil

Revista Seleções de Readers Digest

Grão-Mestre Geral Adjunto
do Grande Oriente do Brasil

«Sua voz exprime sua personalidade"
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A
 cidade de Salzburg, localizada na Áustria, 
perto da fronteira com a Alemanha, incrusta-
da entre as montanhas dos Alpes, é conside-

rada uma das mais bonitas da Europa; o turista que a 
visita pela primeira vez não deixará de ficar extasia-
do com a arquitetura das suas casas, das suas ruas e, 
principalmente, sua aparência de tranquilidade.

Para todos os lados que nossos olhos se dirijam, 

veremos montanhas, quase sempre cobertas por 
neve no seu cume e as geleiras que, ao se liquidifica-
rem, escorrem ladeira abaixo para formarem, aqui 
em baixo, na planície, o rio Salzach que cruza a cida-
de em toda sua extensão.

Não há como não se extasiar com a beleza dos 
seus múltiplos jardins, a visão romântica de muitas 
igrejas, quase todas seculares, com suas torres lem-
brando o estilo da época medieval, seus castelos, 
alguns suntuosos como o de Hohensalzburg, locali-
zado em posição proeminente, assombreando, como 
fazia há muitos séculos, os habitantes da cidade.

Suas alamedas, algumas estreitas e floridas, 
levam-nos, com pouco esforço imaginativo, de volta 
a um passado de quase três séculos; misturamos com 
o gentio do século XVIII, ouvimos o burburinho de 
carruagens e o tropel de cavalos nas vias pavimenta-
das de pedra. 

Se, nesta viagem, esperamos a chegada da noite, 
veremos os encarregados da iluminação daquela 
vila de dez mil habitantes, descerem em algazarra 
pelas ladeiras, empunhando tochas em suas mãos 
calejadas da labuta diária.

Neste ambiente bizarro e cheio de contrastes, 
onde o poder absolutista dos mandarins sobrepunha-
se à vontade de qualquer habitante, onde a promoção 
social era praticamente impossível e aquele que, 

embora tivesse algum mérito pessoal, não perten-
cesse à casta dominante, só atingiria posições de 
destaque se transigisse nos seus princípios para agra-
dar aos poderosos.

Neste local, onde a  vista circunvoava o roman-
tismo da natureza da região, no dia 27 de janeiro de 
1756 nasceu Wolfgang Amadeus Mozart, uma estra-
nha força que nasceu com a luz para resplandecer na 
escuridão dos costumes.

Seu pai, Leopold Mozart, foi um músico sem 
expressão, porém, percebeu que era o pai de um 
gênio e assumiu esta missão, desde os primeiros 
sinais do talento musical do filho, estando sempre ao 
seu lado, tanto na juventude como na vida adulta, 
passando a viver, daí em diante, praticamente, em 
função da sua formação.

Mozart viveu sua infância neste ambiente majes-
toso da natureza, em meio a jardins que emanavam a 
fragrância das flores trazida pelos ventos dos Alpes 
que corriam pela planície da Baviera.

Dedicava, praticamente, todo seu tempo em fun-
ção da música; aos cinco anos de idade já compunha, 
aos seis, fez sua primeira excursão à Corte de Maxi-
miliano III em Munique, onde se exibiu publica-
mente, aos sete, excursionou, durante mais de três 
anos, pela França e Inglaterra. (Mozart, K.Pahlen, 
Ed. Melhoramentos, 1991).

Por ser considerado gênio e precoce, Mozart era 
motivo de curiosidade cada vez mais aguçada nas 
cortes europeias, sendo, por isto, muito requisitado 
para viagens.

Em 1871, casou-se com Constance, que lhe deu 
seis filhos, sendo que apenas dois deles sobrevive-
ram; a luta pela sobrevivência era muito difícil, pois, 
Mozart nunca conseguiu um cargo público que lhe 
desse tranquilidade financeira para trabalhar com a 
sua musica.

Na sua peregrinação na busca de uma oportuni-
dade, teve que se humilhar, como registra a história, 
frente ao arcebispo Hieronymus Coloredo, gover-
nante de Salzburg, que o expulsou da sua sala; 
somente em 1787, quatro anos antes da sua morte, 
ele foi nomeado para o cargo de Real e Imperial 
Compositor da Corte, porém, com ordenado, até 
vexatório, para os padrões da época.

Mozart trabalhava até  14 horas por dia, compon-
do por encomenda, peças musicais, óperas, sinfoni-
as, além de se apresentar em saraus e concertos.

Foi nesta época que ele se aproximou de um 
grupo de pessoas que não aceitava a hegemonia do 
poder absolutista, discutiam e pregavam a vitória do 
espírito e do intelecto; estes homens, que vieram 
desempenhar uma grande influência na sua vida, 
eram livres e de bons costumes.

É de se ressaltar que pertenciam a esta classe de 
homens, algumas das grandes expressões da intelec-
tualidade da época, como Goethe, Schiller, Herder e 

Fichte. 
Eram os maçons! (Mozart, Alfred Einstein, Ed. 

Granada, 1971)
No final do ano de 1784, Mozart foi admitido na 

Ordem Maçônica em uma loja, de nome Benevolên-
cia, da cidade de Viena; a partir daí, pode-se verificar 
grande influência do simbolismo da Ordem na sua 
obra.

A primeira composição que ele fez para uma oca-
sião maçônica foi a cantata “Fesellenreise - K. 468”, 
dedicada ao seu pai, também maçom; muitas outras 
seguiram-se a esta, como “Die Maurer Freuse – K. 
471”, “Música para funeral maçônico – K. 477”, 
“Canção para abertura e fechamento da Loja – K. 
483 e K. 484”, “Alma da criação – K. 429”, etc.

No entanto, os iniciados na Ordem consideram 
como uma das suas mais belas produções maçônicas 
a Ópera “A Flauta Mágica”, levando Goethe, após 
assisti-la, escrever “A maioria dos espectadores irão 
gostar, os iniciados na Ordem maçônica, como eu, 
irão entender o simbolismo que encerra esta peça” 
(The Magic Flute, E. Batley, Ed. Dennis Dobson, 
1969). 

Nove semanas após a estréia desta ópera, no dia 5 
de dezembro de 1791, Mozart morreu, quase que na 
miséria (O último ano de Mozart, Robbins Landon, 
Ed. Nova Fronteira, 1990). 

*O Irmão Hélio Moreira é  membro da Academia Goia-
na de Letras, Academia Goiana de Medicina, Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás e do Conselho Federal da 
Ordem do Grande Oriente do Brasil.

Amadeus Mozart: A música e a Maçonaria, duas vertentes na sua vida
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V
imos recentemente na TV GOB as entrevistas dos 
Grãos Mestres Estaduais relativas aos problemas de 
crescimento e de encolhimento da Ordem nos diferen-

tes orientes da federação.
Pudemos notar, a partir das entrevistas, que o maior pro-

blema, ou seja, o abandono da Ordem é provocado por rever-
são de expectativas.

Cabe aqui uma digressão histórica que se refere especifi-
camente à Maçonaria Brasileira e não à Maçonaria enquanto 
instituição.

A Ordem surge no Brasil com DNA francês e em um fer-
vilhante momento político crucial para o futuro da colônia. A 
consequência imediata foi o seu envolvimento nos aconteci-
mentos que levaram à emancipação do Brasil. Posteriormen-
te, a sua história se confunde com a história do Brasil até pelo 
menos 1925, quando disputas internas provocam uma cisão 
da qual ela jamais se recuperaria. Isso, aliado à ação deletéria 
dos esbirros de Getúlio Vargas (que fechou as lojas e infiltrou 
as fileiras da Ordem) e uma segunda cisão na década de 70 
provocaram a debandada dos poucos irmãos que ainda nutri-
am veleidades políticas.

Aqueles que sobraram, preferiram refugiar-se no escuro 
da loja e insistir comodamente em que não se discute política 
ou religião em loja, algo que não fazia parte da tradição maçô-
nica brasileira. Passou a ser mais importante conduzir ritua-
listicamente a sessão, do que atuar na sociedade a exemplo 
dos nossos antepassados.

Mas, essa evolução histórica produziu uma situação 
esquizofrênica. Ora, a imagem pública da Maçonaria no 
Brasil é aquela representada pela presença marcante da insti-
tuição nos acontecimentos políticos e sociais mais importan-
tes da história pátria. A consequência imediata disso é que a 
expectativa dos candidatos (uma vez que se preservou a cul-
tura do segredo) é encontrar um grupo político aguerrido, 
voltado para a transformação da sociedade. A realidade, con-
tudo, é diametralmente oposta. As lojas desenvolveram uma 
cultura conservadora, reacionária e retrógrada. A alienação é 
a norma. O imobilismo a consequência.

Some-se a isso, a tendência natural de acomodação e a 
falta de estudo sério da nossa história.

Estão colocadas todas as condições para o desastre.

Mais um dado vem complicar ainda mais as coisas no 
caso específico do Grande Oriente do Brasil: diferentemente 
da matriz inglesa, o GOB abriga em seu seio sete ritos dife-
rentes: REAA, Moderno, Brasileiro, Emulação ou York, 
Adhoniramita, Schroeder e Escocês Retificado. Se por um 
lado é louvável a liberdade proporcionada pela instituição, 
por outro lado, ela se transforma em um balaio de gatos, onde 
cada rito puxa a brasa para sua sardinha, recusa-se a transigir 
e busca seu próprio crescimento sem considerar o interesse 
do conjunto. Rivalidades vêm à tona, traduzidas em disputas 
políticas e jogos de poder. Isso tudo complica a busca de uma 
solução para os problemas do encolhimento do número de 
obreiros, mas diríamos que nem tudo está perdido.

Naturalmente, uma solução exigiria mão firme dos Grãos 
Mestres Estaduais e do Grão Mestre Geral, assim como alte-
rações conceituais nos processos de recrutamento.

A primeira alteração seria transformar o processo de 
recrutamento. Seria recomendado às lojas uma posição proa-
tiva na sociedade, detectando potenciais membros e buscan-
do envolve-los e descobrir se eles não têm interesse em jun-
tar-se a nós. Isso caberia aos membros das lojas, nos mesmos 
moldes atuais.

