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D
epois de certa idade, o homem acorda de manhã 
cedinho, chega frente ao espelho para lavar o rosto 
e... Oh!!, descobre que está cada dia mais velho. 

Sei que a noite não é boa conselheira, mas as primeiras 
horas da manhã são formidáveis para nos convencer de 
que, apesar de saudáveis, estamos envelhecendo ‒ que 
precisamos corrigir rumos e acertar decisões "antes que 
venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais tenha-

mos que dizer: ‒ não tenho contentamento neles" (Bíblia, 
livro de Eclesiastes capítulo 12, vesr.1).

 Nossa Ordem nos ensina desde o dia da Iniciação: "Se 
queres bem empregar a tua vida, pensa na morte". Mas 
preferimos não olhar no espelho, continuamos hipnotiza-
dos, na sombra e na zona de conforto. Continuamos pen-
sando que somos imortais, que ficaremos para semente; ou 
que teremos nossos nomes imortalizados nalguma comen-
da, num retrato desbotado de uma galeria de notáveis ou, 
na pior das hipóteses, teremos nosso nome atribuído a algu-
ma biblioteca (o que representaria morte certa).

Foi muito oportuna a mensagem escrita por nosso 
Grão-Mestre, Leonel Ricardo de Andrade da GLMMG, em 
6 de abril de 2015 sobre "o Homem Maçom". Não pretendo 

comentar as palavras de um Grão-Mestre, mesmo porque o 
Irmão Leonel tem agido e conduzido nossa Grande Loja 
Maçônica de Minas Gerais com total coerência em relação 
ao que ele fala e escreve. Contudo, refleti bastante no que li 
e me veio à mente a inquietante realidade de que nossa a 
sociedade brasileira atravessa um perigoso desfiladeiro 
que tem, de um lado, a exacerbação do ego e, do outro, uma 
brutal inversão de valores e princípios.

Sei que estou chovendo no molhado, todo mundo já 
disse a mesma coisa ‒ em todas as reuniões maçônicas 
ouvimos, entediados, intermináveis monólogos que sabe-
mos serem apenas palavras e exibição retórica da vaidade e 
da luta por cargos transitórios e "poderes" que não são 
Poderes.

A exata dimensão do ego decorre do conhecimento de si 
mesmo. Depende da coragem com que contemplarmos, 
diante do espelho, nossa pequenez, nossa extrema insigni-

ficância e, muitas vezes, o ridículo papel que desempenha-
mos, mesmo diante de baterias de alegria que cobrem nos-
sas palavras.

Apesar de se proclamar como "escolas de moral, filoso-
fia social e espiritual", as instituições maçônicas, oficial ou 
oficiosamente, colocam obstáculos muitas vezes instrans-
poníveis ao trabalho educativo e cultural nascido do anseio 
de seus próprios membros, pois a popularidade, como 
todos sabem, está ligada ao tapinha-nas-costas e não ao 
estudo e à verdade.

Temos nos preocupado com a Educação e, apesar do 
empenho teórico das Potências maçônicas e suas Lojas, 
nosso país tem hoje (2015) a oitava maior população de 
adultos analfabetos no mundo: são cerca de 14 milhões de 

pessoas que não sabem ler nem escrever ‒ sem falar nos 
prováveis 20 milhões de analfabetos funcionais (pessoa 
que, mesmo sabendo ler e escrever, são incapazes de com-
preender um texto ou enunciado simples, inabilitados para 
a escrita ou inábeis para o cálculo aritmético, qualidades 
estas necessárias para plena participação da vida social em 
toda a sua dimensão).

Em 2014, o mapa da violência no Brasil foi o maior 
desde 1980. A revista EXAME (julho de 2014) reportou 
que "as principais vítimas são jovens do sexo masculino e 
negros. Ao todo, foram vítimas desse tipo de morte 30.072 
jovens, com idade entre 15 e 29 anos. O número representa 
53,4% do total de homicídios do país. Também, desse total, 
91,6% eram homens."

A solução que vem sendo apresentada ao país é "punir 
mais cedo" mediante a redução da maioridade penal, 
enquanto que o humanismo e a verdadeira justiça nos ensi-
nam e impõem a todos o dever de EDUCAR MAIS 
CEDO. Sabemos que não é papel da Maçonaria substituir 
as funções e deveres do Estado, mas é fato que ainda per-
manecemos calados diante desses desmandos porque a 
solução deles não constituiCAUSA DE CONSENSO. 
Mas não podemos, nem mesmo como cidadãos, curvar 
nossas cabeças ou pactuar com a política miúda dos parti-
dos quando a nação se encontra em crise.

Se assuntos desta magnitude não constituírem o alvo 
central de nossas preocupações e PROJETOS como 
maçons... então, a que viemos?

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tenho usado e abusado da paciência dos Irmãos que 

acompanham meus textos pela internet, apontando a fragi-
lidade e o falecimento progressivo dos pilares da Maçona-
ria Universal que são a união e a fraternidade. Temos visto 
a perda progressiva da plena vivência no seio da Maçona-
ria e o descuido com o núcleo que sustenta nossas colunas: 
a família ‒ constituída como célula primeira da sociedade e 
do Estado. Festas, comemorações e bajulações não respon-
dem aos anseios da família maçônica como um todo.

A tão propalada "solidariedade maçônica" vem perden-
do o viço e a força sempre que perdemos a oportunidade de 
sermos úteis; sempre que recusamos ou negligenciamos 
socorro, seja a um Irmão ou a concidadãos nossos ‒ ato que 
nossa Iniciação aponta como perjúrio: "

‒ Aquilo que num profano seria uma qualidade 
rara, não é mais que o cumprimento elementar de um 
dever para o maçom."

A "terna e consoladora amizade" muitas vezes não é 
cultivada em nossos Templos. A ausência continuada de 
um Irmão deve ser uma preocupação constante de todos e 
da hospitalaria em particular antes de ser percebida e apon-
tada apenas pelo tesoureiro da Loja. Um sentimento não 
precisa ser expresso como dever para se transformar em 
virtude.

 Mais do que nunca a sociedade volta os olhos para a 
Maçonaria e pergunta se ainda somos os continuadores dos 
heróis que nos antecederam...
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Inconfidência nº 47 jurisdicionada à Grande Loja 
Maçônica de Minas Gerais

*Ir\ José Maurício Guimarães
Advogado e Palestrante

Or\ de Belo Horizonte-MG

Opinião

O Malhete
Informativo Maçônico Online

Diretor Responsável: Ir\Luiz Sérgio de Freitas Castro
Jornalista Resp.:  Ir\Danilo Salvadeo - FENAJ-ES 0535-JP

Assessoria Jurídica: Ir\ Geraldo Ribeiro da Costa Jr - OAB-ES 14593

Publicação da Editora Castro 
 Circulação em todo o Brasil

Redação: Rua Castorina G. Durão - Três Barras - Linhares-ES CEP.: 29.907-170
Tel.: (27) 3371-6244 - Cel. 999685641 - e-mail: omalhete@gmail.com

As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, 
não refletindo, necessariamente, a opinião de O Malhete

www.viniltapetes.com.br


03Abril de 2015

As fontes instituidoras da Ordem Maçônica surgi-
das há vários séculos passados, vêm atravessando 
um longo tempo sem deixar que a mencionada 

instituição perca a sua verdadeira e primitiva identidade, 
conferindo-lhe uniformidade universal, preservando-a, 
proporcionando-lhe consistência material e direcionan-

do-a obstinadamente ao alcance de seus “fins supremos”. 
São dessas referidas fontes que se extraem vastos concei-
tos e inúmeras interpretações do que, de fato, se possa 
entender por maçonaria, na essência da própria palavra. 

E mais, no meio de todo o seu enunciado, se faz pre-
sente um eficiente método de aperfeiçoamento que é 
utilizado como instrumento indispensável e necessário à 
formação maçônica ideal de seus adeptos. 

Como é notório, ditas fontes, que se constituem dos 
princípios, preceitos, fundamentos e de todo o ordena-
mento jurídico maçônico em vigor, recomendam a quem 
faça parte da mencionada instituição, a incondicional 
observância das regras de comportamento e de conduta 
fundamentadas na ética, na moral e nos bons costumes. 

Vez por outra, tais regras são lembradas de modo 
sucinto por meio de frases de efeito como “ser maçom é 
ter sobre os ombros um pesado fardo”; “ser maçom é 
aceitar mais responsabilidades”; ser maçom é estar 
disposto a acatar mudanças em relação aos padrões de 
comportamento recomendados pela maçonaria” e outras 
expressões assemelhadas. Isto ocorre com frequência 
nas palavras de maçons mais antigos, que já galgaram 
alguns degraus de conhecimento dentro da Ordem, em 
ocasiões propícias com o intuito de esclarecer aos novos 
iniciados, de forma objetiva, que os empreendimentos da 
referida instituição são nada menos que uma obra monu-
mental, inacabada, sem prazo determinado para ser con-
cluída e cujos trabalhos demandam esforço e muita dedi-
cação.  

Sim, há uma razão de ser para tudo isso! Não se pode 
deixar de reconhecer na maçonaria seu poder, sua com-
petência, seu preparo, seus méritos e a capacidade de 
seus membros, em cujas colunas ela se apóia mantendo-
se como uma entidade de ações perenes, de devoção às 

suas sublimes aspirações, e ainda ser, ao mesmo tempo, 
uma espécie de banco escolar que tem por fim transfor-
mar homens bons em célebres vultos benfeitores da 
humanidade. Incontestável esta afirmativa porque há 
provas materiais abundantes em seus arquivos dando 
conta de que incontáveis iniciados, ao assimilarem os 
preceitos e os fundamentos da Ordem, renasceram para 
uma nova vida tornando-se homens imortais na história 
de muitos povos. 

A maçonaria sempre recomendou aos seus adeptos: a) 
além da retidão de caráter, que se mantenham perseve-
rantes na luta em busca do aprimoramento moral, intelec-
tual e espiritual; b) que se curvem e se rendam perante a 
virtude, morrendo, de vez, para o erro; c) como entidade 

espiritualista que é, emana sinais de alerta aos maçons 
induzindo-os a praticarem constantemente a caridade, 
pois o seu exercício revela o desempenho de uma das 
mais sublimes e essenciais atividades da referida ordem, 
sendo interpretado, quando decorrente da vontade da 
própria alma, como gesto de amor que reduz a distância 
entre criatura e criador; d) por fim, que os maçons traba-
lhem e se esforcem com dedicação na construção de um 
mundo cada vez melhor para quem nele habita.  

