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Ninguém está alheio à modernidade ora experimen-
tada por este velho mundo com que Deus, através 
da inteligência das pessoas, presenteou, de face 

nova, a humanidade. Em qualquer atividade que se possa 
imaginar isto é perceptível. E tudo isto mais se acentuou 
em tempos recentes. Coincidentemente com a revolução 
experimentada no campo da informática, da micro-
robótica, com destaque para a Internet que tem instrumen-
talizado a consecução desse "maravilhoso  mundo novo ". 
São bens e serviços colocados ao consumo e que há poucos 
anos não existiam, sequer com eles sonhávamos. Aliás, 
dessa modernidade ninguém se demite, pois ela é a "cir-
cunstância" do nosso tempo e do nosso mundo .

Lembro do grande malefício, a que se reportavam os 
historiadores, causado às famílias pela revolução industri-
al. Pai, mãe e filhos viviam unidinhos em torno do artesa-
nato que produziam no fundo do quintal. No dia da feira 
livre, o pai levava a produção e a permutava pelos bens de 
que precisava para a manutenção da família. Acusavam a 
revolução industrial de ter contribuído para o desmantela-
mento desse escambo e da instituição familiar. O pai numa 
fábrica, a mãe em outra e numa terceira os filhos. A manu-
fatura havia cedido lugar a maquinofatura.

A Internet inaugura um new time - o da mentefatura -, 
parecendo colaborar com  o  retorno  ao  muito se fazer, 
sem precisar sair de casa. (Não fossem outros fatores, uma 
belíssima contribuição ao retorno da família!) São benefí-

cios colocados à disposição da humanidade , contexto em 
que todos temos que nos inserir, e, reparando bem, não há 
nem como alguém ignorar esta modernidade, pois ela está 
em todos os setores e em todas as atividades.

Arnold Toinbee, em "Desafios de nosso tempo ", des-
pertava as pessoas para as novas fronteiras que estavam 
chegando celeremente nas 'asas da ciência e da tecnologia. 
Também os profetas advertiram, como o fez João XXIII, 
em sua alocução de abertura do Vaticano II: "É necessário 
que essa doutrina certa e imutável seja investigada e 
exposta do jeito  que os nossos tempos o exigem". Nesta 
mesma linha de aconselhamento, profetizou Paulo VI, no 
simpósio para teólogos e homens de ciências, em julho de 
1966: " ... bispos e sacerdotes não podem cumprir a sua 
missão de iluminação e salvação do mundo moderno se 
não estiverem capacitados a apresentar as verdades da fé 
divina com conceitos e palavras mais compreensíveis às 
mentalidades formadas na cultura filosófica e científica 
hodierna ".

O Cardeal Lorscheider, em seu livro "A teologia a servi-
ço da pregação e da vida", faz uma síntese da urgente 
necessidade de adequação do homem, para que possa usu-
fruir dos benefícios que a tecnologia lhe põe à disposição: 
"O homem contemporâneo não raciocina: ele sente e vê. 
Impõe-se-lhe uma linguagem audiovisual".

Não só a Igreja, como víramos nessas citações, mas 
todas as instituições, haverão de se adequar a essas "cir-
cunstâncias", pois que suas lideranças têm vertente nas 
Faculdades, portando diplomas universitários, auridos sob 
avançados dispositivos da inovação tecnológica, fora dos 
quais têm dificuldade de pensar nem agir.

Louve-se a Maçonaria que sempre esteve atenta a isto, 
"lembrando a necessidade humana de progredir na busca 
do conhecimento...pois o progresso haveria de impor-se e 
acelerar-se ... daí  os maiores cuidados com a preparação 

dos futuros cidadãos ... considerando que tanto é mais 
adiantado o homem, quanto mais pode haurir dos segre-
dos da natureza e empregar suas descobertas em beneficio 
da humanidade. "

Muito nos conforta ver o empenho com que, hoje, a 
Maçonaria trata esse assunto. É a consciência de cumprir a 
missão do combate à ignorância e do fomento ao progresso 
e ao bem-estar de todos.

.Ao inovar na didática utilizada na formação de seus 
quadros, inclusive recorrendo à modernidade do ensino à 
distância, que o tempo da mentefatura sugere, mais aplau-
sos merece.

*O Irmão Antônio do Carmo Ferreira é Grão-
Mestre do GOI-PE e presidente da ABIM - 

Associação Brasileira de Imprensa Maçônica

Ir\Antônio do Carmo Ferreira
Grão-Mestre do GOI-PE

Or\Recife - PE

Gostaria de escrever um artigo enaltecendo as qua-
lidades de nosso governantes e as belezas deste pais. 
No entanto, não podemos deixar de registrar o descaso 
com que a educação e a saúde e a falta de segurança 
que aflige o povo brasileiro.

Nosso maior desafio é o de conscientizar os irmãos 
sobre a nossa responsabilidade diante das mazelas que 
diariamente são noticiadas pela imprensa.

Cabe aos maçons, que são homens de bem, livres e 
de bons costumes, formadores de opinião. Promove-
rem as mudanças das quais necessitamos.

Já virou rotina ouvir a cantilena de que, a maçonaria 
vive de glorias do passado, o que definitivamente não 
concordamos. Seria mais honesto dizer que; muitos 
maços vivem da gloria daqueles que no passado repre-
sentaram a Maçonaria com dignidade, dedicação e 
grandeza e que tanto fizeram para o Brasil.

A Maçonaria não faz. Quem faz são os maçons. Até 
porque não existe Maçonaria sem maçons. Cabe a 

cada irmão fazer a sua parte nesse processo de mudan-
ças que tanto almejamos e não culpar a instituição “Ma-
çonaria” pela sua inercia pessoal.

A insegurança já atingiu níveis intoleráveis. Não 
aguentamos mais a discussão interminável sobre a 
diminuição da idade penal. Esquecem os demagogos 
de plantão que o estatuto do menor foi criado para pro-
teger o menor carente e não o criminoso.

É preciso urgentemente, mudar o foco dessa discus-
são interminável que só serve para irritar o cidadão 
honesto, que educa seus filhos com dignidade e sacrifí-
cio. O indivíduo deve ser puído pelo crime que come-
teu, e não pela idade que possui.

Enquanto isso não ocorre estamos presenciando, 
diariamente, a perda de vidas preciosas, de milhares de 
trabalhadores que deixam suas famílias desamparadas 
e sem apoio do Estado.

Sobre a saúde e educação não vou nem comentar, 
pois não quero aumentar minha indignação. Basta uma 
simples olhada nos jornais, de qualquer data, que 
encontraram noticias que nos entristecem.

Vivemos uma crise moral e de falta de autoridade. 
O cidadão comum e que paga seus impostos não tem 
mais o direto de manifestar livremente, embora digam 
que estamos em uma democracia. Que democracia é 
essa, onde agitadores de plantão, financiados não se 
sabe por quem, destroem o patrimônio público e priva-

do sem sofrerem as devidas punições?
Ouvi recentemente de um deputado que o congres-

so é o espelho da sociedade. Afirmativa que definitiva-
mente não concordo. Concordaria se não existisse a 
enganação da sublegenda, que embaralha o jogo e 
elege pessoas sem representatividade, amparados 
pelos votos recebidos por candidatos de maior enver-
gadura e liderança. Quando concentramos nossos 
votos em um bom candidato, as sobras elegem candi-
datos que nem sempre tem as qualificações adequadas.

Da mesma forma, me manifesto contra as coliga-
ções partidárias da forma que são feitas. As coligações 
deveriam acontecer somente em caráter excepcional, 
contemplando todas as candidaturas, de vereador a 
presidente, sendo igual para todos os cargos em dispu-
ta, de forma linear e seriam realizadas na mesma data.

Se assim fosse, teríamos governo de coalizão e não 
de cooptação, como hoje acontece, evitando distor-
ções que produziram os anões do orçamento e os men-
saleiros. . Como de quebra, quem sabe, poderíamos 
evitar as distribuições de ministérios e empresas públi-
cas. Quem sabe assim a Petrobras teria um destino 
melhor?

Todos os dias recebemos mensagem de irmãos cla-
mando por mudanças. O Grão-Mestre não tem o poder 
de mudar. Mas unidos, com a força de nossos votos, 
com certeza poderemos mudar o Brasil.

Ir\Américo Pereira da Rocha
Grão-Mestre do GOB-ES

Or\ de Vitória - ES

www.viniltapetes.com.br
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Por Barbosa Nunes

Nasceu em 06 de janeiro de 1933, na cidade do 
Rio de Janeiro. Completará 82 anos de vida 
produtiva, participativa e reconhecida. 

Casou-se com Maria da Glória Rodrigues do Amaral, 
“Glorinha da sua vida”. Esta união materialmente se 
findou em 03 de junho de 2010, mas espiritualmente 
é eterna. Gerou os filhos Rejeanne Eurides, Adison 
Junior e Gláucia, com netos Sheyla, Patrícia, Ruy 
Junior, João Victor, Maria Clara e João Gabriel.

Maria da Glória e Rejeanne Eurides, mãe e filha já 
foram recebidas no espaço espiritual, deixando em 
Adison uma benéfica saudade sem fim, 24 horas por 
dia, que não sai do seu coração. 

Intelectual, escritor, bacharel em direito, poeta, 
portador da mais alta condecoração que um maçom 
pode receber do Grande Oriente do Brasil, Comenda 
D Pedro I. Autor de 10 livros devidamente editados, 
membro de várias academias, detentor de todas as 
medalhas do GOB e para “Glorinha”, entre muitas 
poesias, produziu uma trova na despedida: “Peço a 
Deus, nosso Senhor, para um dia te encontrar. Quan-
do isso acontecer, juro que vou ajoelhar”. 

Dirigindo-se aos maçons fez esta conclamação: 
“Cerquem suas companheiras de carinho, de venera-
ção, por terem sofrido a longa espera dos trabalhado-
res da Sublime Ordem. Não deixem para o ano que 
vem”. Acrescentando sobre Glorinha, “que o deixou 
solitário, já nas portas das bodas de ouro. Deu sua 
vida pelo exemplo das minhas ausências, quando 
ocupando todos os cargos da maçonaria, participan-
do do serviço público federal e da repatriação de bra-
sileiros da Guiana Francesa por certo, poderia ter 
ficado mais tempo em sua companhia, escrito somen-
te um ou dois livros e diminuído minha participação 
em muitos eventos e milhares de palestras”. 

Hoje Adison Amaral com sua postura ereta, olhar 
longínquo, fala macia, pacífica e baixa, é o perfil de 
um homem bom, muito querido, convicto pela sua 
formação cristã de que contribuiu e continua presen-
te, percorrendo o caminho do bem. É membro do 
Poder Legislativo do Grande Oriente do Brasil, aca-
dêmico do Instituto Histórico Geográfico do Distrito 
Federal e na sequência da sua abençoada missão ter-
rena, continua sagrando uniões, falando de amor e 
fidelidade, em cerimônias que preside como Juiz de 
Paz, titular do Guará, Brasília, designado pelo Corre-
gedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Ao receber a Comenda D Pedro I, em sessão 
magna da Loja “Obreiros da Arte Real”, do Distrito 
Federal, solenidade em que estive presente, em exer-
cício do Grão-Mestrado Geral, ouvi do Venerável 
Mestre da sua Loja “Obreiros da Arte Real” – Guará 

II - DF, Marcos Gutemberg Fialho 
da Costa, a seguinte saudação: 

“Irmão Adison Amaral, nada 
acontece por acaso, sinto-me distin-
guido por esta honraria de consa-
gração para ser o portador da maior 
distinção maçônica, que é transmi-
tir-lhe, junto com o irmão Barbosa 
Nunes, nas presenças de maçons, 
amigos e familiares, o título de 
Comendador da Ordem do Mérito 
de D. Pedro I. Receba esta condeco-
ração por reconhecimento maior de 
uma vida de labor construtivo, reco-
nhecida por todos os seus irmãos da 
universal Ordem Maçônica. A jus-
tíssima homenagem é coroação de 
uma vida indesmentivelmente dedi-
cada à juventude brasileira, à pátria 
e à humanidade. Dedicou os melho-
res anos de sua vida renunciando 
momentos familiares e de lazer, 
trabalhando honestamente, varan-
do noites e madrugadas”.

