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Em meio ao momento atual, em que a política brasileira 
carece de nomes ilibados para que possamos nos orgu-
lhar, reservamos especial espaço nesta edição, para des-
tacar a grandeza de um nobre personagem de nossa histó-
ria, que marcou positivamente, a vida política desse país. 
Falamos de Paulino José Soares de Souza, o Visconde Uru-
guai – O Diplomata do Segundo Reinado, na acepção da 
palavra.
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TRIBUTO AO LÍDER MAÇOM
EURÍPEDES BARBOSA NUNES

Eurípedes Barbosa Nunes, atual Grão Mestre Geral Adjunto do 
Grande Oriente do Brasil, advogado, conceituado articulista, ex-
radialista, membro da Associação Goiana de Imprensa, delegado 
de polícia aposentado é figura exponencial projetada não só no 
cenário maçônico onde milita com destacada participação, mas 
também no seio da sociedade brasileira, especialmente da goiana 
porque foi Goiás o lugar onde nasceu e optou por fixar sua residên-
cia, viver, construir seu lar e trabalhar sem descanso. Barbosa NunesPágina 13

Maçons ilustres que foram os idealizadores da Proclamação da República

A participação da Maçonaria na Proclamação da República
A Maçonaria esteve presente em todos os principais acontecimentos históricos do Brasil e que culmina-
ram no país que hoje vivemos. Diferente não poderia ser a sua participação na Proclamação da República.

A MAÇONARIA E AS RELIGIÕES
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Existem dois dogmas considerados pétreos na maçonaria: A crença no Grande Arquite-
to do Universo e a Imortalidade da alma; nenhum candidato a pertencer a Ordem pode-
rá  ser admitido se não responder afirmativamente a crença nestes dois pré-requisitos.
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O
 Conselho Federal do Grande Oriente do Brasil, que 

tenho a honra de presidir no exercício do cargo de Grão-

Mestre Geral Adjunto, para, é um órgão com funções 

consultivas e de assessoramento, de colegiado permanente do 

Poder Executivo Federal. Suas reuniões são bimestrais e realiza-

das no Palácio Jair Assis Ribeiro, em Brasília. Uma vez por ano 

desloca-se para um estado da Federação.

No último dia 10 de outubro, seus integrantes foram recebi-

dos pelo Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo, Mário 

Sérgio Nunes da Costa, instituição maçônica mais antiga em 

terras paulistas, com 93 anos ininterruptos de funcionamento. 

Tem presença  na história do Estado de São Paulo, com 797 

Lojas e mais de 23 mil maçons, trabalhando na transformação 

social e participando de momentos históricos marcantes, como a 

Revolução Constitucionalista de 1932, quando foram defendi-

dos ideais democráticos e constitucionais.

Uma comissão de recepção presidida pelo Conselheiro Bento 

Oliveira Silva e integrada por Carlos Frederico Zimmermann 

Neto, Eduardo Ferreira Telles, Estefan Kabbach, Jocelyn Maria-

no Silva, José Emílio Coelho Chierighini, Milton Carlos Paixão, 

Sidnei Conceição Sudano e Walter Alexandre Ferraz, proporcio-

nou acolhida especial, com  pauta de assuntos relevantes e atua-

is, inclusive com aprovação da “Comenda Comercio e Artes – 

Primaz do Brasil”, Loja 001, que completou 199 anos.

Todos os participantes receberam do Grão-Mestre Mário 

Sérgio Nunes da Costa, uma publicação narrando a história do 

Grande Oriente de São Paulo, fundado em 29 de julho de 1921, 

remontando sua origem à 19 de agosto de 1831, quando foi fun-

dada a Loja “Inteligência”, da cidade de Porto Feliz e a Loja 

“Amizade” em 13 de maio de 1832, na capital paulista. 

Neste fascículo a cidade de São Paulo é mostrada não só 

como capital econômica, mas também como turismo, cultura, 

comércio e gastronomia, sendo uma das mais concorridas metró-

poles internacionais. O roteiro inicia-se pela Avenida Paulista, 

recheada de programas culturais e vai seguindo pelo Parque 

Trianon, Itaim – Jardins, Higienópolis, Bixiga, Ruas José Pauli-

no, 25 de Março e Santa Ifigênia, com fervilhantes noites, pois é 

uma cidade que nunca dorme.

Pelo guia passado aos Conselheiros Federais é sugerido um 

roteiro pela Estação da Luz (1901), Mercado Municipal (1933), 

Pateo do Colégio (1554), Mosteiro de São Bento (mais de 400 

anos de história), Bairro da Liberdade (1912), Edifício Martinel-

li (1929), Edifício Altino Arantes (Prédio do Banespa - 1939), 

Edifício Itália (1956), Museu do Ipiranga (1985), Museu da 

Língua Portuguesa (2006), Pinacoteca do Estado de São Paulo 

(1905), Museu de Arte Moderna (MAM - 1948), Museu de Arte 

de São Paulo (MASP - 1947), Teatro Municipal (1903), Centro 

Cultural Júlio Prestes (1999) e Memorial da América Latina 

(1989) e por último a Avenida Paulista, inaugurada em 1881, 

abrigando atualmente grandes centros comerciais, principal polo 

financeiro da cidade.

Aos Conselheiros Federais foi entregue uma publicação 

sobre um Importante exemplar da arquitetura modernista paulis-

tana, o edifício que abrigava o jornal O Estado de São Paulo, a 

rádio associada e o antigo Hotel Jaraguá, projetado e construído 

entre 1947 e 1954, objeto de  intervenção de reciclagem, conce-

bida por Miguel Juliano. Inaugurado para o “IV Centenário” em 

1954, se beneficiou dessa visibilidade e, ao longo das décadas de 

1950 e 1960, com decoração apurada e moderno mobiliário, 

reinou na preferência dos hóspedes de prestígio. Hoje sua deno-

minada Galeria Jaraguá expõe dados e fotos de personalidades 

ligadas ao mundo do cinema, chefes de Estado, grandes empre-

sários, heróis, pioneiros, músicos, reis, rainhas, príncipes e prin-

cesas, como:

Rainha Elizabeth II, Fidel Castro, Gina Lolobrígida, Yuri 

Gagarin, Edith Piaf, Errol Flynn, Martha Rocha, Carlos Lacerda, 

David Ben-Gurion, Jânio Quadros, Ibrahim Sued, Ali Khan, 

Federico Fellini, Nicete Bruno, Paulo Autran, Tônia Carreiro, 

Tony Curtis, Juscelino Kubitscheck, João Goulart, Ângela 

Maria, Louis Armstrong, Robert Kennedy, Brigadeiro Eduardo 

Gomes, Ella Fitzgerald, Marta Vasconcelos, Henry Ford II, Sop-

hia Loren, Príncipe Phillip, Hebe Camargo, Brigite Bardot, Alain 

Delon, Cauby Peixoto e muitas outras figuras de renome nacio-

nal e internacional se hospedaram no Hotel Jaraguá, hoje remo-

delado e com o nome de Novotel. 

O edifício como um todo resultou de uma encomenda da 

família Mesquita, proprietária do jornal O Estado de São Paulo, 

que em 1946 solicitou um projeto ao arquiteto Jacques Pilon

para construir no terreno de forma aproximadamente trape-

zoidal e localização privilegiada, um edifício que comportasse o 

jornal, a Rádio Eldorado e vários andares de escritórios.

Inaugurado, o edifício continha as instalações do jornal O 

Estado de São Paulo, que ocupavam todo o subsolo até o sétimo 

pavimento; a estação de rádio ligada à mesma empresa do jornal, 

que ocupava um andar e meio, com um auditório para 450 espec-

tadores e o hotel com 226 apartamentos. 

São Paulo, metrópole grandiosa, cidade problemática e que 

muito assusta aos que nela vivem e aos que a visitam, é fonte da 

história Brasileira. Fundada em 1554, a completar no próximo 

dia 25 de janeiro 461 anos. Ponto de turismo histórico, merece 

ser visitada, possibilitando retorno visível e próximo as origens 

do Brasil.

São Paulo é a cidade mais cantada do Brasil. Segundo o pes-

quisador Assis Ângelo, já foi tema para mais de 3 mil canções, 

entre elas “São, São Paulo”, composição de “Tom Zé”, que a 

homenageia e vê seus problemas, assim em sua letra, quando São 

Paulo tinha 8 milhões de habitantes.
“São, São Paulo meu amor .São, São Paulo quanta dor. São 

oito milhões de habitantes,
de todo canto em ação ,que se agridem cortesmente, morren-

do a todo vapor.
E amando com todo ódio, se odeiam com todo amor, são oito 

milhões de habitantes, aglomerada solidão, por mil chaminés e 
carros, caseados à prestação.

Porém com todo defeito, te carrego no meu peito, São, São 
Paulo, meu amor. São, São Paulo, quanta dor, salvai-nos por 
caridade, pecadoras invadiram, todo centro da cidade, armadas 
de rouge e batom, dando vivas ao bom humor, num atentado 
contra o pudor, a família protegida, um palavrão reprimido, um 
pregador que condena, uma bomba por quinzena.

Porém com todo defeito, e carrego no meu peito. São, São 
Paulo, meu amor, São, São Paulo, quanta dor, Santo Antônio foi 
demitido, dos Ministros de cupido, armados da eletrônica, 
casam pela TV, crescem flores de concreto, céu aberto ninguém 
vê.

Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar, o país todo de 
férias, e aqui é só trabalhar. Porém com todo defeito, te carrego 
no meu peito, São, São Paulo, meu amor.

 São,São Paulo,meu amor
Opinião

Grão-Mestre Geral Adjunto
do Grande Oriente do Brasil
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Em meio ao momento atual, em que a política brasileira 
carece de nomes ilibados para que possamos nos orgulhar, 
reservamos especial espaço, nesta edição, para destacar a 

grandeza de um nobre personagem de nossa história, que mar-
cou, positivamente, a vida política desse país. Falamos de Pauli-
no José Soares de Souza, o Visconde Uruguai – O Diplomata do 
Segundo Reinado, na acepção da palavra. 

Nascido em Paris, na França, em 04 de outubro de 1807, onde 
seu pai, José Antônio Soares de Sousa, ainda estudante, tinha se 
casado com Antoinette Marguerite Gibert, filha de um livreiro 
Gibert, que terminou guilhotinado durante a Revolução France-
sa. Com a queda de Napoleão, o jovem casal retornou a Portugal 
com um filho pequeno, Paulino, e, depois de alguns anos, chegou 
ao Brasil, fixando-se no Maranhão. 

Paulino iria permanecer com a família até os quinze anos, 
idade em que, também, ele embarcou para iniciar os estudos de 
Direito em Coimbra. Após quatro anos, teve que interromper os 
estudos por dois motivos: um, por ter sido preso com outros 
estudantes brasileiros, todos acusados, injustamente, de have-
rem participado da rebelião do Porto de 1828. O outro, por ter a 
universidade suspendido, temporariamente, as aulas. Desgosto-
so e indignado por ter sido preso injustamente, Paulino embar-
cou de volta para o Maranhão, onde pouco tempo se deteve, 
seguindo depois para São Paulo, a fim de terminar o curso de 
Direito na Faculdade que ali acabava de ser fundada, concluindo 
seu curso, em 1831, na Faculdade de Direito de São Paulo. Inici-
ou a vida pública na magistratura, sendo juiz de fora na cidade de 
São Paulo e, depois, ouvidor da comarca. Chegou a desembarga-
dor da relação da Corte, em 1852, aposentando-se como ministro 
do Supremo Tribunal de Justiça, em 1857. Em 1836, fora eleito 
deputado pelo Rio de Janeiro, sendo no mesmo ano nomeado 
presidente da província. 

Casou-se com Anna Maria Álvares de Azevedo Macedo, 
com quem teve 7 filhos, cunhada de seu grande amigo Joaquim 
José Rodrigues Torres, o então, Ministro da Marinha e o futuro 
Visconde de Itaboraí, o qual foi o primeiro Presidente da Provín-
cia do Rio de Janeiro, sendo seu sucessor, em 30 de abril de 1834. 
Pouco antes dos seus trinta anos, Paulino completaria, assim, sua 
transição pessoal de magistrado a homem de estado, dando pros-
seguimento à obra administrativa de Rodrigues Torres, no Rio de 
Janeiro. 

Em maio de 1840, recebeu a pasta da Justiça, caindo com o 
ministério um mês depois, por força da proclamação da maiori-
dade de D. Pedro II. Foi, sem dúvida, a mais eminente figura do 
2º Reinado Brasileiro. Magistrado, diplomata e político, ingres-
sou na vida política aos 25 anos de idade, sendo deputado em 
várias legislaturas, Ministro da Justiça por duas vezes e três 
vezes Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eleito Senador Vita-
lício pelo Imperador e Membro do Conselho de Estado. Foi 
quem elaborou um novo Código do Processo e a Lei de Interpre-
tação do Ato Adicional, que trouxeram a pacificação das provín-
cias, depois das rebeliões do período da Regência e a unificação 
da nação. 

Ainda, que a lei da abolição do tráfico tenha sido apresentada 
e assinada pelo, também, Irmão Eusébio de Queiroz, e por esse 
motivo leve o nome do, então, Ministro da Justiça, foi do Irmão 

Paulino a iniciativa, a elaboração e a ferrenha defesa, que culmi-
nou com a aprovação final da lei. 

A atuação de Paulino no trato da espinhosa posição do Brasil 
com relação ao ditador Juan Manoel Rosas, da Argentina, reve-
lou requintada habilidade diplomática. Como Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Paulino manteve contatos com os representan-
tes dos diferentes estados que, além do Brasil, eram os interessa-
dos no conflito, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina, assim 
como com os embaixadores da França e da Inglaterra, os quais, 
tacitamente, inclinavam-se a favorecer o plano de Rosas, de 
restaurar o antigo Vice-Reinado do Prata, com a consequente 
diminuição do papel representado pelo Brasil na região. 

Durante dois anos, Paulino urdiu e executou a estratégia que 
provocaria, eventualmente, a queda de Rosas, a vitória das tropas 
aliadas e a definitiva afirmação de nossa posição no sul do conti-
nente. Embaixador Plenipotenciário, Paulino representou o 
Brasil na corte de Napoleão III, onde tratou da espinhosa questão 
dos nossos limites no Amazonas, defendendo o limite com a 
Guiana Francesa, no Oiapoque, em oposição às pretensões fran-
cesas, que de muito ampliariam o território francês na região. 
Católico convicto, nesse período, visitou o Papa Pio IX, com 
quem manteve longa conversa, assegurando-lhe a fidelidade de 
seus súditos brasileiros. 