Neste sentido, seus propósitos vão desde o combate 
ao excesso dos prazeres mundanos, ao desvio de conduta, 
na maioria das vezes, motivado pela adesão ao tráfico e 
ao consumo de drogas, até a luta incessante contra a imo-
ralidade, a ilegalidade e os preconceitos vulgares, medi-
ante o emprego do bom exemplo de seus membros e a 
devoção de cada um na prática constante das boas ações.

Entretanto, dentro de uma sociedade como a de hoje, 
que adota padrões comportamentais (em grande parte) 
eivados de vícios e erros de toda sorte, se compararmos a 
adoção de tais regras como conduta ideal a ser seguida 
pelos iniciados da maçonaria, sem dúvida, o resultado 
nos levará ao convencimento  de que essa difícil tarefa 
possa mesmo ser entendida como pesado fardo colocado 
nos ombros daqueles que se dedicam e se esforçam no 
cumprimento do dever maçônico. 

Mas, visando ao alcance de seus ideais supremos, a 
mencionada instituição proporciona a todos os seus obre-
iros a possibilidade de evoluírem e adquirirem progresso 
em relação aos preceitos da Ordem, utilizando-se da dou-
trina do aprimoramento comportamental espargida em 
seus rituais. Essa doutrina tem, entre suas múltiplas fina-
lidades, a de afastar os maçons, tanto quanto possível, 
das trevas da ignorância, dando-lhes pleno conhecimen-
to e capacitação para poderem, à luz da razão, optar livre-

mente pelo caminho do bem, valor humano que a maço-
naria universal recomenda seja tomado como fonte inspi-
radora de todas as ações e atitudes de seus iniciados. 

Porém, como tanto se ouve, a prática do bem e o com-
bate ao mal exigem do maçom sérios sacrifícios. Um 
deles, como dispõe um de seus rituais, é “saber impor um 
freio à impetuosa propensão ao erro para se elevar acima 
dos vis interesses” que atormentam muitas mentes. É 
preciso também trabalhar intensamente até acostumar o 
espírito a “curvar-se ante as grandes afeições e a não con-
ceber senão idéias sólidas de bondade.”

Desse ponto de vista observa-se que um dos mais 
úteis e indispensáveis instrumentos à prática da virtude é 
a fraternidade. Fraternidade é o laço que deve unir os 
maçons como se estes fossem verdadeiros irmãos e ami-
gos. É o companheirismo e a lealdade entre pessoas que 
se dispõem a trabalhar juntas, almejando o mesmo objeti-
vo, o mesmo alvo. No seio da maçonaria é ela (a fraterni-
dade) a responsável pela convivência pacífica e harmoni-
osa entre os maçons e essa união quando fortalecida por 
sincero sentimento fraterno faz surgir o amor ao próxi-
mo.

Essa grandeza de espírito, no entanto, não é um dom 
natural e para adquiri-la demanda-se um bom tempo.  À 
medida que avançamos em nosso aprimoramento os defe-
itos e os vícios vão dando lugar às boas qualidades até 
surgir em nós a disposição de ajudar o nosso semelhante. 
Se bem comparado, o ânimo em ajudar alguém que se 
encontre em estado de necessidade é uma atitude positiva 
que brota do nosso íntimo como divinal raio de luz com 
suas nuances e peculiaridades. É a esse fenômeno que se 
dá a denominação de amor ao próximo. Ele se distingue 
de qualquer outro sentimento humano porque é gratuito, 
afetivo, universal, sincero, desinteressado e se manifesta 
marcando sua presença em cada boa obra que realiza-
mos. 

Adicionada ao sentimento fraterno de amor ao próxi-
mo está também a solidariedade, disposição esta que 
consiste em alguém ajudar o seu semelhante, prestando-
lhe um favor no sentido de superação das dificuldades 
decorrentes da causa que o estiver envolvendo, de manei-
ra desinteressada, sem a intenção de receber recompensa 
alguma, o que acontece quase sempre pela convicção de 
se estar praticando um ato de justiça e nada mais. 

No caminho de encontro com a luz, que por costume 
chamamos de aperfeiçoamento maçônico, de igual modo 
se faz presente a tolerância. Do ponto de vista social, ser 
tolerante é admitir nos outros, modos de pensar, de agir e 
de sentir diferentes dos nossos. É a capacidade que deve-
mos ter de ouvir e aceitar os outros, da maneira como 
realmente são, respeitando cada um em suas convicções 
e diversas formas de entender a vida desde que tais con-
vicções e formas não atentem contra direitos alheios. A 
tolerância é a atitude mais útil e mais louvável na vida 
social porque o tolerante é capaz de aceitar opiniões e 
comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo 
seu meio social, eliminando, desta forma, os sentimentos 
preconceituosos e racistas que comumente se manifes-
tam no relacionamento humano.

A tolerância, às vezes, se confunde com a paciência 
porque uma faz parte da outra. A tolerância é a virtude da 
paciência, segundo Santo Tomás de Aquino, visto que, 
dada a nossa imperfeição comum, temos que nos esforçar 
em ser tolerantes ou pacientes uns com os outros.

Sacramentada em juramento solene, a obediência à 
maçonaria consiste na observância de seus ensinamentos 
e no cumprimento destes, na forma como recomenda a 
referida instituição, o que implica dizer que o homem 
maçom, para se tornar fraterno, solidário e tolerante, terá 
que admitir mudanças em seu padrão de conduta, conhe-
cer bem os postulados, preceitos e normas da Ordem e 
perseverar em sua prática.

O pleno alcance desses objetivos, embora admitidos 
como tarefa dificílima, tem o seu lado compensador 
porque se trata de um aprimoramento de alta relevância 
do qual se beneficiam ambas as partes (maçom e maçona-
ria) e quem o atinge merece a honra, a respeitosa condi-
ção e a dignidade de ser reconhecido por toda a irmanda-
de como obreiro “justo e perfeito”.

Ir\Anestor Porfírio da Silva
                    M\I\ e Membro Ativo da 

ARLS Adelino Ferreira Machado
                    Or\ de Hidrolândia - Goiás

                    Conselheiro do Grande Oriente do 
Estado de Goiás

Geral

Ir\ Anestor Porfírio da Silva
Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO
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Pramantha, no sentido literal da sagrada língua sânscri-
ta, é um utensílio para gerar o fogo através do atrito 
entre uma haste fina de madeira e uma pequena cavi-

dade no centro de uma rodela. Para que o fogo surja é preciso 
que haja trabalho humano, atrito, aumento de temperatura. 
Há toda uma simbologia no Pramantha como objeto, desde 
seu aspecto de geração física até o de conceitos, ideias, ves-
tes, egrégoras. Em síntese, podemos dizer que Pramantha é, 
acima de tudo, trabalho.

No Grau 18° do REAA este tema é colocado à baila. Por 
sua profundidade e, muitas vezes, desconhecimento dos 
irmãos, é, apenas, superficialmente tratado, na maioria das 
vezes, ignorado. O acrônimo INRI, pelo cristianismo, é inter-
pretado como “Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus”, em verdade 
trata-se de uma frase latina “Igne Natura Renovatur Integra”, 
significando que “O fogo renova a natureza inteira”.

A palavra “Pramantha” define, perfeitamente, a atividade 
dos Adeptos da Fraternidade Universal. Ela esclarece a ideia 
dos Deuses, como Lei posta em Movimento. No seu conceito 
primordial envolve a produção do fogo. “O Fogo nas dire-
ções dos quatro pontos cardeais” (o fogo no centro da cruz).

Está presente na evolução humana desde o começo da 
Raça Lemuriana. Foi no início da 3ª Raça-Mãe que os Reis 
Divinos desceram dos céus para ajudar a humanidade, (quan-
do os filhos deuses uniram-se às filhas dos homens – Gênesis 
6 1-4) “ensinando como deveria ser aceso o fogo”.

Conforme os ensinamentos da Tradição Oculta: “o fogo 
foi o centro em torno do qual se formou a família, que é o 
núcleo da sociedade humana. Se no começo causou pavor o 
fogo descido dos céus, depois de dominado, encheu-se de 
admiração – por sua utilidade e pela misteriosa atração da 
chama. Isso levou a um tributo ao culto do fogo em toda parte 
onde houvesse vida humana. O homem compreendeu, por 
intuição, que o Sol e o Fogo – com sua luz e calor – eram da 
mesma essência”.

Na antiga Índia, os brahmanes utilizavam o Pramantha 
para ativar o Fogo Sagrado, que corresponde ao Fogo de 
Agni. A Centelha Divina que arde em todas as coisas, e, prin-
cipalmente, no homem. Através do atrito, surgia o desconhe-
cido no conhecido, o puro no viciado, o luminoso nas trevas.

Esse é o motivo de Agni ser considerado como o mais 
antigo e venerado dos Deuses. É um dos aspectos da Tríade: 
Agni, Vayú e Surya. Surya, no céu, como o sol – força e luz 
(Kundalini e Fohat). Não o sol visível, que é, apenas, uma 
roupagem psíquica, mas o sol oculto, que não podemos per-

ceber com os nossos olhos físicos. Ele age em perfeita sinto-
nia com o “Sanctum Sanctorum”, o Laboratório do Espírito 
Santo no seio da Terra, onde arde em plena atividade o Fogo 
Cósmico, denominado Kundalini.

O Alquimista João Tritamo dizia: “Deus é um Fogo 
essencial e está aceso em todas as coisas, e, principalmente, 
no homem. Deus é Fogo, porém, nenhum fogo pode arder, 
nenhuma chama pode brilhar no seio da Natureza, sem o Ar 
que ative sua combustão”. Daí surge o conceito de Vayú 
como ar que conduz o fogo que desce do céu em forma de 
raio.