O Grande Oriente produziria um material “didático” que 
permitisse às lojas conduzir seminários explicando a nature-
za da Ordem e de cada rito (considerando que existem dife-
rentes ritos em algumas cidades maiores) no caso de múlti-
plos candidatos, matéria esse que seria entregue ao(s) candi-
dato(s). Somente depois desse seminário ou esclarecimento 
sobre TODOS OS RITOS, o candidato preencheria um for-
mulário com os seus dados manifestando seu interesse por 
um determinado rito.

Também é urgente e necessário mudar a mentalidade dos 
padrinhos. Eles não precisam contar ao candidato como é 
uma sessão de loja, dar palavras, ensinar toques e palavras, 
mas também não podem ocultar tudo do candidato. Precisam 
deixar que o candidato à vontade para escolher (quando pos-
sível) o rito que melhor se ajusta à sua personalidade, depois 
que ele recebe o material “didático” com uma explicação 
detalhada da natureza de cada rito.

O padrinho não deve “puxar a sardinha” para o seu rito. 
Ele colherá os dados e os remeterá ao Grande Oriente para 
que este encaminhe o candidato à loja adequada.

O padrinho também deveria “abrir o jogo” com o candi-
dato, explicando a ele que atualmente a maçonaria está em 
crise, não tem mais a mesma pujança e espírito que tinha 
antes de 1927, mas que ela oferece as condições para que o 
candidato encontre outros maçons com boas intenções e 
junte-se a eles em ações específicas sobre a sociedade que 
não envolverão a Maçonaria enquanto instituição. Precisa 

salientar a importância do networking que a Maçonaria ofe-
rece.

Um segundo critério necessário é o critério geográfico, 
onde o candidato seria encaminhado PELO GRANDE 
ORIENTE ESTADUAL para iniciação na loja mais próxima 
de sua residência, no rito escolhido por ele. Isso facilita a vida 
do candidato nas grandes cidades e favorece o compareci-
mento à sessão.

Essas providências cobririam a questão da reversão de 
expectativa, uma vez que o candidato receberia todas as 
informações ANTES DE ENTRAR na instituição.

A segunda ordem de problema – o abandono por parte de 
companheiros e mestres – é um pouco mais complicado, 
embora também esteja ligado a uma reversão de expectativa.

Na Maçonaria, por seu sistema de progressão, o irmão 
está sempre esperando que no próximo grau as coisas 
mudem. Até chegar lá. Aí descobre que nada muda, se a loja 
é, por sua própria natureza, alienada ou entropizada. Se a loja 
se resume a ler atas, cumprir o ritual e comer pizza, chegará 
um momento em que o maçom bem intencionado se cansará 
e deixará a Ordem.

É preciso revisar as proibições de discussão política em 
loja, visto que o brasileiro cada vez mais participa da vida 
social e precisa desse exercício. O que se tem a evitar é a polí-
tica partidária, mas as grandes questões políticas precisam 
ser abordadas, sob pena de se ter sessões desinteressantes, 
maçantes e vazias.

As lojas precisam ter, NO MÍNIMO, ações beneficentes 
que mobilizem toda a comunidade da loja, envolva as cunha-
das e os sobrinhos e crie um senso de confraternização, de 
participação na sociedade. Os irmãos precisam ter 
ALGUMA COISA A FAZER JUNTOS que não seja limitar-
se a ler o ritual e comer pizza.

A visitação de lojas precisa ser incentivada para que o 
maçom adquira a consciência de que faz parte de uma rede 
poderosa que pode ser instrumentalizada. Precisa cultivar o 
networking que a visitação proporciona.

Essas providências podem não ser a resposta completa, 
mas pelo menos iniciaríamos uma ação voltada para a rever-
são da tendência atual.

Fonte: Bibliot3ca
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Bem conhecidos pelos maçons, o “REAA” é hoje um dos 
rituais mais praticados no mundo. Mas de onde ele vem? 
Para entender a origem dos rituais das lojas do Rito Esco-

cês Antigo e Aceito devemos abordar duas áreas intimamente 
interligados, a história e os “altos graus” que eles preferem cha-
mar de “graus adicionais”. A menção a esses graus adicionais é 
quase tabu em loja simbólica, porque a sua organização é hoje 
hermeticamente separada das Grandes Lojas. Mas, nem sempre 
foi assim. Ao longo do século 18, as lojas azuis irlandesas traba-
lhavam com muitos graus adicionais e os comunicavam aos seus 
membros. A separação entre os três primeiros graus e todos os 
outros, na maioria dos países do mundo, ocorre somente depois 
de 1813, data essencial história maçônica. Por quê?

O século 18 além da Mancha
Durante a segunda metade do século 18, duas Grandes Lojas 

rivais compartilhavam a Inglaterra. Uma foi fundada em 1717. É 
a ela que devemos as Constituições de Anderson. A outra foi 
criada também em Londres, em 1751. Essa criação não foi ape-
nas o resultado de um cisma, porque os fundadores dessa segun-
da Grande Loja nunca tinham feito parte da Grande Loja de 
1717. Trabalhadores imigrantes irlandeses, de origens modestas, 
eles estavam convencidos de que seu rito era o único autêntico. 
Eles tiveram a brilhante ideia de se auto-denominar Grande Loja 
dos Antigos e atribuir à sua antecessora, a Grande Loja de 1717 o 
apelido de Grande Loja dos Modernos. Essas duas Grandes 
Lojas excomungaram-se reciprocamente por mais de sessenta 
anos, devido às diferenças entre os respectivos rituais, não só na 
Inglaterra mas também nas colônias inglesas na América que se 
emanciparam em 1776 para se tornar os Estados Unidos da Amé-
rica.

Note-se que as Grandes Lojas da Irlanda e da Escócia tinha 
relações apenas com a Grande Loja dos Antigos com a qual eles 
estavam de acordo para afirmar que os Modernos não respeita-
vam os Landmarks. As duas Grandes Lojas rivais decidiram se 
unir e fundaram a atual Grande Loja Unida da Inglaterra. O Ato 
de União foi assinado em Londres em 25 de Novembro 1813 e 
ratificado ao som de trombetas em 27 dezembro seguinte. Esse 
Ato decretava em seu artigo II: a pura maçonaria antiga consiste 
em três graus e não mais, aprendiz, companheiro e mestre, inclu-
indo nela a Suprema Ordem do Arco Real.

Fórmula admirável ilustrando o senso de compromisso e a 
falta de lógica britânica: existem apenas três graus … que são 
quatro. É que, para a Grande Loja dos Antigos, a de 1751, a Maço-
naria incluia não três, mas quatro graus, sendo o quarto o do 
Royal Arch.

O século 18 na França
Desde 1728 ou 1729, existia a primeira Grande Loja da Fran-

ça da qual ignoramos a data exata em que foi fundada. A Maçona-
ria francesa foi, então, ela também dividida. Em 1773, a maioria 
das lojas decidiu que os Veneráveis agora seriam eleitos, enquan-
to que antes, pelo menos em Paris, eles eram veneráveis vitalíci-
os. Uma minoria recusou esta nova disposição e sobreviveu 
como o Grande Oriente de Clermont. A maioria assumiu o nome 
de Grande Oriente de França, que existe ainda hoje. Diferente-
mente da Inglaterra, é uma modalidade administrativa a eleição 
do Venerável de Loja e não uma questão de ritual, o que separou 
essas duas Grandes Lojas na França.

Em 1782, o Grande Oriente da França criou uma Câmara dos 
Graus que enviará às suas lojas, antes da Revolução de 1789, o 
texto dos rituais com os quais ela concordava. A união das duas 
Grandes Lojas francesas será alcançado em 1799, mas durou 
apenas cinco anos. Para entender os motivos, precisamos voltar 
aos graus adicionais e à fundação do Supremo Conselho da Fran-
ça em 1804.

O século 18 no outro lado do Atlântico
No século 18, quando um Maçom recebia um grau adicional, 

ele tinha o direito de o transmitir a outro irmão. Na Europa, esses 

graus não estavam ainda constituídos em rito ou sistema, e não 
estavam sob a autoridade nacional com possibilidade de contro-
lar a sua evolução, com exceção do Grão Priorado da Helvetia 
fundado em 1779.

Um comerciante francês, nascido em Cahors por volta de 
1717, Étienne Morin, desempenhou um papel fundamental no 
desenvolvimento da Maçonaria em Bordeaux. Ele viajava com 
frequência entre a França e Santo Domingo, então uma colônia 

francesa. Ele recebeu em Paris em 1761 uma carta constitutiva 
que lhe dava o direito de atribuir os “graus sublimes” então 
conhecidos da primeira Grande Loja da França, onde ele fosse. 
Voltando a Santo Domingo, ele auferiu lucros com inteligência 
notável acrescentando outros graus que ele possuía e fundou na 
Jamaica em 1769 um Capítulo abrangendo um sistema de vinte e 
cinco graus que ele havia criado, a que chamou Ordem do Real 
Segredo. Morin morreu na Jamaica, em novembro de 1771. A 
Ordem do Real Segredo foi trazida para a América do Norte 
pelas mãos do braço direito de Morin, Henry Andrew Francken. 
Ele prosperaria ali por várias décadas, mas manteve-se desco-
nhecido na Europa.

A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi 
escrita em 04 de julho de 1776, na Filadélfia. A guerra durou seis 
anos. Em junho 1781 foi realizada uma reunião na Filadélfia, 
durante a qual Grandes Inspetores foram nomeados para super-
visionar a Ordem do Real Segredo em vários estados norte-
americanos.

Quando a revolta dos negros expulsou os colonizadores fran-
ceses de Santo Domingo, muitos se refugiaram na Carolina do 
Sul, em Charleston. Este pequeno porto na costa leste tinha, 
então, 16.000 habitantes, dos quis um terço de negros. Ali existi-
am como na Inglaterra duas Grandes Lojas rivais, os Antigos e os 
Modernos. Havia, igualmente, desde 1783 uma Loja de Perfei-
ção, desde 1788 um Grande Conselho de Príncipes de Jerusalém 
e um Consistório de Príncipes do Real Segredo fundado um 
pouco mais tarde, um Capítulo da Rosa Cruz de acordo com o 
rito do Grande Oriente da França e um Capítulo da Ordem Real 
da Escócia.