Foi Senador do Império, em 1849, na bancada do Partido 
Conservador e Conselheiro de Estado em 1853. Recebeu o título 
de Visconde de Uruguai, em 1854, acrescido com as honras de 
grandeza. Publicou diversos trabalhos parlamentares e jurídicos, 
entre os quais “Ensaio sobre o Direito Administrativo” (1862) e 
“Estudos Práticos sobre a Administração das Províncias no Bra-
sil” (1865). 

Além de sua brilhante trajetória política, o ilustre brasileiro 
Paulino José Soares de Souza, ingressou na Maçonaria, desde os 
tempos de estudante, em São Paulo. Muito pouco material se tem 
sobre sua vida maçônica. Durante um período muito conturbado 
da Maçonaria no Brasil, quando da existência de duas Obediên-
cias Simbólicas, em acirrada disputa, que envolvia o Grande 
Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Passeio, foi eleito Grão-

Mestre do Grande Oriente do Passeio, em 1855, momento em 
que representava o Brasil, em Missão Diplomática, na Europa, 
assumindo o Grão Mestrado em seu retorno, em 1856. 

Foi o quinto Soberano Grande Comendador do Supremo 
Conselho do REAA (1855-64), quando, em 1864, foi um dos 
artífices da fusão das duas Obediências, o que trouxe, ainda que 
breve, um momento de harmonia no seio da Maçonaria Brasilei-
ra. Por essa fusão confederaram-se as duas Potências Soberanas, 
o Grande Oriente do Brasil e o Supremo Conselho: o GOB, uma 
verdadeira confederação de Ritos e o Supremo Conselho com 
administração, apenas, do Rito Escocês Antigo e Aceito, inician-
do o período em que, dentro da Federação, o chefe supremo da 
Maçonaria Brasileira reunia em suas mãos os poderes de Grão-
Mestre do Grande Oriente e de Soberano Grande Comendador 
do Supremo Conselho, findando em 1927, com Mario Behring e 
a criação das Grandes Lojas.

Homenageando tão ilustre Maçom brasileiro, existem sob a 
jurisdição do Supremo Conselho quatro Altos Corpos Filosófi-
cos, com o nome patronímico de Visconde do Uruguai: uma 
Excelsa Loja de Perfeição, no Vale de Realengo – 1ª RJ; um 
Sublime Capítulo Rosa Cruz, no Vale de Linhares – 3ª ES; dois 
Consistórios de Príncipes do Real Segredo, no Vale de Três Rios 
– 6ª RJ e no Vale de São Paulo – 1ª SP.

Torna-se impossível narrar, nessas breves linhas, o que foi a 
vida de tão ilustre brasileiro. Para tanto, disponibilizaremos 
algumas matérias, através de links, que poderão, a quem interes-
sar, elucidar de forma mais amiúde sua vida e sua obra.

O extinto jornal carioca “A Manhã”, edição de 12/06/1949, 
portanto completando 65 anos, publicara ampla matéria sobre a 
exemplar vida desse nobre brasileiro, intitulada “Um Diplomata 
do Segundo Reinado”. De autoria de Miguel Gustavo de Paiva 
Torres, um verdadeiro tratado baseado na biografia “A Vida de 
Visconde do Uruguai”, escrita pelo neto do biografado, José 
Antônio Soares de Souza, “Visconde do Uruguai e sua Atuação 
Diplomática para a Consolidação da Política Externa do Impé-
rio”. O estudo filosófico, publicado pela Profª Drª Anna Maria 
Moog Rodrigues “Visconde do Uruguai e Sua Ética Estadista”.

Referindo-se à sua atuação como habilidoso diplomata, 
assim falou o Barão de Cotegipe: “Era capaz de valsar sobre uma 
mesa repleta de cristais, sem tocar numa peça”.

Deixou, em sua memória, um dos mais belos discursos políti-
cos do país, lido em 28 de maio de 1858, cujos ecos ressoam no 
tempo presente. “Começarei por declarar que nunca compreendi 
e, ainda hoje, não compreendo essa política. Creio que o gover-
no, apregoando-a do modo pelo qual o faz, promete aquilo que 
não pode fazer e atribui a si resultados que não são seus”.

Sua figura é lembrada como a de um homem enérgico e estu-
dioso, habilidoso e cioso de sua autoridade. Um homem austero, 
de fino trato e reservado. Foi um dos maiores responsáveis pela 
política de conciliação nacional que, por quase cinquenta anos, 
propiciou a paz e a prosperidade ao país.

Foi acometido por um surto de febre amarela e envelheceu 
prematuramente, vindo a falecer com 59 anos de idade. Morreu 
pobre e depois de sua morte os amigos pleitearam uma pensão 
para a viúva e para sua filha caçula, que lhes foi concedida.

Quis o G\A\D\U que hoje, exatos 150 anos após ter dei-
xado o cargo de Soberano Grande Comendador, seu tetraneto, o 
Ilustre e Poderoso Irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, 33° 
(1998-2018), viesse a ocupar, também, o honroso cargo de Sobe-
rano Grande Comendador do Supremo Conselho do 
R\E\A\A\

*O Irmão Francisco Feitosa, 33°
Grande Bibliotecário do Supremo Conselho

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

Geral

http://www.entreirmaos.net/
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E
xistem dois dogmas considerados pétreos na maçonaria: 
A crença no Grande Arquiteto do Universo e a Imortalida-
de da alma; nenhum candidato a pertencer a Ordem pode-

rá  ser admitido se não responder afirmativamente a crença nes-
tes 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!.

 A moderna e bem documentada maçonaria foi instituída na 
Inglaterra a partir de 1717 e está toda alicerçada em um docu-
mento promulgado em 1723 e que se tornou a viga mestra da 
nossa Instituição: A Constituição de Anderson; a partir daí, até os 
dias atuais, nenhuma cláusula  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 historia 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 obrigado, por sua condição, a obedecer à Lei 
moral; e se compreende bem a Arte, não será jamais um Ateu, 
nem um libertino irreligioso (grifos nossos). Mas se bem que 
nos tempos antigos os Maçons fossem obrigados, em cada País, a 
ser da religião, qualquer que fosse, desse País, contudo é consi-
derado mais conveniente de somente  se sujeitarem àquela Reli-
gião sobre a qual todos os Homens estão de acordo, deixando a 
cada um suas próprias opiniões; isto é, serem Homens de bem e 
leais, ou Homens de Honra e de Probidade, quaisquer que sejam 
as Denominações ou confissões que os possam distinguir”. 

Em 1949 as três Grandes Lojas das Inglaterra, Irlanda e Escó-
cia, fizeram a seguinte declaração conjunta (resumo):

 “A primeira 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, perma-
neça aberta em Loja durante as sessões. Todo candidato deve 
prestar seu juramento de compromisso sobre este livro sagrado, 
nos três troncos religiosos monoteístas, 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 aplau-
sos pelo fato de manter, intransigentemente, em repetidas e sole-
nes declarações de princípios, a crença num Ser Supremo e 
mesmo na espiritualidade da alma e no primado do espírito 
sobre a matéria. Na vigorosa afirmação deste principio não 
podemos incriminar a maçonaria; pelo contrário: deve merecer 
o nosso reconhecimento e louvor (nosso grifo)” 

Até hoje ouvimos questionamentos a respeito da nossa religi-
osidade, ou por outra, qual é a religião que professamos; acho 
que podemos e devemos dizer  com toda tranquilidade: 

Maçonaria não é religião e não existe nenhum dogma religio-
so que force os seus membros a aceitá-lo; nós maçons simples-
mente acreditamos na existência de um Ser Supremo, indepen-
dente da crença de cada um dos seus membros.

A maçonaria, com suas milhares de lojas, esta presente em 
quase todos os países do mundo e desde o inicio da sua existência 
comprovada e documentada (1717) ela nunca foi sectária com 
qualquer religião e nunca promoveu ou aceitou  que uma crença 
religiosa seja superior a uma outra.

Não existe um Deus maçom, para nós ELE é o Grande Arqui-
teto do Universo, que reverenciamos, porém, sem sectarismo, 
não oferecemos plano de salvação da alma após a morte; a maço-
naria é uma invenção humana e nunca tivemos a pretensão de 
que as nossas cerimônias sejam guiadas pelas mãos de Deus.

Se acreditamos em um Ser Supremo, estamos descartando a 
presença de uma pessoa ateia em nossos templos, pois, ao preten-
der iniciar na nossa Ordem, o candidato precisa confirmar esta 
sua crença pessoal em um Deus Supremo; nenhuma loja maçôni-
ca regular pode abrir seus trabalhos sem que a Bíblia ou outro 
livro sagrado adotado por seus membros, esteja aberto no altar; 
assim como nominamos Deus com a expressão GADU, o livro 
que é aberto no altar é denominado Livro sagrado da Lei que, 

dependendo do local onde está sendo realizada a sessão, poderá 
ser A Bíblia Cristã, O Corão - Muçulmano, Tanach - escrituras 
Hebréias, Veda- Indu,  ou mesmo os provérbios de Confúcio; em 
Israel são abertos três livros simultaneamente: a Bíblia, o Tanach 
e o Corão.

Todos os maçons são obrigados a fazer os juramentos que 
forem necessários, colocando a mão sobre um destes Livros 
Sagrados; se um indivíduo não acredita em um poder maior que 
ele mesmo, o juramento não terá nenhum significado para sua 
consciência..

Em algumas partes do mundo, Escandinávia, por exemplo, 
algumas lojas maçônicas exigem que os membros sejam cris-
tãos, porém estes casos são exceção, pois não existe a necessida-
de de se acreditar no Cristianismo, pois muitos Judeus maçons 
frequentam nossas lojas, sem no entanto serem crentes de Cristo.

A Maçonaria e os Evangélicos
Não existe dúvida que a maçonaria nos Estados Unidos é 

constituída, em sua imensa maioria de membros, de Protestantes 
Anglo-saxônicos, aliás, em quase todos os países de língua ingle-
sa o fenômeno se repete; a maioria absoluta dos corpos dirigentes 
dos protestantes nos Estados Unidos não fazem objeção a que 
seus membros sejam maçons.

Na verdade o grande problema existente entre a maçonaria e 
os protestantes é a presença de grupos fundamentalistas e estes 
fazem objeção que os seus membros frequentem a maçonaria; a 
razão é o fato de que alguns dos seus ministros encorajam seus 
membros a “revelarem” sua fé em qualquer lugar e a qualquer 
hora; como na loja maçônica não há espaço para esta atividade,  
pela proibição de se fazer pregação sobre qualquer religião,  
torna-se impossível a pretendida pregação.

Sabemos, juntamente com alguns milhões de homens, atra-
vés de mais de três séculos, que se tornaram membros desta 
Ordem Fraterna e dezenas de milhares deles eram Ministros 
religiosos, Rabinos, Bispos ou outros teólogos, que  nenhum 
deles (que foram membros) convivem em harmonia com este 
nosso principio

A Maçonaria e os Judeus
A maçonaria não tem nenhum conflito com o judaísmo; os 

primeiros judeus a iniciarem em uma loja maçônica fizeram em 
Londres por volta de 1721, justamente em uma época em que a 
sociedade européia se recusava a aceitar os judeus no seu meio, 
impedindo-os, inclusive, de assumir qualquer nacionalidade. 

Voltando um pouco na história é preciso se lembrar da Peste 
bubônica que dizimou quase um terço da população européia no 
ano de 1.300 e os Judeus foram considerados culpados por este 
acontecimento, estes e outros eventos semelhantes deixaram 
marcas indeléveis na vida deste povo.

Ao serem aceitos na Loja maçônica, sentiram o fato como o 
símbolo da liberdade e da igualdade, em contraste com a socie-
dade que lhe afligia restrições; a loja foi o lugar onde Cristãos e 
Judeus sentaram-se lado a lado em igualdade de condições.

Alguns de nossos rituais levam-nos ao Velho Testamento, 
cujo conteúdo podemos dividir com os Judeus os ensinamentos 
dalí emanados, principalmente nossos primeiros três graus,  que 
fazem referências  a construção do templo de Salomão, construí-
do pelos judeus.

Apesar de assistirmos, imobilizados, mais de seis décadas de 
violência no Oriente Médio, provocada pela criação do Estado 
de Israel em 1948, a maçonaria é muito forte em Israel, existindo 
ali cerca de 50 lojas, com Judeus, Cristãos e muçulmanos traba-
lhando juntos; o selo oficial da Grande Loja de Israel inclui a 
estrela de David, a Cruz Cristã e a lua crescente dos muçulma-
nos.

Em São Paulo existe uma loja maçônica quase que exclusiva 
de Judeus, o venerável da mesma é um médico cirurgião do apa-
relho digestivo e professor da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, meu amigo Dr. Bruno Zilberstein.

A Maçonaria e o Islamismo
Como ocorre com o judaísmo e o Cristianismo, a maçonaria 

não tem conflito com o Islamismo, embora, no momento, apenas 
o Marrocos, Líbano e Turquia, dentre os países muçulmanos, 

aceitam as lojas maçônicas no seu território; em vários países 
Islâmicos, ser maçom pode resultar em sentença de morte

Há cerca de quatro anos estive em Istambul na Turquia, quan-
do tive a oportunidade de visitar uma loja maçônica, onde fui 
recebido com enorme carinho por dois maçons que lá estavam; 
mostraram-me o interior da loja, onde fui fotografado em frente 
ao altar.

A história da relação da maçonaria com a Turquia é um capí-
tulo à parte, a Ordem teve no passado grande dificuldade naquele 
país; tudo começou com o Papa Clemente XII que, como sabe-
mos, excomungou a nossa ordem em 1738; naquela época era 
Sultão do Império Otomano, Mahmut I que, por conveniência 
política, seguiu à risca a bula Papal, proibindo a presença da 
maçonaria em todo o Oriente Médio e na África do Norte.

Na década de 1920 iniciou-se a chamada guerra pela Inde-
pendência Turca, que foi um conjunto de levantes militares e 
políticos, capitaneados pelo maçom Mustafá Kemal Atatuk e  
que culminou com a dissolução do Império Otomano em 1922.

Logo após assumir a presidência do país em 1923, Atatuk 
iniciou o processo de separação entre a religião e o Estado ( O 
Islamismo deixou de ser religião do Estado em 1928), da genera-
lização da instrução, permitindo o voto à mulher (aliás, antes de 
Portugal) e a incorporação do alfabeto latino, em vez do Árabe 
(hoje o árabe é utilizado apenas para assuntos religiosos, pois o 
Alcorão é escrito em Árabe); além disto ele aboliu a obrigatorie-
dade do uso do véu pelas mulheres.