“A Iniciação tem por fim ampliar a consciência do 
homem, revelando-lhe, paulatinamente, a Verdade, portanto, 
não visa trazer uma ilusória felicidade e a paz, e sim, por 
consequência, uma angústia infinita, pelo sofrimento terreno 
dos homens”. Os homens são transformadores de energias 
universais, e quando conseguem transformar a Iniciação 
Simbólica em Iniciação Real, que é a Verdadeira Iniciação, 
“transforma-lhes as energias brutas em energias refinadas, 
contribuindo, portanto, para que, mais tarde, venham a se 
constituir Egos Imortais de Hierarquias Criadoras de outros 
Sistemas Planetários”.

No aspecto humano, Vajra, agindo como raio, está relaci-
onado com o despertar de Kundalini – o Fogo do Espírito 
Santo, que liberta o Sábio e escraviza o néscio. E isso no 
duplo sentido, representado pelo raio: geração e destruição, 
vida e morte. Daí surge uma interpretação da frase: “Trago 
uma espada de dois gumes, um que ama e outro que fere”. 

Podemos dizer que os Três Princípios Cósmicos (Agni, 
Vayú e Surya) têm correspondência com os três princípios 
humanos: Corpo, Alma e o Espírito, onde se manifesta a 
Mônada ou a Centelha Divina. Para que isso aconteça, deve-
mos ter em mente que, cada coisa é uma Trindade de Fogo, 
Luz e Ar. Em outras palavras: O Pai, é o Fogo Divino; o Filho, 
a Luz manifestada; o Espírito Santo, o ar ou o Sopro emanado 
de Deus. 

Conforme a Tradição Vedantina: “O Pai do Fogo Sagrado 
(Agni) é o divino Tuashtri, o carpinteiro que prepara a Cruz 
do Pramantha, destinada a produzir o Fogo pelo atrito, geran-
do o Filho Divino”. Assim percebemos que, em sua origem, o 
Pramantha é um instrumento utilizado para produzir o fogo 
no sentido sagrado da ritualística. Consiste de duas hastes de 
madeira: a primeira, vertical e masculina, e a segunda hori-
zontal e feminina.

Essa cruz de madeira, também, chamada Arânis, repre-
senta a Matriz do Mundo. Ela possui uma cavidade central, 
onde se produz o fogo, por meio da fricção com a haste verti-
cal, que simboliza o elemento masculino gerador. A fricção 
entre as duas hastes era obtida com um cordão, feito de crina 
de cavalo, fazendo girar o elemento masculino. Com o atrito 
de ambas, surgiam pequenas labaredas, onde se adicionava 
manteiga clarificada, e desse processo o fogo ia tomando 
vulto, até o máximo desejado. Assim eram ativadas as cente-
lhas que despertam, numa analogia belíssima, com a aquisi-
ção de um estado de consciência superior. É uma cerimônia 
mística de vastíssima significação oculta e muito sagrada.

Já no cristianismo, o pai é José, o carpinteiro. A mãe do 
Fogo Sagrado, Maria ou Maia, que se equivale à Virgem 

Maria, e quando nasce Agni ou Agnus Dei, o Cordeiro de 
Deus, é colocado em um berço ou manjedoura ao lado de 
uma vaca (vaca ou vach, em sânscrito, significa verbo sagra-
do, palavra criadora, ou Logos Criador). Após ser ungido 
com manteiga clarificada, tradição mantida até hoje no 
batismo católico cristão, torna-se o Ungido, o Iluminado, o 
Mestre e Guia da humanidade.

Pramantha é assim, a união de Pai, Mãe e Filho. A Tríplice 
manifestação da divindade que, em sua essência, é Una, 
expressa pela palavra sânscrita AUM. 

Segundo Nicola Aslan: “Todos esses elementos atribuí-
dos aos deuses solares formam um conjunto, constituindo 
um simbolismo, que se perde na noite dos tempos. Chegaram 
até nós, através do cristianismo, que, em verdade, é uma 
síntese e o sincretismo de todas as religiões que o antecede-
ram. Jesus, Maria, José, os apóstolos, o nascimento, a morte, 
a ressurreição de Cristo, etc., são outros tantos símbolos 
esotéricos. Merecem de ser estudados, cuidadosamente. 
Penetrando-os, o homem alcançará a libertação da mente e a 
própria redenção”. Razão do Mestre Jesus afirmar, com 
relação a seu exemplo deixado, em sua passagem terrena: 
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vai ao Pai, 
se não por mim!”

O Grau 18º do REAA – Cavaleiro da Rosa Cruz - a meu 
ver, o mais belo de todos, principalmente, pelo vastíssimo 
manancial de ensinamentos que nele encerra. O Pramantha, 
instrumento que tem por fim produzir o fogo, através do 
trabalho constante, ilustra esse Grau e nos convida a nos 
enveredarmos pelos estreitos caminhos da Iniciação Real e, 
defrontarmo-nos, novamente, no íntimo da câmera de nossas 
reflexões, com o enigmático acrônimo VITRIOL, a fim de, 
encontramos, de fato, com a nossa Pedra Oculta, nosso Eu 
Verdadeiro, e contemplarmos, com “olhos de ver”, livres das 
vendas da ignorância para os assuntos iniciáticos, as entreli-
nhas dos excelsos ensinamentos.

Fiquemos por aqui!
Esta e outras matérias, criteriosamente, selecionadas 

você encontra publicadas na Revista Maçônica Arte Real – 
www.entreirmaos.net 

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

www.malheteshopping.com
www.entreirmaos.net
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O
 mito da Fênix é um dos arquétipos mais compartilhados 
pelo inconsciente humano em todos os tempos. Iremos 
encontrá-lo em quase todas as tradições antigas, geral-

mente conectado com o anseio humano de imortalidade, ou de 
um renascimento em outra forma ou condição de vida.

Diz a lenda que a fênix (em grego ϕοῖνιξ) é um pássaro que, 
quando morre, seu corpo entra em combustão espontânea, e 
depois de algum tempo, de suas cinzas nasce outro pássaro. A 

tradição sustenta que ela é uma ave muito forte, que é capaz de 
transportar cargas muito pesadas, e se atacada pode se transfor-
mar numa bola de fogo.

A lenda descreve a fênix como sendo um pássaro de porte 
superior a uma águia, com lindas penas brilhantes, da cor de 
ouro, com matizes vermelho-lilás. Teria uma vida bastante lon-
ga, podendo chegar a quinhentos anos. Mas houve quem dissesse 
que ela poderia viver até 97.200 anos, sendo por isso, o pássaro 
símbolo da imortalidade.

O mito da fênix ficou famoso na mitologia grega, mas prova-
velmente é bem mais antigo do que a própria civilização grega. 
Há registros milenários no Antigo Egito que falam de um pássaro 
chamado Bennu, que tinha exatamente essas características da 

fênix grega. Ele era o pássaro de Rá, portador da chama do sol. 
Diziam que ele era o mensageiro desse deus, e seu ciclo de vida 
representava exatamente a duração dos ciclos de vida da nature-
za, ou seja, quando grandes mudanças ocorriam na terra. Assim, 
quando um ciclo estava para terminar, esses pássaros voavam ao 
Santuário de Heliópolis, pousavam na pira do deus Rá e se imola-
vam na fogueira. Depois de algum tempo, de suas cinzas nasciam 
novos pássaros, indicando o renascimento da terra.

Os historiadores, de uma forma geral, tendem a reconhecer 
nesse mito um comportamento natural de certo tipo de garças 
(hoje extintas) que viviam no antigo Egito. Quando o ciclo natu-
ral das enchentes do Nilo, que ocorriam invariavelmente de sete 
em sete anos, diminuía, esse tipo de aves se retirava para o deser-
to e botavam seus ovos na areia. Depois morriam em função do 
sol sufocante. Os ovos eram chocados pelo calor da areia e dai 
nasciam os filhotes.

A lenda egípcia dizia que a ave, sentindo a proximidade da 

morte, fazia um ninho com ramos de canela, sálvia e mirra, a qual 
sendo aceso pelos raios do sol se transformava numa pira onde 
ela se imolava. Era um sacrifício natural oferecido ao Deus Sol 
(Rá), para garantir o renascimento natural da vida na terra. E das 
suas cinzas erguia-se então uma nova fénix, que recolhia os res-
tos mortais da sua antecessora e os levava até o Santuário de 
Heliópolis, onde os colocava no Altar de Rá.

Os sacerdotes egípcios diziam que as cinzas da fênix tinham 
o poder de ressuscitar um morto. Esse mito era tão divulgado 
entre os povos antigos que o próprio imperador romano Heliogá-
balo (204-222 d. C.) quis comer a carne desse pássaro com o 
objetivo de conseguir a imortalidade. Mas sendo uma ave mítica, 
cuja existência era duvidosa, as pessoas encarregadas de provi-

denciar o bizarro repasto não conseguiram encontrar um desses 
pássaros e lhe enviaram uma ave-do-paraíso, que tinha uma 
aparência bem próxima da mítica ave.O doido imperador comeu 
a ave, mas foi assassinado dois anos depois.

Provavelmente, a lenda da fênix é uma alegoria adaptada das 
crenças egípcias a respeito da morte e renascimento diários do 
sol. Na religião de Heliópolis, o sol era visto como um astro-deus 
que morria e renascia todos os dias. Como ele era sempre o mes-
mo, renascido de si mesmo, a analogia com o mítico pássaro 
ficou estabelecida e ganhou status de lenda.

Em algumas tradições ela era identificada com a estrela Sótis. 
Na Grécia ela era também reconhecida como o pássaro de Her-
mes. Na China e no Japão era o símbolo da felicidade, virtude, 
força e inteligência. Na tradição cristã, a fénix tornou-se o sím-
bolo da ressurreição de Cristo. E para os alquimistas era o símbo-
lo da regeneração da natureza, momento sublime em que a maté-
ria da Obra começava a sua regeneração para se transformar na 
Pedra Filosofal.

A Fênix na Maçonaria
No moderno ritual do Rito Escocês Antigo e Aceito, o mito da 

Fênix é uma alegoria que aparece no grau dezoito, consagrado ao 
Cavaleiro da Rosa-Cruz. Por se tratar de uma alegoria essencial-
mente alquímica, ela integra a tradição hermética da morte ritual 
e do renascimento em outro nível de consciência, como acredita-
vam os alquimistas poder fazer com o material trabalhado em 
seus laboratórios e com os seus próprios espíritos.