O Conde de Grasse-Tilly
Entre os refugiados franceses em Charleston em 1793 estava 

um francês 28 anos, o Conde de Grasse-Tilly, cujo pai, o almiran-
te de Grasse havia ajudado os americanos durante a Guerra da 
Independência. Com seu padrasto, Jean Baptiste Marie Delaho-
gue, o Conde de Grasse fundou em Charleston, em 24 de julho de 
1796 uma loja independente, La Candeur, que somente se filiaria 
à Grande Loja do Estado da Carolina do Sul (dos Modernos) em 
Janeiro de 1796.

No mês de novembro seguinte, chegaria a Charleston médico 
da Jamaica, Hyman Isaac Long, Inspector Geral da Ordem do 
Real Segredo, que tinha consigo um caderno dos vinte e cinco 
graus do rito. Ele estava morrendo e arruinado e a loja La Cande-
ur o ajudou financeiramente. Para mostrar sua gratidão, Long 
conferiu os graus do rito a alguns membros da loja La Candeur, 
nomeou-os Inspetores Gerais Adjuntos e criou sob a sua autori-

dade uma “loja” de Kadosh. Parece que essa 'loja' viria a se trans-
formar em Conselho de Príncipes do Real Segredo depois da 
morte de Long.

Em 04 de agosto de 1799, Grasse-Tilly demitiu-se da loja La 
Candeur e fundou uma nova loja, La Reunion Française sob os 
auspícios da Grande Loja dos Antigos. Esta era, de longe, a mais 
numerosa da Carolina do Sul, a que pertenciam os membros dos 
“altos graus” de Charleston, incluindo os Príncipes do Real 
Segredo, cujo Consistório tinha anteriormente sido fundado sob 
a autoridade de Filadélfia. É provável que discussões tenham 
ocorrido entre eles, Grasse-Tilly e Delahogue, mas nada sabe-
mos.

O primeiro Supremo Conselho
O que se sabe é que em 1 de Janeiro de 1803, o Supremo Con-

selho dos Estados Unidos anunciou sua criação de 31 de maio de 
1801 em Charleston por meio de uma circular enviada em nível 
mundial. Essa Circular listava os 33 graus de seu rito, sob a auto-
ridade de seus Soberanos, Grandes Inspetores Gerais, e afirmava 
que a Grande Constituição do grau 33 tinha sido ratificada em 01 
de maio de 1786 por Frederico II, rei da Prússia, então “Grande 
Comandante da Ordem do Real Segredo”.

Grasse-Tilly e Delahogue eram membros desse Conselho 
Supremo que lhes forneceu credenciais em 21 de fevereiro de 
1802. Graças a elas, retornando a Paris em 1804, Grasse-Tilly 
criou ali o Supremo Conselho da França. Imediatamente, algu-
mas lojas ditas “escocesas”, que não reconheciam a autoridade 
do Grande Oriente da França, colocaram-se sob a sua autoridade. 
Em outubro, elas se constituíram se em uma Grande Loja Esco-
cesa que se reuniu apenas seis vezes. Por meio de uma Concorda-
ta que ela assinou com o Grande Oriente da França, em dezem-
bro, essa Grande Loja desapareceu.

É no texto dessa Concordata que aparece pela primeira vez a 
expressão Rito Escocês Antigo e Aceito, expressão que perma-
neceu ignorada por muto tempo nos Estados Unidos.

A Concordata foi denunciada e o Supremo Conselho da Fran-
ça criou lojas azuis sob a sua autoridade. Mas era preciso distin-
guir o rito que essas lojas iriam utilizar nos graus simbólicos, e 
para fazer isso, elas adotaram, modificando pouco o rito da 
Grande Loja dos Antigos que os frances, retornando da América, 
haviam praticado.

Basta comparar as primeiras divulgações inglesas dos anos 
1760, Three Distinct Knocks e Jachin and Boax, aos rituais des-
sas lojas para encontrar sua semelhança e muitas vezes a sua 
perfeita identidade.

Antigos e Modernos, a eterna rivalidade
Quando o Grande Secretário dos Antigos, o pintor irlandês 

Laurence Dermott publicou em 1764 a segunda edição de seu 
Aimã Rezon, livro que é para usa Grande Loja o que o de Ander-
son é para a dos Modernos, vejamos como ele descreve o início 
de seus rivais:

“Por volta de 1717, alguns companheiros alegres que tinham 
recebido o grau de Companheiro (ainda que de maneira rudimen-
tar) resolveram constituir um Lodge para colocar-se em memória 
(fazendo) o que lhes havia sido ensinado anteriormente; ou, se 
isso revelou-se impossível, para substituir algo novo que poderia 
mais tarde passar entre eles por Maçonaria. Nesta reunião foi 
feita a pergunta: Alguém conhece o ritual de Mestre? A resposta 
sendo negativa, foi decidido, sem objeção, que isso seria sanado 
por uma nova redação … “

Na terceira edição, com seu senso de humor irlandês, Der-
mott adicionaria isso:

“Depois de observar durante anos os seus engenhosos méto-
dos para se mover, concluo que o primeiro foi inventado por um 
homem que sofre de dor ciática severa. O segundo por um mari-
nheiro muito acostumados ao balanço de um navio. E o terceira 
por um homem que, como uma piada ou porque ele havia bebido 
demais, costumava dançar um camponês bêbado.”

Artigo da Revista Franc-Maçonnerie |Novembro 2013 | Por Alain Bernheim | Tradução Irmão José Filardo
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Os dias de injeções de insulina para pessoas com 
Diabetes Tipo 1 podem estar próximos do fim. 
Cientistas norte-americanos da Universidade de 

Harvard garantem estar “à um passo pré-clínico de distân-
cia” da cura da doença. A partir de células-tronco, o grupo 
conseguiu desenvolver células beta - responsáveis pela 
produção de insulina no organismo - em quantidade sufici-
ente para realizar transplantes de células ou para fins far-
macêuticos. 

Ao contrário da diabetes Tipo 2, em que as condições 
desfavoráveis criadas por nós facilitam o aparecimento da 
doença, a Tipo 1 se desenvolve, na maior parte da vezes, 
durante a infância e é caracterizada pela destruição das 
células beta do pâncreas. 

Essa não é a primeira tentativa de recriar esse tipo de 
célula a partir de células-tronco. Também nos Estados 
Unidos, uma equipe dos Institutos Gladstone, na Universi-
dade da Califórnia em São Francisco, testou uma técnica 
que se mostrou capaz de repor as células destruídas pelo 
diabetes. O experimento foi aplicado em ratos e publicado 
no início deste ano. 

Contudo, o doutor Doug Melton, que conduziu os estu-
dos em Harvard, insiste que nenhum outro grupo conse-
guiu produzir células beta maduras adequadas para o uso 
em humanos. “A maior dificuldade tem sido alcançar a 
sensibilidade à glicose, células secretoras de insulina, e foi 
isso o que nosso grupo fez”, explica. 

A técnica desenvolvida por Melton já foi testada em 

camundongos diabéticos e as células 
geradas em laboratório funcionaram 
normalmente e praticamente curaram os 
animais da doença. “Nós demos às célu-
las três desafios com glicose em camun-
dongos separadamente e elas responde-
ram apropriadamente. Isso foi muito 
empolgante”, conta.

Novos testes estão sendo feitos em 
macacos e ainda não há previsão para 
testar a possibilidade em humanos, o 
cientista espera, contudo, que em pou-
cos anos o transplante já esteja disponí-
vel para portadores da doença. 

Entenda
A insulina é o hormônio utilizado 

pelo corpo para promover a entrada de 
glicose nas células. Essa, por sua vez, é 
a composição formada pela digestão 
dos açúcares no organismo. Após o 
contato com a insulina, a glicose é absorvida pelo sangue e 
usada como energia pelos tecidos. Daí, a importância dela 
para o funcionamento do corpo. 

No Tipo 1, a produção de insulina é insuficiente, pois as 
células sofrem destruição autoimune. Por isso, os pacien-
tes precisam de injeções diárias de insulina mimetizada 
para suprir essa carência.

Já a diabetes Tipo 2 está relacionada à obesidade, maus 

hábitos alimentares, sedentarismo e estresse. Apesar de ter 
sido por muito tempo ligada à pacientes obesos acima dos 
40 anos, ela é cada vez mais identificada em jovens. Os 
pacientes produzem insulina, mas a ação da substância é 
dificultada. Isso causa resistência insulínica, que ocasiona 
a hiperglicemia

Por Gabriella Pacheco - Saúde Plena.

O câncer de boca se caracteriza, na maioria dos 
casos, pelo descontrole na multiplicação das células que 
formam a mucosa da boca. Porém, embora esse proces-
so seja considerado maligno, se diagnosticado cedo, 
tem 100% de chance de cura.  

A cada 100 pacientes com a doença, 94 apresentam o 
tipo mais comum, o Carcinoma Epidermóide. “É mais 
comum aparecer no lábio inferior, assoalho da boca e 
borda da língua, mas qualquer área recoberta por muco-
sa pode ser acometida por esse câncer, que atinge mais 
homens com idade média entre 50 e 55 anos”, diz Celso 
Lemos, estomatologista da Faculdade de odontologia 
da USP.

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), 
ocorrem no Brasil aproximadamente 14.500 novos 
casos de câncer bucal por ano, com uma mortalidade 
anual de cerca de 5.500 pessoas. No entanto, esse núme-
ro poderia ser menor se a doença fosse diagnosticada 
mais cedo. 

“Pacientes que são diagnosticados precocemente 
tem chance de cura de mais de 90%, podendo chegar 
próximo dos 100% de cura. Porém, casos diagnostica-
dos tardiamente pioram bastante o prognóstico, diminu-
indo as chances de cura para 20%. Por isso o diagnósti-
co precoce deve ser sempre estimulado, com visitas 
regulares ao cirurgião-dentista', diz o especialista. 

Causa
Embora a causa seja desconhecida, existem fatores 

de risco envolvidos em cerca de 80% dos casos. São 
eles: o excessivo consumo de álcool e tabaco. Já o cân-

cer de lábio, está diretamente ligado à exposição solar. 
Vale ressaltar que 20% dos pacientes não apresentam 
fatores de risco e, mesmo assim, desenvolvem a doença. 

“Estilo de vida e hábitos alimentares saudáveis con-
tribuem com a diminuição da ocorrência do câncer de 
boca. Vários estudos têm demonstrado que uma boa 
higiene oral pode contribuir também com uma menor 
incidência desta doença”, diz Celso.