Estas movimentações iluministas possibilitaram o retorno da 
maçonaria ao território turco, hoje com muita atividade laborati-
va; pelas pesquisas que efetuei, fiquei sabendo que ele, Atatuk, 
pertenceu a Loja maçônica “Italiana Macedônia Resorta Veri-
tus” de Ancara.

Atatuk governou a Turquia por 15 anos, hoje existe um 
museu e Mausoléu em Ancara (capital da Turquia) em sua home-
nagem, ocupando uma área de 750 mil metros quadrados; em 
quase todas as cidades turcas existem monumentos em sua home-
nagem, tive a oportunidade de ver uma sua estátua em Istambul, 
a maior cidade da Turquia, situada no estreito de Bósforo.

A maçonaria e o catolicismo
Sabemos que temos alguma dificuldade de relacionamento 

com a cúpula da igreja católica, tudo começou com o Papa Cle-
mente XII que editou, em 1738 uma bula, ameaçando com exco-
munhão qualquer católico que aderisse à maçonaria;  o Canon 
católico editado em 1983, não fez referência explícita à maçona-
ria, coisa que acontecia nas outras bulas;  tendo por isto levado 
muitos católicos sinceros na fé, a procurar as lojas maçônicas 
para se iniciarem.

Embora no Brasil, especialmente em Goiás,  não tenhamos, 
como instituição,  nenhuma dificuldade na convivência com a 
igreja católica, a situação continua um pouco confusa, se formos 
observar o que existe de documentação. O maçom sabe que não 
existe conflito entre a sua religião e a nossa fraternidade, fre-
quenta as duas instituições sem nenhuma crise de consciência.

Como maçom e católico considero uma grande pena estes 
acontecimentos, pois, no passado tivemos (figuras eclesiásticas 
da igreja católica e a maçonaria) relacionamento que permitiu 
algumas epopeias da história do Brasil; aproveitando a aproxi-
mação de uma das datas importantes da nossa vida republicana, 
para apenas referir a um acontecimento, está registrada na histo-
riografia  (nada pode mudar estes fatos), que vários padres 
ombrearam com a nossa instituição na luta pela Independência 
do Brasil.

Um dos locais, considerado o Centro da Conspiração do  
movimento da Independência, era o Convento de Santo Antonio, 
no largo da Carioca no Rio de Janeiro, onde vivia o maçom, mem-
bro e ex-orador da Loja Comércio e Artes, Frei Francisco Sam-
paio; ali se reuniam, junto com Frei Sampaio, dentre tantos 
outros, os maçons Gonçalves Ledo, Cônego Januário Barbosa, 
José Joaquim da Rocha.

Se quisermos basear em informações divulgadas por histori-
adores não maçons, basta consultar “João Dornas Filho- Os 
Andradas na História do Brasil”  para se inteirar da sua afirmati-
va:  “A Lêdo e ao Cônego Januário se deve a proclamação ao 
Imperador, forçando-o ao Fico” ; precisa mais evidência para 
esta combinação de esforços entre a Igreja católica  e a maçona-
ria?

Tivemos sob nosso teto, como maçons convictos, uma gran-
de quantidade de padres, cônegos e frades, inclusive dois bispos 
– Dom Azeredo Coutinho, de Olinda e Dom José Caetano da 
Silva Coutinho, Bispo da Diocese do Rio de Janeiro.

Mais recentemente, como assinala o escritor maçom João 
Bosco Corrêa, o grande acontecimento foi a missa celebrada por 
Dom Avelar Brandão Vilela, na Grande Loja Liberdade, no natal 
de 1975, com grande repercussão, tanto no Brasil como no exte-
rior

Tivemos no passado, na época do Império, uma grave crise 
entre a Igreja católica e a Maçonaria, porém, acredito que este 
poderá ser assunto para outra oportunidade, uma vez que alonga-
mos mais do que devíamos esta exposição.  

*O Irmão Hélio Moreira é  membro da Academia Goiana de 
Letras, Academia Goiana de Medicina, Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás e do Conselho Federal da Ordem do 
Grande Oriente do Brasil.
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O
 Rito Escocês Retificado é também conhecido como Rito 
de Willermoz, em alusão ao seu criador, Jean Baptiste de 
Willermoz (Lyon,1730- Lyon,1824), que foi iniciado na 

maçonaria aos 20 anos de idade em uma loja que funcionava sob 
os auspícios da Estrita Observância Templária.

A intenção de ter um Rito Escocês Retificado seria trazer de 
volta antigas influências dos Cavaleiros Templários, como um 
rito de cavalaria, também de um antigo rito chamado Rito de 
Heredom. Segundo Willermoz o Rito havia se descaracterizado 
com o tempo, perdendo assim sua identidade original como um 
Rito de Cavaleiros.

Foi relançado nas suas bases atuais, graças ao trabalho 
incansável de Jean-Baptiste Willermoz, que mantinha relações 
com maçons de toda a Europa, principalmente com os Irmãos 
mais qualificados de todos os ritos.

Ele passou a vida inteira reunindo todo o tipo imaginável de 
documentos, rituais e instruções, buscando alcançar a essência 
da iniciação maçônica.

O sistema maçônico que o interessava de imediato, foi o da 
Estrita Observância Templária, em razão das origens templários 
que esse sistema atribuía à Maçonaria e por sua organização em 
forma de ordem de cavalaria.

ORIGENS MAÇÔNICAS DE WILLERMOZ
Jean-Baptiste Willermoz era muito estimado pelos seus 

discípulos, principalmente pelas maneiras cordiais, amigáveis e 
sedutoras. Ele tinha como profissão profana a fabricação e 
comércio de artigos de seda, sendo ainda um grande proprietário 
de imóveis na cidade de Lyon, no centro da França.

Desde jovem, conseguiu reunir em torno de si um grupo de 
homens devotados à causa espiritual, tais como: Louis Claude 
de Saint-Martin, Joseph de Maistre, Martinez de Pasqually e o 
famoso Conde de Saint-Germain, alguns companheiros de estu-
dos, outros seus próprios mestres.

Claude Catherin Willermoz foi seu pai, que por tradição 
também se dedicava à produção de tecidos; sua irmã Claudine 
foi iniciada nas ordens externas e o seu irmão mais novo, o médi-
co Pierre-Jacques Willermoz foi iniciado em todas as ordens e 
jogou um papel importante na afirmação de Lyon como centro 
maçônico importante.

Jean-Baptiste Willermoz iniciou-se na Maçonaria em 1750. 
Com 20 anos de idade e já em 1752 era Venerável Mestre da sua 
loja e um ano mais tarde fundou a loja ";A Perfeita Amizade", 
que desempenhou um papel muito importante mais tarde. Em 
1756 obteve a filiação da sua loja na Grande Loja da França. Em 
1760, com 30 anos de idade, fundou uma segunda loja: "Os Ver-
dadeiros Amigos"; juntamente com o Venerável da sua primeira 
loja: "A Amizade";, o irmão Jacques Irenée Grandon.

Nesse mesmo ano, as três lojas AMIZADE, A PERFEITA 
AMIZADE, e os VERDADEIROS AMIGOS, sob a coordena-
ção de Willermoz, fundam a GRANDE LOJA DOS MESTRES 
REGULARES DE LYON, que recebeu Grandon como o seu 
primeiro presidente. Esses maçons tinham como objetivo a volta 
às suas origens primitivas.

Willermoz torna-se Grão Mestre em 1761, reelegendo-se em 
1762, mas desinteressou-se em seguida, devido ao aumento das 
tarefas administrativas. Além disso, ele estava desgostoso com a 
banalidade dos trabalhos maçônicos o que o induziu a fundar o 
Capítulo dos ";CAVALEIROS DA ÁGUIA NEGRA", onde 
recrutava os melhores elementos de todas as lojas da cidade.

Willermoz ensinava no seu Capítulo que, para encontrar a 
pedra cúbica, que contém em si todos os dons, virtudes ou facul-
dades, era necessário encontrar o princípio da vida que os Adep-
tos chamam Alkaeter. Esse espírito tem a faculdade de purificar 
o ser anímico do homem, prolongando sua vida.

Ele também tem a virtude de transformar os vis metais em 
ouro. Esse espírito encontra-se nos três reinos da natureza e cabe 
ao homem encontrar a maneira de manipulá-lo. Eles ensinavam 
que a pedra bruta representava a matéria disforme que devemos 
preparar; a pedra cúbica com ponta piramidal representava a 
matéria desenvolvida pela tríplice ação do Sal, do Enxofre e do 
Mercúrio.

O portador do terceiro grau possuía duas joias, uma era o 
emblema dos três reinos da natureza que entra no trabalho de 
preparação da Grande Obra, a outra era o Pantáculo de Salomão, 
de sorte que o iniciado deveria portar em si toda a ciência caba-
lística. Entretanto, Willermoz logo desinteressou-se do Capítulo 
da Águia Negra, pelas seguintes razões: primeiro porque a base 
de simbolismo já era do seu pleno conhecimento e havia conse-
guido formar Mestres capazes de continuar esse trabalho de 
instruir o s maçons do capítulo; segundo porque encontrou Mar-
tinez de Pasqually em 1767, quando tinha 37 anos de idade. 
Martinez, que como se sabe, foi o fundador da Ordem dos Cava-
leiros Maçons Elus Cohens do Universo, sistema operativo, cujo 
ensinamento marcou profundamente o espírito de Willermoz.

A DOUTRINA DE MARTINEZ E O GRANDE 
TEMPLO DE LYON

Os maçons de Lyon, embora perseverantes no seu trabalho, 
não possuíam, uma doutrina sintética, que lhes assegurasse o 
objetivo dos seus trabalhos. A doutrina exposta por Martinez 
encaixou como uma luva nas mãos laboriosas dos maçons ocul-
tistas de Lyon, cujo chefe era Jean-Baptiste Willermoz.

Tal doutrina comportava a revelação de verdades primordia-
is, comunicadas outrora a alguns seres privilegiados, e em sua 
síntese, ensinava a maneira de transpor a barreira que separa o 
Homem da Divindade.

Martinez trazia a mensagem de uma tradição oculta, conser-
vada alegoricamente nas Escrituras Sagradas, sob o véu dos 
símbolos, transmitida através dos tempos pelas Sociedades 
Secretas. A Maçonaria tinha perdido a chave dessa tradição, que 
foi reencontrada por Martinez e por ele retransmitida nos seus 
rituais.

A sua doutrina explicava que a história da humanidade se 
resumia nas consequências do pecado original e na subdivisão 
do Homem Primitivo. A Divindade emanou Adão para que fosse 
o guardião da prisão onde tinha colocado os anjos rebeldes. 
Adão, revestido de uma forma "gloriosa"; comandava toda a 
criação. Mas, seduzido pelos Espíritos perversos, Adão quis ter a 
sua própria posteridade "espiritual";.

Entretanto, a criação de Adão não resultou senão numa 
forma material (Eva), que constituiu sua própria prisão futura. 
Essa condição o privou da comunicação com a Divindade e o 
expôs aos ataques dos espíritos perversos, dos quais ele era ante-
riormente o Mestre.

A posteridade de Seth poderá obter sua reconciliação e entrar 
em contacto direto com a Divindade, após ter percorrido todas as 
esferas superiores do mundo celestial.

Willermoz foi iniciado por Martinez em Versailles, perto de 
Paris, no Equinócio de Março de 1767, quando este instalou o 
seu Tribunal Soberano de Paris. Willermoz tinha sido apresenta-
do por Bacon de la Chevalerie e o Mestre logo reconheceu em 
Willermoz um futuro adepto, um continuador da sua doutrina, 
motivo pelo qual não pode conter as lágrimas, sobretudo, porque 
via nessa iniciação a prova da sua reconciliação com a Divinda-
de. Nesse mesmo ano, Willermoz foi recebido como membro 
não residente do Tribunal Soberano e a sua correspondência 
com o Mestre durou cinco anos.

Entretanto, durante esse período não obteve nenhuma luz, o 
que quase induziu Willermoz a abandonar a Ordem, apesar de 
Martinez lhe dizer que o desenvolvimento das qualidades espiri-
tuais, não vinha de um dia para o outro, e que somente o tempo e 
a perseverança na iniciação lhe poderia oferecer os resultados 
esperados.

Divindade, nada lhe será dado. Somente a graça da reconcili-
ação do Pai dará a potência e o poder ao filho. A luz não é dada ao 
curioso, ao apressado; o Altíssimo a concede ao Homem sub-
misso aos seus mandamentos e que pratica a sua justiça.

O Elus Cohen deveria seguir rigorosamente o ritual teúrgico 
e renunciar a tudo o que existe neste baixo mundo, e resignar-se 
a receber a graça no seu devido tempo. Esta virá, a partir de um 
trabalho constante, quando menos se espera. A preguiça, ou a 
impureza de um único membro durante os trabalhos, prejudica 
todo o trabalho coletivo dos grupos operativos.

Willermoz compreendeu rapidamente estas premissas e 
trabalhou de corpo e alma, não somente na sua regeneração 
pessoal como também com o objetivo de estender essa doutrina 
à Maçonaria, fazendo novos adeptos para a Ordem. Foi por essa 
razão que buscou a aliança com os maçons alemães da Estrita 
Observância Templária, isentos dos objetivos políticos e vinga-
tivos dos maçons Franceses.

OS DIRETÓRIOS ESCOCESES NA FRANÇA
O regime Escocês Retificado originou-se da introdução na 

França, dos diretórios escoceses em 1773 e em 1774 pelo Barão 
de Weiler, que retificou certas lojas existentes em Estrasburgo 
segundo o rito da Estrita Observância Templária da Alemanha, 
cujo Grão-Mestre da loja de Saxe (região da Alemanha Oriental) 
era o Barão de Hund. Após uma longa troca de correspondências 
com Willermoz, Weiler instalou em 1774 em Lyon o primeiro 
Grande Capítulo da região e colocou Willermoz como chefe ou 
delegado regional.