De todos os bens espalhados, 
Adison, foi a fundação da Ação 
Paramaçônica Juvenil – APJ, insti-
tuída pela Lei 02, de 15 de abril de 
1983,  que é uma proposta para com-
plementar a educação dos jovens, 
cultural, artística e profissional-
mente, paralela aos ensinamentos 
recebidos na escola e no lar. Desen-
volvimento prático de atividades ligadas ao civismo, 
a pintura, leitura, esportes, poesias, literatura, enfim, 
tudo que possa contribuir para despertar no jovem 
atitudes nobres, responsáveis e que somem na sua 
formação integral como cidadão honrado, culto, res-
ponsável e ajustado para manejar a arte da vida com 
sabedoria e amor.

APJ que foi eleita pelo Ministério da Justiça, para 
ser o fundamento da concessão do título de Utilidade 
Pública Federal ao GOB, constando na obra “Histó-
ria do Grande Oriente do Brasil”, do historiador José 
Castelani, com a seguinte conceituação: “Maior obra 
social maçônica contemporânea”. A APJ é Adison 
Amaral, presente em núcleos e milhares de jovens 
em nosso país.

As Lojas do GOB e os maçons são corresponsáve-
is pela fundação, apoio e interesse por um núcleo da 
APJ, missão constitucional reafirmada pela Suprema 
Congregação de agosto de 2003.

É membro honorário de dezenas de Lojas em todo 
o Brasil, e outro ponto histórico como especialista 

em contrato, foi a incumbência que recebeu do Sobe-
rano Grão-Mestre Geral Jair Assis Ribeiro, de redigir 
o contrato para a construção do Palácio Maçônico do 
GOB, hoje Palácio Maçônico Jair Assis Ribeiro.

Enquadra de corpo e alma na declaração do insig-
ne pensador, Voltaire: Para Adison, “A Maçonaria é a 
entidade mais sublime que conheci. É uma institui-
ção fraternal, na qual se ingressa para dar e que pro-
cura meios para fazer o bem, exercitar a beneficên-
cia, como um dos processos para conseguir a perfec-
tibilidade objetiva”.

Sobre Adison Amaral milhares de páginas podem 
ser escritas, mas uma frase só, diz tudo: 

“Adison Amaral, uma unanimidade da maçonaria 
brasileira”.

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

Geral

www.pousadadobezerra.com.br
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É
 muito comum ouvirmos a frase: “Fulano é um verdadeiro 
maçom sem avental”. Tal afirmação diz respeito àquele que 
mesmo não pertencendo à Ordem age de modo que todos 

nós maçons deveríamos agir e/ou atuar no seio da sociedade, e 
que por razões diversas por vezes nos “esquecemos” de fazê-lo. 
São aqueles que têm uma formação moral elevada e uma conduta 
ilibada, causando-nos admiração e respeito. Assim tão importan-
te quanto às virtudes e qualidades do candidato devemos obser-
var também os mesmos requisitos naquele que está indicando. O 
mais importante da indicação é o verdadeiro motivo dessa indi-
cação. Que essa indicação seja para o bem da Ordem em Geral e 
não para o interesse particular ou profissional do proponente ou 
do candidato. Para isso o momento mais importante do processo 
seletivo está no procedimento de sindicância, que deverá ser 
feita com o maior critério, seriedade e diligência, visando captar 
qualquer tipo de mazela que possa futuramente manchar a repu-
tação da instituição. A indicação incorreta e uma sindicância mal 
elaborada são as principais causas da evasão dos Membros das 
Lojas, que sob qualquer pretexto ou pequenas contrariedades 
manifestam seu desencanto por motivos na maioria das oportu-
nidades perfeitamente contornáveis se estivessem empenhados 
em absorver os ensinamentos e preceitos maçônicos.

A Maçonaria, afirma, em todas as suas Cartas Magnas, que: 
"Pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da huma-
nidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática 
desinteressada da beneficência e da investigação constante da 

verdade. (...) Proclama que os homens são livres e iguais em 
direitos e que a tolerância constitui o princípio cardeal nas rela-
ções humanas, para que sejam respeitadas as convicções e a 
dignidade de cada um". O texto nos parece deveras claro e objeti-
vo não deixando qualquer dúvida quanto ao perfil daqueles que 
pretendem ser reconhecidos como membros da Sublime Ordem. 
Recentemente lendo um texto que me foi enviado, o 
Ir\Raimundo Rodrigues descreve que “o Iniciado abandona a 
Arte Real, porque teria atingido os três males: dois de nascimen-
to e um de crescimento. (...) o mal escolhido (...) o mal iniciado 
(...) e o mal instruído”. Eu acrescentaria mais um: (...) o mal moti-
vado. 

Quanto ao primeiro tópico (o mal escolhido) acredito que de 
certa forma já tratamos no parágrafo inicial deste breve texto, 
devendo apenas atentar para o fato de que o indicado deverá 
gostar do estudo contínuo e interessar-se pelas matérias referen-
tes à evolução do espírito, ao mistério da existência e à evolução 
da humanidade. Não deve compactuar com os erros nem com os 
vícios da alma, além de ser um defensor incansável da justiça e 
da verdade, e, acima de tudo, deve ser humilde para reconhecer 
suas próprias imperfeições e aprender a desbastá-las. 

A Iniciação deve estar voltada para a chegada de uma nova 
vida, mais regrada, menos ambiciosa e hipócrita, com liberdade, 
igualdade e fraternidade. Deve ser gravada no espírito de cada 
um, não como mera formalidade burocrática, mas com imensa 
força mística capaz de fazer profundas mudanças no íntimo de 
quem inicia, afinal passa-se a fazer parte, enquanto obreiro, de 
uma entidade respeitada e considerada sobre toda face da Terra. 
Todos os Mestres da Oficina são responsáveis pelo bom desem-
penho da Cerimônia de Iniciação, dando o devido valor ao sim-
bolismo que a cerimônia exige, empreendendo a mais pura ener-
gia e necessária vibração positiva.

Sendo uma escola de conhecimento a Maçonaria demanda 
muito estudo nos diversos níveis do saber, e, por consequência, 
disciplina, dedicação, interesse e vontade de aprender e compre-
ender os meandros da matéria e do espírito são indispensáveis 

para boa formação e instrução do Maçom. Sem os devidos ensi-
namentos a caminhada maçônica não faz sentido. A simbologia, 
a doutrina, a ritualística, a legislação e a filosofia perdem a razão 
de ser por pura ignorância, na mais pura acepção da palavra. 
Cada vez estamos lendo menos e isso não é bom. A leitura impli-
ca numa ação solitária onde “ouvimos” o que o autor quer nos 
dizer, e também aqui, cada vez ouvimos menos e falamos mais. 

Por fim, a motivação. Bem escolhido, bem iniciado e bem 
instruído o Maçom ainda tem de estar bem motivado. Os feitos 
históricos promovidos e incentivados pela Ordem devem servir 
de inspiração para os tempos modernos. Devemos e temos a 
obrigação de manter nossas tradições, elas são os sustentáculos 
que nos mantém através dos tempos, mas os valores sociais e 
morais da comunidade mundial moderna nos delegam outros 
encargos senão aqueles dos primórdios da nossa história enquan-
to instituição progressista e evolucionista. Muito ainda há de ser 
feito para o aprimoramento do progresso humano, e a Maçonaria 
faz parte disso. A motivação do povo maçônico passa por repen-
sar o nosso papel em promover as mudanças que ainda se faz 
premente, sobretudo ao nível das injustiças sociais e desigualda-
des entre os povos. Projetos no âmbito educacional e profissiona-
lizante, da saúde, de amparo à velhice e à infância, de assistência, 
etc., seriam campos férteis de ação que poderíamos estar atuando 
em conjunto com todas as Lojas do nosso Oriente, num objetivo 
maior que envolvesse as regiões que dividem o estado e o Brasil. 
Além disso, palestras, seminários, grupos de estudos, encontros 
de gestores das Lojas devem ser incentivados como meio de 
promover nossa integração e o surgimento de novas ideias que 
tornará mais efetiva a participação social, cultural, econômica e 
política (apartidária) nos destinos da coletividade que estamos 
inseridos.

Para ser um bom Maçom devemos, pois, ser bem escolhido, 
ter uma boa Iniciação, ser bem instruído e principalmente estar 
motivado para nos sentir úteis à sociedade. 

Fontes: Peça de Arquitetura publicada na Revista Maçônica “A 
Trolha” nº 265 Novembro -2008 – pags. 34/35.Trabalho do Ir\André 

Arnaldo Kraemer “A correta escolha dos novos
 iniciados”ARLS Templários do Apocalipse/

Livro "Fragmentos da Pedra Bruta" Ir\José Castellani.

 

Mestre Instalado
ARLS “Cavaleiros da Justiça”

Sabemos que a “Instituição maçonaria” costuma ser 
motivo de muita curiosidade e algumas vezes de especula-
ção no meio da população; por ser uma sociedade filosófica 
carregada de simbologia, achamos naturais estas lucubra-
ções, portanto, antes de tudo gostaríamos de defini-la para 
que possamos discutir alguns tópicos da relação dos seus 
membros com a sociedade onde ela está inserida.

 Para este desiderato peço ajuda a um dos nossos irmãos 
de Ordem, o genial Sir Isac Newton que disse, há muitos 
anos: “A maçonaria não é uma obra exclusiva de uma épo-
ca, pertence a todas as épocas e, sem aderir a nenhuma 
religião, encontra grandes verdades em todas elas. Não se 
apoia senão em dois sustentáculos, extremamente simples: 
O amor a Deus e o amor ao Homem, que leva em si a divin-
dade e caminha para ela”.

A história da maçonaria se perde no mistério dos tem-
pos; estudos arqueológicos têm mostrado a presença de 
alguns dos nossos símbolos incrustados na antiga civiliza-
ção egípcia; no entanto, sob o ponto de vista de registros 
documentados, o ano de 1717 é considerado um marco 
muito importante da maçonaria especulativa, quando foi 
criada a Grande Loja da Inglaterra.

De lá para cá os princípios da maçonaria tornaram-se 
imutáveis e nossa profissão de fé é repetida em todas as 
lojas maçônicas do mundo: “Creio em um só Deus, Supre-
mo Arquiteto do céu e da terra, dispensador de todo bem e 
juiz infalível de todo mal”.

 Não gostaria de cair na tentação de enumerar os deve-
res, a conduta e, sobretudo como se deve pautar o relacio-
namento do maçom como cidadão, no meio da sua comuni-
dade.

Seria fácil e até tentador, pela obviedade das afirma-
ções, seguir este plano, até porque todos os mandamentos 

de boa conduta poderiam ser encontrados em qualquer 
livro texto de boas maneiras; no entanto, resisto à tentação 
e enveredo pelo caminho mais árido, a conotação filosófica 
deste relacionamento.

  Falar do maçom como cidadão é fazer um corolário 
sobre a ética e a moralidade; a moral representa o ponto 
mais alto da vida espiritual do homem e que é regulado por 
princípios emanados do Grande Arquiteto do Universo e 
ética é o conjunto de regras e preceitos de conduta moral de 
um individuo ou de uma sociedade.

Para simplificar o entendimento, podemos definir, 
parafraseando Oscar Wilde, estes dois “landmarks” da 
vida do cidadão com o seguinte enunciado:

 “Tudo aquilo que o cidadão faz quando está em público 
chamamos de ética e se esta mesma ação, também não for 
feita quando ele estiver sozinho, chamamos de moralida-
de”.

O maçom, como cidadão, assume um compromisso 
espontâneo e solene diante da sua própria consciência: a 
luta contra suas próprias fraquezas, buscando sempre o 
elevado sentido da vida no aperfeiçoamento da moral.