Sinais
Para ajudar no diagnóstico precoce, Celso dá algu-

mas dicas para que o paciente possa perceber que há 

algo errado em sua boca. “A lesão pode inicialmente se 
parecer com uma afta indolor que dura mais de 15 dias 
ou uma lesão na forma de uma placa branca também 
indolor. Áreas que apresentam aumento de volume 
devem ser investigadas por um profissional de Saúde”, 
diz o estomatologista. 

Se achar necessário, esse profissional da saúde 
poderá encaminhar o paciente a um estomatologista 
(dentista especializado em doenças que ocorrem na 
boca), que fará alguns exames (possivelmente uma bióp-
sia) para descobrir a gravidade do problema.

 

Serviço gratuito
A FOUSP mantém uma campanha permanente de 

atendimento a paciente com lesões orais suspeitas. O 
atendimento é gratuito e imediato, o diagnóstico é feito 
na própria faculdade e, se necessário, o paciente é enca-
minhado para atendimento médico.

Centro de Diagnóstico Oral em Estomatologia da 
FOUSP

Av. Dr. Lineus Prestes 2227 - Cidade Universitária – 
Butantã - São Paulo. 

Funcionamento: segundas e quartas a partir das 8 
horas da manhã com atendimento imediato, sem a 
necessidade de encaminhamento durante o ano todo.

Em outras regiões do Brasil, o paciente pode procu-
rar os CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas 
do Governo Federal) que possuem estomatologistas 
para o correto diagnóstico de lesões orais suspeitas.

Fonte: Saúde Terra

Segundo o INCA, 5.500 pessoas morrem de câncer de boca por ano, mas esse número pode ser menor se a doença for diagnosticada cedo

A lesão pode inicialmente se parecer com 
uma afta indolor que dura mais de 15 dias ou 
uma lesão na forma de uma placa branca 
também indolor

www.viniltapetes.com.br
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Por Roger Dachez - Tradução: José Filardo

Entende-se por “painel da loja” ou “tapete da loja,” o 
traçado simbólico que, na maioria dos Ritos, é 
colocado no centro da loja e muda sua composição 

de acordo com o grau em que a loja está trabalhando.  Isso 
se diz em inglês “tracing board“.  Essa última expressão 
também pode ser traduzida como “prancha traçada”, mas 
também e, sobretudo “prancha de traçar” – o que, no 
contexto maçônico francês refere-se a algo muito diferente  
[1]  e permite mais uma vez destacar as armadilhas da 
tradução do inglês maçônico para o Francês maçônico…

Assim é que a origem dos tracing boards é complexa.   
Não há nenhuma evidência, é claro, de que durante o 
período operativo houve alguma coisa parecida nas 
oficinas de trabalho que eram as lojas de canteiro de obra.  
Em muitos casos, como em York onde o traçado 
permanece, a loja se situava adjacente à câmara do traçado 
( tracing house ) no chão da qual se traçavam as plantas e os 
gabaritos.  A memória deste uso também pode explicar por 
que os tapetes de loja são colocados, com frequência sobre 
um tipo de xadrez de casas brancas e pretas, o “pavimento 
de mosaico” ( mosaic pavement ) denominação, ela 
mesma, enigmática e que cujo significado tem dado origem 
às mais diversas interpretações.   Da mesma forma, na 
Escócia, de onde nos vêm os mais antigos rituais 
maçônicos conhecidos até hoje (1696-1715), não parece 
ter existido um painel no centro da loja.   Este último não 
aparece e nos é iconograficamente conhecido apenas no 
final da década de 1730 e no início da década de 1740, na 
França assim como na Inglaterra.   A partir desta data, a 
documentação é bastante abundante e segura.

Deve notar sobre isso que os Antigos, a Grande Loja 
rival daquela de 1717 – conhecida como os Modernos - 
ignorava o uso do Painel.  O centro da loja correspondia 

nas lojas dos Antigos, a uma disposição específica, mas o 
painel não aparecia ali, enquanto que nos Modernos ele 
tornou-se um elemento essencial no centro da loja.   Daí o 
compromisso curioso da União de 1813: manteve-se o 
painel dos Modernos, mas não no centro da loja.   Ele era 
colocado de pé contra o triângulo do Segundo Vigilante.

Originalmente, temos numerosos testemunhos de que 
as lojas se reuniam em locais temporários, mais 
frequentemente em albergues, onde era traçado o painel 
sobre o solo, seja com carvão ou giz, que este era apagado 
ao final da sessão.   Mas desde o início da década de 1740, 

por conveniência, mas também para assegurar a realização 
de uma composição gráfica e simbólica sempre exata, 
tornou-se o costume de os realizar sobre suportes de 
madeira ou lona que se colocava sobre o solo durante a 
sessão.   Bem cedo no século XVIII, este costume se impôs 
universalmente e nunca mais foi revogado.

Nas últimas décadas, o uso apareceu na França em 
alguns círculos maçônicos – e em algumas lojas tornou-se 
mesmo um costume estabelecido – consistente em traçar o 
painel antes de cada sessão, da antiga forma, e 
considerando que este traçado simbólico “extemporâneo” 
é o único que pode realmente permitir abrir a loja.   Muito 
claramente, esta é uma manifestação simpática, mas 
bastante dogmática de uma forma de extremismo 
maçônico.

O que interessa é a composição do traçado que aparece 
sobre o painel.   É irrelevante que esse traçado seja 
renovado a cada vez, ou que ele figure, preparado 
antecipadamente e, assim perfeitamente realizado, sobre 
um suporte permanente.   Dizer que o traçado manual da 
loja é um ato quase sagrado que cria o ambiente da loja , 
como se ouve dizer com frequência, tem sua origem em 
uma visão quase mágica da abertura dos trabalhos, sobre 

um fundo de “guénonismo” de pretensão operativa – 
inclusive por meio de uma referência de fato irrelevante à 
prática “Compagnonica” da “arte do traço”.  Isso não 
provoca danos a ninguém, é claro, mas não deve ser 
considerado um procedimento mais autêntico nem mais 
“tradicional” que aquele consistente em se recorrer a 
painéis prontos.

Por outro lado, o estudo dos paineis, seus comentários e 
sua interpretação livre, mas baseada em referências 
consistentes são tarefas essenciais para a compreensão do 
corpo simbólico da Maçonaria e das lições que ela contém.  
Ao invés de gastar o tempo desenhando com mão 
desajeitada os paineis, muitas vezes incompletos ou 
arbitrários, é melhor gastar o esforço em uma prática muito 

antiga e lamentavelmente negligenciada, mas reintegrada 
em várias lojas da Grande Loja Nacional Francesa, 
principalmente no Rito Francês tradicional: a sessão em 
torno do “cavalete” (trestle board) de que temos muitos 
testemunhos iconográficos do século XVIII.  Os Irmãos, 
reunidos no centro da loja, estão em torno de uma mesa 
posta sobre um estrado e sobre o qual repousa o próprio 
painel – em vez de tê-lo colocado no chão como de 
costume.   Os Oficiais são colocados ao redor deste painel 
e os trabalhos decorrem sob a orientação do Venerável 
Mestre.   Podemos, então, analisar e comentar os 
diferentes elementos do painel que estão à frente dos 
Irmãos e alternar este trabalho com a citação e o 
comentário das Instruções que se relacionam a ele nos 
diferentes graus.

Entendemos, assim, por que no século XVIII, para 
designar o painel, se dizia simplesmente “a loja”. .

 [1]  Isto significa, em particular, o registro escrito dos 
trabalhos que o Secretário deve fazer aprovar na sessão 
seguinte. Quanto à “prancha de traçar”, ela qualifica aquilo 
sobre o qual o Mestre Maçom deve trabalhar.

 
Publicado originalmente no Blog do Irmão Roger Dachez

Painel da Loja de Aprendiz-Companheiro -(1744) Plano da Loja dos Antigos (1760)

http://www.bondfaro.com.br/celular-e-smartphone.html
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E
varisto da Veiga (E. Ferreira. da V. e Barros), poeta, 
jornalista, político e livreiro, nasceu no Rio de Janeiro, 
RJ, em 8 de outubro de 1799, e faleceu na mesma cida-

de, em 12 de maio de 1837. É o patrono da Cadeira n. 10, por 
escolha do fundador Rui Barbosa. Era filho do professor 
primário português, depois livreiro, Francisco Luís Saturnino 
da Veiga, e sua mulher Francisca Xavier de Barros, brasileira. 
Fez estudos com o pai e, a partir de 1811, cursou as diversas 
aulas régias da Capital, até 1818, trabalhando a seguir como 
caixeiro do pai. Em 1823 estabeleceu livraria própria, e dela 
viveu confortavelmente até a morte. A grande vocação política 
absorveu-o a partir de 1827, desde o seu ingresso no recém-
fundado jornal Aurora Fluminense, de que logo se tornou 
proprietário, escrevendo quase todos os artigos. Fundador da 
Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, 
empenhado na defesa das liberdades constitucionais como 
condição de existência da jovem pátria, criou um estilo e uma 
conduta de moderação combativa, conciliando o apego à 
ordem e ao decoro com as reivindicações liberais. Em 1830 foi 
eleito deputado por Minas, e sempre reeleito até morrer. Prota-
gonista destacado do Sete de Abril, tornou-se um dos pilares 
da situação durante as Regências, conduzindo a opinião libe-
ral, orientando-a entre os extremos, contribuindo decisiva-
mente para a defesa das instituições públicas, além de traba-
lhar para o desenvolvimento intelectual e artístico, aplaudindo 
e animando os jovens escritores. Saudou com entusiasmo os 
rapazes que realizaram a revista Niterói, custeando em parte 
os estudos de dois deles na Europa: Araújo Porto-Alegre e 
Torres Homem. Em 1832 deu o apoio do seu jornal às Poesias 
de Gonçalves Magalhães.

Deputado por Minas Gerais na legislatura de 1830-37, foi o 
artífice máximo da eleição de Feijó em 1835; separou-se logo, 
porém, dele e de outros companheiros de luta liberal. Desgos-
toso com a orientação autoritária do Regente, com a inclinação 
direitista de velhos correligionários como Bernardo Pereira de 
Vasconcelos e Honório Hermeto, fechou o jornal naquele ano 
e partiu para uma longa estada em Minas.