O CONVENTO DE GAULES (LYON, 1778)
O sucesso das lojas do Rito Escocês Retificado foi total na 

França, principalmente porque elas eram oriundas das tradições 
templárias e sobretudo porque os seus chefes eram nobres autên-
ticos, príncipes, duques, barões e as iniciações eram muito sele-
tiva. Nessa mesma época, estava-se instalando o Grande Oriente 
da França, que fez questão de agrupar os Diretórios Escoceses 
sob sua égide e um tratado foi assinado nesse sentido. Esses 
diretórios não tinham uma direção central na França e uma união 
era preconizada por todos. Entretanto as desavenças em vez de 
diminuírem, aumentaram. O próprio Willermoz escreveu ao 
Príncipe Charles de Hesse, queixando-se que Weiler não conhe-
cia nada sobre "as coisas essenciais";.

O grande superior Ferdinando de Brunswick procurava 
desesperadamente a doutrina e a coesão que faltava. Os Lyone-
ses detinham há 11 anos o sistema de Martinez de Pasqually, 
doutrina que poderia interessar aos Diretórios. Willermoz e 

Louis Claude de Saint-Martin de maneira muito oculta, prepara-
ram as coisas com cuidado.

Eles conseguiram iniciar Jean de Turkeim e Rodolphe de 
Salznan na Ordem dos "Elus Cohens" homens de grande impor-
tância no seio da Estrita Observância Templária do Diretório de 
Estrasburgo. E esses dois homens desempenharam um papel 
muito importante quando os ocultistas de Lyon apresentaram a 
sua proposta dos conventos que iriam realizar no futuro. Com os 
espíritos preparados, segundo a doutrina de Martinez, os Lyone-
ses convocaram o CONVENTO DE GAULES em 1778, em 
Lyon. As grandes figuras da Estrita Observância Templária 
estiveram presentes em Lyon, mas preocuparam-se essencial-
mente com o futuro administrativo da Maçonaria. Willermoz 
demonstrou, desde logo, que a preocupação deveria nortear-se 
sobre o verdadeiro objetivo da Maçonaria, suas diretivas de 
estudos que deveriam orientar-se na busca da Divindade.

No transcurso dos trabalhos, decidiram distinguir as lojas 
simbólicas das lojas da Ordem Interior e substituir por Cavaleiro 
Benfeitor da Cidade Santa a palavra Templário. Os rituais apre-
sentados pelos Lyoneses foram aprovados, assim como as ins-
truções secretas de Willermoz, tiradas do "Tratado da Reintegra-
ção dos Seres Criados"de Martinez de Pasqually. O objetivo 
primeiro da Maçonaria seria comunicado somente aos iniciados 
nos dois últimos graus, os de "Professo" e do "Grande Professo". 
A denominação de Superior Incógnito, que tinha sido condena-
da anteriormente, foi ressuscitada no convento, e era designada 
àqueles portadores de alta doutrina da Ordem. Entretanto, o 
verdadeiro objetivo da Maçonaria, permanecia desconhecido 
por todos aqueles que não tinham entrado realmente dentro da 
iniciação, embora portassem títulos de nobreza e mesmo os altos 
graus do "Rito Escocês Retificado". Além disso, havia várias 
tendências maçônicas e de outras sociedades espiritualistas que 
colocavam uma grande confusão nas mentes dos vários grupos 
maçônicos, oriundos de regiões diferentes. Havia assim, a 
necessidade da realização de um outro convento.

CONVENTO DE WILLELMSBAD DE 1782
Foi assim que quatro a nos mais tarde, em 1782, se realizou 

outro em Willelmsbad, com um número maior de participantes 
em relação àquele efetivado na cidade de Lyon em 1778. As 
reuniões duraram 45 dias e lá estavam presentes Willermoz e 
Saint-Martin, bem como, representantes dos Filaletes, dos Ilu-
minados da Baviera, etc, todos ligados à Estrita Observância 
Templária.

A diversidade de ideias e de opiniões, impediu que se che-
gasse a um denominador comum e que se definisse com precisão 
a doutrina da Ordem. Desta maneira, acabou-se mantendo as 
mesmas resoluções do Convento de Lyon, inclusive a doutrina 
de Martinez. Abandonou-se a pretensão da descendência direta 
dos Templários, evocando-se, entretanto uma filiação espiritual, 
oriunda do Mundo Invisível.

Esta é a razão pela qual o sistema foi denominado de RITO 
ESCOCÊS RETIFICADO.

*O Irmão Wagner Veneziano Costa e Editor Geral e Presi-
dente da Editora Madras 

Rito Escocês Retificado
Ir\ Wagner Veneziani Costa

Escritor e Editor
Or\ de São Paulo-SP

Geral

http://www.nike.com.br/campanha-colecao%20breathe/?Filtro=V1593&utm_source=Afilio&utm_medium=Afiliados&utm_campaign=Breathe
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Por Zulmira Furbino - Saúde Plena

Iniciativa ressalta a necessidade dos exames de prevenção da 
doença, que acomete um a cada seis homens no Brasil

Na segunda-feira, 3, quando as luzes do Congresso Nacional 
foram tomadas por uma iluminação azul, foi dada a largada para 
a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, idea-
lizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A ideia do Novembro 
Azul é desmistificar a doença, que, segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), acomete um a cada seis homens no Brasil. As 
estimativas mostram que 69 mil novos casos deverão ser diag-
nosticados somente em 2014 no país, um a cada 7,6 minutos. E o 
pior é que cerca de 13 mil brasileiros vão morrer em decorrência 
da doença, o que significa um óbito a cada 40 minutos.

Depois do aparecimento dos sintomas, mais de 95% dos 
casos de câncer de próstata já se encontram em fase avançada. 
Daí a importância da realização do exame regular através do 
toque retal e do PSA, orienta o presidente da SBU, Carlos Corra-
di Fonseca. De acordo com ele, o câncer de próstata rouba do 
homem 7,3 anos de vida na comparação com as mulheres e isso 
ocorre porque eles não se cuidam.

“Pessoas do sexo masculino não costumam ir ao médico 
porque acham que são super-homens, e o câncer de próstata, 
quando não é detectado no início, raramente tem cura”, susten-
ta. O urologista recomenda que, a partir de 50 anos, todo homem 
deve fazer o exame periódico. Se houver histórico familiar e se a 
pessoa for negra ou obesa, a recomendação é procurar um urolo-
gista a partir dos 45 anos.

Fonseca alerta que o câncer de próstata é assintomático em 
sua fase inicial. “O exame de toque e o PSA, feito por meio da 
coleta de sangue, detectam a maior parte dos tumores em fase 
inicial, e, nesses casos, as chances de cura são de 90%”, avisa. 
Segundo ele, os tumores variam entre os pouco, os medianos e os 
muito agressivos. “No caso de ser diagnosticado um câncer 
pouco agressivo, é possível pensar num tratamento inicial a 
partir de uma observação vigilante. Se ele é médio ou muito 
agressivo, o tratamento deve ser iniciado logo que é dado o diag-
nóstico, principalmente com cirurgia ou radioterapia”, explica. A 
cirurgia, assegura, é o tratamento com maior índice de cura. 
Quando a doença se espalha, a saída é a hormonoterapia, por 
meio da qual a produção de testosterona no organismo é inibida, 
mas isso só ocorre nas fases mais avançadas.

Para o professor da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e urologista do Instituto Bio-
cor, Daniel Xavier Lima, a boa notícia é que muitos tabus já caí-
ram no que se refere à disposição dos homens de enfrentarem 
seus medos e preconceitos quanto ao exame de toque, essencial 
para o diagnóstico da doença. “O que existe, ainda, são informa-
ções desencontradas”, garante. De acordo com ele, um estudo 
norte-americano sustentou que não houve redução da mortalida-
de por câncer de próstata em função do rastreamento. “Trata-se 
de um estudo isolado que, infelizmente, teve muita repercussão 
porque muitos médicos generalistas interpretaram que não seria 
mais preciso fazer os exames”, explica. Por causa disso, o pró-
prio Ministério da Saúde retirou o exame de próstata da rotina 
obrigatória. Assim, a dificuldade de conscientizar as pessoas 
aumentou, principalmente na rede pública, onde o paciente é, em 
geral, menos esclarecido (ou recebe menos esclarecimentos).

“Leciono no Hospital das Clínicas e observo que os pacien-
tes já não estão sendo encaminhados para o rastreamento. Isso 
vai levar, daqui a alguns anos, a um aumento no número de tumo-
res avançados”, garante Lima. De acordo com ele, o rastrea-
mento é responsável por 40% da redução das mortes por câncer 
de próstata de 1990 para cá. “Esse procedimento ficou mais 
popularizado a partir de meados da década de 90, com a realiza-
ção do PSA e do toque. Nada pode justificar essa redução na 
procura a não ser a sua diminuição, até porque o número de 
diagnósticos aumentou”, alerta.

Bruno Ferrari, oncologista e presidente do conselho adminis-
trativo da rede Oncoclínicas do Brasil, chama atenção para outro 
problema: o câncer de próstata não acomete apenas os idosos, 
mas é a partir dos 50 anos que sua frequência começa a aumentar. 
Depois da cirurgia, as duas maiores sequelas, segundo ele, são a 
incontinência urinária e a disfunção erétil. Ambas têm tratamen-
to e podem ser revertidas. “São essas duas coisas que afastam o 
homem do diagnóstico. Mas é preciso lembrar que, quanto mais 
precoce é o tratamento, menos mutilante ele é.” A campanha 
Novembro Azul é realizada há cinco anos e, de lá para cá, de 
acordo com o oncologista, houve um pequeno aumento no núme-
ro de diagnósticos precoces. “Precisamos envolver toda a socie-
dade, e não apenas os médicos. A gente vê poucos casos sobre a 
doença na mídia. As celebridades não aparecem morrendo de 
câncer de próstata”, lembra.

Fisioterapia
Para ajudar os pacientes na recuperação durante o pós-

operatório, uma das recomendações é a fisioterapia para disfun-
ções do assoalho pélvico. De acordo com a fisioterapeuta Maria 
Cristina da Cruz, responsável pelo serviço no Hospital ds Clíni-
cas, o tratamento consiste em educar o paciente sobre a forma 
como o corpo vai funcionar depois da cirurgia e sobre qual será o 
seu papel em sua própria recuperação.

Ela chama a atenção para o fato de que o tratamento difere de 
pessoa para pessoa. “Não adianta fazer exercícios genéricos. 
Para haver resultado, as contrações devem ser adequadas e os 
exercícios, específicos para cada caso”, lembra. De acordo com 
ela, além de tomar consciência da própria musculatura e de fazer 
os exercícios, alguns homens precisam passar pela eletroestimu-
lação e biofeedback, que permite ao paciente visualizar a quali-
dade das contrações.

Não adianta fugir
» Entre 10% e 20% dos casos não são detectados pela dosa-

gem de PSA no sangue. O exame de toque e o PSA são comple-
mentares

» Fatores de risco: idade, histórico familiar, raça (maior inci-
dência em negros), alimentação inadequada, sedentarismo, 
obesidade

» Prevenção: não é possível evitar a doença. Mas pode-se 
diagnosticá-la precocemente, quando as chances de cura são de 
cerca de 90%.

Fonte: Instituto Lado a Lado pela Vida

Novembro Azul: Campanha de conscientização sobre
 câncer de próstata tinge monumentos pelo país

Saúde

Por Flávia Milhorance – O Globo
SAN DIEGO, EUA - Um novo estudo da Universidade da 

Califórnia em San Diego (UCSD), nos EUA, reforça a tese de 
que o autismo pode ser reversível e se aproxima de um possí-
vel medicamento para tratar o transtorno. A pesquisa foi 
publicada nesta terça-feira na revista “Molecular Psychiatry” 
e conduzida por um biólogo molecular, o brasileiro Alysson 
Muotri.

Esta publicação é a segunda etapa de um estudo publicado 
em 2010 e que, na época, ganhou a capa da “Cell”, uma das 
principais revistas científicas do mundo, ao mostrar que os 
neurônios eram mais plásticos do que se pensava e que o 
autismo poderia ser curado. Na ocasião, através da técnica de 
reprogramação celular, os pesquisadores transformaram 
células da pele em neurônios de pessoas com síndrome de 
Rett, um dos tipos graves de autismo e que ocorre por muta-
ções num único gene: o MeCP2. Dessa forma, poderiam 
estudar a fundo o comportamento das suas células cerebrais. 
Depois, aplicaram um medicamento experimental e notaram 
reversão nos defeitos genéticos.

Autismo clássico se aproxima da síndrome de rett
Neste novo estudo, os cientistas da UCSD focaram no 

autismo clássico (ou não sindrômico). Ao contrário da sín-
drome de Rett, o tipo clássico tem vários genes envolvidos e 
sua base genética ainda é pouco conhecida. Da mesma forma, 
os pesquisadores transformaram as células da polpa do dente 
de leite em neurônios de um autista clássico. Em seguida, 
fizeram o sequenciamento genético do voluntário para mape-
ar seus genes defeituosos.

Várias mutações foram encontradas, entre elas uma que 
anula uma das cópias do gene TRPC6. Em camundongos, 
eles confirmaram que essa mutação leva à redução de sinap-
ses e alterações morfológicas nos neurônios. Além disso, 
observaram que os níveis de MeCP2 (da síndrome de Rett) 
afetam a expressão de TRPC6, revelando um caminho mole-
cular semelhante nos dois tipos de autismo.

Finalmente, aplicaram um medicamento que está sendo 
testado em humanos para tratar a síndrome de Rett (o IGF-1) 

nos neurônios do autista clássico e notaram que o efeito tam-
bém foi positivo. Isso reforçou a ideia de que é possível rever-
ter os defeitos dos neurônios, ou seja, que o transtorno pode 
ser curável.

— É possível que, no futuro, esta tecnologia sirva como 
ferramenta de diagnóstico, determinando qual o tipo de autis-
mo que cada pessoa possa estar vulnerável e possíveis terapi-
as e medicamentos que a auxiliem. Quanto antes o diagnósti-
co no autismo, melhor o tratamento — afirmou Muotri ao 
Globo.

Segundo o pesquisador, a combinação de reprogramação 
celular e sequenciamento genético abrirá portas da medicina 
personalizada voltada para os transtornos mentais. No futuro, 
ele afirma que cada autista terá seu genoma sequenciado para 

o teste de drogas mais adequadas. Esse método já vem sendo 
bastante empregado no tratamento do câncer.

— Estamos bem no começo (da medicina personalizada) 
— afirmou Muotri. — É preciso alinhar o sequenciamento 
genético, que está mais acessível financeiramente, com a 
modelagem por células-tronco, algo que ainda é muito caro e 
impossível de fazer para todo mundo. Assim que essas tecno-
logias evoluírem e ficarem mais baratas, veremos mais e mais 
da medicina personalizada. Pra mim não tem mais volta, será 
o futuro em alguns anos. Todos teremos nossos “mini-
cérebros” em laboratório que serão usados para diagnóstico, 
teste e dosagem de medicamentos antes de se tentar no paci-
ente.