Ao cidadão comum que bate pela primeira vez à porta 
do nosso templo, não lhe é perguntado sobre seus bens 
materiais, sua profissão, se possui brasões de nobreza ou 
títulos definidores da sua intelectualidade, apenas lhe é 
perguntado se ele é um cidadão livre e de bons costumes.

Esta senha, que não é apanágio da maçonaria, abrirá 
não só as portas do templo maçônico para o profano que 
pretende se iniciar em nossa ordem, mas também é a chave 
que conduzirá todos os homens ao interior do “templo da 
humanidade”, porque ela é condição “sine qua non” para 
que um indivíduo possa ser considerado um cidadão com 
todos os direitos e deveres inerentes a esta condição.

A liberdade, para nós maçons, é o fundamento da mora-
lidade e esta é o alicerce das nossas ações, permitindo ou 
até mesmo facilitando que ele, o maçom, ocupe posição de 
relevo perante a sua sociedade; esta posição carrega em seu 
bojo uma carga de obrigações que o demanda a compor 
com os elos desta corrente Institucional que está constituí-
da há muitos séculos e que resistiu à prova do tempo.

Se a carga positiva de ações acumuladas por esta Insti-

tuição poderá facilitar as movimentações do cidadão 
maçom no mundo profano, também encerra uma responsa-
bilidade muito maior da que é cobrada a outro cidadão não 
Maçom.

Sua vida e suas ações, como um espelho, refletem e 
ecoam; para conviver com os demais cidadãos que não 
ultrapassaram os umbrais do nosso templo, ele precisa 
libertar-se das suas próprias ambições, saber palmilhar o 
caminho escuro da incerteza, buscando sempre a lei moral 
como estética de conduta; fugir do mal e do erro, na cons-
tante perseguição da harmonia e do belo.

Como cidadão, o maçom precisa sentir a nobreza da 
própria generosidade, de tal forma que se foi ele quem 
semeou, não seja ele quem vai colher os frutos da sua pró-
pria semeadura; por ser livre, nunca imporá a sua fortaleza 
diante do fraco; não dogmatiza a sua verdade, se esta ver-
dade não possui foro de verdade aceito e comprovado; o 
seu direito termina quando começa o do seu vizinho.

O cidadão-maçom, nas palavras do meu inesquecível 
amigo e irmão de Ordem, Dr. José Normanha de Oliveira 
“Deve tentar responder a esta inquietante pergunta todos 
os dias da sua vida: Nascemos com coração e razão, 
somos itinerantes da eternidade, em trânsito para a perfei-
ção. Para onde nos conduz esta marcha inexorável e conti-
nua do tempo, que transforma, a cada momento, o pequeno 
e efêmero presente em passado?”.

A resposta a esta inquietante indagação o cidadão-
maçom encontrará na filosofia da nossa Ordem, porque ela 
prepara o terreno onde florescerão a justiça e a paz; sua 
arma de duelo é a espada da inteligência, ela exalta tudo o 
que une e aproxima as pessoas e repudia tudo aquilo que 
divide e as isola.

Nossa Ordem é muito mais que um grupo de pessoas 
que se reúne para um objetivo exclusivamente social e 
filantrópico; ela é, antes e acima de tudo, uma entidade 
filosófica que procura influenciar o mundo ao seu redor 
com seu modelo de pensamento, cujo desiderato é o respei-
to pela pessoa humana e o bem estar da comunidade.

*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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Por Irm\José Maurício Guimarães

Não se surpreendam, mas os Graus além do 3º (Mestre 
Maçom) não devem ser chamados de "graus 
filosóficos". A denominação correta é Altos Graus ou 

Graus Superiores. Todavia, os que se sentiram melindrados 
com as palavras "alto" e "superior" preferiram incentivar o 
erro ao atribuir a esses Graus o epíteto de "filosóficos" uma 
vez que julgaram melhor não ser filósofo do que estarem 
supostamente "por baixo" ou "inferiores". Em Maçonaria 
não existe em cima nem em baixo; quase que se pode aplicar 
a regra do Trismegistos: os que estão acima são como os que 
estão no baixo, para formarem uma só coisa.

Eu prefiro ser o mínimo dos mortais, sabendo que nada 
sei e, estando no andar de baixo, aprender com os Filósofos, 

do que ter uma congestão cerebral com tanta plenitude 
maçônica de 3º Grau, uma vertigem que, se mal 
compreendida, pode levar os incautos ao ridículo. 

Na terminologia maçônica, Graus Filosóficos compreen-
dem apenas o Conselho de Cavaleiros Kadosh; no Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, os Graus que vão do 19º ao 30º, ou seja:  
XIX - Grande Pontífice Sublime Escocês; XX - Soberano 
Príncipe da Maçonaria Grão-Mestre Ad Vitam; XXI - Noa-
quita Cavaleiro Prussiano; XXII - Cavaleiro do Real Macha-
do Príncipe do Líbano; XXIII - Chefe do Tabernáculo; XXIV 
- Príncipe do Tabernáculo; XXV - Cavaleiro da Serpente de 
Bronze; XXVI - Príncipe da Mercê Escocês Trinitário; 
XXVII - Grande Comendador do Templo; XXVIII - Cavalei-

ro do Sol; XXIX - Cavaleiro de Santo André e XXX - Cavale-
iro Kadosh.

Esses nomes podem parecer pomposos, ostentatórios ou 
exibicionistas. Parecem, mas não são, pois não designam a 
pessoa em si, mas às características do Grau. Assim, o Grau 
XX é o Princeps Soberano da Maçonaria, mas não significa, 
indiscriminadamente, que todos os que participaram de 
determinada cerimônia e receberam um avental ou medalha 
sejam, implicitamente, Príncipes de qualquer coisa ou 
Grandes Pontífices. O mesmo se dá nos Graus simbólicos: 
nem todo aprendiz é Aprendiz, nem todo companheiro é 
Companheiro. Acrescente-se que nem todo mestre é Mestre 
Maçom: às vezes só tiveram um "contato imediato do 
terceiro grau".

Indivíduos dados ao alarde, bazófias e gabarolices hão de 
sentir-se pomposos mesmo com uma medalha de lata 
pendurada no pescoço. Os que percorreram os Altos Graus 
sem compreenderem seus conteúdos e sequer o significado 
do título do Grau, é o mesmo que tivessem permanecido nos 
três primeiros Graus – com um agravante: deixaram de ser 
Aprendizes, Companheiros e Mestres para tomarem parte de 
algo apenas por curiosidade.

Como diria Cicero: "Et qui utuntur carapace tegit servio" 
– que sirvam as carapuças aos que mereçam.

Os Graus 19º ao 30º receberam esse nome –  "filosóficos" 
– em homenagem ao Areópago – local da Acrópole na Colina 
de Ares (daí o nome), construído por volta de 450 a.C., em 

Atenas, onde se reuniam os responsáveis pela educação; no 
mesmo local aconteciam as sessões do tribunal.

Conta-se que os seguidores de Epicuro e os de Zenão de 
Cítio (estoicos) entraram em discussão com o apóstolo Paulo 
no Areópago – pois lá era o lugar destinado aos debates e 
polêmicas, onde cada participante defendia pontos de vista 
opostos, principalmente em se tratando de religião. Então, os 
gregos pediram que Paulo lhes provasse a excelência 
daquela nova doutrina religiosa que falava do Cristo 
ressuscitado. Diz a Bíblia (Atos 17:24.2) que Paulo 
pronunciou um discurso que botou epicuristas e estoicos de 
boca aberta. Alguns deles zombaram; e outros disseram: 
"Sobre esses assuntos nós o ouviremos noutra ocasião" – e 
viraram-lhe as costas.

A história se repete... Isso é bastante comum entre nós: 
quando os que nos cercam estão distantes dos estudos que 
empreendemos, simplesmente viram-nos as costas e 
debocham; "devido ao adiantado da hora". Há os que se 
retiram de uma sessão maçônica (da Loja de Pesquisas, por 
exemplo) deixando de saber que ali é uma Loja e, portanto, 
exige-se dos presentes os mesmos critérios da etiqueta 
maçônica para a saída antecipada de obreiro.

"O tempora o mores!", suspirou o decepcionado Cicero – 
Oh, que tempos! Oh, que costumes!

Voltando ao bom e velho Areópago, é bom lembrar que os 
primeiros maçons brasileiros não usavam celulares durante 
as sessões ritualísticas (o tempora o mores!), mas entendiam 
bem o significado da palavra "filosófico" quando usada no 
âmbito de nossa Ordem. Em 1796 foi fundado o Areópago de 
Itambé, em Pernambuco, considerado o germe das primeiras 
Lojas maçônicas no Brasil. Dizem por aí que a Maçonaria 
não deve viver só de passado; correto, mas persiste a 
pergunta: estamos vivendo de quê?

Toda instrução maçônica deve buscar um OBJETIVO  
PRÁTICO, pois do contrário torna-se somente uma pompa 
coruscante, um exibicionismo. Tudo o que não tem utilidade 
para melhorar a vida ou que não traz felicidade – dizia meu 
antigo professor de Direito Constitucional – é prejudicial à 
humanidade.

Primitivamente, o REAA chamou aos Corpos maçônicos 
do 19º ao 30º de Areópago; depois, nomeou-os como 
"Conselho de Cavaleiros Kadosh". Mas algum desavisado, 
lendo o antigo verbete numa enciclopédia, entusiasmou-se 
com a ideia de "virar filósofo" e chamou esses Graus de 
"filosóficos", embora neles não seja ministrado nem 
estudado qualquer tipo de Filosofia no sentido formal do 
termo, ou seja: disciplinas que abrangem a lógica 
(inferência, raciocínio dedutivo e indutivo, etc) a 
epistemologia, a metafísica e assim por diante.

Do mesmo modo que Jesus e outros mensageiros das 
religiões são homenageados e honrados nos estudos do 
Capítulo Rosacruz (Graus XV ao XVIII), sem que por isso a 
Maçonaria se transforme em religião, assim também a 
homenagem ao Areópago grego, não transforma nenhum 
maçom em filósofo.

Nada impede, entretanto, que os maçons almejem 
tornarem-se filósofos. Isso é até desejável, haveria menos 
disputa por cargos, menos leis repressivas, menos tribunais, 
e mais discussão e concorrência na busca do conhecimento e 
da virtude.

Da mesma forma teríamos uma melhor República se os 
homens fossem filósofos, amantes da sabedoria; e teríamos 
melhores governantes se os banquetes dos palácios fossem 
frequentados por livres pensadores e não por livres infratores 
da lei.

"O tempora o mores!"
Meu saudoso avô (que não era maçom) dizia que "o 

hábito não faz o monge; o mau hábito, sim".

Geral

http://www.nike.com.br/campanha-colecao%20breathe/?Filtro=V1593&utm_campaign=Breathe&origem=Lomadee&utm_source=lomadee&utm_medium=Afiliados&lmdpub=7613_28959669_7483__1419009211042
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*Dr. Marco Tulio Pettinato Pereira

O envelhecimento é a soma de todas as modificações 
que ocorrem no ser humano com o passar dos anos. 
É um processo biológico e que faz parte da vida: do 

nascer, do crescer, do viver plenamente, do involuir e mor-

rer. Então, o envelhecimento sendo uma etapa natural da 
vida, deve como tal ser aceito. E isto pelo fato que envelhe-
cer é uma verdade irrevogável, podendo ocorrer várias 
alterações, como aquelas na cavidade bucal, no paladar, na 
visão, no olfato, na audição, na capacidade de locomoção, 
na comunicação, etc.

Mas para envelhecer com saúde, é fundamental a pre-
venção. Prevenir significa impedir que algo aconteça, ou 
diminuir o risco de tal evento acontecer. A prevenção é um 
cuidado que tem o objetivo de ter um corpo físico isento de 
enfermidades. Vale sinalizar que a prevenção e a manuten-
ção da saúde bucal é fundamental na saúde geral do indiví-
duo, não somente na terceira idade, mas em qualquer fase 
da vida, com o intuito da qualidade de vida. E a qualidade 
depende de toda transformação ocorrida ao longo dos anos, 
pois é um reflexo de como foi toda a história de vida.