Foi membro do Instituto Histórico de França e da Arcádia 
de Roma. É o autor da letra do hino da Independência, musica-
do por Pedro I. Nos números da Aurora Fluminense a sua pro-
dução é de artigos e notas, ligados a acontecimentos da época, 
que comenta e frequentemente analisa à luz dos seus princípi-
os. No n. 32, por exemplo, ataca os falsos constitucionais, que 
aceitam teoricamente os princípios liberais, mas acham meios 
de combatê-los na prática, alegando inoportunidade e perigo 
das inovações, por falta de madureza do povo.E num artigo do 
n. 42 completa o quadro, mostrando que a boa organização 
política marcha lentamente, e só poderá realizar-se se os cida-
dãos se compenetrarem de que não há uma casta investida da 
atividade política; mas que esta se deve processar pela partici-

pação de todos, através do “poder invisível da opinião”, capaz 
de estabelecer o verdadeiro regime constitucional no Brasil. 
Traduziu grande parte da História do Brasil de Armitage.

As suas poesias, versos de circunstância, sem nenhum 
valor literário, só foram publicadas em 1915, nos Anais da 
Biblioteca Nacional, vol. XXXII.

Filho de um português mestre-escola (professor de escola 
primária), Francisco Luís Saturnino Veiga, chegado ao Brasill 
aos 13 anos, soldado miliciano na paróquia de Santa Rita, no 
Rio de Janeiro, depois nomeado professor régio de primeiras 
letras na freguesia de São Francisco Xavier do Engenho 
Velho. Passou a professor na Rua do Ouvidor, onde abriu uma 
loja.

Andou por Vila Rica em 1788 e 1789, deve ter conhecido 
alguns dos inconfidentes, pois recopiou as Cartas Chilenas de 
Tomás Antônio Gonzaga, publicadas meio século mais tarde 
por seu neto Luís Francisco da Veiga.

Casou com uma brasileira, D. Francisca Xavier de Barros, 
nascendo três filhos, dos quais Evaristo foi o segundo. Teve 
grande influência sobre seus filhos, sobretudo Evaristo, ótimo 
estudante que no Rio de Janeiro de D. João VI aprendeu fran-
cês, latim, inglês, cursou aulas de retórica e poética e estudou 
filosofia. Neste período adquiriu interesse por jornalismo ao 

visitar as oficinas da Impressão Régia, nos porões do palácio 
do Conde da Barca.

Quando concluiu os estudos, o pai já abrira uma livraria na 
Rua da Alfândega e os livros que trazia da Europa, tinha em 
Evaristo o primeiro leitor, o mais curioso. Seu projeto frustra-
do de partir para a Universidade de Coimbra encontrou com-
pensação na livraria do pai.

O HINO
Em 16 de agosto de 1822, escreveu o Hino Constituinte 

Brasiliense e o seu mais famoso “Brava Gente Brasileira”, 
publicado no jornal “A Tribuna”. A poesia ganhou notoriedade 
e foi republicado em jornais de São Paulo, Minas e outros 
Estados do Brasil. Em face desta aceitação popular, D. Pedro I, 
com a colaboração de Marcos Antônio Portugal, compôs uma 
música para os seus versos. Esta composição foi adotada como 
Hino Nacional Brasileiro até 1841, sendo substituída pelo 
atual de autoria de Francisco Manuel e Duque Estrada, durante 
as cerimônias de coroação de D. Pedro II, desde então passou a 
ser conhecida o como “Hino da Independência”. Um fato 
curioso é que o hino da independência possui mais versos em 
sua versão original que sua versão cantada.

O MAÇOM
Em 1º de maio de 1832, com 33 anos, conforme ata nº 37, 

do livro II  é iniciado na Loja Esperança de Nictheroy, perma-
necendo até o grau de Mestre Maçom e filiando-se, pouco 
depois, sem sair dela à Loja Comércio e Artes. Exerceu na 
Loja Comércio e Artes o cargo de 1º Vigilante, demitindo-se 
do cargo, em virtude de dois Irmãos do quadro ambicionarem 
o seu lugar.

A sua índole apaziguadora contribuiu para que ele, sem 
ressentimento, tomasse essa decisão.O seu maior adversário 
político foi José Bonifácio, que pertencia, também, ao quadro 
da Loja Esperança de Nictheroy. A Constituição do Grande 
Oriente do Brasil promulgada em 1833 não permitia que um 
maçom pertencesse, simultaneamente, a mais de uma Loja, 
em virtude disso e da sua posição contra as ideias  professadas 
por José Bonifácio, resolve optar pela Loja Comércio e Artes, 
onde permanece como obreiro até morrer. Em 1833, quando a 
Loja Comércio e Artes, cujo Venerável era o Cônego Januário 
da Gama Barbosa, se desligou do Grande Oriente do Brasil 
para filiar-se ao Oriente do Passeio, cujo Grão Mestre era o 
Senador Vergueiro, seu amigo e confidente, Evaristo foi 
encarregado pela Loja de redigir o seu Manifesto, explicando 
ao povo maçônico os motivos do seu desligamento. A Loja 
Integridade Maçônica, em 30 de setembro de 1837, quatro 
meses após o seu falecimento, prestou-lhe honras  fúnebres 
“vivamente magoada pela infausta morte do saudoso Ir.’. 
Evaristo Ferreira da Veiga, Cavalheiro Rosa-Cruz”, conforme 
consta do convite, determinando que a celebração das exéqui-
as à sua memória fosse feita com todo o aparato.

Fonte:msmacom.com.br

Maçons Ilustres

Evaristo da Veiga
(08/10/1789 – 12/05/1837)

CLIQUE AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=0E_Cg2-bm1c
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A Fazenda Ninho da Águia, do Alto Caparaó, nas Matas de 
Minas, foi a grande vencedora do Coffee Of The Year 2014 
(Café do Ano). O proprietário Clayton Barossa Monteiro 
comemorou ainda ter uma segunda amostra eleita como a 
sétima melhor do país.

O Café da Fazenda Ninho da Águia é da cidade de Alto 
Caparaó-MG, onde está localizado o Parque Nacional do 
Caparaó.

OS MELHORES
Os melhores cafés do Brasil, segundo votação do públi-

co no Coffee of the Year 2014 são:
1º Fazenda Ninho da Águia, região das Matas de Minas;
2º Fazenda Dona Neném, região Cerrado Mineiro
3º Fazenda S Judas Tadeu, região Chapada Diamantina;
4º Fazenda Santa Lúcia, região Cerrado Mineiro
5º Fazenda Recreio, região Sul de Minas;
6º Sítio Sto Antônio do Prado, região das Matas de Minas
7º Fazenda Ninho da Águia, região das Matas de Minas;
8º Fazenda Matinha, região das Matas de Minas;
9º Sítio Cahoeira, região Sul de Minas;
10º Fazenda Klem, Luisburgo, Matas de Minas.
Clayton Barossa Monteiro, da Fazenda Ninho da 

Águia, foi premiado duplamente. Ele teve duas sacas pre-
miadas. Além do primeiro lugar, o sétimo lugar foi dele.

Outra conquista para a região foi a Fazenda Klem, do 

produtor César Viana  Klem, em Luisburgo, que ficou em 
10º lugar.

O disputado concurso anual, em que o público escolhe o 
melhor café do Brasil, foi realizado durante os dias 15 e 18 
de setembro, como parte do Espaço Café Brasil, em Belo 
Horizonte (Minas Gerais), durante a Semana Internacional 
do Café 2014.

As dez melhores, escolhidas por um júri de especialis-
tas e Q-Graders, foram preparadas em método filtrado e 
ficaram durante o evento à disposição dos visitantes para a 
degustação às cegas (em garrafas decodificadas) gratuita-

mente. Um público animado e curioso provou as bebidas e 
escolheu as preferidas.

SUCESSO E VENDAS
Em 2013, Clayton Barossa Monteiro, da Fazenda 

Ninho da Águia, ficou com o sexto lugar no Coffee of The 
Year.

No ano passado, além de divulgar a qualidade diferen-
ciada de seus cafés, Clayton, após sua participação, conse-
guiu exportar 12 sacas de grãos catuaí vermelho e amarelo 
para a Austrália.

Ninho da Águia de Alto Caparaó - MG: o melhor café do ano

Geral

O empresário Jozimar Cazotto, residente na 
localidade de Piabas, no interior de Ibiraçu, é o 
mais novo irmão da A R L S Estrela de Ibiraçu. A 
Sessão Magna, que contou com a presença do 
Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha, foi 
prestigiada por IIr de 14 lojas da região e dos 
orientes de Serra, Vitória e Vila Velha.

O VM Silvério Guzzo conduziu a reunião e 
depois foi servido para os convidados, irmãos, 
cunhadas e sobrinhos, um ágape no salão da 
ARLS Rufino Manoel de Oliveira, em Aracruz, 
loja mãe da Estrela e em cujo templo a sessão 
foi realizada.

ARLS Estrela de Ibiraçu inicia novo irmão

INFORME PUBLICITÁRIO

Com todas as fotos, , registra-aqui disponibilizadas
das pelo Secretário Adjunto de Comunicação e 
Informática, Fernando Colacciopo, a quem agrade-

cemos, divulgamos que no Templo "Piratininga", no histó-
rico Grande Oriente de São Paulo, reuniu-se o Conselho 
Federal do Grande Oriente do Brasil, presidido pelo Sapi-
entíssimo irmão e Grão-Mestre Geral Adjunto, Eurípedes 
Barbosa Nunes, no dia 10 de outubro, como sempre faz 
anualmente, deslocando-se de Brasília para um Oriente 
Estadual. 

Todos os preparativos foram providenciados pela 
Comissão de Recepção, integrada pelos ilustres Conselhe-
iros Paulistas Bento Oliveira Silva, Carlos Frederico Zim-
mermann Neto, Eduardo Ferreira Telles, Estefan Kabbach, 
Jocelyn Mariano Silva, José Emilio Coelho Chierighini, 
Milton Carlos Paixão, Sidnei Conceição Sudano e Walter 
Alexandre Ferraz, com apoio integral e toda disponibilida-
de possível do Eminente Irmão Mário Sérgio Nunes da 
Costa, Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo, que 
colocou a sede, os funcionários e os secretários envolvidos 
com empenho máximo para o bom êxito, o que aconteceu 
em estado de espiritualidade, de ambiente maçônico e orga-
nização excelentes.