Mais de 50 mil drogas em teste
A partir deste estudo, os pesquisadores da UCSD vão 

buscar expandir essas observações para outros tipos de autis-
mo, tentando entender como diversas mutações convergem 
para vias moleculares comuns. O objetivo é definir novos 
medicamentos que possam ser testados em humanos. Sinto-
mas do espectro autista são minimizados com o uso de medi-
camentos, mas ainda não há uma substância capaz de reverter 
o transtorno. Segundo Muotri, 55 mil novas drogas serão 
testadas até o final de 2015.

— Depois entraremos com testes clínicos (em humanos), 
isso se tudo correr bem e tivermos financiamento para isso, 
claro — diz Muotri. — Tentamos levar parte disso para o 
Brasil, buscando deixar o pais mais independentes nessa 
área, mas não houve interesse político. Esperamos que nos 
EUA as coisas andem mais rápido e eventualmente sejam 
aplicadas no Brasil também.

Autismo poderia ser curado e droga está mais perto de virar realidade

Neurociêntista Dr. Alysson Muotri

CLIQUE AQUI E VISITE O BLOG

Saúde e Ciência é aqui!
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07Novembro 2014

Através de milhares de anos a humanidade tem con-
vivido e sobrevivido a inúmeras epidemias, pande-
mias e endemias que de tempos em tempos assolam 

determinada região, podendo às vezes alastrar por todo o 
planeta. São bactérias, vírus ou bacilos com diferentes 
características que “pegam de surpresa” os estudiosos da 
área biomédica e perduram por anos, décadas e até séculos 
para que se descubram a cura. A lepra (hanseníase), a varío-
la, o sarampo, a gripe, a peste bubônica, a AIDS, o tifo, a 
malária, a cólera e mais recentemente o ebola, segundo 
dados, juntos, já ceifaram a vida de alguns milhões de seres 
humanos no decorrer da história. 

O vírus da varíola afeta apenas os seres humanos (sua 
variante infecciosa), e sua transmissão é muito semelhante 
ao ebola: através de fluidos corporais e contato direto. A 
doença já matou mais de 300 milhões de pessoas ao longo 
de sua existência, hoje está tecnicamente erradicada. A 
morte por sarampo ocorre a partir de inflamação pulmonar 
ou das meninges. É transmitida através do contato direto e 
através do ar. Há registros deste vírus com mais de 3.000 
anos e, até agora, já matou mais de 200 milhões de pessoas. 
Hoje a maioria da população é vacinada contra esse mal, 
com a vacina 'tríplice viral'. A gripe de 1918, também 
conhecida como a gripe espanhola, foi uma pandemia mor-
tal e uma das piores da história moderna; entre 1918 e 1920 
matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mun-
do. A peste negra ou bubônica está relacionada historica-
mente à Idade Média e os séculos após esta. Causada pela 
bactéria Yersinia pestis, ela se espalha através de parasitas 
como pulgas e precisam de ratos como hospedeiro. Em 
torno de 75 milhões de pessoas foram vítima deste mal. 
Conhecido como Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da ou AIDS, este vírus - Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) - é a quinta maior pandemia global, e faz 
parte da história moderna. Surgiu em 1981, já causou mais 
de 25 milhões de vítimas, enquanto o número daqueles 
vivendo com o HIV aumentou em todo o mundo para cerca 
de 33 milhões. A peste de Justiniano começou no século 
VI, no Império Bizantino, e embora não haja certeza abso-
luta, a praga foi provavelmente causada por uma linhagem 
da Yersinia pestis, a mesma bactéria que causa a peste bubô-
nica ou negra. Matou algo como 25 milhões de pessoas. A 
terceira pandemia de peste bubônica que começou na pro-
víncia de Yunnan, na China, no século XIX, esteve ativa até 
1959 e, em apenas uma década causou a morte de mais de 
12 milhões de indivíduos. Transmitido por vetores, como 
insetos e outros artrópodes, o tifo causa febre alta, erup-
ções cutâneas e uma série de consequências, causado pelo 
gênero Rickettsia bacteriana, matou mais de 4 milhões de 
pessoas ao longo da história. Causada pela bactéria Vibrio 
cholerae, além de febre e dor abdominal, a cólera geral-
mente mata os infectados por desidratação, onde a água é 
perdida através de diarreia. A cólera teve três grandes pan-
demias ocorridas no século XIX, e outras grandes epidemi-
as do século XX, cuja soma de mortos é superior a três 
milhões. Outras grandes epidemias foram: A Influenza 
H5N1 de Hong Kong em 1997. A SARS em Toronto em 
2 0 0 3 .  A  H 1 N 1  d o  M é x i c o  e m  2 0 0 9 . 
(http://www.sedeinsana.tk/2014/10/as-pandemias-
mais-mortais-da-historia-humana.html) 

No momento atual o mundo está em estado de pânico 
por conta de mais uma “peste”: o Ebola. O primeiro caso 
identificado de Ebola foi registrado em 26 de agosto de 
1976. O maior surto já registrado é da África Ocidental em 
2014, que está afetando Guiné, Serra Leoa, Libéria e Nigé-
ria. Pensa-se que os surtos de Ebola entre as populações 
humanas sejam o resultado do manuseio de carcaças de 
animais selvagens infetados. Com uma estrutura que lem-
bra a de um "verme gigantesco para os padrões virais", o 
vírus do Ebola é semelhante a outro vírus, o Marburg, que 
havia sido descoberto em 1967, quando 31 pessoas tiveram 
febre hemorrágica na Alemanha e na Iugoslávia. O surto 
ocorrera entre pessoas que trabalhavam em laboratórios 
com macacos infectados de Uganda.

“O vírus ataca todos os órgão e tecidos do corpo 
humano, com exceção dos ossos e alguns músculos. O 

colágeno, tecido responsável pela unidade da pele e que 
mantém os órgãos juntos transforma-se numa pasta 
disforme. A pessoa infectada expele sangue por todos os 
orifícios do corpo, inclusive pelos olhos e rachaduras 
espontâneas que surgem na pele. O globo ocular fica 
cheio de sangue, o que causa cegueira. A hemorragia 
interna não cessa porque o sangue não coagula. A 
superfície da língua se desfaz, o revestimento da tra-
quéia e da garganta se desmancha e pode descer para os 
pulmões. Surgem hemorragias no coração e o músculo 
fica flácido. O fígado incha, apodrece e se liquefaz. A 
medula se desfaz aos pedaços. Os rins, repletos de célu-
las mortas, deixam de funcionar e a urina se mistura 
com o sangue. O baço incha e endurece. A pessoa vomi-
ta pedaços do intestino com sangue. O vírus destrói o 
cérebro e a vítima geralmente tem convulsões epilépti-
c a s  n o  e s t á g i o  f i n a l  d a  d o e n ç a ” . 
(http://gremioemfoc .info/index.php?topic=602.0)                                                     o

Sabe-se que as péssimas condições de infraestrutura 
(em todos os níveis), de higiene e da miséria da população 
na região, devastada por constantes guerras civis entre os 
povos daqueles países, somadas a pouca ou quase nenhu-
ma ajuda financeira internacional – são parcos recursos 
comparados aos gastos bélicos com as guerras atuais - para 
resolver o problema, a situação só tende piorar e quem sabe 
surgir mais uma grande PESTE, agora no início do século 
XXI, fugindo do controle e matando outros milhares, quiçá 
milhões de nós, pobres humanos. 

Texto e adaptação do Irmão
 ANTÔNIO CÉSAR DUTRA RIBEIRO.

A peste
Mestre Instalado

ARLS “Cavaleiros da Justiça”

acduri@hotmail.com

Virus Ebola

Acho o título mais apropriado que “De volta ao pó” 
por medo de possível conotação envolvendo recaída 
de gente outrora viciada em maquiagem, principal-
mente uso constante de pó-de-arroz para esconder 
imperfeições na pele ou, feito antigamente quando 
certos torcedores iam ao Maracanã com uma caixinha 
de cashimirbouquet pra jogar pra cima na entrada de 
certo time do Rio...

Seria cômico se trágico não o fosse. Principalmen-
te em se tratando de cultuar entes queridos saudosa-
mente caros e que hoje habitam o oriente eterno. Um 
grande pensador descreveu a morte como passagem 
com possível destino ao descanso eterno, teoria esta 
contestada quando se trata o mesmo assunto pela via 
dogmática; entretanto, àqueles que assumiram em 
vida a responsabilidade de reconhecer como irmãos 
escolhidos como pares na vivência dentro dos precei-
tos da Ordem cabe sempre que hauver razão para tal 
buscar abrir a gaveta da memória e, se não no dia a dia, 

pelo menos na data calendarizada -2 de Novembro- 
invocar o que deixou, aos que ainda permanecem 
nesse plano, os já eternizados.

Buscando fazer o mínimo voltado para tal marco 
de calendário oficial, criamos nós, membros da A.´. 
R.´. L .´. S.´. CARIDADE E ESPERANÇA, no Orien-
te da SERRA/ES, o espaço em agenda obrigatória da 
oficina para em reunião adequadamente organizada 
fazer respeitosamente valer prioridade quando envia-
mos nossos pensamentos para tantos valorosos e às 
vezes precocemente levados irmãos. Esta prática que 
tanto sentimento bom traz-nos surpreende e agrada 
aos que dela puderam tomar parte. Percebemos que 
nada extraordinário estamos fazendo senão um belo 
ato de respeito e admirável lembrança aos que comba-
teram bons combates em prol de causas nem sempre 
vencidas mas sempre valorizadas.

O livro da Lei tem no seu conteúdo uma muito pró-
pria exortação que confronta o sentimento mais nobre 
daqueles que escolhem ir à casa onde há luto em con-
trapartida àquela onde há festejos e sentencia que 
nesta sempre se divagará acerca daquela. 

Neste dia 4 de Novembro tornamos nós, membros 
da C&E, em momento de estudo e reflexão, a dar prio-
ridade ao tema e assim não só rememoramos aos pró-
prios idos da oficina como também aos irmãos que 
partiram em todo o nosso estado de acordo com as 
informações vindas a nós. A todos elevamos nossas 
preces e pedimos ao Grande Arquiteto que na sua infi-
nita bondade e sabedoria de-lhes o devido descanso 

consolador e que continue a nos dar o privilégio de 
lutar rotineiramente pelo bem estar da humanidade 
como um todo.

De volta ao tema de abertura deste, confessamos 
que mormente sejamos movidos por objetivos, planos 
e sonhos, estamos certos que como 2 e 2, ela, a morte 
física, inexorável permanecerá ensejando a rica opor-
tunidade de nos fazermos melhores no espaço entre o 
nascer e o morrer, ou como sentenciado lá no tal texto, 
iremos de volta ao pó...

 “ O corpo, a morte leva; a voz some na brisa; a 
dor  sobe  pras  t revas;  o  nome  A OBRA 
IMORTALIZA...” Paulo Cesar Pinheiro

 

Certo como 2 e 2
Ir\Déo Mário Siqueira

ARLS Caridade e Esperança

Or\ Jacaraipe - ES

deomasiq@hotmail.com

Crônicas
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08 Novembro 2014 Maçons Ilustres

Estadista, diplomata, magistrado e político brasileiro. É 
considerado, ao lado de José Maria da Silva Paranhos, 
visconde do Rio Branco, o maior estadista do Segundo 

Reinado. Foi Ministro da Justiça, presidente das prvíncias do 
Rio de Janeiro e Pernanbuco, senador por Minas Gerais e presi-
diu o presidiu o Conselho de Ministros do Gabineta da Cocilia-
ção

A Família Carneiro Leão é de origem portuguesa, da região 
do Porto, estabeleceu-se no Brasil na metade do século dezoito, 
principalmente em Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Para Pernambuco veio Manuel Netto Carneiro Leão e para 
Minas seu irmão Antônio Netto Carneiro Leão, que adquiriu 
datas de terra no então Arraial de São Luiz e Santana de Paraca-
tu, para exploração de ouro e onde amealhou considerável fortu-
na. Pelos seus descendentes, doou seu sangue à nobiliarquia 
brasileira, com marquês e marquesa, viscondes e viscondessas, 
e barões e baronesas.

Nascido na Vila de Paracatu do Príncipe, em Jacuí, Minas 
Gerais, em 1801, Honório Hermeto Carneiro Leão era filho do 
militar Nicolau Antônio Carneiro e de Dona Joana Severina 
Augusta; neto paterno de Antônio Netto Carneiro Leão. De 
origem modesta, educou-se com a ajuda de parentes que, com 
muito custo, conseguiram mandá-lo para Portugal.

Em 1825, diplomado em Coimbra, desembarcou de volta 
para o Brasil, casando-se no ano seguinte. A esposa era uma 
prima, Maria Henriqueta Carneiro Leão, e o casamento – segun-
do o costume da época – havia sido arranjado pela família. Mas, 
é a partir desse casamento que a vida de Honório começou a 
mudar de rumo.

Maria Henriqueta deu ao primo e marido quatro filhos – 
Honório Hermeto Carneiro Leão Filho, Henrique Hermeto, 
Maria Emília e Maria Henriqueta. Seu pai, João Neto Carneiro 
Leme, tio de Honório, era o “parente rico”, casado com Ana 
Maria Leme, natural do Tijuco, hoje Diamantina, dos Lemes de 
São Paulo. Antigo proprietário de uma empresa de beneficia-
mento de arroz no Rio de Janeiro, passou depois para um negó-
cio mais lucrativo na época: comprava escravos negros no Cais 
de Valongo e ia revendê-los a preços bem mais altos pelo interior 
da Província do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Com isso, 
ampliou sua fortuna e, por ocasião do casamento da filha, era um 
homem riquíssimo.

No mesmo ano do seu casamento, Honório Hermeto foi 
nomeado Juiz de Direito em São Sebastião, no litoral paulista. 
Embora contrariado por ficar longe da Corte, seguiu para o pos-
to, levando consigo a esposa e presentes do sogro: oito escravos, 
rica mobília e uma baixela de prata.

De gênio violento, logo se indispôs com uma autoridade 
militar em São Sebastião. Dois anos depois, em 1818, foi nome-
ado Ouvidor e, em 1829, promovido Desembargador da Relação 
na Bahia (com exercício no cargo na Corte), ocupando, ao 
mesmo tempo, o cargo de Auditor Geral da Marinha.