Segundo várias pesquisas, infelizmente a saúde bucal 
da maioria dos idosos no Brasil apresenta um nível muito 

precário, com a falta de dentes (o chamado "edentulismo"), 
com a presença de doenças de gengiva, cáries, desgastes 
dentais, e outros problemas que acarretam em dificuldades 
para falar, mastigar, respirar e até sorrir. E isto tudo reflete 
em uma péssima qualidade de vida, que irá prejudicar o 
processo de envelhecimento.

Quando os indivíduos perdem os dentes, este triste fato 

terá um efeito negativo em diversas funcionalidades do 
corpo humano, dentre as quais, sobre a digestão, mastiga-
ção, pronúncia, gustação, aspecto estético e também pode-
rá causar as doenças geriátricas sistêmicas. E dentre estas, 
as mais prevalentes nos idosos são: arteriosclerose, anemi-
as, doenças do sistema nervoso central, diabetes, doenças 
genitourinárias e distúrbios gastrointestinais e respiratóri-
os.

Na população de idosos podem ocorrer também as doen-
ças bucais. Elas geram muita dor, sofrimento, frustações 
sociais e afetam seriamente a já naturalmente baixa quali-
dade de vida da grande maioria dos idosos brasileiros. Den-
tre as doenças bucais, temos a gengivite e a periodontite 
(doença periodontal). A Gengivite é causada pelo acúmulo 
de placa bacteriana sobre o tecido gengival. A Placa Bacte-
riana é uma película transparente que se forma sobre a 
superfície dos dentes e ao redor da linha das gengivas. Ela é 
composta por uma colônia de bactérias que decompõem o 

açúcar e os restos alimentares acumulados, produzindo 
ácidos que atacam os dentes e a gengiva. São sinais da gen-
givite: sangramento, inflamação gengival; mau hálito; 
gengivas avermelhadas, inchadas ou que se afastam dos 
dentes.

Um fato que pode ocorrer é que a chamada "placa bac-
teriana", com o tempo, poderá se mineralizar, formando o 
tártaro ou cálculo gengival. Juntos, a placa e o tártaro des-
locam as gengivas através da destruição das fibras gengi-
vais. Além disso, a estrutura óssea que sustenta o dente 
poderá se comprometer e, em longo prazo, poderá ocorrer 
a perda do elemento dental. Esse abalo da estrutura óssea é 
denominado de Periodontite. São sinais da Periodontite: 
inflamação persistente; reabsorção (perda) óssea; presença 
de bolsas periodontais; presença de pus; mau hálito; quase 
sempre é indolor (justamente por este motivo, não se per-
cebe a destruição que está ocorrendo durante a periodonti-
te. Só se percebe quando algum dente envolvido nesta con-
dição começa a apresentar mobilidade, ou seja, quando o 
dente fica "mole").

Vale ressaltar que a Periodontite pode ser fator de risco, 
isto é, ser um dos fatores que ajudam a causar doenças, tais 
como: Osteoporose; Diabetes; Doenças respiratórias e 
Doença cardíaca (quem tem doença periodontal fica duas 
vezes mais susceptível a ter doença cardíaca).

Mas segundo a literatura científica, a gengivite e a 
periodontite são processos independentes, isto é, a gengi-
vite não necessariamente evolui para uma periodontite. 
Além disso, o desenvolvimento da periodontite ocorre por 
um processo agudo, que pode ficar estável por um longo 
período ou apresentar melhoras (dependente de vários 
fatores). E mais: a periodontite não é a principal causa de 
perda dentária na população, pois a cárie é determinante 
neste sentido.

Para finalizar, é importante afirmar que tanto a gengivi-
te quanto a periodontite são doenças que são passíveis de se 
evitar através de uma correta higienização e por meio de 
exames preventivos. A visita frequente ao dentista (míni-
mo de 6 em 6 meses), complementada com o médico, é 
imprescindível para se evitar a instalação ou progressão 
dessas e de outras doenças, além de ser importante para 
verificação da presença de cáries, de restaurações quebra-
das, verificação de dentes desgastados, a presença de 
tártaro, etc. O processo de envelhecimento é um fato, mas a 
saúde geral depende, dentre vários fatores, da história de 
vida de cada pessoa. Neste contexto, é fundamental que os 
idosos e também os cuidadores tenham o conhecimento 
dos métodos preventivos de saúde para que tenham uma 
excelente saúde bucal/geral e qualidade de vida.

Fonte: Boa Saúde
*Dr. Marco Tulio Pettinato Pereira

Cirurgião-dentista com especialização em Saúde da família 
(UCAM), Saúde Coletiva (SL Mandic) e Saúde Pública (UNAERP)

marcotuliopettinatopereira@yahoo.com

Saúde

Dr. André Felício - Neurologista 

Veja como identificar o problema no 
idoso além da perda de memória recente

Um dos problemas inevitáveis do envelhecimen-
to é a perda de memória - em particular, daquela que 
chamamos "memória para fatos recentes". E quando 
isso vira um problema? Normalmente, quando 
começa a afetar o dia a dia, tem um impacto signifi-
cativo na vida da pessoa, é reconhecido pelos famili-

ares como "estranho" e parece piorar lentamente. Aí 
está o problema e isso pode ser um sinal de demên-
cia. Mas demência pode ser muito mais difícil de 
diagnosticar e existem outros sintomas que, ao inici-
arem pela primeira vez, após os 65 anos de idade, 
podem levantar suspeita. Logo, muito além do fato 
de esquecer coisas, devemos ficar atentos para:

· Perda de sarcasmo: o indivíduo não perce-
be mais nuances de linguagem, como ironias 
implícitas em algumas frases.

· Quedas: alteração de equilíbrio que não é 
justificada por perda visual, déficit de força 
muscular ou falta de coordenação pode ser 
indicativo de doença neurodegenerativa.

· Perda de senso para normas sociais: isso 
pode ser bastante constrangedor. A pessoa 
pode ter uma desinibição sexual ou confun-
dir o local ao ir ao banheiro.

· Apatia: a falta de iniciativa e motivação 
para realizar tarefas, ocorrendo pela primei-
ra vez em um idoso, pode ser a ponta do ice-
berg de um quadro depressivo ou um sinal de 
alarme para demência.

· Comer objetos: na demência, não é inco-
mum que os pacientes retomem a alguns 
comportamentos infantis como orolalia, ou 
seja, necessidade de levar tudo à boca e mui-
tas vezes um desejo de comer objetos.

· Perda da empatia: o indivíduo se isola, tor-
na-se antissocial e evita situações onde deve-
rá se expor. Permanece ranzinza a maior 
parte do tempo.

· Comportamentos compulsivos e ritualís-
ticos: as alterações de comportamento como 
mania por comer apenas um tipo de comida, 
mania de acumular ou empilhar coisas, 
podem sugerir demência quando ocorrem 
pela primeira vez em uma pessoa idosa.

Assim, demência deve ser aventada sempre que 
uma pessoa idosa começa a se esquecer sas coisas e 
isso interfere no seu dia a dia. Além disto, outros 
sintomas mais sutis, quando ocorrerem pela primei-
ra vez em um idoso - ou seja, a pessoa nunca tinha 
manifestado esse comportado até chegar à terceira 
idade -, também merecem especial atenção, ainda 
que não sejam nada. Entre eles, relembramos os 
seguintes: perda de sarcasmo, quedas, perda de 
senso para normas sociais, apatia, comer objetos, 
perda da empatia e comportamentos compulsivos e 
ritualísticos.

Fonte: Minha Vida

Apatia e comportamentos compulsivos
 podem ser sinais de demência
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Prezado Julinho da Adelaide;
Sua extensa obra artística permeou meu inconsci-

ente juvenil por muitos anos de chumbo e sonhos. 
Levei-me tanto pela sua criatividade que adotei para 
mim suas ideias como verdades poéticas. Por exem-
plo: quando estou sendo questionado após a refeição 
se quero café minha resposta é um verso seu; quero 
com açúcar e com afeto...

Lembro bem quando da sua chegada ao meu 
inconsciente o quanto os “sabidos” buscavam lhe 
comparar com outros cabeças de gerações passadas e 
alguns chegavam a dizer que Noel estava de volta, em 
seu cavalo. Jamais aceitei pela simples razão de estar 
em 1964 com 14 anos de idade e precisando de uma 
referência que gritasse aos demais certas coisas intri-
gantes e conflituosas que teimavam em me fazer  
recusar ficar olhando a banda passar ou ter meu desti-
no norteado por uma rosa dos ventos até que outra 
roda, viva, me viesse esmagar. Voce, Julinho, era eu 
mundo afora. Os balões que caiam no bosque do vizi-
nho eu também corri atraz; não houve irmãos com 
coragem suficiente para me manterem em casa, em 
volta lá da televisão se umas e outras podiam ser 
observadas nas esquinas feito retratos, ainda na épo-
ca, em branco e preto. O que eu não pudera prever, 
meu caro amigo, era o quanto seriam adequadas nos 
dias de hoje as nossas preocupações d'então. A nação 
hoje se descobre subtraída em transações tenebrosas 
que são tramadas dentro daquela estranha catedral e se 
meu inconsciente, aquele, quer protestar há sempre 
alguém ou alguma razão para me aconselhar, de gra-
ça, “cale-se”.

Agora falando sério, pseudônimo, os nossos perso-
nagens de outrora não parecem haver-se materializa-
do? Elogiar-se a delação remete a Calabar? O zepelin 
com seu comandante não partiu deixando a Geni para 
ser apedrejada, quem sabe na esperança de voltar 
como salvador da fazenda modelo? 

Cansei, meu guru, de ver guris estampados em 
primeiras páginas com vendas nos olhos, legendas  e 
iniciais antes deles chegarem lá; muitos se alimentan-
do de luz e acabando-se no chão feito pacotes, bêba-

dos.
Reitero que vejo hoje, 50 anos depois, que Lavoisi-

er tinha razão e que o irmão da maninha estava òbvia-
mente certo ao sentenciar que amanhã vai ser outro 
dia, apesar deles!!!

Não direi nada, nada aconteceu, apenas seguirei 
como encantado feito um velho sem conselhos...

O Zepelin, o piloto e a inimaginável Geni
Crônicas

Por Deo Mário Siqueira

Washington, ano de 2054. O detetive Anderton (personagem 
de Tom Cruise) trabalha numa divisão da polícia local, cuja 
função é detectar a ocorrência de um crime antes que ele 
aconteça. É a divisão do Pré-Crime, onde as ações criminosas 
são visualizadas com antecipação por paranormais, os chamados 
precogs. Trata-se de uma eficiente forma de prevenção do crime, 
mas há um problema com esse sistema: ele bate de frente com o 
sistema de direito do país: pois se alguém for preso antes de o 
crime ser cometido o acusado não poderá ser preso e condenado. 
Assim, a sincronicidade da informação prestada pelos precogs e 
a ação policial deve ser perfeita para que o crime possa ser 
evitado e o criminoso punido. O líder da equipe de policiais é 
John Anderton (Tom Cruise). Ele perdeu um filho de seis anos, 
morto por um criminoso que o sequestrou e ele não conseguiu 
prendê-lo a tempo. Esse remorso o leva a se tornar dependente de 
drogas, mas ainda assim ele é o policial mais atuante na divisão 
pré-crime. Mas a sua vida se tornará um verdadeiro inferno 
quando os precogs tem uma visão dele matando um 
desconhecido dentro de trinta e seis horas. A vida de Anderton 
passa a ser uma luta contra o sistema que ele confia e a sua 
própria consciência. Todo o departamento se volta contra ele e a 
questão agora é provar que aquilo que ele sempre acreditou ― 
que o futuro pode ser visto antecipadamente― não é uma coisa 
tão certa assim.