Aqui, o recipiendário “perdido nas trevas, na encruzilhada 
dos caminhos, perto do total abatimento e da morte, ouve uma 
voz misteriosa saída do fundo da sua alma”. (palavras do ritual 
do grau). É nesse momento que ele reencontra a Palavra Perdida, 
oculta sobre as asas da fênix, no instante em que ela renasce das 
cinzas. E ele se sente como se “um sopro o penetrasse, no 
momento em que murmura, afastando-se, a Palavra que para ele 
é a revelação de uma nova Luz.” E dali ele sai reanimado, reno-
vado, porque agora sabe que a Palavra Perdida significa “ Igne 
Natura Renovatur Integra”, ou seja que a natureza inteira se 
renova pelo fogo, e que essas palavras são justamente as iniciais 
colocadas sobre a cruz de Cristo (INRI). É nesse instante que ele 
tem a revelação final e fundamental do mistério contido na 
Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, ou seja, o vedadeiro 
significado desse mistério magno da cristandade.

Na Maçonaria o mito da fênix é invocado em toda sua gran-
deza iniciática para mostrar a natureza que se renova em toda sua 
integridade, pela ação fogo, que  aqui significa tanto o trabalho 
do alquimista no seu forno, cozendo e recozendo o material da 
Obra, quanto o batismo cristão, conforme preconizado por João 
Batista. Ambos são analogias que simbolizam a prática da dou-
trina renovadora da Maçonaria.

E rosa mística, centralizada no ponto de encontro dos braços 
da cruz é esse ponto crucial do universo, ou da alma humana, 
onde a Palavra Perdida é recuperada e faz nascer, da própria 
morte, a vida renovada. A mística do ensinamento iniciático se 
alia à poesia para dizer ao espirito humano que existe uma espe-
rança, mesmo na mais sombria e aterradora das situações, que é a 
própria morte.

Na tradição Rosa-Cruz, a luz do mundo morre e renasce no 
centro de uma cruz. Por isso essa morte e renascimento eram 
comemorados pelos cavaleiros Rosa-Cruzes nas vésperas das 
sextas-feiras santas, em cerimônias que evocavam a última ceia 
de Cristo com seus apóstolos, ocasião em que dividiam um car-
neiro. Nesse significativo ritual se promove, não só uma evoca-
ção á Páscoa hebraica, mas também o retorno do sol no equinócio 
da primavera, ocasião em que a natureza morta pela ação do 
inverno, recomeça um novo ciclo.

Aí está, em toda a sua grandeza simbólica e beleza poética, o 
mito da fênix.

Da Obra “Conhecendo a Arte Real”, Ed. Madras, São Paulo, 
2007.

Ir\ João Anatalino
Escritor

Or\ de Mogi das Cruzes - SP

Geral

Há poucos dias colocaram sobre a minha mesa 
uma mensagem que, pela grandeza de seu divino 
conteúdo, resolvi publica-la para que possam 
meditar e mergulhar em seus sábios ensinamentos. 
Diz...

“Meu querido, você é meu filho e Eu o amo. É 
simples assim, independente do que tenha feito ou 
não, Eu o amo. Eu o amo porque dentro de você  

habita um espírito eterno, o qual conheço 
intimamente.

Você está nesta terra vivendo a sua vida, 
tomando as suas decisões, tentando descobrir a 
melhor coisa a fazer, como viver, sobreviver, lutar. 
Eu sei disso e compreendo, pois esta é a batalha 
da vida. Mas tudo pode ficar mais fácil se 
simplesmente se conectar espiritualmente a Mim.

Não é pelas coisas físicas e materiais  que você 
vai deixar para trás, pois o que realmente conta, 
são as coisas que o tornam rico como o amor, a 
bondade, as misericórdia, a compreensão e 
generosidade.

Quando chegar o dia de deixar para trás o seu 
corpo, a única coisa que vai contar é a força do 

seu espírito. Ame a sua família, os seus amigos, os 
seus vizinhos. 

Quando chegar à porta no final do caminho, 
você vai precisar da chave para abrir o cofre do 
tesouro que é a Minha casa, onde está o Meu Filho 
Jesus e, então, ela será sua para sempre.

 Eu o amo. Você é Meu filho e Eu lhe dou a 
Chave da Minha herança,  do Meu cofre, da 
Eternidade.

Ela será sua, se você merecer recebê-la, pois 
tudo que fazemos está registrado no livro da vida 
que o destino faz cumprir.

Com amor para sempre do Seu ...Pai do Céu”

* O Ir.’. Boris Castro é Jornalista, Advogado, 
Consultor da Fazenda, Conselheiro da AEI e 

Vice-Presidente da Associação dos Funcionários 
Públicos do Espírito Santo

*Ir\ Boris Castro
Or\ de Vitória - ES
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SE Smith - Tradução José Filardo

“Se você realmente quer saber como responder à 
depressão, tente perguntar à pessoa que está pas-
sando por ela”.

As pessoas deprimidas frequentemente se sentem 
isoladas e frustradas com o que eles estão experi-
mentando, e que pode ser agravado pela forma 

como se pergunta sobre isso.
Estar deprimido não é nada agradável. A depressão  

assume muitas formas para muitas pessoas diferentes – 
algumas têm altos e baixos, algumas têm depressão muito 
forte, algumas têm dias funcionais e outras nunca.

Depressão  pode envolver uma enorme variedade de 
tratamentos, incluindo terapia, medicação e modalidades 
experimentais. Ela pode ser permanente e intrusiva, transi-
tiva. Em todos os casos, a depressão é um monstro, e pes-
soas deprimidas frequentemente se sentem isoladas e frus-
tradas com o que estão experimentando. Isso é agravado 
por algumas das formas como as pessoas respondem à 
depressão, como se fosse algo de fácil compreensão, e, por 
vezes, suas sugestões são extremamente inúteis. Para aque-
les com depressão, lidar com essas respostas, além da sua 
doença mental é um enorme desperdício de energia – e 
para aqueles que querem ajudar pessoas deprimidas, essas 
atitudes podem parecer bem-intencionadas, mas elas são 
realmente prejudiciais.

Então, depressão é apenas estar muito triste, né?
Na verdade não. A depressão é uma condição de saúde 

mental. Muita gente fica triste. Muitas pessoas experimen-
tam realmente intensa tristeza, algumas vezes, ou um esta-
do prolongado de tristeza. A distinção entre estar triste e 
estar deprimido pode ser complicada, pois não há um teste 
definitivo à mão. As pessoas que estão preocupadas com a 
sua saúde mental devem definitivamente procurar aconse-
lhamento e consultoria – mas estar triste e estar deprimido 
são duas coisas muito diferentes Depressão inclui compo-
nentes de tristeza, mas está misturada – dependendo da 
pessoa – com fadiga, ideias de suicídio, incapacidade de 
funcionar ou completar tarefas da vida diária, falta de ou 
aumento do apetite, e muitos outros sintomas

Se você está interagindo com pessoas deprimidas, con-
siga delas as suas sugestões

Você tentou …?
Sim, provavelmente. As pessoas que foram diagnosti-

cadas com depressão provável procuraram numerosas 
opções para o tratamento junto a seus médicos e conselhei-
ros. Isto pode incluir aconselhamento psicológico, que é a 
primeira linha de tratamento recomendado, juntamente 
com medicação para pessoas que precisam erguer o seu 
nível básico de humor para que possam ser funcionais. Se 
medicação não funciona, elas provavelmente já tentaram 
diferentes medicamentos psiquiátricos para ver se eram 
mais eficazes. Os pacientes também podem ter tentado 
massagem, acupuntura, yoga, cristais, qualquer outra mer-
da. Confie em mim, as pessoas tentaram. Não, não me diga 
que a irmã do namorado de sua tia foi tomar banho de lama 
e se curou. Simplesmente, não. Já foi tentado.

Por que não apenas se animar?
Falando sério? Esta é a minha expressão de cara vazia. 

Tenho certeza de que não ocorreu a nenhuma pessoa depri-
mida na história “apenas se animar”, porque estar deprimi-
do é tão divertido e impressionante. Isso parece vir com 
uma implicação de que as pessoas deprimidas são culpa-
das por sua própria doença mental, que se elas apenas ten-

tassem mais, não seriam mais deprimidas. É vergonhoso, e 
também frustrante para pessoas que estão lutando com um 
estado mental realmente muito baixo. Imagine se alguém 
cortasse seu pé e, em seguida, sugerisse a você apenas 
tentar fazê-lo crescer novamente. Divirta-se com isso.

Está tudo na sua mente.
Bem, é, tipo assim. Sim, a depressão está relacionada 

com desequilíbrios da química do cérebro, e, nesse senti-
do, está, literalmente, em sua mente. Mas a depressão é 
realmente mais complicada do que isso. Claro, isso pode 
envolver neurotransmissores, hormônios e outros produ-
tos químicos produzidos dentro do corpo, incluindo aque-
les que são um pouco difíceis de quantificar e medir – às 
vezes, também envolve alterações fundamentais no cére-
bro, tais como a depressão que se instala após uma lesão.

Às vezes ela é, até mesmo, uma resposta a outros medi-
camentos; anestesia, por exemplo, pode causar depressão 
por dias, semanas e até meses após a cirurgia. Mas também 
é físico para muitos pacientes. Depressão pode causar 
problemas gastrointestinais, distúrbios alimentares e 
outras coisas que se manifestam no mundo físico, também. 
Afora o fato de que é ofensivo e desagradável agir como se 
estivesse sendo atacado por sua própria mente, não é real e 
também é factualmente incorreto dizer que “está tudo em 
sua mente” a alguém que está sentindo, por exemplo, 
dores de cabeça recorrentes associadas à depressão.

Não consigo imaginar …
Não. Provavelmente você não consegue. Esta é uma 

espécie de afirmação óbvia e inútil. A única coisa pior do 
que isso, é fingir que você pode imaginar (“Eu estive triste 
uma vez também”), porque, não, você não pode. Depres-
são é algo extremamente complicado e até mesmo as pes-
soas deprimidas não podem realmente imaginar o que 
outras pessoas deprimidas estão passando, porque esta é 
uma jornada individual. Muitas vezes, as pessoas que 
dizem isso parecem querer dizer isso de uma forma desde-
nhosa – não é só que eles não podem imaginar, mas que 
eles estão sugerindo que sua doença mental é imaginária .