 Prestigiaram a reunião o Presidente da Assembleia 
Federal Legislativa, irmão Ademir Cândido, Presidente do 
Superior Tribunal Eleitoral, irmão Sérgio Ruas, e com 
especial gratidão de todos os presentes que o homenagea-
ram, a estimadíssima e honrosa visita do Sapientíssimo 
Irmão Cláudio Roque Buono, que durante cinco anos foi 
Grão-Mestre Geral Adjunto e presidente do Conselho Fede-
ral.

Grande número de Deputados Federais, Estaduais, 
Conselheiros Estaduais representados pelo seu Vice-
Presidente, comitiva de Ribeirão Preto que se fez presente 

para a posse do novo Conselheiro, Iracildo Gonçalves do 
Nascimento.

O Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes foi distinguido 
pelo Grão-Mestre Mário Sérgio Nunes da Costa com o 
Diploma de Honra ao Mérito e a Medalha Gonçalves Lêdo.

Todos os assuntos da pauta foram discutidos, votados e 
aprovados, ficando já marcada a próxima reunião, última 
do ano, no dia 05 de dezembro, a partir de 14 horas.

Todos os Conselheiros Federais presentes foram unâni-
mes em qualificar a reunião como uma das melhores em 
conteúdo e organização da história do Grande Oriente do 
Brasil, ressaltando a acolhida dos conselheiros paulistas, o 
apoio do Grão-Mestre Mário Sérgio e a oportunidade de 
rever e abraçar o irmão Cláudio Roque Buono.

A reunião presidida pelo Sapientíssimo irmão Barbosa 
Nunes, contou com as presenças dos seguintes Conselhei-
ros: Antônio José Rigueira, Bento Oliveira Silva, Carlos 
Frederico Zimmermann Neto, Eduardo Ferreira Telles, 
Hélio Moreira, Iracildo Gonçalves do Nascimento, Iran 
Velasco Nascimento, Jocelyn Mariano Silva, José Emílio 
Coelho Chierighini, José Evaristo dos Santos, José Walter 
Marques Faria, Maurílio Gomes de Oliveira, Milton Car-
los Paixão, Olavo Junqueira De Andrade, Raymundo Reg-
ner de Oliveira Filho, Renilson Ribeiro Pereira, Vicente de 
Paulo Azevedo e Waldemar Pereira Borges.

Fonte: Site do GOB

Conselho Federal da Ordem no Grande Oriente de São Paulo

https://plus.google.com/u/1/photos/112391001762225575181/albums/6070129806680144097
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Na tarde da quinta-feira, dia 28 de setembro de 1995, um 
grupo de Maçons visionários e comprometidos com a 
exaltação da cultura maçônica, membro da administra-

ção do Supremo Conselho do Grau 33° do REAA da Maçonaria 
para a República Federativa do Brasil, reuniram-se em sua sede, 
com a altruística ideia de criar uma Academia Maçônica de 
Letras. O seleto grupo estava composto pelos Ilustres e Podero-
sos Irmãos Venâncio Igrejas, 33°; Alberto Mansur, 33°; Luiz 
Fernando Rodrigues Torres, 33°; Geraldo de Souza, 33°; José 
Duba, 33°; José Ebram, 33°; Nilton Vieira, 33°; Adélman de 
Jesus França Pinheiro, 33°; Almir Pinchemel Rodrigues, 33°; 
Victor Ribeiro, 33°.

Fruto dessa memorável reunião foi a criação da Academia 
Maçônica Fluminense de Letras, que, desde seus primórdios, 
visa congregar intelectuais, livres pensadores, membros de 
Lojas Maçônicas, sem distinção de filiação quanto à organização 
a que pertençam, desde que estejam, comprovadamente, filiados 
e ativos, em uma Loja Maçônica Regular e, como tal, em pleno 
gozo de seus direitos maçônicos.

Sua primeira Diretoria foi eleita e empossada em 28 de 
setembro de 1995, composta pelos seguintes confrades e seus 
respectivos cargos: Venâncio Pessoa Igrejas Lopes - Presidente; 
Alberto Mansur – 1º Vice Presidente; Geraldo de Souza - 2º Vice 
Presidente; Luiz Fernando Rodrigues Torres – 1º Secretário; 
José Duba – 2º Secretário; Almir Pinchemel Rodrigues – 1º 
Tesoureiro; Adélman de Jesus França Pinheiro – 2º Tesoureiro; 
Morivalde Calvet Fagundes – Diretor Cultural; Victor Ribeiro – 
Diretor de Patrimônio; Nilton Vieira – Diretor Jurídico.

Nessa mesma sessão, também, foi apresentado e aprovado 
seu estatuto, posteriormente, registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas na Comarca da Capital do Rio de Jane-
iro, publicado no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro, no 
dia 03 de janeiro de 1996.

Por motivos alheios à vontade de seus membros, a, então, 
novel Academia, somente, voltaria a se reunir em 17 de abril de 
2001, presidida pelo 2º Vice Presidente da diretoria anterior, o 
confrade Geraldo de Souza, quando foi eleita e empossada uma 
nova Diretoria Executiva, composta pelos seguintes confrades: 
Presidente de Honra – Venâncio Pessoa Igrejas Lopes; Presiden-
te – Luiz Fernando Rodrigues Torres; 1º Vice Presidente – Alber-
to Mansur; 2º Vice Presidente – Geraldo de Souza; 1º Secretário 
– Lyrio Bravim; 2º Secretário - Juarez D'Ávila Rocha Bastos; 1º 
Tesoureiro - Adélman de Jesus França Pinheiro; 2º Tesoureiro - 
Joaquim Alves Barbosa; Diretor Cultural – José Duba; Diretor 
Patrimonial – Francisco Antônio Gonçalves Dias; Diretor Jurídi-
co - José Alves de Alencar. Na oportunidade, foram escolhidos 
novos membros, sendo eleitos e empossados, como Sócios Aca-
dêmicos, os confrades Lyrio Bravim, 33° e Juarez D'Ávila Rocha 
Bastos, 33°; como Sócios Efetivos, os confrades Joaquim Alves 
Barbosa, 33°, Francisco Antônio Gonçalves Dias, 33°, José 
Alves de Alencar, 33° (este, empossado na reunião posterior). 
Foi definida a titularidade de cadeiras e seus patronos. Tal reu-
nião, também, foi marcada pelas homenagens póstumas aos 
confrades Morivalde Calvet Fagundes e Almir Pinchemel, mem-
bros fundadores da Academia, que haviam passado para o Orien-
te Eterno.

O ano de 2001 foi rico em atividades, com a admissão de 
novos membros e a estruturação administrativa da Academia. 
Em 22 de maio, aconteceu sua 3ª reunião, quando foi proposto a 
criação de seu Regimento Interno e a preparação de um Registro 
Histórico do Supremo Conselho. Nessa mesma reunião, tam-
bém, foram eleitos e empossados novos confrades: como Sócios 
Acadêmicos, Jorge Luiz de Andrade Lins, 33° e José Linhares de 
Vasconcelos, 33°; como Sócio Efetivo, José Alves de Alencar, 
33°; como Sócio Correspondente, o Confrade José Augusto 
Bezerra, 33° (CE). 

Em plena atividade e em fase de expansão, em 19 junho, a 
Academia voltaria a se reunir, quando novos nomes foram esco-
lhidos para compor seus quadros. Para Sócio Acadêmico, o con-
frade Licínio Leal Barbosa, 33°, e para Sócios Honorários, os 
confrades C. Fred Cleincknet (Supremo Conselho EUA – Sul) e 
Robert O. Ralston (Supremo Conselho EUA – Norte). Para a 
categoria de Sócios Efetivos, foram admitidos os confrades José 
Soares Filho, 33°, João Alexandre Rangel de Carvalho, 33° e 
Rogério D'Ávila Rocha Bastos, 33°, além de Sócios Correspon-
dentes, com o ingresso dos confrades Aristóteles Lacerda Junior, 
33° (RS) e Walnir Goulart Jacques, 33° (RS).

Sua 5ª sessão se daria em 10 de julho daquele mesmo ano, 
quando foi aprovado um modelo de Ficha de Inscrição para os 
novos candidatos. Oportunidade em que, também, passaram a 
compor os quadros da Academia, na categoria de Sócio Acadê-
mico, o confrade José Fernando Miranda Salgado, 33°; na cate-
goria de Sócio Honorário, o confrade Don Diego Rodrigues 
Mariño (Supremo Conselho Uruguai). 

Meses depois, no dia 11 de dezembro, a Academia encerraria 
suas atividades em 2001, com mais uma sessão, quando o confra-
de Alberto Mansur solicitou seu desligamento do quadro, vagan-
do o cargo de 1º Vice Presidente, sendo eleito e empossado o 
confrade Geraldo de Souza, vagando, com isso, o cargo de 2º 
Vice Presidente, sendo eleito e empossado o confrade Jorge Luiz 
de Andrade Lins.

A Academia iniciou o ano de 2002 com a sessão realizada no 
dia 22 de janeiro, quando foi sugerida a criação de uma logomar-
ca da Academia e de diplomas para seus membros. Em 26 de 

fevereiro, voltaria a se reunir para sua 8ª reunião, quando foi 
deliberado valores de capitação e joia de admissão para seus 
membros. Em 30 de abril, em sua 9ª reunião, foi empossado o 
confrade Presidente Luiz Fernando Rodrigues Torres, em sua 
Cadeira de nº 04, e este empossou os demais confrades em suas 
respectivas Cadeiras, encerrando aquela sessão com a leitura de 
algumas biografias de patronos, por seus respectivos confrades.

Em 22 de junho de 2002 a Academia voltaria a se reunir, 
dando posse a mais alguns confrades em suas respectivas Cadei-
ras. Foram entregues diplomas aos recém empossados e a reu-
nião se encerrou com as palavras de agradecimento do confrade 
José Ebram, em nome de todos os confrades empossados. 