 ***
O que é que tudo isso em a ver com o PT e o Bolsonaro? Tem. 

O negócio é o seguinte.  Lendo o meu jornal matinal deparei com 
a conclusão da Comissão da Verdade, que apurou os crimes da 
Ditadura. E leio que eles indiciaram todos os generais que 
governaram o Brasil nos anos de chumbo . Para a comissão os 

generais e coronéis que torturaram e mataram militantes da 
esquerda eram todos assassinos, ou coniventes. Então me 
lembrei-me da Santa Inquisição. Os bons bispos da Santa 
Inquisição eram tão lentos para julgar feiticeiros, bruxos e 
hereges quanto os nossos juízes de hoje, e muitas vezes quando 
chegavam a conclusão que os coitados que eles julgavam tinham 
pacto com o demo ─ como os militares achavam que os 
esquerdistas tinham─ os caras já estavam mortos. Mas mesmo 
achando que eles já estavam no inferno os bons padres da 
Inquisição não relaxavam  e mandavam desenterrar os ossos dos 
defuntos para queimá-los. Diziam que os espíritos malignos 
desses bruxos e feiticeiros não se afastavam de seus restos 
mortais enquanto não fossem queimados. Acho que a tal 
Comissão da Verdade deve ter incorporado alguns espíritos 
franciscanos e dominicanos que trabalharam para a Santa 
Inquisição porque estão loucos para queimar os ossos dos 
generais. E eu, que nunca gostei deles não me importaria em ver 
os ossos deles na fogueira. Mas não por esse motivo. E que acho 
eles pegaram os caras errados. É ai que entra o filme Minority 
Report. Se os generais tivessem uns precogs no SNI e nos 
DOICODIs nos tempos da ditadura, hoje o país não estaria 
escondendo a cara de vergonha por causa de tanta criminalidade, 
principalmente na administração pública e na política.  Porque 
os caras que estão limpando os cofres públicos hoje estavam 
todos começando suas carreiras políticas naqueles tempos. E o 
Bolsonaro? Bem, o Bolsonaro é o detetive Anderton. Um precog 
ás avessas, lutando contra a própria consciência.

Fonte: Recanto das Letras

Comissão da Verdade e Santa Inquisição
Irmão João Anatalino
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Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, 
assumiu em 19 de setembro de 1837, o cargo 
de presidente do Conselho de Ministros, equi-

valente a um primeiro-ministro parlamentar do Bra-
sil.

O Padre Diogo Feijó renuncia e nomeia para o seu 
posto, o Marquês de Olinda, que havia sido recente-
mente eleito para o Senado pela província de Per-
nambuco.

Pedro de Araújo Lima foi estudar em Portugal 
muito jovem. Formou-se em direito em Coimbra e 
veio para o Brasil em 1819. Teve grande papel na 
Independência do Brasil e foi membro da primeira 
Assembléia Nacional Constituinte, em 1823.

Seu ministério ficou conhecido como o Ministério 
das Capacidades.

Com mais de 50 anos de vida pública, foi autor de 
vários ensaios sobre ciência política como o Projeto 
de Constituição para o Império.

Nascido em 1793 na cidade de Sirinhaém , Per-
nambuco, Pedro de Araújo Lima foi primeiro minis-
tro e regente do Império do Brasil. Sua história está 
ligada a fatos marcantes do período colonial, mas 
estes assuntos ainda reverberam na atualidade. Fatos 
como a eterna luta de alas conservadoras contra alas 
liberais, as alterações de leis e decretos por meio de 
novas interpretações e a ocupação de cargos impor-
tantes por pessoas ligadas aos políticos são pontos de 
análise deste período.

 Araújo de Lima foi eleito após a abdicação do 
regente Diogo Feijó. Disputou acirradamente com o 
liberal Antônio Francisco de Paula Holanda Caval-
canti, mas um fator foi decisivo na vitória de Araújo 
Lima: As revoltas que estouravam pelo país, tendo 
como maior exemplo a Sabinada de 1837. Isso fez 
com que a proposta conservadora de Araújo Lima 
agradasse os setores que estavam sendo ameaçados, 
como as oligarquias rurais e a própria classe política.

Seu primeiro ato ficou conhecido pela criação do 
“ministério das capacidades”, que foi formado por: 
Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de 
Itaboraí, para a Marinha, Maciel Monteiro nos assun-

tos Estrangeiros, Miguel Calmon para a Fazenda e, 
por fim, Sebastião do Rego Barros na Guerra, todos 
considerados regressistas.

O objetivo desta nova formação política era forta-
lecer o poder Executivo, eliminar os núcleos de 
revoltosos e anarquistas; e restabelecer a ordem no 
Brasil. Um dos argumentos utilizados por Araújo de 
Lima e seus nomeados foi o de que a “baderna” era 
fruto do princípio democrático que dominara os pri-
meiros anos de regência e também a criação do Ato 
Adicional de 1834, apelidado pelos conservadores de 
“carta de anarquia”.

Foi com esta argumentação que Araújo de Lima, 
junto à seu gabinete, homologou, em maio de 1840, a 
chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional, que 
revisou alguns pontos da reforma de 1834. Para mui-
tos historiadores, esta lei representou um grande 

retrocesso na política brasileira, pois o Ato Adicional 
foi a conquista que mais se aproximou de um sistema 
democrático na época do Brasil Império.

Com a reforma do Ato Adicional, as províncias 
perderam quase toda sua participação política. A 
nova interpretação centralizava o poder do governo 
central, que poderia nomear funcionários públicos e 
funcionários de polícia e justiça aos cargos governa-
mentais. Mas os liberais já tramavam uma maneira 
de derrubar Araújo de Lima e, assim, se uniram ao 
jovem Dom Pedro II para planejar o Golpe de Maio-
ridade.

Então, em julho de 1840, não suportando mais a 
agitação do povo e do partido liberal, Araújo de Lima 
e seu partido sucumbiram ao Golpe de Maioridade, 
que coroou Dom Pedro II e lhe deu autoridade para 
por fim às disputas políticas. Porém, mesmo que este 
golpe representasse um avanço liberal, o início do 
Segundo Reinado não deu uma nova configuração às 
práticas políticas da época.

A maioria dos liberais e dos conservadores perten-
cia à elite latifundiária que se uniu por um mesmo 
projeto político na época de Araújo de Lima. Sendo 
assim, a vitória liberal que desencadeou o fim da 
regência não mudou em absolutamente nada as rega-
lias e direitos dos grupos que controlavam o país até 
então.

Morreu em 7 de junho de 1870.

Maçons Ilustres

https://www.youtube.com/watch?v=0E_Cg2-bm1c#t=24
http://www.livrariacultura.com.br/p/kobo-aura-preto-43001550?utm_term=site&utm_content=kobo-aura&id_link=12571&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliado&utm_campaign=lomadee&lmdpub=9058_28976045_9188__1419021741490
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Por Ir\Nuno Raimundo

Nos tempos que correm, quando o Homem se encontra 
mais preocupado com seu “umbigo”, existir alguém com 
a capacidade e a vontade em auxiliar quem necessita é 

uma das melhores atitudes que poderemos ter para com o nosso 
semelhante.  E quando se auxilia alguém sem se esperar qualquer 
tipo de retorno por esse fato, atrevo-me até a dizer que é um ato 
de elevada nobreza por quem assim age. Ajudar-se apenas por-
que se quer ajudar não está ao nível de qualquer um. 

Muitas vezes as nossas ocupações diárias, sejam profissiona-
is ou familiares não nos permitem ter a disponibilidade temporal 
para o fazermos, outras vezes talvez, serão razões de ordem 
financeira que impossibilitam quem quer ajudar o fazer. Mas ter 
a vontade para tal, será sempre o “gatilho” que poderá  despole-
tar o ato em si. Pode não ser hoje, pode não ser já amanhã, mas 
um dia o será…

E se para alguns terem a vontade de ajudar passa por terem 
passado por situações na sua vida que se assemelham à vida de 
quem querem auxiliar e assim mais facilmente poderem identifi-
car quem podem ajudar e a forma de como o poderão fazer, 
outros será porque sentem que para preencherem a sua vida de 
forma plena, necessitam de praticar a caridade e ser beneficente 
com quem precisa. Cada um com a sua razão, cada um com toda a 
razão. 

Para ajudar, não é necessário sequer existir um motivo, basta 
se ter vontade e capacidade para tal, que nem sequer será neces-
sário se raciocinar muito para que se passe à ação.

E a Maçonaria, pela sua história e pela sua implementação no 
mundo, sempre teve a sua quota-parte no que toca a ser solidária 
com o seu próximo. Seja através da fundação de escolas, da doa-
ção de bolsas de estudo ou até mesmo da criação de hospitais 

para usufruto da população e principalmente das crianças em si 
(nos EUA é bastante comum tal); o facto é que a Maçonaria auxi-
lia a população dos países onde se encontra implementada. E se 
algumas vezes tal auxílio não é mais visível na sociedade, é devi-
do aos estigmas que existem ainda nos tempos em que vivemos, 
mas fundamentalmente, porque quem quer ajudar não necessita 

de o publicitar. É usual até se dizer maçônicamente que a “mão 
esquerda não saiba o que deu a mão direita”. 

E isso encontra-se patente em sessão de Loja, no momento da 

circulação do “Tronco da Viúva”, em que a mão que depõe o 
óbolo se encontra fechada e sem mostrar o que se encontra no seu 
interior. Ninguém tem nada a haver com o que se oferece nem 
quem o faz. Nada ou ninguém questionarão porque se o fez ou se 
o fez sequer. Se o fez, foi porque o poderia fazer e ficará apenas 
na consciência dessa pessoa o montante depositado na bolsa 
referente ao respetivo “Tronco da Viúva”. Se não pode participar 
nesse contributo, no problema, algum motivo preponderante 
teve para que assim o fizesse. Não cabe a um maçom fazer juízos 
de valor sobre a atitude do seu Irmão. 

Algumas das aplicações do referido “tronco” são o apoio a 
instituições de caridade e beneficência que são patrocinadas  
pela Maçonaria e até mesmo algumas associações de cariz religi-
oso que agem na sociedade em prol de quem necessita ou casos 
singulares que surjam e que se considerem válidos os motivos 
pelos quais devem ser auxiliados. -Quando se quer ajudar, os 
“metais” não têm “cor, cheiro, nome ou dono”, o que é preciso é 
que sejam bem aplicados e recebidos por quem deles necessitam.

Numa Loja maçônica a quem compete gerir este “fundo 
monetário” é ao Irmão Mestre Hospitaleiro. Mas existe a possi-
bilidade, e é comum ser habitual, se criar uma Comissão própria 
para ser melhor gerido ou até mais transparente este tipo de ges-
tão (consoante a opinião dos respetivos membros da Loja).  E 
geralmente os membros dessa “comissão de serviço” são o res-
petivo  Venerável da Loja, o Irmão Tesoureiro e o Irmão Hospita-
leiro. Dessa forma, estarão representados nessa comissão, quem 
preside a Loja, quem administra as finanças da Loja e quem tem a 
função de se ocupar com a aplicação da solidariedade da Loja.

Fonte: A Partir Pedra
O Irmão Nuno Raimundo é membro da R\L\ Affonso 

Domingues Or\ de Lisboa - Portugal

Geral

Por Irmão Kennyo Smail
Quem nunca ouviu a máxima de que “o trabalho dignifica o 

homem” a qual foi tão bem defendida por Voltaire, Adam 
Smith, dentre outros? Voltaire, maçom, registrou que “o 
trabalho nos afasta de três grandes males: o ócio, o vício e a 
pobreza”. Já na visão de Adam Smith, “onde predomina o 
capital, o trabalho prevalece”. Essa relação entre homem e 
trabalho não é apenas suportada pelas Ciências Sociais, mas 
também pelas ensinamentos judaicos, cristãos e islâmicos: “E 
também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo 
o seu trabalho; isto é um dom de Deus.” (Eclesiastes 3:13); 
“Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o 
seu galardão segundo o seu trabalho.” (I Coríntios 3:8); “Que 
trabalhem por isso, os que aspiram lográ-lo!” (Alcorão, 37:61).