Seu prestígio na Corte era muito alto. Pertenceu a diversos 
gabinetes do Governo, foi Deputado Provincial, Senador e 
Ministro do Império, no Segundo Reinado, Presidente da pro-
víncia de Pernambuco, tendo sido contratador do casamento do 
Imperador Dom Pedro Segundo e de suas irmãs.

Honório Hermeto, que desde 1836 era fazendeiro de café no 
Vale do Paraíba e proprietário da Fazenda do Lordello, conheci-
da em Além Paraíba como Fazenda do Barão, em Jamapará, 
única fazenda em estilo mourisco no Brasil, foi grande responsá-
vel por uma política de favorecimento da agricultura, principal-
mente através da abertura e do melhoramento de estradas para o 
interior. Através de seu prestígio é que foi construída a ponte que 
liga Jamapará e Porto Novo, o que facilitou o escoamento da 
produção de café de Duas Barras, Sumidouro, Carmo e da pró-
pria Fazenda do Lordello para a Estação Ferroviária de Porto 
Novo que, até então, era feita através de barcos.

Segundo um dossiê datado de 31/07/1854, feito com o obje-
tivo de historiar a origem de seus bens, o marquês do Paraná 
informa que, no final do ano de 1836, “realizou um sonho anti-
go, quando adquiriu terras incultas,à margem do Rio Paraíba do 
Sul, na fronteira com Minas Gerais, em Sapucaia (na época parte 
integrante do município de Magé), em lugar ainda pouco fre-

quentado”. Nestas terras fundou a Fazenda de Lordello, que lhe 
custou na época quatro contos e quinhentos mil réis apenas. 
Mais tarde comprou novas glebas1, empregando em benfeitori-
as um total de dez contos de réis.

Honório Hermeto Carneiro Leão foi um dos homens mais 
influentes no cenário político do Império do Brasil.

Imperial sobre as origens de sua fortuna, o Marquês do Para-
ná esclareceu a seus pares que o seu segredo consistia na otimi-
zação da exploração do trabalho escravo. Assim, impunha metas 
altas, que determinavam grande carga de trabalho, porém a troco 
de premiação monetária.

Nos autos do inventário post mortem do Marquês, aberto em 
1856, pode-se verificar que a fazenda contava com 190 escravos 
e uma plantação de 290.000 pés de café.

Após a morte do Marquês, aos 55 anos de idade, em 3 de 
setembro de 1856, a Fazenda do Lordello ficou para sua esposa, 
a Marquesa do Paraná, que administrou a fazenda até sua morte 
em 1887.

Em 1852 recebeu o título de Visconde e, em 1854, o de Mar-
quês do Paraná. Faleceu em 3 de fevereiro de 1856, no Rio de 
Janeiro. Sua esposa, Dama Honorária de Sua Majestade a Impe-
ratriz, foi com sua influência que terminou a construção da ponte 
que liga Jamapara e Porto Novo. A Marquesa do Paraná faleceu 
em 1872.

Em 1875, o Presidente da Província de Minas Gerais indeni-
zou a Província do Rio de Janeiro, passando a referida ponte a 
pertencer à Província Mineira.

Seu filho, o médico Henrique Hermeto Carneiro Leão, titular 
do Império como Barão do Paraná, herdeiro da Fazenda do Lor-
dello, foi um dos colaboradores na construção do Hospital São 
Salvador em Além Paraíba.

A Fazenda Lordello é uma das mais bonitas da região, foi 
construida na primeira metade do século XIX, em estilo mouris-
co pelo Marquês do Paraná, que no ano de 1841, adquiriu mais 
terras que faziam rumo com Lordello. Em 27 de março, o mar-
quês do Paraná comprou do casal Manoel Antônio dos Santos e 
Maria Bernarda de Jesus mais uma porção; em 30 do mesmo 
mês, mais um tanto de D. Anna Victoria de Jesus; em 24 de maio, 
mais outra gleba de D. Constança Maria de Jesus e, finalmente, 
em 20 de marco de 1848, mais uma porção adquirida de Francis-
co José Soares e sua mulher D. Anna Umbelina Barbosa, com-
pletando assim uma área que correspondia, na época, a pouco 
mais que duas sesmarias de meia légua em quadra, ou seja, 500 
alqueires geométricos de terra.

Mas sua localização perto da divisa fez com que sempre 
tivesse sua história ligada à Além Paraíba.

Atualmente, a Fazenda do Lordello serviu de cenário para a 
novela global “Irmãos Coragens” e o filme “Xangô de Baker 
Street”

Fonte: MS Maçom

Honório Hermeto Carneiro Leão. O Marquês de Paraná

Honório Hermeto Carneiro Leão. O Marquês de Paraná

Por Ximenes

https://www.youtube.com/watch?v=0E_Cg2-bm1c#t=24
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*Por Nuno Raimundo

O responsável pela Coluna da Harmonia numa loja maçô-
nica deve procurar utilizar nas sessões da loja a que per-
tence, músicas que sejam de autores maçônicos e/ou que 

se inspirem em princípios e valores maçônicos.
Assim, hoje trago uma sugestão de um videoclip de uma 

música que apesar de numa primeira audição parecer não conter 
nada de maçônico, mas que adentrando na mesma, muito se 
poderá descortinar… Pois tudo na vida é símbolo e é através da 
análise dos símbolos que também poderá ser alcançado o conhe-
cimento…

Honestamente, não sei se o autor da letra e da música será 
maçom ou não, o que me importa realmente neste caso foram os 
sentimentos que se encontram explanados na letra desta canção, 
o Amor Fraternal e o Dever de Auxílio entre irmãos. Sentimen-
tos estes tão caros aos maçons, nomeadamente até já foram abor-
dados estes ditos sentimentos em dois textos dedicados em 
exclusivo a eles, escritos pelo Rui Bandeira, e que podem ser 
recordados  e aqui aqui.

A canção que abaixo pode ser visionada e/ou ouvida, perten-
ce ao músico sueco e também Disc Jockey Tim Bergling 
(08/09/1989-….) mais conhecido mundialmente por , e Avicci
que tem como título “Hey Brother”(isto é, “Oh Irmão”) e que 
pertence ao album “True” comercializado a partir de 2013.

E uma música com um título destes, qualquer coisa de simbó-
lico à partida se poderá encontrar nela. Ora vejamos a sua letra:

"Hey Brother”

Hey, brother
There's an endless road to re-discover
Hey, sister
Know the water's sweet but blood is thicker
Oh, if the sky comes falling down, for you
There's nothing in this world I wouldn't do

Hey, brother
Do you still believe in one another?
Hey, sister
Do you still believe in love? I wonder
Oh, if the sky comes falling down, for you
There's nothing in this world I wouldn't do

Oh, oh, oh
What if I'm far from home?
Oh, brother, I will hear you call
What if I lose it all?
Oh, sister, I will help you out
Oh, if the sky comes falling down, for you
There's nothing in this world I wouldn't do
Hey, brother

There's an endless road to re-discover
Hey, sister
Do you still believe in love? I wonder
Oh, if the sky comes falling down, for you
There's nothing in this world I wouldn't do

Oh, oh, oh
What if I'm far from home?
Oh, brother, I will hear you call
What if I lose it all?
Oh, sister, I will help you out
Oh, if the sky comes falling down, for you
There's nothing in this world I wouldn't do
 
Ao analisar a letra desta música (quem não perceber a língua 

inglesa encontra uma tradução ligeira ), encontro algo que aqui
para mim é do mais importante que os maçons poderão fazer 
pelos seus irmãos, o dever de auxílio, pois na frase “ if the sky 
comes falling down, for you There's nothing in this world I 
wouldn't do” – Se o céu cair, por ti não existirá nada que eu não o 
possa fazer – é demonstrada a vontade que existe em se auxiliar 
os irmãos que de tal necessitem; pois estes sabem que quando 
tudo na vida poderá correr mal, existirá sempre alguém para os 
apoiar, para os reconfortar. E este conforto não tem de ser neces-
sariamente financeiro, porque a maioria das vezes uma palavra, 
um incentivo, um conselho ou um abraço, valem muito mais que 
alguns  milhões…

Também nesta canção, encontro o sentimento fraternal que 
os maçons sentem pelos seus semelhantes, que em qualquer 
parte do globo terrestre terão quem comungue com eles dos mes-
mos princípios de vida e forma de estar. Pois até mesmo aqueles 
que se encontrem longe do seu lar, poderão receber e/ou dar o seu 
auxílio aos Irmãos que dele precisem, uma vez que a distância 
física não será  impedimento para nada. O que pode ser confir-
mado  na frase:” What if I'm far from home? Oh, brother, I will 
hear you call” – E se eu estiver longe, eu escutarei o teu apelo -. 

Seja no ar, na terra ou no mar…, os maçons estarão para sem-

pre juntos, uma vez que aquilo que foi unido pela Virtude, nada o 
poderá separar...

Já na frase: “What if I lose it all? Oh, sister, I will help you 
out” – E mesmo se eu perder tudo? Oh Irmã, eu na mesma, te irei 
ajudar no que for preciso – é possível se verificar que indepen-
dentemente da situação financeira ou emocional de um maçom, 
ele deverá sempre na medida que lhe for possível, ajudar o seu 
Irmão. Nesta frase posso encontrar o verdadeiro cimento que liga 
a Irmandade Maçônica, o “amor fraternal”, aquele amor em 
que algo se faz, mesmo sem se esperar qualquer tipo de “reem-
bolso”.

Age-se assim porque sabemos que o nosso Irmão o neces-
sita e porque achamos que é assim que o devemos fazer.  

E nada de imoral se poderá retirar desta minha afirmação, 
pois qualquer pessoa na sua intimidade,  auxiliará os que forem 
mais próximos de si, sejam eles seus familiares ou amigos. E 
nenhum tipo de auxílio poderá derivar em algo criminoso ou 
ilegal como erradamente e em demasia se supõe. Bastando para 
isso, cada um fazer a introspeção e a reflexão moral necessária 
sobre qual é a sua forma de estar e de agir na sociedade em que se 
insere. Uma coisa é certa, quem necessita de auxílio, deve ser 
ajudado.

E mesmo na simples frase que encontramos logo no inicio da 
canção e novamente a meio desta, “There's an endless road to 
re-discover” – Existe uma estrada sem fim para redescobrir – , 
podemos vislumbrar o caminho que um maçom  encontrará após 
a sua Iniciação, pois ele redescobrirá novas coisas nas mesmas 
coisas que anteriormente já seriam do seu conhecimento, possi-
bilitando assim outras visões e/ou opiniões de assuntos que ante-
riormente poderia dar como adquiridos e imutáveis. Para além de 
que, aprenderá e terá acesso a outros conhecimentos que o ajuda-
rão no seu futuro e no caminho a que se decidir a prosseguir. Ou 
seja, este caminho que os maçons se propõem a trilhar, só conse-
guirá ser executado se for feito com paciência, determinação e 
perseverança, porque ele é longo e sem fim... 

Este caminho é a estrada para o auto aperfeiçoamento… Um 
caminho solitário mas que não se é feito sozinho… 

Aliás, essa frase da canção, bem que poderia ser um mote a 
mostrar a um neófito daquilo que poderá esperar da sua recente 
Iniciação e em relação ao seu futuro, uma vez que nada lhe pare-
cerá o mesmo... Nada será como dantes...

Afinal, uma canção que numa audição mais ligeira poderia 
passar incólume a qualquer um, ao ouvido de um maçom terá 
muito que lhe diga e lhe toque emocionalmente. E a mim tocou-
me e muito…

Fonte: Blog A Partir Pedra
O Irmão Nuno Raimundo é membro da Loja Mestre 

Affonso Domingues  - Or.’. de Lisboa - Portugal

Sugestão para a "Coluna da Harmonia": “Hey Brother”de Avicci.
Geral

Clique aqui para ouvir

Esta é a única Coluna de uma Loja Maçônica constituída por 
um só Irmão, o Mestre de Harmonia. No passado, a Coluna da 
Harmonia era composta pelo conjunto dos Irmãos músicos que 
contribuíam para o brilhantismo dos rituais e dos festejos maçô-
nicos. Com o avanço tecnológico, os músicos foram substituídos 
pelos aparelhos eletrônicos, operados pelo Mestre de Harmonia.

Em seu sentido mais amplo, a Harmonia é a ciência da com-
binação dos sons, formando os acordes musicais. A palavra grega 
MOUSIKE significa não apenas música, mas também todas as 
formas de expressão que tenham por finalidade a criação da 
Beleza.

Pitágoras usava a música para fortalecer a união entre os seus 
discípulos, por entender que a música instruía e purificava a sua 
mente. Em sua Escola, a música era entendida como disciplina 
moral por atuar como freio aos ímpetos agressivos dos ser huma-
nos.

O aprendizado empírico, revelado através dos sentidos, pode 
ser conseguido não só pela contemplação das belas formas e da 
beleza das figuras que nos rodeiam, mas também pela audição de 
ritmos e de melodias que acalmam os ímpetos e as paixões. Deste 
modo, angústia, anseios frustrados, agressões verbais, stress 
mental, podem ser eliminados pela audição de músicas suaves e 
agradáveis.

Em uma reunião maçônica deve-se tocar a música que 
melhor traduza os sentimentos dos Irmãos em cada momento do 

ritual.
Muitos compositores, nossos Irmãos, produziram belas músi-

cas que merecem - e devem - ser ouvidas em nossos Templos. 
Entre essa plêiade, podemos citar: Mozart, Beethoven, Haendel, 
Sibelius, Franz Lizt, John Philipp Souza (de ascendência portu-
guesa), Luigi Cherubini, Antonio Salieri, Carlos Gomes (brasile-
iro), etc.

As primeiras composições maçônicas datam de 1723 e foram 
publicadas junto com a primeira Constituição de Grande Loja de 
Londres; São elas:

A Canção dos Aprendizes - Matthew Birkhead, A Canção dos 

Companheiros - Charles Delafaye, A Canção do Vigilante - 
James Anderson, A Canção do Mestre - James Anderson

Esta última, publicada em 1738 juntamente com a segunda 
edição das Constituições de Anderson.