A Academia Maçônica Fluminense de Letras haveria de se 
reunir por mais duas vezes, naquele ano: no dia 10 de setembro e 
em 12 de novembro, quando foram lidas biografias de patronos e 
trabalhos de confrades. Novamente, por motivos alheios à vonta-
de de seus membros, iniciou-se um longo período de adormeci-
mento de suas atividades, que durou quase 12 anos. Por iniciativa 
do confrade Luiz Fernando Rodrigues Torres, seu último presi-
dente, diversos esforços foram envidados para sua reativação. 
Durante o período que está à frente do Supremo Conselho, como 
Soberano Grande Comendador, dedicou especial atenção ao 
cumprimento do programa de obras e reformas das instalações 
da sede do Supremo Conselho. Nos últimos, vem dedicando 
especial atenção a um programa cultural, que teve início com a 
reinauguração da Biblioteca Maçônica, em 1º de outubro de 
2013.

A reativação dos trabalhos da Academia Maçônica Flumi-
nense de Letras era, apenas, uma questão de tempo. O Supremo 
Conselho sempre teve como objetivo principal a preparação do 
Maçom, através da exaltação da cultura, induzindo-o a seu apri-
moramento, por meio do estudo e da pesquisa. Ao reencetar os 
trabalhos de sua Academia, essa egrégia “Casa” dedicada à cul-
tura maçônica, o Supremo Conselho está contribuindo, com 
excelência, nessa altruística empreitada.

O dia 28 de agosto de 2014 passou a ser um “divisor de 
águas” na história da Academia Maçônica Fluminense de Letras, 
marcando seu retorno ao cenário cultural maçônico com força e 
vigor. Tal sessão, além de marcar o reinício de uma nova e profí-
cua jornada, ressalta-se pela eleição e posse de novos confrades, 
que vem reforçar o grupo anterior em seu primoroso trabalho de 
semear a cultura maçônica e espargi-la ao Povo Maçônico. Nessa 
marcante sessão foram admitidos, como Sócios Acadêmicos, os 
confrades Maurício Soares, 33°, José Francisco Ribeiro Lopes, 
33°, Carlos Antônio de Almeida Deveza, 33°, Sérgio Antônio 
Medeiros Vieira, 33° e Francisco Feitosa da Fonseca, 33°. Tam-
bém, foram reclassificados da categoria de Sócio Efetivo para 
Sócio Acadêmico, os confrades Francisco Antônio Gonçalves 
Dias, Adélman de Jesus França Pinheiro e José Alves de Alencar. 
Foram aprovados os nomes de novos integrantes, para Sócio 
Acadêmico, os irmãos Ítalo Barroso Aslan, Carlos Alberto dos 
Santos e Mario Galante Pacheco. 

Ainda nesta reunião, foi eleita uma nova Diretoria Executiva 
Provisória, que estará à frente da Academia até a próxima elei-
ção, em fevereiro de 2015, a fim de coordenar todo o processo de 
reativação, assim composta: Presidente - Luiz Fernando Rodri-
gues Torres; 1º Vice Presidente - Jorge Luiz de Andrade Lins; 2º 
Vice Presidente – Francisco Antônio Gonçalves Dias; 1º Secretá-
rio – Francisco Feitosa da Fonseca; 2º Secretário – Sérgio Antô-
nio Medeiros Vieira; 1º Tesoureiro – Carlos Antônio de Almeida 
Deveza; 2º Tesoureiro – Adélman de Jesus França Pinheiro; 
Diretor Cultural – José Francisco Ribeiro Lopes; Diretor de 
Patrimônio – Maurício Soares; Diretor Jurídico – José Alves de 

Alencar. O Conselho Fiscal ficou composto pelos Confrades 
Maurício Soares, Sérgio Antônio Medeiros Vieira e Juarez 
D'Ávila Rocha Bastos.

A Academia possui 33 Cadeiras Patronímicas para Sócios 
Acadêmicos, estando, atualmente, com 18 Cadeiras ocupadas 
por seus Titulares e seus respectivos Patronos. Em virtude de 
alguns confrades, ao longo de sua existência, terem passado para 
o Oriente Eterno, fez-se necessário a redistribuição das Cadeiras, 
estando, atualmente, com 15 Cadeiras ocupadas, assim constituí-
das

A memorável reunião, que marca o reinício dos trabalhos da 
Academia Maçônica Fluminense de Letras, foi coroada com 
fraternal ágape.

A reativação da Academia Maçônica Fluminense de Letras 
trata-se de um trabalho altruístico, em prol da exaltação da Cul-
tura Maçônica, dando continuidade ao projeto Cultural da atul 
administração do Supremo Conselho. Uma Academia visa, den-
tre tantos nobres objetivos, despertar o Povo Maçônico para a 
importância de dedicarmos um espaço de tempo para o estudo e a 
pesquisa. É de nosso conhecimento a impossibilidade de amar-
mos aquilo que não conhecemos. O estudo de nossos Arcanos se 
dá através de uma estreita vereda, em uma busca constante! O 
papel principal de uma Academia é congregar “cabeças” privile-
giadas, livres pensadores, que buscam espargir a demais seus 
conhecimentos, a fim de tornar feliz a humanidade, libertando-se 
dos grilhões da ignorância, fazendo “luz” nos mais variados 
temas. Aprender é pesquisar, praticar e repassar ensinamentos. 
Afinal, como diz o poeta, é impossível ser feliz sozinho.! 

*Francisco Feitosa – Rio de Janeiro
Grande Bibliotecário do Supremo Conselho

Editor do informativo Astréa News
Editor da Revista Arte real

Academia Maçônica Fluminense de Letras reenceta suas atividades
Por Ir\ Francisco Feitosa

Cultura
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Faleceu no último dia 09 de outubro, 
nosso estimado Ir\ Edson Neves Said; 
membro atuante das Lojas Maçônicas Antô-
nio Firmino Demuner Or\ Rio Bananal-ES 
e Luz da Juparanã, Or\ de Linhares-ES.

Casado há 37 anos com a cunhada Regi-
na Costa Said, o Irmão  deixa 4 filhos e 2 
netos; além de um imenso legado na comu-
nidade maçônica espírito-santense, devida-
mente reconhecido no ultimo mês de agosto 
em cerimônia de colação do grau 33 no Ori-
ente de Linhares.

Além do grande trabalho na edificação 
da Loja em que fez parte durante mais de 25 
anos,  o Ir\ Edson exerceu vários mandatos 
como deputado estadual  na PAEL-ES.

Foi o mentor e um dos fundadores do 
jornal “O Malhete”

Que o Grande Arquiteto do Universo o 
receba e conforte a família enlutada. 

Irmão Edson Neves Said
(10/05/1954     09/10/2014)

Por Nuno Raimundo

Este é o primeiro texto de muitos, assim o espero, que 
irei publicar neste honorável espaço de escrita para 
uns, leitura para os demais.  

Espero que com o que eu irei partilhar convosco, Vos 
ajude a compreender qual a “missão” da Maçonaria no 
mundo que nos rodeia e um pouco mais sobre a vasta sim-
bólica maçônica que existe, sendo que os meus textos 
demonstrarão a minha visão pessoal sobre qualquer tema 
que seja versado por mim.

Sendo assim, este meu primeiro texto teria de ser natu-
ralmente, um texto muito pessoal.

Assim, hoje venho falar-vos de como o maçom é 
alguém com um elevado sentido fraterno, logo irei falar de 
Fraternidade, algo que para mim não é apenas sentimento, 
mas antes sentido.

Não no sentido dos outros cinco sentidos que dispomos, 
nos quais eu qualificaria a Fraternidade como um sexto 
sentido, um “sentido espiritual”; mas trato deste senti-
do/sentimento como o “sentido” do verbo “sentir”, de sen-
sação…

A Fraternidade é algo que se sente e se partilha, uma vez 
que a mesma tende a vivificar no nosso interior, algo que se 
reflete posteriormente nas nossas ações.

Por isso é tão habitual entre os maçons se afirmar que a 
“Maçonaria também se vivência,  praticando a fraterni-
dade!”.

E como Fraternidade que é, na Ordem Maçónica, o 
amor ao próximo, ao nosso Irmão, encontra-se presente e 
em permanência. Concordemos ou não com as suas opi-
niões, aceitemos ou não a sua forma de estar na vida, mas 
amamo-lo!!!

E  amar está muito além de apenas se tolerar…
A Tolerância implica Respeito, um respeito pelo “ou-

tro” em toda a acepção da palavra, senão seria apenas mais 
uma palavra vã nos nossos dicionários, tal como outras que 
pela sua quantidade, mais me parecem ser tantas como as 
espigas que existem nos campos…

No entanto,  Fraternidade também é muito diferente de 
Benevolência ou Caridade, pois se tanto uma como outra 
podem suscitar sentimentos ditos “menores”, uma forma 
de auxílio em que se age assim apenas porque é moralmen-
te aceitável ou simplesmente porque socialmente fica bem 
ou parece bem a quem o assim faz.

Tanto que por isso, a Fraternidade também é sinónimo 
de Solidariedade, algo que se encontra mais além que a 
Caridade ou a Benevolência; a Solidariedade é para mim 
um sentimento ainda mais nobre, uma vez que é suposto 
advir diretamente do coração. 

 E ser solidário nivela-nos como Homens, pois quem o 
pratica e quem recebe a nossa solidariedade, encontrar-se-
á num mesmo patamar moral, apesar de que socialmente 
seja muito diferente. E essa humildade que é necessária 
para quem é solidário e fraterno, deverá fazer parte inte-
grante da nossa natureza humana como maçons. Isto sim, é 
o “core”, o cerne  dos tais “bons costumes” com que habi-
tualmente nos reconhecem ou nos quais nos revemos…

Não deveriam os valores que defendemos, tais como a 

Igualdade, a Liberdade e principalmente a Fraternida-
de, serem a base da Sociedade humana?!

Todavia, tenho para mim que a Fraternidade também é 
uma alavanca, um apoio que está subaproveitado na socie-
dade em que vivemos e que a ser usada como “ferramenta 
social”, muito contribuiria para o progresso humano.

Cada vez mais o Homem olha apenas para si próprio, 
não retribuindo o mesmo valor ao seu igual. E nesse con-
texto, nós como maçons que somos reconhecidos, podería-
mos fazer mais… e melhor.