Este é um assunto sobre o qual as diferentes vertentes – 
socialistas ou capitalistas, ateus e crentes – concordam: o 
homem nasceu para trabalhar e viver dos frutos de seu 
trabalho. Na Maçonaria não é diferente: uma vez feito maçom, 
o Aprendiz já é chamado ao trabalho, sendo apresentado a ele 
suas ferramentas de trabalho.

Porém, um erro que muitos podem cometer ao promover 
uma abordagem simplista sobre o assunto é pensar que o 
trabalho dignifica o homem, pois através dele pode-se 
proporcionar uma vida decente para si e sua família. Tal 
raciocínio está equivocado, pois, nesse sentido, não seria o 
trabalho que dignifica o homem, mas o seu resultado: o salário. 
Cometer esse erro seria desonroso, negligenciando e 
zombando tanto o homem quanto o seu trabalho, por julgar que 
o trabalho só tem valor porque gera um salário e que o homem 
só trabalha para ganhar o seu próprio pagamento.

O trabalho produz mais do que simplesmente o salário do 
trabalhador. O trabalho gera um produto ou serviço que é 
demandado por outra pessoa ou pela sociedade. O trabalho 
gera habilidade e experiência para aquele que o executa. O 
trabalho cria não apenas relações comerciais, mas também 
sociais. Trabalho resulta em aprendizagem e conhecimento. 
Trabalho proporciona prazer quando bem feito. Trabalho 
estabelece parcerias.

Desse modo, o trabalho mostra que todos nós dependemos 
uns dos outros, porque um alfaiate não pode fazer um terno 
sem o agricultor que planta e colhe o algodão, o caminhoneiro 
que transporta o algodão para a fábrica, o operário da indústria 
textil que o transforma em tecido, o motorista da 
transportadora que entrega o tecido para o atacadista, e, 
finalmente, o atacadista que o fornece para o alfaiate. Apenas 
pelo trabalho de muitos trabalhadores, o alfaiate pôde realizar 
seu próprio trabalho. E o ciclo de trabalho não para por aí, visto 
que o terno produzido pelo alfaiate vestirá outro profissional, o 
qual depende não apenas do alfaiate, mas de muitos outros 
profissionais para sobreviver e poder desempenhar seu 
trabalho, do qual outros trabalhadores podem depender, 
incluindo o alfaiate.

Assim sendo, como pode o salário chamar a atenção 
quando o trabalho significa algo muito maior e muito mais 

relevante para a vida de todos os homens de boa vontade? 
Quando o trabalho cria uma riqueza muito mais valiosa, 
imensurável em comparação com o salário? Pensando assim, 
pode-se afirmar que o salário é, talvez, o resultado menos 
importante do trabalho, servindo apenas como moeda de troca 
para os produtos e serviços dos trabalhadores – algo necessário 
entre os homens para tornar o fruto de seus trabalhos mais 
acessível a todos.

Olhe para si mesmo e veja a imensidão que lhe rodeia. Veja 
cada objeto, parte e acessório que você está usando. Olhe para 
o ambiente ao seu redor e tente imaginar quantos trabalhadores 
de todo o mundo estiveram envolvidos na produção desses 
utensílios. Olhe para o celular que provavelmente está contigo 
agora. Imagine a energia que talvez mantém sua lâmpada ou 
computador ligado. Agora pense nas vastas redes de produção 
e de transporte e os milhares de trabalhadores envolvidos nelas 
para permitir que este livro estivesse em suas mãos neste exato 
momento, sem mencionar as paredes em que talvez se encontre 
e serviços de água, internet, telefone, etc. Sem dúvida, 
podemos dizer que milhões de trabalhadores de sua cidade, 
estado, país e inclusive de outros países estiveram e estão 
envolvidos na produção dos produtos e serviços que neste 
momento circundam você.

Às vezes, a pressa da vida diária não nos permite parar por 
alguns minutos e fazer essa reflexão. Simplesmente olhar ao 
redor e entender como todos nós somos dependentes do 
trabalho de inúmeros trabalhadores desconhecidos e sermos 
gratos a cada um deles.

Um dos principais ensinamentos maçônicos é o de que, 
para fazer qualquer trabalho, deve-se equilibrar três conceitos 
arquetípicos diferentes que são potenciais em cada um de nós: 
sabedoria, força e beleza. Somos ensinados que estes são pré-
requisitos para qualquer grande e importante empreitada. 
Fugir disso pode levar à infeliz tendência de sacrificar um 
planejamento adequado, o refinamento estético ou a mão de 

obra adequada em uma tentativa equivocada de ser “prático”. 
Quando cometemos essa imprudência e erguemos uma 
estrutura sem a devida força ou beleza, não estamos 
conservando qualquer coisa de valor, senão sendo contrários 
aos melhores lições da tradição maçônica.

Pensando em termos individuais, não seria útil ter a 
vontade e a força para realizar um trabalho se o trabalhador não 
tem a sabedoria ou as habilidades necessárias para completá-
lo. Da mesma forma, se tem a inteligência e a força para 
trabalhar, mas falta a vontade, significa que nada será feito. E 
do mesmo modo, é impossível para um trabalhador produzir 
apenas com a vontade e a inteligência, mas sem a força exigida. 
Ou seja, é necessário empregar todas essas três qualidades para 
que um trabalho seja feito de uma forma justa e perfeita. Este é 
o segredo da perfeição: não está no trabalhador, mas em seu 
trabalho.

Isso nos leva a uma característica essencial da Ordem 
Maçônica. Nossa tradição valoriza todas as classes sócio-
econômicas e recusa-se a levar em conta a posição profana de 
um homem, a não ser em termos de seu caráter moral. É fácil de 
entender a partir desse ensinamento que nossa Ordem ensina a 
dignidade de todo o trabalho. Em seu clássico trabalho, Moral 
& Dogma, o célebre filósofo maçônico norte-americano Albert 
Pike ensina-nos:

Que nenhum companheiro imagine que o trabalho dos 
humildes e sem influência não vale o feito. Não há limite legal 
para as possíveis influências de uma boa ação ou uma palavra 
sábia ou um esforço generoso. Nada é muito pequeno. Quem 
está aberto para a penetração profunda da natureza sabe disso. 
Embora, na verdade, nenhuma satisfação absoluta poderá ser 
concedida à filosofia, mais em circunscrever a causa do que em 
limitar o efeito, o homem de pensamento e de contemplação 
cai em êxtases insondáveis  , tendo em vista todas as 
decomposições de forças resultantes na unidade. Todos 
trabalham para todos. (DE HOYOS, Arthuro. Ed. Albert Pike's 
Morals and Dogma of the Ancient e Accepted Scottish Rite of 
Freemasonry: Annotated Edition. Washington, DC: Supreme 
Council, 2011.)

Não é apenas o seu trabalho que o dignifica, mas o trabalho 
de todos os homens em todo o mundo que contribui para que 
você, um indivíduo, possa viver com dignidade. O maçom 
deve procurar compreender que o que o conecta a todos os 
homens de boa vontade do mundo é o trabalho digno que cada 
um realiza. Trabalho esse que, direta ou indiretamente, afeta 
todos os outros. Além da fé no Grande Arquiteto do Universo, 
o trabalho é um dos grandes laços que nos une em um vínculo 
que, mitologicamente, nós, como maçons identificamos como 
o mesmo vínculo compartilhado por aqueles que trabalhavam 
no Templo de Salomão.

Portanto, durante a execução de um trabalho perfeito, o 
trabalhador está aprendendo, desenvolvendo-se, evoluindo, 
interagindo com fornecedores e clientes, em parcerias, 
atendendo a uma demanda de um indivíduo, um grupo ou 
sociedade, gerando empregos, proporcionando felicidade para 
si e para os outros, contribuindo com o seu trabalho para a 
humanidade, e é isso que conecta todos os homens de bem no 
mundo. Há algo mais digno do que isso?
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Por Ir\Francisco Feitosa

Nesta oportunidade, trataremos de um tema que, 
devido a sua exploração comercial, de parte de 
pessoas descomprometidas com o verdadeiro 

sentido do esoterismo iniciático, vem se tornando, cada 
vez mais, desacreditado, subestimado e, lamentavelmen-
te, incompreendido pela grande maioria - o Tarô, ou 
Taroh, ou, ainda, Tarot. Seu propósito original era o de 
revelar mistérios, sempre, no sentido “Divinatório” e não 
como exploração “adivinhatória”, como temos visto 
atualmente.  

Antes de entrarmos no assunto, chamaremos atenção 
para um aspecto interessante. Percebemos, em determi-
nados jogos e brincadeiras populares, a introdução de 
muitos ensinamentos que, vistos com “olhos de ver”, ou 
seja, pelas lentes de um Iniciado, podem nos revelar pro-
fundos conhecimentos, quando nos confrontamos com 
seu arquétipico. Tais mistérios são inseridos, sabiamen-
te, no cotidiano popular, a fim de servir de auxílio no 
despertar de consciência, da Centelha Divina, que habita 
em cada um de nós.

Tivemos a oportunidade, em tempos pretéritos, de 
publicar uma matéria, de nossa autoria, a qual intitula-
mos de “O Tabuleiro de Xadrez e o Jogo da Vida”, sobre 
o Simbolismo Esotérico do Jogo de Xadrez, mostrando 
uma estreita relação com diversos aspectos dos Ensina-
mentos Iniciáticos, abordando o tema em uma direta 
relação com suas peças e movimentos e objetivos, com 
os Mistérios que envolvem a ascensão espiritual. Seguin-
do essa mesma linha editorial, ousamos, então, apresen-
tar o tema “Os Arcanos do Tarô e a Tradição Oculta” 

Utilizar-nos-emos de algumas “ferramentas”, sem 
quais não nos seria possível atingirmos a compreensão 
de quem nos prestigia, lendo essas linhas, já que nosso 
intento transcende ao que está escrito, requerendo, do 
ávido leitor, focar certa atenção em suas “entrelinhas”. 

“Trabalhar pela Humanidade é a única forma de servir 
à Divindade”. Um bom exemplo disso, tem sido, ao 
longo dos tempos, o imprescindível auxílio de vários 
Seres de elevada estirpe espiritual, manifestando-se na 
face da Terra, em prol da evolução dessa mesma Huma-
nidade. Cada um transmitindo seus ensinamentos, geral-
mente, utilizando-se de uma linguagem simbólica, pará-
bolas, etc., a fim de que tais ensinamentos não sejam 
deturpados. Assim poderemos citar Yeseus Krishna e o 
Príncipe Sidharta Gautama (o Buda) no Oriente, Jeoshua 
Ben Pandira (Jesus, o Cristo), Conde Saint Germain, 
Helena Petrovna Blavatsky (HPB), Ludwing van Beet-
hoven, Wagner, Bach, Henrique José de Souza (JHS), no 
Ocidente, isso, apenas, para citar alguns. 

Embora muitos Deles não sejam reconhecidos pela 
grande maioria da população, apenas, por aqueles que se 
dedicam na busca do estudo dos Mistérios Celestes, seus 
ensinamentos, no entanto, permanecem vivos e infiltra-
dos no seio da humanidade, dissiminados por seus discí-
pulos e simpatizantes, ou por Instituições ou Ordens 
Iniciáticas, pré-dispostos a propagar Seus Legados e 
excelsos ensinamentos através dos tempos, sempre, reno-
vados através dos ciclos.   

No antigo Egito, houve a manifestação de um Ser, 
com a denominação de Thot, o mesmo Hermés - o Tris-
megisto (o Três Vezes Grande) dos gregos, ou deus Mer-
cúrio, para os romanos, o qual legou àquela civilização 
um enorme cabedal de conhecimentos, que foi traduzido 
em livros e em outras escrituras. Ao que parece, Thot em 
sua passagem na face da Terra, ensinou aos antigos mora-
dores do Nilo a arte de escrever, a maneira de dividir o 
tempo, averiguar enigmas cifrados nas medidas e, após 
haver declarado de viva voz o mistério da vida e da mor-

te, legou-lhes um livro, no qual se encontrava “a chave” 
que abria os Portais do Conhecimento e de tudo mais.