No Brasil, foram compostas as seguintes obras:
Hymno do REAA - M.A . Silveira Neto e Jeronimo Pires 

Missel, Hino Maçons Avante - Jorge Buarque Lira e Mário 
Vicente Lima, Hino Maçônico - D. Pedro I (D. Pedro IV de Por-
tugal), Canto Ritualístico Maçônico - Francisco Sabetta e José 
Bento Abatayguara, Hino Maçonico para Abertura e Fechamen-
to dos Trabalhos - Otaviano Bastos, A Acácia Amarela - Luiz 
Gonzaga (o rei do baião)

Além destas, existem também composições maçônicas para 
os Rituais de Iniciação, de Elevação e de Exaltação, de Reconhe-
cimento Conjugal e de Pompas Fúnebres. 

Tendo em vista o caráter universalista da nossa Ordem, o 
Mestre de Harmonia não deve programar a execução de música 
religiosa de nenhum tipo. Deste modo será evitado o constrangi-
mento que um Irmão não católico poderá sentir ao ouvir, por 
exemplo, a Avé Maria de Gounod. Solos de música cantada tam-
bém devem ser evitados. A música coral, como por exemplo o 
Hino Maçônico de D. Pedro I ou a Ode à Alegria, de Beethoven, 
poderá ser programada sem problemas, mas, na maioria das 
vezes, a música mais indicada é sempre a instrumental.

Por Irmão Antônio Rocha Fadista
M.'.I.'., Loja Cayrú 762 GOERJ / GOB - Brasil

PRECISAMOS DE VOCÊ PARA

SALVAR VIDAS

CLIQUE AQUI

http://a-partir-pedra.blogspot.pt/2014/09/amor-fratenal.html
http://a-partir-pedra.blogspot.pt/2014/09/auxilio.html
http://a-partir-pedra.blogspot.pt/2014/09/auxilio.html
http://avicii.com/
http://letras.mus.br/avicii/hey-brother/traducao.html
https://www.youtube.com/watch?v=YxIiPLVR6NA
https://www.msf.org.br/doador-sem-fronteiras?gclid=Cj0KEQiA1qajBRC_6MO49cqDxbYBEiQAiCl5_JjqMhJf4FARSr6VKJRnIir3am5dpGF0kVO04pUtj50aAqQd8P8HAQ
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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 

Voltaire, Maçom no final da vida nos legou que os 
homens não se envergonham do que fazem em con-
junto. 

A afirmativa é verdadeira com relação ao sentimento de 
culpa que cada um impõe ao outro, sentindo-se, assim, 
aliviado da culpa pelo malfeito, quando malfeito.

Mas, a afirmativa é falsa, verdadeiramente falaciosa 
quanto ao aspecto moral e um dos exemplos mais notórios, 
para os Cristãos, está na condenação de Jesus por uma maio-
ria que agiu em conjunto para praticar a imoralidade.

Por isso, nem sempre a maioria tem razão.
É certo que não existem duas morais e o conjunto não 

torna moral o que é sabidamente imoral, apenas encoraja a 
que se faça em companhia o que não faríamos sozinhos 
porque não teríamos com quem nos vangloriar da imorali-

dade e o silencio no malfeito maltrata a consciência e nos 
arruína enquanto homens e Maçons.

Esse o problema da ética que a Maçonaria nos apresenta 
diariamente.

Na ética não se faz nada além de optar por uma ou outra 
ação e aético é o que opta pela ação imoral.

Na moral uma única ação pode sobreviver, já na imora-
lidade várias ações ao mesmo tempo, mesmo em conflito, 
podem acontecer e essas condutas imorais mantém unidos 
na imoralidade os aéticos, mas, os afasta do meio moral.

Essa, às vezes, a maior dificuldade de muitos Irmãos no 
inicio de suas escolhas exigidas pela vida e pela Maçona-
ria, afinal, uma só ação nos conduz ao acerto e todas as 
demais no levam à imoralidade.

Essa, também, a origem da confissão religiosa.
A confissão surge como uma forma alternativa de se 

reconduzir à moral e não precisa ser declarada.
Basta que confessemos a nós mesmos a imoralidade, o 

reconhecimento da imoralidade para nos livrarmos dela 
pela mudança de comportamento a partir dali.

É, na verdade, a confissão, o denominado arrependi-
mento e sabemos que só se arrepende quem deixa de fazer o 
que fazia ou o que fez, para retornar ao ponto de onde come-
çou na imoralidade.

Para os homens e está dito que também para Deus, e 
cremos nisso, aquele que verdadeiramente se arrepende 
pela confissão, mesmo silenciosa, obtém a reconsideração 

ou a salvação e o retorno para o lado bom e moral de todas 
as coisas físicas ou não físicas.

Assim está escrito e assim tem sido e vemos isso na 
história de todos os acontecimentos do mundo culto e a 
Maçonaria nos exorta a cultuar a virtude e a honestidade 
como regra para ter êxito em todas as coisas da vida.

A discórdia é o primeiro tijolo da nefasta ignorância e a 
mãe de todas as querelas e intrigas, esposa do absurdo.

Nada tem futuro na discórdia e no absurdo senão quere-
las e intrigas que formam a família da imoralidade.

É opção de cada um de nós, sob o manto da ética, fazer a 
escolha de nossas vidas.

É opção de cada um de nós, sob o manto da ética, con-
fessar e voltar à moral que rege a vida.

É, pois, chegada a hora da decisão, é preciso dizer a que 
viemos à Maçonaria!

Dizer sim à discórdia ou sim à virtude.
A escolha é sua!

*O Irmão Luiz da Silva Muzi é Advogado
Mestre Instalado, Grau 33 R.E.A.A.

É membro da Academia Maçônica de Letras do Estado 
do Espirito Santo, onde ocupa a Cadeira nº 24.

É autor dos Livros: 
Segredos , Mistérios e a Maçonaria ; Maçonaria e poder 

- O silêncio Estilhaçado; Percepção da Verdade e a Liber-
dade para a Maçonaria e Maçonaria e Religião.

Direito de escolha

Advogado e Escritor

Mário de Andrade foi um poeta, escritor, crítico literá-
rio, musicólogo, folclorista e ensaísta brasileiro. Viveu 
entre os anos  1893 e 1945 em São Paulo. Foi a figura cen-
tral do movimento de vanguarda e um dos líderes  da 
Semana de Arte Moderna de 1922 que reformulou a litera-
tura e as artes visuais no Brasil. Seu maior romance é 
Macunaíma, publicado em 1928, obra que Mário de 
Andrade escreveu num só fôlego, no curto espaço de 
cinco dias.

Voltei a ler o Macunaíma, também chamado "um herói 
sem nenhum caráter", o anti-herói, cuja frase característi-
ca é "Ai, que preguiça!"

Pois é: AI, QUE PREGUIÇA! digo eu... uma preguiça, 
um desânimo parecido com àquele do Ruy Barbosa:

“A falta de justiça é o grande mal da nossa terra, o mal 
dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a 
fonte de todo nosso descrédito, é a miséria suprema desta 
pobre nação. A sua grande vergonha diante o estrangeiro, 
é aquilo que nos afasta os homens, os auxílios, os capitais. 
A injustiça, Senhores, desanima o trabalho, a honestida-
de, o bem; cresta em flor os espíritos dos moços, semeia 
no coração das gerações que vem nascendo a semente da 
podridão, habitua os homens a não acreditar senão na 
estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove 
a desonestidade, promove a venalidade, promove a rela-
xação, insufla a cortesania, a baixeza, sob todas as suas 

formas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de 
tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, 
o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, 
a ter vergonha de ser honesto!"

Então... parece que Ruy Barbosa escreveu isso hoje, 
pois o Brasil é o mesmo nestes últimos 514 anos. Mas isso 
não é só na política: é no dia-a-dia, no trabalho, na relação 
deteriorada entre alunos e professores, nas festinhas enfa-
donhas que somos obrigados a frequentar. 

Aprofundei-me na leitura do Macunaíma e identifi-
quei claramente o que ele chama de "herói sem nenhum 
caráter", aquele sujeito que quer todos os prestígios e não 
valoriza ninguém; o idiota que grita e aponta o dedo 
durante as reuniões e o carrancudo que baba e espuma de 
inveja quando seu vizinho demonstra saber que a raiz 
quadrada de 4 é igual a 2.

Se o Mário de Andrade escreveu Macunaíma em cinco 
dias, eu reli em 9 horas, entre a manhã e o final do dia. Fui 
percorrer, folheando, outros escritos dele dentre os que 
tenho aqui: "Será o Benedito!", "Primeiro Andar", "Os 
Filhos da Candinha", "O Carro da Miséria", "Belasarte", 
"Aspectos da Literatura Brasileira", "Amar, Verbo Intran-
sitivo", "A Escrava que não É Isaura", "Modinhas Imperi-
ais", "Losango Cáqui", "Lira Paulistana" e "Lasar Segall".

E acabei topando com esta obra prima, da qual faço 
meu pensamento no momento presente:   

"Eu contei meus anos e descobri que terei menos tempo 
para viver daqui para frente do que já vivi até agora. 
Tenho muito mais passado do que futuro.

Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia 
de cerejas. As primeiras, ele chupou displicente, mas per-
cebendo que faltavam poucas, começou a roer o caroço.

Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. 
Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflama-

dos. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem 
eles admiram e cobiçando seus lugares.

Já não tenho tempo para conversas intermináveis, 
para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem 
fazem parte da minha.

Eu já não tenho tempo para administrar melindres de 
pessoas que, apesar de idosas, ainda são imaturas.

Detesto ter que fazer parte da confrontação de teste-
munhas que brigaram entre si pelo majestoso cargo de 
assessor do ajudante de ordens do mordomo da casa do 
porteiro dos tribunais.

As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. 
Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero 
a essência, minha alma tem pressa…

Quero viver ao lado de gente que sabe rir; que sabe rir 
de seus tropeços, não se encanta com triunfos, gente que 
não se considera eleita antes da hora, que não foge de sua 
mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pesso-
as de verdade, pois apenas o essencial faz a vida valer a 
pena... e para mim basta apenas o essencial."

Ir\ José Maurício Guimarães
Advogado e Palestrante
Or\ Belo Horizonte - MG

Mário de Andrade

Geral

www.pousadadobezerra.com.br
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Por Waldir Ferraz de Camargo

A Maçonaria esteve presente em todos os princi-
pais acontecimentos históricos do Brasil e que 
culminaram no país que hoje vivemos. Diferen-

te não poderia ser a sua participação na Proclamação da 
República. “A partir de hoje, 15 de Novembro de 1889, 
o Brasil entra em nova fase, podendo se considerar 
finda a Monarquia, passando a regime francamente 
democrático com todas as consequências da liberda-
de.” Assim iniciava o editorial da Gazeta da Tarde, da 
edição do dia 15, anunciando o levante político-militar 
que instaurou a forma republicana presidencialista de 
governo no Brasil, pondo fim à soberania do imperador 
D. Pedro II. 

Esse fato histórico, talvez o mais importante do país, 
teve como líderes e idealizadores maçons ilustres que 
hoje figuram nos livros de História, tais como Marechal 
Deodoro da Fonseca, Benjamim Constante, Rui Barbo-
sa, Silva Jardim, Campos Sales, Quintino Bocaiuva, 
Prudente de Morais, Aristides Lobo e muitos outros. 

A ideia republicana já era antiga no Brasil: nós a 
vemos na Guerra dos Mascates (1710), na Inconfidên-
cia Mineira (1789), na Revolução Pernambucana 
(1817), na Confederação do Equador (1824) e na Revo-
lução Farroupilha (1835). O país clamava pela Repú-
blica e sua proclamação era uma questão de tempo. O 
Império estava desgastado e vagarosamente ruía, prin-
cipalmente após a Guerra do Paraguai (1870) onde o 
Brasil mesmo sendo vitorioso não soube valorizar o 
Exército, seu principal agente, causando grande des-
contentamento na classe militar. A Igreja, por sua vez, 
queria a liberdade, pois se encontrava submetida ao 
padroado imperial.

Outro fato importante que fez com o Império per-
desse sua sustentação foram as leis antiescravistas: 
Ventre Livre (1871), Sexagenários (1885) e Áurea 
(1888), fervorosamente defendidas nas Lojas Maçôni-
cas. Entrelaçando esses e outros fatos a Maçonaria, 

através das Lojas Vigilância de São Borja (RS) e Inde-
pendência e Regeneração (ambas de Campinas), apro-
varam um manifesto contrario ao advento de um tercei-
ro reinado e enviaram a todas as de demais lojas do Bra-
sil, para que tomassem conhecimento e apoiassem essa 
causa. Mais uma vez a Maçonaria estava à frente lide-

rando um movimento democrático. 
Em 10 de novembro, na casa de Benjamim Cons-

tante, diversos maçons se reuniram, entre eles Francis-
co Glicério e Campos Sales, decidindo marcar para o 
dia 20 a tomada do poder, tendo à frente o militar de 
mais alta patente, o marechal Deodoro da Fonseca, 
que seria o primeiro presidente da República. A data 
teve de ser antecipada face a um boato ardilosamente 
arquitetado de que o governo havia mandado prender 
Deodoro da Fonseca. Confirmado depois que se trata-
va realmente de um boato. 

Assim, na manhã do dia 15, Deodoro, que estava 
doente em sua casa, atravessou o Campo de Santana e 
do outro lado do parque conclamou os demais revolu-
cionários ali aquartelados. Ofereceram-lhe um cavalo 
que nele montou e, segundo testemunhas, tirou o cha-
péu e gritou: “Viva a República!”. Depois apeou, atra-
vessou o parque e voltou para sua residência. Na tarde 
do mesmo dia o ato foi confirmado na Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro e oficialmente proclamada a 
República do Brasil. 