Você não pode simplesmente ser curado? / Eu pen-
sei que você estava bem, agora que estava tomando 
remédios?

A depressão é uma condição de saúde mental que pode 

durar a vida toda. Às vezes, isso significa ficar sob terapia e 
medicamentos para o resto de sua vida, e exige ajustar 
constantemente o seu tratamento, se necessário. Você 
pode ter surtos de depressão onde mesmo com o tratamen-
to você ainda tem retrocessos. Você pode ter depressão 
resistente ao tratamento, onde nada realmente funciona 
para você, e você está lutando para controlar a sua doença 
mental. Não há cura para a depressão, remédios nem sem-
pre são confiáveis e as condições de saúde mental são 
variáveis ao longo do tempo.

Você realmente precisa de um  animal de estimação 
/ Medicamentos / tanta terapia?

Sim. Pare de perguntar. Responder à depressão quando 
você não tem estrutura para compreendê-la é difícil. Tam-
bém é, às vezes, difícil para as pessoas com depressão ser 
capazes de se concentrar nas necessidades dos outros à sua 
volta, porque elas estão ocupadas tentando permanecer 
vivas. Não é o trabalho delas fazer as pessoas ao seu redor 
se sentir melhores – e não é o trabalho delas explicar a 
depressão ou meticulosamente responder à mesma série 
de perguntas intrusivas repetidamente . Se você está inte-
ragindo com pessoas deprimidas, consiga suas sugestões 
delas, mas lembre-se: o deprimido pode às vezes se sentir 
realmente isolado .

Às vezes, o apoio assume a forma de amigos simples-
mente estar por perto e não fugir delas. Talvez isso signifi-
que consistentemente convidar as pessoas para eventos, 
mesmo que muitas vezes elas se recusem. Ou se oferecer 
para levar comida e ajudar em casa ou para buscar remédi-
os / levar as pessoas a consultas de terapia. As necessida-
des das pessoas são extremamente variáveis, por isso esta 
não é uma receita de “como apoiar seus amigos e familia-
res deprimidos”. É apenas um começo.

Se você realmente quer saber como responder à depres-
são, tente perguntar à pessoa que está passando por isso – e 
não se ofenda se for rejeitado ou se a resposta é: “Eu 
honestamente não sei”.

Este artigo foi originalmente publicado em Isto não é 
vida, parte da  Guardian Comment Network

Como não falar a alguém com depressão
Saúde

http://filhosdoarquiteto.com/livros-/franco-maconaria/moral-e-dogma-colecao-completa.phtml
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O
 estudo analisou 200 mil pessoas e encontrou 
partes do DNA humano que controlam ao 
mesmo tempo a altura e a saúde do coração.

As descobertas foram divulgadas na publicação 
científica New England Journal of Medicine. Segun-
do os pesquisadores, a cada 6,4 centímetros a mais de 
altura, a incidência de doenças cardíacas cai 13,5%.

A organização British Heart Foundation disse que 
pessoas baixas não precisam se preocupar excessiva-

mente e devem manter um estilo de vida saudável.
As doenças cardíacas são a principal causa de 

morte na Grã-Bretanha.

Risco baixo
A ideia de que a altura tem um papel na saúde do 

coração foi proposta pela primeira vez há 50 anos, 
mas os pesquisadores não entendiam o porquê.

Alguns pensavam que a relação era consequência 

de outros fatores, como uma nutrição deficitária na 
infância, que poderia afetar até o coração.

Mas o estudo da Universidade de Leicester sugere 
uma resposta mais profunda, relacionada ao DNA.

Eles analisaram 180 genes cuja ligação com a altu-
ra já era conhecida.

Segundo o estudo, como a cada 6,4 centímetros o 
risco de desenvolver doenças cardíacas seria afetado 
em 13,5%. Assim, uma pessoa com 1,5 metro de altu-
ra correria 64% mais risco que alguém de 1,8 metro.

"Em um contexto de fatores de risco majoritários, 
esse é pequeno. Fumar eleva o risco entre 200% e 
300%", disse o professor Nilesh Samani, da Universi-
dade de Leicester.

"Eu não diria que pessoas baixas têm que tomar 
maiores precauções, porque se você tem 1,86 metro 
ainda tem que parar de fumar. Esse é apenas um de 
muitos fatores de risco, todos têm que ser cautelosos", 
disse.

Pistas genéticas
O estudo também mostrou que esses genes que 

provocam um crescimento menor também elevam o 
nível de colesterol e gorduras na corrente sanguínea.

Os pesquisadores também dizem acreditar que 
alguns genes da altura podem controlar também o 
desenvolvimento dos vasos sanguíneos.

"O entendimento desses mecanismos podem levar 
a novos tratamentos e isso pode ser muito importante 
a longo prazo", disse Samani.

Mas estudos anteriores apontaram para desvanta-
gens de ser alto. Uma pesquisa de 2011 da Universida-
de de Oxford sugere que pessoa altas tinham risco 
maior de câncer.

Fonte: BBC Brasil

Saúde

Relação entre altura e doenças cardíacas pode ser explicada em análise de DNA, dizem cientistas

Por Zulmira Furbino
Eles querem simplificar a vida e ficar cada vez mais 

conscientes dos hábitos do dia a dia, entre eles, locomoção 
e transporte, consumo, alimentação e cuidados com o meio 
ambiente. Com isso, ganham tranquilidade, livram-se do 
automatismo, têm tempo para se dedicar às relações com a 
família, amigos e conhecidos, realizam sonhos e conquis-
tam tempo para a leitura. Seu jeito de viver é cada vez mais 
despojado e sua necessidade de consumo, cada dia menor. 
Quem são eles? Pessoas que deixaram de se arrebentar de 
trabalhar e passaram a atentar para outras necessidades, 
além das materiais. Gente que busca – e encontra – novo 
sentido para a vida.

É o caso de José Luiz Ribeiro, psicólogo e educador 
ambiental, e de sua mulher, Ana Maria Vidigal Ribeiro, que 
também atua como educadora ambiental. Juntos, em 2001, 
eles fundaram o Centro de Ecologia Integral, organização 
não governamental (ONG) que trabalha por uma cultura de 
paz e pela ecologia integral. Há algum tempo, a ONG criou 
um grupo que hoje discute a simplicidade consciente, con-
ceito que ultrapassa o limiar da simplicidade voluntária. 
“Percebemos que o conceito de simplicidade varia muito 
de pessoa para pessoa. Hoje, sinto que o importante é cada 
um identificar o que é viver com simplicidade. Essa discus-
são fica mais rica num grupo”, acredita.

Na vida do casal, a simplicidade começa no trajeto de 
casa para o trabalho. Para chegar ao escritório, os dois pre-
cisam apenas atravessar a rua. “Minha esposa e eu sempre 
demos um jeito de morar perto do trabalho. Hoje, a nossa 
única condução é o elevador do prédio”, brinca. Falando 
sério, ele diz que uma das coisas que gosta bastante e que 
abriu mão foi comprar muitos CDs. “Reduzi muito a quan-
tidade. Hoje, quando compro um CD, faço com consciên-
cia, e não de forma compulsiva. Meus filhos sempre estu-
daram perto de casa. Quando ia buscá-los, me deparava 
com aquela quantidade de pessoas correndo, deixando o 
carro em fila dupla, e percebia o sofrimento que havia ali”, 

observa.
Para Ana Maria, pensar em 

simplicidade consciente é um 
passo além. Ela explica que 
põe o conceito em prática na 
sua vida, principalmente refle-
tindo antes de agir e prestando 
atenção “no aqui e no agora 
para sorver o que é mais preci-
oso”. O primeiro movimento 
nesse sentido, segundo ela, foi 
a mudança da alimentação. “E 
foi um passo enorme”, define. 
Outro avanço foi com relação 
à leitura. “Era uma devoradora 
de livros. Foi aí que pensei que 
estava infestando a minha 
mente e que não estava tendo 
tempo para reflexão entre uma 
leitura e outra. Por isso, reduzi 
o ritmo”, afirma. Além disso, 
ela se recusa a embarcar na 
“loucura” da internet. “Conscientemente, não entrei nes-
sa”, sustenta.

COLETIVIDADE 
A fisioterapeuta Irma Maria dos Reis sempre buscou 

uma vida simples. “Nunca fui a favor de carro e sempre 
evitei muitos gastos”, explica. Há um ano, ela abriu mão da 
empregada doméstica. “Sempre fui contra. Tive, enquanto 
meu esposo era vivo. Hoje, eu mesma faço as coisas na 
casa de acordo com o meu ritmo”, diz. Seu sonho é viver 
numa comunidade, de preferência em local que tenha sido 
depredado e que possa ser recuperado. “Penso que é preci-
so ir além da transformação interna. Precisamos, de algum 
modo, estar a serviço da coletividade, ajudar a transformar 
o planeta num lugar melhor”, sonha.

Dayse Vilas Boas, pedagoga, sempre se sentiu atraída 
por uma vida mais simples. Por isso, no início deste ano, 
procurou um grupo para discutir ideias que viabilizassem 
uma mudança em sua vida. De lá para cá, já cortou o cartão 
de crédito e o cheque especial, tenta focar sua atenção no 
consumo consciente e comprar alimentos e coisas direta-
mente de produtores e artesãos. Carro, nem pensar. “É 
muito menos estressante andar de ônibus. Quando estou 
num ônibus, leio bastante ou me distraio com a paisagem”, 
diz. Mas e os passeios nos arredores da cidade? “Combino 
com amigos ou arrumo carona.” Seu próximo passo é redu-
zir a quantidade de coisas que tem em casa, como roupas 
guardadas e bolsas. “Vou adquirir coisas mais duráveis, 
para não precisar repor com rapidez”, planeja.

Fonte: O Estado de MInas

Pessoas encontram nas coisas mais simples
 um viver mais tranquilo e realizado
Mas é fundamental cada um identificar o que realmente é importante para si

O casal Ana Maria e José Luiz Ribeiro optou por morar
 perto do trabalho, bastando atravessar a rua
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D
esde que, no século XVI, Thomas More inventou 
a palavra e dela fez título de uma das suas obras 
que se designa por Utopia a sociedade ideal, per-

feita.
Em termos sociais, os maçons procuram contribuir 

para a construção dessa Utopia. Fazem-no desde logo 
procurando melhorar a qualidade dos materiais de que se 
fazem todas as sociedades: os homens, suas ideias e suas 
ações.