Tratava-se de um conjunto de Símbolos, a forma con-
creta de uma linguagem profundamente abstrata, capaz 
de atravessar a interminável sucessão de gerações, civili-
zações e experiências humanas, sem se desatualizar, nem 
se deturpar, assimilando as adequadas renovações a cada 
ciclo evolutivo. Coube a Thot a codificação desses ensi-
namentos, deixados por sábios atlantes, em símbolos, 
formatando-os em lâminas, formando um livro compos-
to, apenas, por figuras, sendo, mais tarde, acrescentado 
nomes e correlações a essas figuras.

O “Livro de Thot”, como ficou conhecido, estava 
integrado por 78 lâminas de ouro, em cujas figurações 
esmaltara, o autor, diversos signos, letras e números, 
ordenados de tal maneira, que cada lâmina ocupava 
determinado plano, permitindo que na série de 78 lâmi-
nas estivessem presentes todos os símbolos, letras e 
números que os egípcios conheciam na época. Os ensina-
mentos contidos em tal obra foram divulgados muitos 
anos mais tarde, entre a casta sacerdotal, dizendo-se a 
respeito que, ao se retirarem os israelitas do Egito, Moi-
sés levou consigo parte dessas lâminas. Relacionou-se, 
então, parte das primeiras 22 lâminas com as 22 letras do 
alfabeto hebraico, convertendo-as nos chamados “Arca-
nos Maiores”, que explicam, graficamente, o sentido 
dessas letras e facilitam a sua aplicação prática, inclusi-
ve, o descobrimento de múltiplas incógnitas, sendo que, 
em muitas delas, a compreensão dos 22 Arcanos Maiores 
são complementados pelas demais 56 lâminas, que for-
maram os “Arcanos Menores”. Esse saber “arcânico” 
tem a virtude de atualizar, em nós, outras determinadas 
faculdades primárias, prestando-se a interpretar e fazer 
inteligível o saber expresso acerca de determinado tema.   

Os hierofantes egípcios e gregos, do Rito de Elêusis, 
já haviam recebido esse instrumental de diversas Escolas 
Iniciáticas, que, desde os tempos atlantes, vinham pre-
servando-o e transmitindo-o de geração em geração. 
Dessa forma, seu emprego ultrapassa os limites do antigo 
Egito, para iniciar sua trajetória ao longo do Itinerário da 
Mônada Humana.

 Na Idade Média, esse conjunto de Símbolos ganhou o 
nome de “Tarô”, palavra de origem céltica, pois os drui-
das, também, os conheceram. Coube aos ciganos, natura-
is da Boêmia e Morávia, região da Europa Central, o 
papel de divulgá-lo e de vulgarizá-lo, no fim da época 
medieval. 

A origem do Tarô dos Boêmios pode ser relatada a 
partir dos meados da Idade Média, ocasião, em que apa-
receu na Europa, trazido que foi pelos boêmios, certo 
número de lâminas estranhas, das quais deram origem, 
mais tarde, as famosas 56 cartas do baralho, que usamos 
para jogar, com seus quatro naipes. Diz a Tradição que o 
baralho foi introduzido na Europa no século XIII, simul-
taneamente, no caminho de Santiago de Compostela e 
em Veneza. Ciganos aparecem entre os romeiros, que se 
dirigiam a Santiago, e em meio a nova aristocracia vene-
ziana, utilizava-se de misteriosas cartas para ler a sorte.

 Cada naipe possui 14 valores e, assim sendo, nos 
endereça aos 56 Arcanos Menores, incluindo os quatro 
curingas. No século passado, um grupo de filósofos, 
tendo à frente o Dr. Papus, o sábio Estanislau Guayta, 
Ste. Yves D'Alvedre e outros, procuraram restituir, tanto 
quanto possível, as formas primitivas dessas famosas 
lâminas, por guardarem e serem portadoras de um signi-
ficado, no mínimo, muitíssimo interessante, parte que 
fazem da linguagem dos Símbolos, da linguagem hiero-
glífica, não, porém, no sentido da linguagem sacerdotal, 
mas sim de uma linguagem que deu origem a todas as 

Tradições, que se consubstanciam naquilo que nós deno-
minamos de Mosaico. Originalmente, os antigos egípci-
os expressavam as suas ideias a respeito do estudo da 
Cosmogênese e da Antropogênese nessas línguas, ou 
nessas lâminas, como que em procura de ideogramas 
simbolizadores dos seus conhecimentos a respeito da 
formação dos Universos, da origem dos homens, das 
Leis que regem os seres em todos os planos da existência.

Em determinada fase das antigas iniciações egípcias, 
o hierofante conduzia o postulante à iniciação a um gran-
de salão, ladeado por 24 colunas, sendo doze colunas de 
cada lateral. Entre elas, eram expostas as vinte e duas 
lâminas dos Arcanos Maiores, sendo onze em cada late-
ral, entre as colunas. Ali, deixava o neófito com, apenas, 
um pedaço de pão, um pouco de água e um candeeiro, 
que passava toda noite meditando e refletindo na busca 
de seu arquétipico. Uma lâmina por noite, sendo arguido, 
pelo hierofante, sobre o que conseguiu captar de entendi-
mento nos primeiros raios de sol. Abro, aqui, um brevís-
simo parêntese para chamar atenção para outro assunto: 
o termo “Entre Colunas”, em nossa Ordem, diante do 
exposto, toma aqui outra roupagem, no sentido de ascen-
são, de se adquirir conhecimento. Voltemos ao tema!

Há relatos de que, em determinada época, no Vatica-
no, o Papa Clemente XIV ao tomar conhecimento de 
alguns manuscritos hebraicos, como parte do riquíssimo 
acervo da Biblioteca do Vaticano, atribuídos a Simão 
Ben Jokay, encarregou o Abade Lany de decifrá-los, 
tendo em vista ser ele profundo conhecedor dessa lingua-
gem antiga. Os aludidos manuscritos sobre as famosas 
Lâminas de “Thot”, deram então, oportunidades de pes-
quisas maravilhosas sobre velhas tradições egípcias.

Embora pouco percebido pela enorme maioria, o tarô, 
que mais tarde deu origem, também, ao baralho, surgiu 
como uma forma despretensiosa de popularizar o simbo-
lismo contidos nas lâminas codificadas por Thot, fruto da 
codificação dos ensinamentos atlantes sobre os mistérios 
da Cosmogênese e a Antropogênese. 

Interessante que tal palavra “Tarô”, ou “Taroh”, nos 
vocábulos ou na linguagem semítica, usando o processo 
da “temura”, que consiste na permutação de letras, ende-
reça-nos à palavra “Torah”, a que os Rabinos denomi-
nam de LEI, a Lei Divina Justa e Perfeita... 

Assim, refletindo sobre o tema, observamos como a 
Divindade se utiliza de artifícios para perpetuar os ensi-
namentos da Tradição Oculta, a fim de auxiliar a humani-
dade em sua infinita caminhada evolucional. Após essa 
breve elucidação sobre o tema, ao defrontarmos, nova-
mente, com as cartas do Tarô e/ou com as cartas do jogo 
de baralho, agora, um tanto livres das vendas da ignorân-
cia, que, antes nos cobriam olhos, estaremos aptos para 
entender que tudo, a nossa volta, durante nossa vereda 
iniciática, merece ser visto com “olhos de ver”, cabendo 
ao iniciado o silencioso trabalho de contemplar o símbo-
lo, buscar o seu arquétipo e tentar fundir-se a ele.

Os arcanos do tarô e a tradição oculta
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1  -  A I M P O R T Â N C I A D O  P L A N E J A M E N TO 

ESTRATÉGICO 

Ø Análise de curto prazo

Ø Análise de médio prazo

Ø Análise de longo prazo

Ø Ações estratégicas

2 - O QUE QUEREMOS PARA A NOSSA ORDEM ?

a) GOB-ES / HI-TEC.

“Implantação de novas Tecnologias na Adminis-

tração para dar mais celeridade ao atendimento 

às Lojas e aos demais Poderes Constituídos”

b) FORTALECIMENTO DA RITUALÍSTICA E 

CURSOS PARA TODOS OS OFICIAIS DE 

LOJA.

c) REVISÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

DO GOB-ES VISANDO MELHOR INTERAÇÃO 

COM AS LOJAS E COM OS IRMÃOS

3 - A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NO 

CONCEITO DA ADMINISTRAÇÃO

Para se fazer tudo nesse mundo é necessário planejar. 

Ø As principais etapas para a implantação 

do processo de administração. O plane-

jamento para o presente e para o futuro 

é na verdade o nosso sonho, não só 

como Grão Mestre mas como Maçom. 

Ø Empresas de todos os ramos estão che-

gando à conclusão de que a atenção ao 

planejamento é imprescindível. 

Ø Empresas pequenas, médias e grandes, 

distribuidores e fabricantes, bancos e 

instituições sem finalidade de lucro, 

todos os tipos de organizações devem 

decidir os rumos que sejam mais ade-

quados aos seus interesses por meio do 

PLANEJAMENTO.

Ø Construir pontes, transplantar um rim, 

lançar um novo produto e guiar os desti-

nos de uma Instituição. Para se fazer 

um planejamento para o futuro deve-se, 

desenvolver as qualificações e a disci-

plina para interpretar continuamente 

esse desafio. Implementar ações e 

iniciativas para se concretizar planos 

coerentes e, é isso que estamos pro-

pondo.

3.1 - NO PLANEJAMENTO

ü - Definir metas e resultados.

ü - Determinar ações e agentes.

ü - Reservar recursos.

ü - Visar alvos definidos.

ü - Definir prazos.

3.2 - NA PROJEÇÃO DO FUTURO

ü - Dominar as “ondas de choque”.

ü - Explorar tendências.

ü - Gerir acontecimentos.

ü - Monitorar os indicadores críticos.

4 - AÇÕES A CURTO PRAZO

Ø Com o modelo HI-TEC se buscará: 

a)  Traçar metodologias de trabalho dando ênfase as 

Secretarias(GOB-ES/Lojas) e as Entidades  

Para- Maçônicas.

b) Implantar um modelo de Tecnologia que venha 

agilizar os trabalhos da Equipe, sem retroces-

sos na administração, permitindo respostas 

rápidas e efetivas aos Irmãos.

c) Criar na estrutura do GOB-ES Assessorias Espe- 

ciais nas áreas de Segurança Pública, Saúde, 

Educação, Tecnologia, Esporte.

Ø SERMAÇOM: 

Criar e manter equipe permanente, (BASE DA 

COMISSÃO LEGALMENTE CONSTITUÍDA) para ouvir 

as LOJAS E PODERES CONSTITUIDOS DO GOB-ES 

sobre os eventos realizados, analisando de forma ampla 

os pontos positivos e negativos, OBJETIVANDO aprimo-

rar e organizar o SERMAÇON vindouro.  

Ø ÊNFASE NAS ATIVIDADES CULTURAIS, 

RECREATIVAS E ESPORTIVAS.

Ø ESTRUTURAÇÃO DA  FRATERNIDADE 

FEMININA CRUZEIRO DO SUL PARA NOVOS E 

AMPLOS HORIZONTES:

a) Interagir com as Fraternidades Femini-

nas das Lojas para elaboração de um Calen-

dário de Eventos, evitando conflito de datas;

b) Interagir com empresas especializadas 

em Turismo para realizações de viagens 

nacionais e internacionais, agregando crédi-

tos e sustentabilidade ao trabalho desempe-

nhado sob supervisão das FRAFEM. 

c) Fazer um estudo sobre a situação das 

Cunhadas que ficaram viúvas, visando 

reintegra-las ao meio maçônico, sobretudo, 

às FFs.