O maçom é um livre-pensador; logo de que nos valerá 
sermos intelectualmente ou moralmente mais instruídos 
ou como tal considerados, sermos formados nas ditas “ar-
tes liberais”, as mesmas artes que libertaram os homens do 
obscurantismo e do jugo da Ignorância, se depois de adqui-
rirmos estas valências, não agirmos no mundo à nossa 
volta também para o melhorar e o fazer evoluir no compor-
tamento e relacionamento entre os seres?!

Não fosse a minha Iniciação na Augusta Ordem Maçô-
nica e eu não privaria com muitos dos meus Irmãos. E digo 
isto porque na sua maioria temos percursos profissionais 
distintos, não pertencemos às mesmas agremiações profa-
nas e o nosso percurso de vida é muito díspar. Mas por par-
tilharmos os mesmos desígnios, em Loja nos encontramos. 
E afirmo, se a Loja me acolheu, eu também acolhi a (nossa) 
Loja na minha vida.

A Loja passou a fazer parte integrante da minha 
Família.

E esta fraternidade e esta sensação de amor fraterno que 
nos une vale muito mais do que aquilo que à primeira vista 
possa aparentar…

De fato, esta sensação não é imediata, e ainda bem que 

tal assim acontece. Pois se assim o fosse, seria uma sensa-
ção falsa e carente de sentido. Ninguém ama ninguém de 
um momento para o outro ou somente apenas pelo trocar de 
um olhar ou um sorriso.

Os amores platónicos ficam para a nossa vida profana.
E refletindo, questiono-me:
Como poderei eu amar alguém que não me conhece e 

que também eu não conheço?!
Como poderei eu amar alguém quando apenas o tolero?
Como poderei eu respeitar alguém com quem eu fre-

quentemente esteja em desacordo?
Na Maçonaria encontro a resposta a estas questões.
A Maçonaria é fraternidade e, como tal, o seu espírito 

fraterno depende unicamente da união de todos os que 
a integram.

A nossa fraternidade só o é e somente o pode ser, se for 
construída dia após dia e cimentada sessão após sessão. E é 
aí que reside a nossa força!

Os maçons, tal como os “irmãos de sangue” não podem 
nem devem estar sempre em sintonia, pois as diferenças 
também propiciam à formação/evolução pessoal, de modo 
que na Maçonaria é-nos permitido discordar, concordan-
do; e concordar, discordando; isto é, o respeito salutar que 
deve existir entre todos, permite aos maçons não se trava-
rem de razões tal como quiçá o fariam no mundo profano, 
mas antes, ouvindo e interiorizando as opiniões contrárias 
à sua forma de pensar, permite-lhes que possam aprender e 
conviver com as diferenças e divergências que natural-
mente possam existir. Somos Homens e como tal não pode-
mos ser todos iguais.

O que seria do azul ou do amarelo, se todos fossemos 
vermelhos…

E tal como bagos de uvas que com a sua própria identi-
dade estão ligados entre si, ou como as sementes de romã 
que se agregam no interior deste fruto, que podemos 
encontrar sobre os capitéis das colunas de entrada no nosso 
Templo, também a união e ligação dos nossos pensamentos 
em prol de algo melhor, a energia e sentimentos que aplica-
mos na Cadeia de União aumentam a coesão do nosso 
grupo e potenciam o nosso espírito de corpo.

Assim, na formação da Cadeia de União, um dos 
momentos “altos” da ritualística maçónica em sessão de 
Loja, o encadeamento dos Irmãos que é formado e a oração 
que é proferida, permite-me também sentir que aquilo que 
nos une é mais do que aquilo que nos poderá afastar e que 
os laços não-sanguíneos que nos unem, ligam-nos por um 
cordão umbilical ainda maior e que nos juntam numa cami-
nhada  através da Virtude e em prol de todos Nós.

Pois se a egrégora acontece, é porque todos o assim 
desejamos e fazemos para que assim tal aconteça!

Para mim,  no estrito cumprimento do ritual em Loja, se 
demonstra  que aí reside o espírito fraternal que devemos 
vivenciar e transmitir também  para o mundo profano.

 Eu vivo e sinto assim a nossa fraternidade. Outros o 
farão à sua maneira pessoal. Podemos não ser todos 
iguais, mas posso afirmar que somos todos muito seme-
lhantes…
Fonte: A Partir Pedra

* Nuno Raimundo é membro 
da RL  Mestre Affonso Domingues Nº5,

 GLLP/GLRP - Portugal 

Geral

Morte - Tour Pela Vida 
«A morte não é nada.  Eu somente passei para o Outro lado do Cami-

nho.
Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sen-
do.

Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como 
vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no 
mundo do Criador. 

Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos 
fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim.

Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de 
nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra ou tristeza.

A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas 
fora de suas vistas?

Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho...
Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como 
sempre foi."

(Santo Agostinho)
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Por  Ir\Danilo Salvadeo

Com as presenças do Grão-Mestre Américo Pereira da 
Rocha e do Soberano Grande Primaz do Rito Brasileiro, 
Nei Inocêncio dos Santos, cerca de 70 irmãos de 20 lojas 

do Grande Oriente do Brasil (GOB-ES) prestigiaram a regulari-
zação da ARLS Estrela de Manguinhos, N. º 4340, do Oriente de 
Serra, que funciona no templo da ARLS Caridade e Esperança, 
em Jacaraípe, naquele município.

A regularização ocorreu na noite do último dia 24. O rito 
adotado é o Brasileiro e o primeiro Venerável Mestre é o Ir.: João 
Silmar Fagundes. Além das comitivas do GOB-ES e do Sobera-
no Grande Primaz, marcaram, presenças o presidente da PAEL, 
José Renato Valadares, deputados estaduais e federais do GOB-
ES.

A primeira diretoria da Loja Estrela de Manguinhos é forma-
da pelo Venerável Mestre João Silmar Fagundes, Gildásio Tonoli 
(1º Vigilante), Pedro Reco Sobrinho (2º Vigilante), José Paulo 
Tonoli (Orador), Daniel Rodrigues de Souza (secretário), Simão 
Valter Santos (tesoureiro), e José Sérgio de Oliveira (Chanceler).

Pela manhã, o Soberano Grande Primaz Nei Inocêncio dos 
Santos 33º e sua comitiva, o Sereníssimo Irmão Cesar Roberto 
Daniel Dourado 33º e José da Rocha Lemos 33º, foram recepcio-
nados pelo Eminente Irmão Américo Pereira Rocha, Grão-

Mestre do GOB-ES, que os conduziu à sede do Grande Oriente, 
que funciona na ARLS União e Progresso, em Vitória.

Lá, o Irmão Nei foi surpreendido com a grata notícia que sua 
irmã Neir e seu cunhado Jonas foram agraciados no sorteio reali-
zado durante o XVI SERMAÇOM, ocorrido em Guarapari, com 

uma moderna TV de 32 polegadas, que foi doada para ser sortea-
da no decorrer daquele seminário maçônico, pela Unimed. A 
entrega foi feita pelo Poderoso Irmão Hélio Soares da Luz Sodré, 
Secretário Estadual de Patrimônio do GOB-ES.

Geral

Por Ir\ Danilo Salvadeo
A Loja Maçônica Rufino Manoel de Oliveira, de Ara-

cruz, iniciou mais dois novos irmãos: o empresário Édson 
Bragatto Nunes, da sede, e o oceanólogo Fabian Sá, do 
bairro Coqueiral. Um irmão carnal de Fabian veio de Belo 
Horizonte (MG) e um amigo de infância veio de uma loja 
do Grande Oriente de Joinville (SC). A Sessão Magna con-
tou com as presenças de irmãos de 11 lojas e foi presidida 
pelo Venerável Mestre Diogo Piacentini Engel.

A recepção foi no Scopel Grill, com as presenças das 
novas cunhadas, Cátia Bragatto e Gláucia Delaia Nasci-
mento. Na ocasião, a presidente da Fraternidade Cruzeiro 
do Sul, Margarete Marinato Nunes (cunhada de Édson 
Bragatto), distribuiu às cunhadas e irmãos a Cadeia de 
Comunicação do Departamento Feminino, que traz no 
verso a Cadeia de Comunicação dos irmãos da Loja.

Participaram da Sessão Magna irmãos das lojas de Belo 
Horizonte (MG) e Joinville (SC), além das lojas do Espíri-
to Santo: D. Pedro I (Aracruz), Irmão Osvaldo Albernaz 

(Vitória), João Baptista Celestino (Coqueiral de Aracruz), 
Fraternidade e Luz (João Neiva), União e Fraternidade 
(Vila Velha), Cuore Italiano III (Santa Teresa), Nilo Peça-

nha (Colatina), Carlos Alberto Schwartz Esteves (Aracruz) 
e Estrela de Ibiraçu (Ibiraçu).

Muita alegria, descontração, ambiente 
fino, bem decorado e familiar, boa música e 
o padrão MS Buffet de receber e servir aos 
seus convidados, foram algumas das mar-
cas do XXI Baile da Primavera, ocorrido 
na noite do dia 26/09/2014 nos salões do 
Cerimonial MS Buffet no Barro Vermelho 
em Vitória.

O Venerável Mario Natali, sua diretoria 
e demais irmãos e cunhadas apostaram em 
algo novo, num novo ciclo desse evento 
beneficente tão tradicional e representativo 
para a Loja Maçônica Estrela de Camburi, 
a sociedade e a maçonaria capixaba. Tudo 
feito com o maior carinho, com requinte e o 
conhecido despojamento da diretoria. Não 
deu outra! Sucesso total, com uma presen-
ça expressiva de convidados, maçons de 

várias lojas, amigos e familiares, refletindo 
num ambiente altamente familiar e de des-
contração, tudo isso regado por outro show 
- A Banda de Marcelo Ribeiro, um espetá-
culo a parte.

Ao final das 04 horas de festa, todos 
pediram bis, aplaudindo e aprovando esse 
novo formato do baile. O Venerável Mario 
Natali não perdeu tempo e já pré-agendou o 
XXII Baile da Primavera, para o dia 22 de 
Setembro de 2015, na certeza de um novo 
sucesso e da presença ainda maior daqueles 
que conhecem e curtem essa inigualável 
festa beneficente de nossa Loja, há 22 anos.

As fotos falam por si!
Clique aqui e Vejam!

http://mquintao.com.br/mquintao.asp
http://www.estreladecamburi.org.br/noticia.php?uCode=WpLx6DiK44G1QReUjx1ye