Nenhuma sociedade organizada, qualificada e funcio-
nando com um exigível nível mínimo de organização, 
qualidade, liberdade e eficiência podem assentar em 
pessoas desqualificadas, seja em termos de conhecimen-
tos e preparação, seja do ponto de vista da Moral e dos 
Valores inerentes a uma sã, agradável e produtiva vida 
em comum.

Não há Valores sociais que se fundem perenemente 
em homens de baixo caráter e inferiores qualificações 
pessoais e relacionais. Homens apenas primários, sem 
capacidade para ver e agir para além dos seus interesses 
pessoais egoísticos e imediatos não geram nem acalen-
tam valores essenciais a qualquer sociedade eticamente 
relevante. 

As sociedades são compostas por pessoas. Quanto 
melhores forem estas, melhores podem ser as Socieda-
des, os seus valores, os seus níveis de organização e coo-
peração. Por isso, ao construir-se a si próprio, ao melho-
rar-se a si mesmo, cada maçom está também a contribuir 
para a melhoria da sociedade em que se insere, a favore-
cer um pequeno, quiçá quase insensível, mas sempre 
significante, avanço da sociedade em que se insere na 
construção da Utopia.

Mas a Utopia não se constrói apenas com os materiais, 
as pessoas. Essa construção necessita também de ferra-
mentas, os valores. Neste campo, muito se avançou, na 
parte mais desenvolvida do Mundo: a Liberdade é reco-
nhecida como indispensável à existência de uma Socie-
dade digna dos seus cidadãos; a Igualdade é uma aspira-
ção que se busca concretizar mais e mais; a Fraternidade 
emerge como uma condição indispensável à coesão soci-
al; a Tolerância emerge cada vez mais como uma necessi-
dade; a Justiça consolida-se como uma essencialidade; a 
Solidariedade aparece como um elemento indispensável 
à reação comum ao infortúnio, ao cataclismo ou simples-
mente à adversidade. Paulatinamente, estes e outros 
essenciais valores adquirem o estatuto da naturalidade e 
ascendem ao patamar da indispensabilidade. Mas muito 
ainda há e haverá ainda a fazer, para que esses valores 
sejam efetivamente para todos tão naturais como o ato de 
respirar.

Porém, a construção social não se basta apenas com 
bons materiais e sólidas ferramentas. Há que limpar o 
espaço, que afastar tudo o que prejudique a edificação 
que se busca. Há, assim, que lutar com, afastar, remover, 
os preconceitos que tolhem o avanço comum - mas sem 
os substituir por novos preconceitos, quiçá de sinal con-
trário. Também neste campo muito se avançou. Também 
aqui muito mais há ainda a fazer. O racismo perdeu o 
estatuto de naturalidade que ainda há cerca de meio sécu-
lo (tão pouco tempo ainda; não mais de duas gerações...) 
detinha em sociedades tão importantes como, por exem-
plo, alguns Estados dos Estados Unidos. Mas subsiste 
teimosamente em muitas mentes e manifesta-se ainda 
insidiosamente em demasiadas situações e abertamente 
numas quantas delas! A igualdade entre sexos evoluiu 
notavelmente no último maio século, mas ainda é, mani-
festamente, um valor ainda frágil, que muitos afastam 
sem rebuço à menor dificuldade social (basta ver as 
diferentes taxas de desemprego e os não coincidentes 
níveis de remuneração entre os dois sexos). A Igualdade 
afirmou-se quase universalmente como princípio absolu-
to na teoria, mas é muito insuficientemente ainda na 

realidade concretizada na prática, continuando - infeliz-
mente! - ainda a ser válida a frase de O Triunfo dos Por-
cos, de George Orwell, de que "Todos são iguais... mas há 
alguns mais iguais do que os outros". Os fundamentalis-
mos existem, estão à vista de todos e não são extirpáveis 
por decreto.

 Muito se andou, mas muito caminho está ainda por 
percorrer, se se quiser ficar perto de ver ao longe uma 
Sociedade que possa aspirar a comparar-se levemente 
com a Utopia... E esse caminho tem de ser percorrido 
passo a passo, incansavelmente, inabalavelmente, per-
sistentemente, por cada um que aspira à Utopia.

Ao dedicarem-se ao seu aperfeiçoamento, os maçons 
fazem esse caminho, dão o seu contributo à Sociedade 
para a evolução desta. O que cada um dá é ínfimo, quase 
imensurável, no contexto da imensidão do que é necessá-
rio. Mas o conjunto do que todos proporcionam possibili-
ta o avanço, ajuda a que a evolução se torne visível.

Os maçons são, por natureza, construtores da Utopia. 
Não se afirmam, nem pretendem ser os únicos. Todos não 
são demais, que a tarefa é enorme e prolongada!

Texto publicado originalmente no blog
A Partir Pedra em 16 outubro 2013

Ir\ Rui Bandeira
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Or\Lisboa - Portugal
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Por Andrea B. de Oliveira

O texto de hoje me é muito caro e, de antemão, aviso 
ao leitor que não sou expert em artes, mas apenas 
uma grande admiradora do genial Van Gogh.

Conheci o Impressionismo ainda muito jovem. Era cri-
ança quando uma professora, a quem admirava muito, D. 
Jocimara, pediu-me uma pesquisa sobre a vida e a obra de 
Manet. Fiquei tão fascinada que comecei a ler tudo que 
falasse sobre Impressionismo. Foi assim que Vincent Van 
Gogh entrou na minha vida pra ficar! Nem vou falar aqui 

sobre Romantismo e Realismo tendo em vista que, além de 
não querer me estender demais e acabar por fugir do meu 
objetivo, estou ansiosa pra falar do grande gênio!

Em meados do século XIX, Manet apresenta seu novo 
quadro “Almoço na relva”, e foi um verdadeiro escândalo. 
O quadro se tratava de um piquenique, um evento cotidiano, 
ao invés de um momento histórico, ou religioso, ou mitoló-
gico, que era o que a academia esperava. As pinceladas eram 
livres e esboçadas, e o pintor tinha uma preocupação muito 
maior com as luzes e as sombras do que com os detalhes. 
Manet ganhou a simpatia dos pintores mais jovens por rom-
per com as regras rígidas de retratar com perfeição e deta-
lhes realísticos. E esses jovens, entre eles Monet, Renoir e 
Degas, encantados com a ousadia de Manet, seguiram seus 
passos e começaram a pintar a vida cotidiana ou a natureza, 
e saíram dos estúdios para pintar ao ar livre. Alguns anos 
depois, fizeram sua primeira exposição e Monet (não con-
fundir com Manet) apresentou seu quadro chamado 
“Impressão: Alvorecer”. Um crítico de arte, inconformado 
com a nova forma de pintar, apelidou o grupo, em tom pejo-
rativo, de Os Impressionistas, em alusão ao quadro de 
Monet. Entre as críticas que receberam, eram chamados de 
preguiçosos que não queriam terminar seus quadros ou 
mesmo de incapazes. Mas os pintores, se utilizando da 
mesma ironia, mas também porque concluíram que era um 
bom nome, dois anos depois fizeram nova exposição e se 
auto intitularam Impressionistas. É necessário que eu expli-
que, ainda que de forma leiga, como se dava a pincelada dos 
artistas impressionistas. No desejo de reproduzir as cores 
como são reproduzidas na natureza, os impressionistas, se 
queriam representar o verde, por exemplo, não se utiliza-
vam de uma pincelada de verde, mas davam duas pinceladas 
bem próximas, uma azul e outra amarela, a fim de que a 
mistura das duas cores se fizesse em nossos sentidos, em 
nossa mente. Importante dizer também que o Impressionis-
mo não é um contraponto ao Realismo, e sim que nasceu, 
cresceu e se definiu dentro do Realismo.

Em 30 de março de 1853, nos Países Baixos, nasceu 
Vincent Van Gogh, filho do pastor calvinista Theodorus e de 
Anna Cornelia Carbentus. Vincent teve uma vida marcada 
por fracassos em todos os aspectos da vida que eram impor-
tantes na época. Não conseguia manter sua subsistência, se 
relacionou de forma turbulenta com sua família e tinha mui-
tas dificuldades de sociabilidade. Vincent teve mais dois 
irmãos e três irmãs, mas só conseguiu estabelecer uma rela-
ção mais profunda com seu irmão mais novo, Theodorus 
Van Gogh. O jovem Vincent começou a trabalhar para um 
comerciante de arte indicado por um tio, mas, na época, só 

se interessava por estudos religiosos, foi demitido. O rapaz 
trabalhou ainda numa livraria, trabalho que durou pouquís-
simo tempo, tentou entrar para a faculdade de Teologia, mas 
fracassou, depois tentou a Escola Missionária Protestante 
onde também fracassou e, em 1879, começou a trabalhar 
como missionário em uma comunidade pobre de mineiros, 
na Bélgica. Em 1880, Vincent que demonstrava muito gosto 
pelas artes, foi incentivado por seu irmão Theo, com quem 
trocava cartas com bastante regularidade, a seguir os estu-
dos de pintura. É então quando o genial Van Gogh começa a 
surgir! Esse jovem pintor carrega consigo os momentos que 
passou entre os camponeses durante o trabalho de missioná-
rio nas minas de carvão. Graças a esses momentos, carrega 
consigo uma forte empatia e solidariedade pela vida humil-
de dos camponeses e o ápice do seu trabalho nesse período é 
o quadro “Os comedores de batata”.

Sua vida foi de agruras, decepções e desgraças e, com 
certeza, isso influenciou na sua arte! Van Gogh foi influenci-
ado também, e muito diretamente, pelo Impressionismo e 
pelo Japonismo. Esse último, ele conheceu na França atra-
vés de gravuras de Hokusai e Hiroshigue. Aqui vale uma 
digressão para os nerds que amam cultura japonesa, Hoku-
sai é o precursor dos mangás como nós os conhecemos. Na 
primeira metade do século XIX, Hokusai fez um conjunto 
de obras com 15 volumes chamados Hokusai Manga que 
representa os primeiros passos para as “histórias em quadri-
nhos” no Japão.