Ø ELABORAR UM PLANO FUNERAL POR MEIO 

DE CONVÊNIO DO GOB-ES COM EMPRESAS 

DO RAMO, BASEADO EM PROJETOS QUE 

HOJE FUNCIONAM EM ALGUMAS LOJAS.

a) O Projeto do Funeral Maçônico não 

pode ser confundido com o FAMM nem com Auxí-

lios Funerais já existentes.

b) Realizar estudos para reavaliar o modelo 

de Sessão Fúnebre.

5 - AÇÕES A MÉDIO PRAZO

a)  Criar equipe para elaboração de estudos 

visando a construção do primeiro PALÁCIO 

MAÇÔNICO DO GOB-ES, por meio de um proje-

to auto sustentável, similar ao modelo do 

implantado pelo GOB-MG.

b) O Projeto Elaborado buscará parceria 

com a Poderosa Assembleia Legislativa, desde 

a elaboração a sua efetivação. 

c) A Sede própria neste molde, deverá ser 

efetivada em área nobre da Grande Vitória, e visa-

rá retorno financeiro, através de plano susten-

tável, amenizando os encargos das Lojas.

d) Criar equipe para estudar e viabilizar 

possibilidade da participação no evento alusi-

vo aos 300 anos da Maçonaria, na Inglaterra;

6 - AÇÕES A LONGO PRAZO

(Projetos que serão explanados na apresentação).

ü I - Colégio Maçônico e Creche;

ü II - Hospital Maçônico;

ü III - Clube Campestre;

ü IV - Plano de Saúde Maçônico;

ü V -  Lar Eterno Maçônico.

Humildade e liderança parecem ser duas qualidades que não 
combinam, à primeira vista. Mas será, realmente, que essas 
virtudes não podem coexistir?
Desse questionamento resultam outros:
Como alguém chega a uma posição de liderança, principal-
mente em organizações altamente competitivas, se não tem 
ambição pessoal?
Sim temos ambição pessoal e principalmente ambição equilibra-
da para o crescimento e harmonia do GOB-ES!!

Como as pessoas verdadeiramente humildes podem atingir 
uma posição de influência e autoridade?
Pelo amor a ordem, capacidade e principalmente ouvir o clamor 
de outros irmãos solicitando mudanças!!!

E o que acontecerá quando chegarem lá? 
Quando chegamos os irmãos tenham certeza que o GOB-ES será 
a  extensão da loja que pertence por que guardião da democracia! 
Exemplos de humildade
Novamente vamos recorrer ao Livro Sagrado e suas passagens 
sábias para buscar lições que podem nos ajudar a responder essas 
questões e apreender qual a conduta que os EMERSON E O 
DARIO TEM, de acordo com os preceitos cristãos.

Moisés
Moisés conduziu os hebreus até a Terra Prometida. Ele foi um 
dos líderes mais influentes e poderosos de seu tempo. Superou a 

resistência do faraó e conseguiu assegurar a liberdade de seu 
povo. Guiou os judeus pelo Mar Vermelho e pelo deserto.
Essas são ações que poderiam subir à cabeça do líder hebreu. 
Depois de seus feitos, Moisés poderia dizer: “Faremos isso por-
que eu estou no comando e disse para fazer"; "Sem mim, nada 
disso teria acontecido."; Se você quiser falar comigo marque 
uma hora com meu assistente, Arão.”
Porém, em Números 12:3, a Bíblia afirma exatamente o contrá-
rio: “E era o homem Moisés mui manso, mais do que todos os 
homens que havia sobre a terra.” Por várias vezes, Moisés se 
desaponta e protesta, dizendo que não merece ser seguido, que é 
apenas um homem, mas ele é sempre convocado por Deus a agir.

Pedro
Não é só no Velho Testamento que encontramos exemplos de 
humildade e liderança, no Novo também. Pedro era pescador, 
mas foi convidado por Jesus para ser “pescador” de homens. 
Mesmo depois de tornar-se um dos 12 apóstolos, nunca perdeu 
de vista a consciência de que era um ser falível e humano.
Certa vez, um centurião romano chamado Cornélio aproximou-
se de Pedro, ansioso por ouvir a Palavra. O militar estava tão 
ávido por isso que caiu aos pés dele, em reverência.
Essa poderia ter sido a ocasião perfeita para que um homem 
menos humilde dominasse Cornélio e se colocasse como um 
grande homem ou representante do próprio Deus. No entanto, a 
atitude de Pedro foi de extraordinária humildade: “Levanta-te, 
que eu também sou homem.” Atos10: 26

Lições
Note que, nos dois casos, pelas suas atitudes, Moisés e Pedro não 
deixaram de ser líderes. Na verdade, suas condutas confirmavam 
ainda mais os seus comandos. Jamais deixaram de ter a medida 
certa em relação a si mesmos, aos outros e a Deus.
Cada um deles tinha sua missão, é verdade, mas sabiam exata-
mente como se portar em situações que testavam suas condições. 
Quando em dúvida, buscavam a orientação divina. Conciliavam, 
perfeitamente, humildade e liderança, mostrando que as duas 
qualidades podem coexistir.
E afirmo que os candidatos EMERSON  GONÇALVES DA 
ROCHA E DÁRIO ÂNGELO BAGGIERI   tem uma conduta 
extremamente humilde, não deixam que as ambições pessoais 
sobrepujassem ou interferissem em suas missões, como estamos 
cansados de vivenciar, Tão importante quanto isso é o fato de não 
mudarem seus comportamentos pessoais após atingirem seus 
objetivos ou mesmo no decorrer de suas missões, sempre aten-
dendo em seus  gabinetes profissionais qualquer irmão de qual-
quer potência sem agendamento!!! 
Portanto em já fiz a minha escolha que é EMERSON E DÁRIO 
!!!
E você, já fez a sua reflexão? Não então faça e faça com a razão é 
não com o medalhão.
MUDANÇA JÁ!!! MAÇONARIA FORTE !!!!

O lema da chapa Maçonaria Forte: "Humildade e Liderança " 

INFORME PUBLICITÁRIO

Ir\Emerson Gonçalves da Rocha Ir\Dario Angelo Baggieri
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O Soberano Grão-Mestre Marcos José da Silva, 
encaminha por esta página o formulário para 
adesão ao Projeto de Reforma Política, elabo-
rado, discutido entre 104 instituições, inclusive 
o Grande Oriente do Brasil, assunto aprovado 
em Congregação 2014 dos Grão-Mestres Esta-
duais.

Clique aqui para baixar o Formulário.
O formulário deve ser preenchido e remetido 

para a Coalizão SAS, Quadra 05, Lote 2, Bloco 
N, 1º andar - Brasília-DF - CEP: 70.070-913.

Todos os detalhes do projeto de iniciativa 
popular poderão ser encontrados no "GOB 
Revista Digital", disponível página por página 
no link www.gob.org.br/revistadigital ou no 
site do MCCE

http://www.reformapoliticademocratica.org
.br

O anexo, formulário de coleta de assinaturas 
para a reforma política aos que tiverem dificul-
dade de imprimir o documento poderão solici-

tar ao GOB-MA dirigido pelo Eminente Grão-
Mestre José Bílio Mendes, que providenciará a 
remessa dos mesmos.

Utilize os e-mails  e jbilio@oi.com.br jbili-
o.m@gmail.com para formular o seu pedido.

O  Brasil e a maçonaria precisam da sua vali-
osa colaboração. Se não souber o numero do 
título de eleitor, basta preencher corretamente o 
nome do eleitor, o nome da mãe e a data de nas-
cimento assim, a organização central terá con-
dições de identificar o número do título de cada 
eleitor.

Atualmente, 600 mil assinaturas foram cap-
tadas, faltando 900 mil para o projeto ser apre-
sentado ao Congresso Nacional.

O Grande Oriente do Brasil está encami-
nhando formulários para os Grão-Mestres Esta-
duais que repassarão às suas Lojas, Grão-
Mestrados que também poderão ser consulta-
dos.

Geral

Grande Oriente do Brasil - Paraná, que tem como 
Grão-Mestre o Eminente irmão Dalmo Wilson Lou-
zada, realizou sob a coordenação da Loja "José 
Bueno Mendes", Oriente de Curitiba, o XXIX 
Encontro Regional de Aprendizes e Companheiros.

O evento ocorreu no auditório do GOB-PR, con-
tando com presenças de irmãos representando as 
oficinas de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo irmão Luiz 
Rodrigo Larson Carstens, que no ato representou o 
Eminente Grão-Mestre Dalmo Wilson Louzada.

Os temas apresentados foram dos mais variados, 

trazendo informação e formação a todos os presen-
tes, sejam aprendizes, companheiros ou mestres.

GOB-PR realiza com êxito  o XXIX ERAC

Com as presenças do Sapientíssimo Grão-Mestre Geral 
Adjunto, irmão Barbosa Nunes, em representação especial do 
Soberano Marcos José da Silva, do Eminente Grão-Mestre 
Francisco José de Sousa, Sapientíssimo irmão Salustiano Lima 
Barbosa, do Deputado Federal Francisco Washington Bandeira 
Santos em representação de vários Deputados presentes, 
Veneráveis Mestres, Deputados Estaduais, Secretários 
Estaduais e do Conselheiro Estadual, Elmano Férrer de Almeida, 
eleito Senador da República no último pleito no Piauí, inúmeras 
cunhadas, representadas pela Presidente da Fraternidade 
Feminina da Loja, Márcia Virgínia Costa, a Loja "Raul Serrano", 

Oriente de Teresina, presidida pelo Venerável Mestre Dalton 
Araújo de Sampaio, comemorou em alto estilo, 50 anos de 
fundação, em 06 de dezembro último, recebendo do Grande 
Oriente do Brasil, o Título de Benfeitora da Ordem, quando o 
Grão-Mestre Geral Adjunto, Barbosa Nunes, convidou todos os 
ex-Veneráveis e o atual, para receberem solenemente o diploma 
de benfeitora, em momento de intensos aplausos.

A Oficina também foi homenageada pelo Supremo Conselho 
do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito e pelo Grande 
Oriente do Brasil, Piauí, que outorgou o Título de Grande 
Benfeitora da Maçonaria Piauiense.

Vários irmãos, cunhadas e Veneráveis de outras lojas foram 
distinguidos com diplomas e homenagens especiais, o Grão-
Mestre Geral Ajunto Barbosa Nunes recebeu em nome do GOB, 
o  Diploma intitulado "Título Meritório" e a respectiva Medalha 
de 50 Anos, numa sessão em que o templo ficou superlotado e na 
extensa área livre e parte do salão, foi servido jantar, corte do 
bolo, parabéns cantado pelos presentes e encerrando com um 
show pirotécnico.

Parabéns Loja "Raul Serrano" nº 1616, fundada em 9 de 
dezembro de 1964.

Loja Raul Serrano de Teresina-PI comemora 50 anos de fundação

Mensagem de natal do Grande Oriente do Brasil
Pelas vozes do Soberano Grão-
Mestre Geral Marcos José da 
Silva, do Sapientíssimo Grão-
Mestre Geral Adjunto Barbosa 
Nunes e de integrantes da equi-
pe do Poder Executivo, o Gran-
de Oriente do Brasil, através da 
Secretaria Geral de Comunica-
ção e Informática produziu este 
vídeo levando mensagens de 
saúde e paz em 2015 para a 
Família Maçônica.

Clique na imagem ao lado 
para assistir>>

Grão-Mestre Geral encaminha formulário da Reforma Política

https://www.youtube.com/watch?v=MuUhZHcvP9I
http://www.gob.org.br/download/form_reforma_politica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0E_Cg2-bm1c#t=24
http://www.livrariacultura.com.br/p/kobo-aura-preto-43001550?utm_term=site&utm_content=kobo-aura&id_link=12571&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliado&utm_campaign=lomadee&lmdpub=9058_28976045_9188__1419021741490
http://www.livrariacultura.com.br/p/kobo-aura-preto-43001550?utm_term=site&utm_content=kobo-aura&id_link=12571&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliado&utm_campaign=lomadee&lmdpub=9058_28976045_9188__1419021741490
http://omalhete.blogspot.com.br/2014/12/mensagem-de-natal.html