Faz-se necessário aqui uma justiça ao imperador D. 
Pedro II, um homem culto, ponderado, também 
maçom, que, contrariando a opinião pública, não lutou 
pelo trono, pois não queria ver derramamento de san-
gue, reconhecendo que para o Brasil este seria seu 
novo e melhor destino. Numa atmosfera que se dese-
nhou entre o pasmo e o temor dos monarquistas e admi-
ração dos sensatos, passados apenas dois dias o impe-
rador parte com toda sua família para a Europa, levan-
do com ele meio século de história do Brasil Imperial, 
deixando renovadas as esperanças de se construir uma 
nova nação, com bases nos ideais de liberdade, igual-
dade e fraternidade, cercada pela bonança esperanço-

sa da paz. 
*O autor é licenciado em história, funcionário 

público estadual e membro da Loja Maçônica “Deus, 
Pátria e Família” de Bauru

A participação da Maçonaria na Proclamação da República
Geral

A Secretaria Geral de Educação e Cultura convida os irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos do Grande Oriente do Brasil e estudiosos de nossa história, 
para uma palestra-aula de 30 minutos em que o Secretário Geral de Educação e Cultura do GOB, Eminente irmão João Guimarães, faz uma análise e traz ao 
conhecimento detalhes não percebidos da importância da Maçonaria na Proclamação da República do Brasil. Clique na imagem abaixo para assistir

Maçons ilustres que foram os idealizadores da Proclamação da República

Assista palestra do Secretário de Educação  e Cultura do GOB sobre a Proclamação da República

http://omalhete.blogspot.com.br/2014/11/assista-palestra-sobre-proclamacao-da.html
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*Por Anestor Porfírio da Silva

Eurípedes Barbosa Nunes, atual Grão Mestre Geral 
Adjunto do Grande Oriente do Brasil, advogado, 
conceituado articulista, ex-radialista, membro da 

Associação Goiana de Imprensa, delegado de polícia apo-
sentado é figura exponencial projetada não só no cenário 
maçônico onde milita com destacada participação, mas 
também no seio da sociedade brasileira, especialmente da 
goiana porque foi Goiás o lugar onde nasceu e optou por 
fixar sua residência, viver, construir seu lar e trabalhar sem 
descanso.

Desde os primórdios anos de sua juventude já eram 
notórias suas aptidões como homem justo, de caráter mol-
dado a um só tipo de personalidade através da qual se reve-
lou como pessoa, por natureza, sensível ao bem, pois é 
humilde, sincero, leal, solidário, fraterno e que, nas vezes 
em que, pretendendo realizar algum projeto não teve como 
prosseguir sem antes submeter sua vontade a desafios, ou a 
sacrifícios penosos, Barbosa Nunes soube se superar 
valendo-se da forma especial de ser e de comportar-se que 
lhe são peculiares, com invejável inteligência e incrível 
habilidade, transformando-se assim, especialmente no 
meio maçônico, em autêntico líder que prima por atitudes 
aglutinadoras e conciliadoras.

Assim, chegou ele até os dias de hoje trazendo em sua 
bagagem os frutos de um longo trabalho digno de respeito 
com o qual construiu extensa relação de bons serviços pres-
tados e uma belíssima história de vida que retrata com 
autenticidade o seu caráter de homem probo, de conduta 
exemplar. Motivado a estar sempre doando de si um pouco 
de sacrifício em benefício dos menos favorecidos, Barbosa 
Nunes segue escrevendo sua história, construindo templos 
à virtude com a sabedoria de Salomão e o talento e habili-
dade de Hiram Habiff, fazendo jus ao reconhecimento que 
lhe cabe por justiça de benfeitor da humanidade se compa-
rados os seus feitos com os de outros ilustres maçons que, 
pelos mesmos méritos alcançaram os degraus da fama 
deixando seus nomes gravados nas galerias da imortalida-
de.

Os maçons goianos se orgulham disso, por terem o pri-
vilégio de conviver de perto com Barbosa Nunes, um 
maçom que se tornou notável pelos seus feitos, pela sua 
coragem extraordinária de enfrentar desafios, pela invejá-
vel firmeza de propósitos, pelos seus aprimorados conheci-
mentos, pela brilhante trajetória dentro da Ordem Maçôni-
ca, fatos que também o transformaram em um dos princi-
pais pilares da maçonaria brasileira.

Fora da maçonaria, o desempenho de um trabalho mar-
cante nas diversas áreas em que atuou ao longo de sua labo-
riosa carreira, o fez merecedor de respeito, sobressaindo-se 
como profissional qualificado e obstinado quanto ao 
cumprimento de seus deveres. De outra maneira não se 
poderia distingui-lo porque sua singular maneira de agir 
foi sempre a mesma, marcada pela obediência à lei, à justi-
ça, sem deixar de levar em conta também os ditames da 
ética, da moral, dos bons costumes e dos princípios e fun-
damentos da Ordem Maçônica.

Sem dúvida, sua condição de homem prestativo, de 
obreiro útil e dedicado, sem vaidades, sereno, tranqüilo, 
colecionador de amigos, nos induz a entender que suas 
decisões sempre acertadas não se encerram tão somente 
em algo rotineiro. Seu habilidoso meio de agir tornam as 
referidas decisões em lições que ensinam e educam.

Quem o conhece mais de perto sabe que, em suas pala-

vras, os freqüentes elogios dirigidos às nossas cunhadas é 
forma pela qual Barbosa Nunes demonstra reconhecer a 
importância da mulher no seio da maçonaria como irrecu-
sável força que nos incentiva e nos estimula a um envolvi-
mento cada vez maior no cumprimento dos nossos deveres 
maçônicos. Elogios sinceros são por ele proferidos toda 
vez que se refere à Fraternidade Feminina, como forma de 
expressar seus sentimentos de carinho, de apreço, de consi-
deração, enfim, até mesmo de agradecimento às compo-
nentes da mencionada associação, pelo esforço no atendi-
mento das demandas próprias da área de atuação que lhes 
cabe administrar o que muito satisfaz à Ordem Maçônica 
no alcance de suas finalidades. 

A incumbência acima aludida como reservada pela 
maçonaria à Fraternidade Feminina é a de planejar e desen-
volver ações no campo da assistência social e da filantro-
pia, entre outras.

 Foi exatamente em função da dedicação espontânea e 
da entrega, por livre vontade, de pessoas que vão a campo e 
se lançam ao trabalho em busca da felicidade de outrem 
tendo como alvo apenas o ideal de servir, que reiteradas 
experiências já vividas nos atestam ser o exercício da causa 
levada a efeito pela Fraternidade Feminina, considerada 
nobre, justa, sem prazo para ser concluída, um remédio de 
efeito salutar que liberta a consciência e restabelece a paz 
espiritual. Certamente que assim não seria se a referida 
causa, que é uma das razões essenciais da existência da 
Fraternidade Feminina não fosse uma empreitada difícil, a 
ser abraçada com amor, sem interesse em promoções pes-
soais e a ser gerida unicamente com a disposição de prati-
car o bem, como o fazem nossas cunhadas, buscando com o 
seu digno trabalho a minimização das necessidades, prin-
cipalmente, daqueles tantos quantos que padecem com os 
efeitos da miséria, com sofrimentos de toda ordem, viven-
do em condições de abandono e à mercê da própria sorte.

Tendo um modo próprio de ser, de se relacionar e de 
trabalhar Barbosa Nunes vai seguindo o seu caminho, a 
passos firmes levando consigo incrível talento como trunfo 

que lhe permitiu, e continua lhe permitindo, condições 
favoráveis ao alcance de exitoso sucesso no cumprimento 
de sua missão na infinita obra que ele, como maçom, conti-
nua ajudando os demais irmãos a construírem.

Barbosa Nunes teve presença marcante e participação 
destacada em todos os programas, manifestações e movi-
mentos de iniciativa da maçonaria nos últimos tempos, 
dentre eles os de maior repercussão como: a) “Maçonaria 
contra as Drogas e a favor da Vida” do qual foi coordena-
dor e um de seus principais idealizadores; b) “Manifesta-
ção contra o desarmamento da sociedade brasileira”; c) 
“Manifestação contra a corrupção no serviço público 
envolvendo políticos, pessoas físicas e jurídicas”; d) 
outros.

A razão de sua inesgotável resistência física e capacida-
de de agir, com agenda extensa, cheia de compromissos 
que, pelas suas peculiaridades, lhe exigem deslocamentos 
freqüentes e o levam, como de consequência, a estar sem-
pre ausente de seu lar é, sem dúvida sua esposa, Vera Lúcia 
Brandão, mulher exemplar, de elevado espírito humanitá-
rio que, pela virtude da compreensão, do entendimento, do 
reconhecimento da importância que têm para a maçonaria 
as qualidades morais e intelectuais do seu dedicado com-
panheiro, ela se resigna e não mede sacrifícios no sentido 
de prestar-lhe valiosa colaboração, animando-o, de manei-
ra decisiva, deixando-o à vontade para seguir em frente 
rumo ao futuro e a não desistir de lutar pelo alcance de seus 
ideais.

Se lhe for oferecida a oportunidade para, em breves 
palavras, enumerar os requisitos essenciais do valor de 
Vera Lúcia Brandão para sua vida é certo que, o que se espe-
ra que ele diga é o que realmente terá a dizer, apenas a ver-
dade, a confirmação do óbvio, isto é, de ser ela a figura de 
uma esposa dedicada e inseparável companheira de longos 
anos, um indispensável sustentáculo, um apoio insubstituí-
vel, a força que o move, o oráculo frente ao qual se curva 
humildemente, sempre que necessário, em busca de ajuda 
na remoção de dúvidas, o ombro amigo e acolhedor onde 
se debruça para ouvir conselhos e no qual se apóia buscan-
do consolo nos momentos de angústia e dificuldade.

Sem esse ponto de apoio que, por amor, jamais deixou 
de estar à disposição de Barbosa Nunes, ter-lhe-ia faltado 
tranqüilidade de espírito para atuar com serenidade em 
tudo quanto se propôs a fazer e ânimo, a mola propulsora 
de toda a sua disposição, para agir como sempre o fez de 
forma brilhante, transmitindo confiança, superando expec-
tativas com sabedoria e determinação.

Essa sua inconfundível marca, foi de expressiva valia 
ao êxito de uma intensa peregrinação quando se submeteu 
ao que parecia ser uma verdadeira prova de fogo em dispu-
ta eleitoral, mas que, ao final não foi tanto assim, pois 
milhares de irmãos já o conheciam e sabiam, antecipada-
mente, de quem se tratava aquele candidato.

Suas pretensões se confirmaram ao se eleger ao cargo 
de Grão Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Bra-
sil, compondo chapa com o soberano Grão Mestre Geral, 
Marcos José da Silva, lugar aonde chegou disposto a fazer 
o que, de fato, vem fazendo: em união de esforços, cumpre 
com o seu dever submetendo-se ao sacrifício de incessante 
luta e muito trabalho pelo fortalecimento e pelo progresso 
da maçonaria.     

*(Anestor Porfírio da Silva, membro da ARLS Adelino 
Ferreira Machado, Or. de Hidrolândia-Goiás, conselheiro 

do Grande Oriente do Estado de Goiás)
Fonte: Diário da Manhã

Tributo ao líder Maçom Eurípedes Barbosa Nunes
Geral

Eurípedes Barbosa Nunes
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Na noite de 28/10/2014, a Loja Maçonica Estrela de 
Camburi foi anfitriã de uma concorrida sessão conjunta 
pública, com as Lojas Alfredo Pacheco Barroca, Aylton de 
Menezes, Humildade e Fraternidade, Juventude e Ciência 
e a Dr Wallace Vieira Borges.

Nesta sessão publica cultural teve como convidado, o 
irmão e Delegado Dr. Eugênio Ricas, secretário de Estado 
da Justiça( Sejus) que proferiu uma palestra sobre o tema: 
Sistema Prisional e sua interface com a Segurança Pública.

Entre os convidados, destaque para a presença do Emi-
nente Grão Mestre Estadual – Américo Pereira da Rocha e 
do Grão Mestre Adjunto – Irmão Naeme Sá, bem como 
outras autoridades maçônicas como secretários do 
GOB/ES, deputados federais e estaduais, veneráveis mes-
tres de outras lojas e convidados representantes da família 

maçônica e da sociedade capixaba, lotando o Templo.
Após a aplaudida palestra, o Irmão Eugênio Ricas, foi 

presenteado com um mimo das mãos do Venerável Mestre 

da Loja Dr Wallace Vieira Borges – Irmão Anderson Fran-
zeres. Já no salão de eventos da Loja, foi servido um singe-
lo ágape aos presentes.

Sessão Conjunta Pública reúne seis Lojas Maçonicas em Vitória-ES

No dia 14 de novembro a ARLS Antônio Firmino 
Demuner 2457, Oriente de Rio Bananal-ES, sob a 
presidência do Venerável Mestre Jose Carlos de Oliveira, 
realizou Sessão Magna Pública em homenagem aos 125 
anos da Proclamação da República.

A sessão que teve como palestrante o Irmão Luiz 
Marcos Boldi Nali, contou com a presença ilustre do 
Eminente Grão-Mestre Estadual Américo Pereira da Rocha 
que na oportunidade procedeu entrega de condecorações 
aos Irmãos do quadro conforme a relação abaixo.

Benemérito Estadual da Ordem
Adriani Ozório do Nascimento, Belmarques dos Santos 

Farias, José Carlos de Oliveira, Leonel Luiz Ferraço, Luiz 
Sérgio de Freitas Castro, Mauro Jorge Brumatti, Noel 
Subtil Ximenes, Renato Ozório do Nascimento, Joelson 
Ferreira Reis.

Grande Benemérito Estadual da Ordem
Ediel Inácio Machado, Aureo Antônio Gava, Edson 

Neves Said (in memoriam), Romério Antenor Gava, 
Joelson Ferreira Reis.

Mérito Maçônico Estadual
Erimar Luiz Giuritato e José Carlos Rocha Ruy

Perfeição Maçônica
 José Carlos Rocha Ruy

Em uma concorrida Sessão Magna Conjunta de 
Iniciação e Regularização as Lojas Humildade e Fra-
ternidade Nº1684 e União e Igualdade Nº 4279 inicia-
ram os novos Irmãos Anderson Freitas de Almeida e 
Elonir Pereira Martins, respectivamente,  na segunda-
feira 03 de novembro. 

A  também partícipe Loja Universitária Profº 
Alfredo Pacheco Barroca Nº3086 regularizou e filiou 
o Irmão Marco Antônio Jager. O  Venerável Mestre 
Anderson Gonçalves da Rocha fez menção a este 
Irmão como um referendo na sociedade profana e uma 
grande aquisição para a nossa Obediência.

Muito emocionado, o Venerável Mestre Altamiro 
José dos Santos Filho, salientou a importância históri-
ca da primeira Iniciação realizada pela ARLS União e 
Igualdade, agradecendo o apoio das Lojas co-Irmãs.

O Venerável Mestre Jônice Motta e Motta, da Loja 
Humildade e Fraternidade, exultante, agradeceu aos 
Irmãos de várias Lojas e Orientes que abrilhantaram 
aquele momento magnânimo.

No Salão de Festas, a Fraternidade Feminina aco-
lheu as novas Cunhadas com flores e um amoroso 
abraço coletivo.

Uma Sessão inesquecível elogiada por todos os 
presentes pelo seu esmerado cerimonial, sua  ritualís-
tica apurada e grande beleza.
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