Mas voltando a Van Gogh… Entre as  mais de 800 pintu-
ras que Van Gogh nos deixou, uma é especialmente impres-
sionante, “A Noite Estrelada”! Esse quadro foi pintado 
enquanto Vincent estava internado no asilo Saint-Rémy-de-
Provence por problemas psicológicos sérios que o levavam 
a apatia e depressão. É também, durante essa internação que 
Van Gogh rompe com o Impressionismo e desenvolve um 
estilo próprio onde prevalecem as cores primárias, princi-
palmente o amarelo, e a bidimensionalidade. Inicia-se a fase 
Pós-Impressionismo. Mas o que há de tão especial nesse 
quadro? Vários elementos do quadro nos remetem a própria 
história de vida do pintor. O campanário da igreja se sobres-
sai em meio às casas da pequena aldeia de Saint-Rémy, pos-
sivelmente, uma marca de sua crença religiosa, sua espiritu-
alidade exacerbada. Há quem chame atenção também para a 
coincidência de que há onze estrelas no céu e em Gênesis 
37: 9 está escrito “Depois teve outro sonho e o contou aos 
seus irmãos: Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze 
estrelas se curvavam diante de mim”. A sensação de isola-
mento também é uma característica marcante do quadro. 
Mas o que mais me chama a atenção, e também de alguns 
cientistas, são as nuvens espiraladas e a turbulência na lumi-
nosidade das estrelas. Presença, nesse quadro, que me faz 
pensar na própria vida turbulenta do pintor.

Turbulência, para um cientista físico ou matemático, é 
um fenômeno que ocorre na água quando um navio aciona a 
hélice ou no ar durante o voo de uma aeronave. (Essa turbu-
lência, da qual estou falando, é autossemelhante, ou seja, 
um turbilhão maior transfere energia em cascata para turbi-
lhões menores e assim sucessivamente em outras escalas 
menores, o que nos lembra dum texto recente meu sobre 
Fractais – parte 1 e parte 2). Durante a viagem do telescópio 
Hubble, cientistas observaram o fenômeno da turbulência 
em nuvens de poeira estelar e gás e lembraram-se do quadro 
“A Noite Estrelada” de Van Gogh. O quadro virou objeto de 
pesquisa, foi digitalizado e analisado pelo modelo matemá-
tico de Kolmogorov, cientista russo que estudou o fenôme-
no. Descrevendo o modelo de forma simplificada, o cálculo 
avalia a chance de cada ponto, ou pincelada, ter o mesmo 
brilho ou luz. Pois bem, é nesse ponto que nós nos impressi-
onamos! Os efeitos de luminosidade que Van Gogh dava às 
suas obras continham cálculos exatos e uma precisão que só 
é encontrada na natureza! Analisando outras obras, os cien-
tistas perceberam que Van Gogh só conseguiu atingir esse 
traço de genialidade sob o efeito da crise mental. E na minha 
mente sã passam as seguintes perguntas:

Existe loucura ou se trata de uma percepção maior da 
natureza e dos fenômenos naturais? Loucura ou genialida-
de?

Talvez sejamos detentos da nossa própria sanidade… 
Talvez a loucura seja o espaço para criar e ser livre…

 “O que sou eu aos olhos da maioria das pessoas? Uma 
não entidade, ou um homem excêntrico e desagradável – 
alguém que não tem e nunca terá posição na vida, em suma, 
o menor dos menores. Muito bem, mesmo que isso fosse 
verdade, devo querer que o meu trabalho mostre o que vai 
no coração de um homem excêntrico e desse joão-
ninguém.” – Carta de Vincent ao irmão Theo (21 de julho de 
1882).

Mas a humanidade ainda não estava pronta pra isso!

Van Gogh se suicidou, tendo vendido apenas um quadro 
em toda sua vida. Após sua morte, seus quadros passaram a 
valer uma fortuna e estão, desde então, entre as obras mais 
caras já avaliadas.

Fonte: https://transversos.wordpress.com

Van Gogh – da vida turbulenta à turbulência cósmica!

Autorretrato com chapéu de feltro – Van Gogh

Os comedores de batata

A Grande Onda – Hokusai

A Noite Estrelada – Van Gogh

Assistir o vídeo

Assistir o vídeo
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O processo iniciático é, antes de tudo, um rito de pas-
sagem. Trata-se de um expediente utilizado por 
várias culturas em diversas partes da civilização 

humana. E sendo expressão cultural, não poderia deixar de 
ser analisado também sob o prisma da literatura.

Em diversas obras literárias, os ritos de passagem foram 
largamente utilizados de forma metafórica e alegórica para 
sinalizar as mudanças na vida dos personagens que por elas 
passam. Usaremos primeiramente a trama desenvolvida 
pelo célebre escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, em 
sua obra prima, Manuelzão e Miguilim.

Na trama por ele exposta, o personagem Dr. José Lou-
renço, médico, tem importância fundamental na vida do 
garoto protagonista Miguilim, pois é ele quem descobre sua 
miopia, ou seja, o mau que lhe acometia e lhe impedia de 
enxergar claramente o mundo que habitava. Miguilim é um 
garoto inteligente e observador que vivia na região do 
Mutum, lugar imaginário criado por Guimarães Rosa e que 
significa o sertão de Minas Gerais. Ao observar a dificulda-
de de Miguilim para enxergar, o médico lhe empresta seus 
óculos e permite assim ao jovem observar a vida através de 
uma nova ótica, causando ao agora adulto Miguilim uma 
profunda transformação em sua vida, um verdadeiro cisma 
irrevogável entre seu passado e a vida que teima em cami-
nhar para a frente. 

É, para o garoto, a passagem da infância para a vida 
adulta, momento este marcado pela pujante necessidade da 
descoberta daquilo que é novo e o deslumbre do persona-
gem diante do mundo captado agora por sua visão amadu-
recida. 

Os óculos, assim, simbolizam o rito de passagem deste 
personagem e o lançam rumo a um novo momento de sua 
vida, irreconciliável com as antigas e agora pueris necessi-
dades de outrora. Mas tal relevante transformação não car-
rega em si mesma toda a responsabilidade da mudança 
operada na vida de quem a sofre. Pode-se perceber pela 
leitura da referida obra que o seu final é aberto. Ao enxergar 
o novo mundo, ou seja, ao entrar na vida adulta, Miguilim 
parte para a cidade, deixando o campo e com ele suas anti-
gas lembranças. Contudo, cabe tão somente ao protagonis-
ta a iniciativa de sacralizar dentro de si essas tais mudanças 
ou manter-se estanque ante a solidificação das antigas 
estruturas infantis que sempre o rodearam. 

Da mesma forma, no livro Primeiras Estórias, do 
mesmo autor, o conto “A Terceira Margem do Rio”, trata do 
mesmo tema de forma até mesmo mística. O personagem 
Pai, que não tem nome, constrói uma canoa de pau de 
vinhático e, deixando para trás toda a família e qualquer 
outro interesse seu, parte solitário para morar dentro do rio, 
numa viagem rumo à sua terceira margem, um lugar onde 
apenas ele poderia ir. 

Ele parte para sua viagem ao desconhecido não sem 
antes causar em toda a sua família um estranhamento geral, 
receios aberrantes diante da ousadia do Pai que foi recebida 
pelos filhos e sua esposa com profundo pesar e incompreen-
são. 

Mas apenas ele poderia realizar aquela viagem. A tercei-
ra margem do rio não é senão o encontro consigo mesmo. E 
o Pai sabia que para concretizar aquele encontro era preciso 
deixar tudo e todos, lançar-se em suas próprias obscurida-
des e procurar no seio delas o deleite do autoconhecimento. 
Assim, a terceira margem é aquilo que não se vê, que não se 
toca e não se conhece, é, por si mesma, o fluxo da vida e a 

busca pela consciência de nossa própria existência.
A canoa é, portanto, a metáfora para o rito de passagem 

entre a inconsciência e a consciência, o não existir e o exis-
tir filosófico. É a dura, porém, honesta realidade do corajo-
so que se lança à própria sorte e a sua tentativa homérica de 
descobrir o mais profundo de sua alma.

2 – O Ritual de Iniciação Maçônica
Na Iniciação maçônica, da mesma forma, há também, 

na vida do neófito, um cisma irreparável entre o antes e o 
depois, entre a sua antiga condição de profano e agora o 
deslumbre diante da luz e do novo mundo que se lhe abre. E 
como qualquer jovem criança, o agora neófito precisa se 
por a caminho de sua nova vida e enfrentar seus novos dile-
mas. 

Tal como na vida física, em que caminhamos da infância 
para a vida adulta e por fim à velhice, também assim o 
neófito precisa incrementar sua consciência que deve 
passar necessariamente pelos estágios do homem exterior, 
o homem entrando e o homem já dentro, praticando assim 
seu caminho místico até a Grande Loja do Universo.

Mas a iniciação física, o ritual por si mesmo, não neces-
sariamente implica na iniciação espiritual do verdadeiro 
maçom. Nas lições de Manly Palmer Hall, em seu clássico 
livro “As chaves Perdidas da Maçonaria”: “O homem pre-
cisa perceber que sua verdadeira iniciação é espiritual, e 
não um ritual físico, e que sua iniciação no Templo vivo da 
hierarquia espiritual que regula a maçonaria pode ocorrer 
anos após receber o grau físico, ou espiritualmente, pode 
ser um grande mestre antes que venha a este mundo. Prova-
velmente, há poucas oportunidades na história da maçona-
ria em que a ordenação espiritual do aspirante acontece ao 
mesmo tempo que a iniciação física, pois a verdadeira inici-
ação depende do cultivo de certas qualidades da alma – a 

matéria pessoal e individual, que é deixada inteiramente à 
vontade do maçom místico e que ele precisa desempenhar 
sozinho e em silêncio.” (1) 

Assim, quando o neófito morre simbolicamente dentro 
da Câmara das Reflexões, o faz para deixar o mundo profa-
no e nascer novamente pela iniciação, saindo do ventre 
materno já caminhando rumo à consciência espiritual de 
sua nova vida como maçom e de suas novas obrigações.

3 - Conclusão
Feitas tais considerações, resta apenas concluir que os 

ritos de passagem usados na literatura, verdadeiramente 
refletem e imitam aquilo que sempre fez parte do ideário 
humano e sua relação com o místico. 

Há, por conseguinte, um fluxo inexorável trespassando 
cada momento de nossas vidas. E os ritos que nos esperam a 
cada etapa, desejam de nós coragem e honestidade com as 
quais devemos nos municiar para seguir em frente na certe-
za de que mais uma etapa foi cumprida e uma nova se avizi-
nha.

Para seguir em frente, o Homem precisa avançar e 
sobrepor barreiras, sejam elas físicas, morais ou espirituais. 
E somente com coragem e determinação, o Homem é capaz 
de tais avanços e como corolário, expande sua consciência 
e avança na Grande Obra de lapidar sua pedra bruta.

Por Ir\Rafael Guerreiro 
A\R\L\S\Três Colinas – n. 69 – Franca/SP, Gran-

de Oriente Paulista, Brasil
NOTAS:

(1) Hall, M. P. “As chaves perdidas da maçonaria: o 
segredo de Hiram Abif”. São Paulo: Ed. Madras, 2006, 

pag. 54.
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Adam Weishaupt nasceu em 6 de fevereiro de 1748 
em Ingolstadt no condado da Baviera. Weishaupt 
nasceu em uma família judia, cujo pai era o rabino 

Johann Georg Weishaupt (1717-1753) que morreu quando 
ele tinha cinco anos de idade. Após a morte de seu pai, ele 
ficou sob a tutela de seu padrinho, Johann Adam Freiherr 
von Ickstatt que, como seu pai, era um professor de direito 
na Universidade de Ingolstadt, diretor de um colégio jesuíta 
e membro do Conselho Privado. Há algumas discrepâncias 
em relação aos vínculos familiares de Weishaupt e Ickstatt, 
já que os nomes não coincidirem, o fato é que Ickstatt dei-
xou o sobrenome Weishaupt quando abandonou a religião 
judaica.

Ickstatt era um defensor da filosofia de Christian Wolff   
e do Iluminismo, e influenciou o jovem Weishaupt com o 
seu racionalismo. Weishaupt começou sua educação for-
mal na idade de sete anos em uma escola jesuíta. Estudou 
direito, economia, política, história e correntes como o 
gnosticismo e a filosofia da Maçonaria recente. Mais tarde, 
se matriculou na Universidade de Ingolstadt e formou-se 
em 1768 aos 20 anos de idade com um doutorado de direito. 
Alguns autores defendem que no ano de 1771 conheceu um 
comerciante dinamarquês chamado Franz Kolmer, que o 
introduziu às práticas mágicas do Egito e as doutrinas mani-
queístas   anti-religiosas, provocando na mente do jovem 
Weishaupt um espírito anarquista   e de pouca tolerância 
para a religião.

Em 1772, se tornou professor de direito civil e canônico 
na Universidade de Ingolstadt. Muito rapidamente a con-
cepção liberal de Weishaupt entrou em conflito com os 
jesuítas, no entanto, pela dissolução da Companhia de 
Jesus   pelo Papa Clemente XIV   em 1773, Weishaupt se 
tornou reitor da Faculdade de Direito da Universidade, uma 
posição que era realizada exclusivamente pelos jesuítas até 
aquele momento. No ano seguinte, casou-se com Afra Sau-
senhofer de Eichstätt sem a aprovação de Ickstadt. 

Em 1775, Weishaupt foi apresentado a filosofia empíri-
ca de Johann Georg Heinrich Feder da Universidade de 
Göttingen. Ambos Feder e Weishaupt se tornariam mais 
tarde os adversários do idealismo kantiano.

Fundador dos Illuminati
Ao mesmo tempo, porém, quando não estava a fim de 

fazer o jogo e abusar das sociedades secretas, eu planejava 
fazer uso dessa mania humana para um objetivo real e dig-
no, para o benefício das pessoas. Eu queria fazer o que os 
chefes das autoridades eclesiásticas e seculares deveriam 
ter feito, em virtude de seus cargos ...

Decidido a fundar sua própria ordem, em 1 de maio de 
1776, Weishaupt a nomeou a "Ordem dos Perfectibilistas" 
adotando o codinome de "Irmão Spartacus", alegando ser 
um libertador da consciência humana, arrebatando o 
homem de dogmas e religiões que os escravizavam. Embo-
ra a Ordem não fosse igualitária ou democrática, sua mis-
são era a abolição de todos os governos monárquicos e reli-

giões de Estado na Europa e suas colônias. A associação era 
uma rede bem elaborada de espiões e contra-espiões. Cada 
célula isolada de iniciados relatava a um superior, a quem 
não conhecia, uma estrutura partidária que foi efetivamente 
adotada por alguns grupos posteriormente.

Ele escreveu:
Eu não trouxe o deísmo a Bavaria mais do que em 

Roma. Achei isso aqui, em grande vigor, mais abundante do 
que em qualquer dos estados vizinhos protestantes. Tenho 
orgulho de ser conhecido pelo mundo como o fundador dos 
Illuminati.

Decepcionado com os poucos membros com que conta-
va sua ordem, procurou a ajuda de um de seus seguidores, o 
barão protestante Adolph von Knigge (Philos), que deu um 
impulso para a sociedade, vindo a criar lojas na Alemanha, 
França, Áustria, Itália, Suíça e Rússia.

Weishaupt e a Maçonaria
Weishaupt foi iniciado na Loja Maçônica Theodor zum 

guten Rath, em Munique em 1777. Seu projeto como inicia-
do era de iluminação, iluminando a compreensão pelo sol 
da razão, que irá dissipar as nuvens da superstição e do pre-

conceito. Assim era sua reforma desejada. Logo tinha 
desenvolvido mistérios gnósticos de sua autoria, com o 
objetivo de "aperfeiçoamento" da natureza humana através 
da reeducação para conseguir um estado comunal com a 
natureza, liberto de governo e das religiões organizadas. 
Ele começou a trabalhar para integrar seu sistema de Ilumi-
nismo com a Maçonaria.

Suas preocupações ideológicas o levaram a aderir à 
Maçonaria, na tentativa de usa-la para seus fins. Basica-
mente, seus fins eram transformar a Maçonaria em algo 
além do que simples encontros sociais. O racionalismo 
radical de Weishaupt e seu vocabulário não era susceptível 
de ter êxito naquele momento. Escritos que foram intercep-
tados em 1784, foram interpretados como sedicioso, e a 
sociedade foi proibida pelo governo de Karl Theodor, Elei-
tor da Baviera, em 1784. Em 22 de junho de 1784, as autori-
dades políticas e religiosas da Baviera, deram ordens para 
perseguir os membros dos Illuminati. Desbaratada sua 
sociedade, Weishaupt e sua família fugiram para Gotha, na 
Saxónia. Foram perseguidos já que foi encontrada uma 
documentação na casa de Weishaupt que planejava domi-
nar todas as facetas da Maçonaria, para derrubar as monar-
quias da Europa e destruir a Igreja Católica com os mesmos 
métodos usados pelos jesuítas para se defender dos protes-
tantes.

Recebeu o apoio do duque Ernesto II de Saxe-Gota-
Altenburgo (1745-1804), e viveu em Gotha escrevendo 
uma série de obras sobre o Iluminismo, incluindo Um his-
tórico completo da perseguição dos Illuminati da Baviera 
(1785), Uma imagem do Iluminismo (1786), Um pedido de 
desculpas para os Illuminati (1786), e Sistema melhorado 
de Luzes (1787). Adam Weishaupt morreu em Gotha em 18 
de Novembro de 1830, renegando sua fé católica em seu 
leito de morte. Provavelmente a figura de Adam Weishaupt 
esta junto com as de Hiram Abif e de Jacques DeMolay, 
uma das três mais representativas na história das socieda-
des secretas.

Adam Weishaupt foi um dos primeiros maçons a abor-
dar questões religiosas e políticas dentro das lojas, razão 
lhe rendeu muitos inimigos dentro da Maçonaria, incluindo 
os mais altos organismos internacionais maçônicos de 
então. Talvez esse fato seja a causa de que seu nome não 
aparecer na lista das grandes celebridades que fizeram parte 
desta sociedade. Weishaupt é visto de diferentes perspecti-
vas pelos historiadores, alguns argumentam que era uma 
pessoa obstinada que carecia de faculdades mentais, outros 
que criou sua sociedade para salvar a sua cadeira, enquanto 
alguns vêem como uma pessoa que amava os jesuítas e 
queria que a sobrevivência destes pelos Illuminati. No 
entanto, é considerado por muitos, com ou sem razão, como 
um dos fundadores do anarquismo e da conspiração maçô-
nica que lançou as bases dos movimentos políticos que 
levaram à origem da independência dos Estados Unidos, a 
Revolução Francesa e a emancipação em muitas colônias 
europeias. Da mesma forma, Weishaupt é considerado 
como um dos maiores expoentes do ateísmo, e, de acordo 
com o escritor John Robinson, como a maior conspiração 
de todos os tempos.

Por Irmão Roberto Aguilar M. S. Silva, M.M. 
A.'.R.'.L.'.S.'. Sentinela da Fronteira, n°53, Corumbá, 

MS (Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul) 
- Brasil
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O
 surgimento da Maçonaria na China é efeito do processo 
de interpenetração dos interesses das potências maríti-
mas europeias que através das suas Companhias das 

Índias Orientais demandaram o país do Meio e o Japão à procura 
de mercadorias raras na Europa como a seda, o chá e a porcelana.

A primeira potência europeia a chegar à China foi Portugal, 
em 1515, através de iniciativa do navegador Jorge Álvares que a 
partir de Malaca realizou várias viagens ao Sul da China estabe-
lecendo inúmeras feitorias na província de Cantão. Jorge Álva-
res terá participado em inúmeras incursões contra o sultão de 
Bintão vindo a estabelecer-se na ilha de Sanchoão junto a 
Tamang (Cantão), passando a ser considerado o feitor português 
da cidade. Narra a história que durante a segunda metade do 
século XVI os portugueses terão participado com quinhentos 
homens numa batalha marítima contra piratas que assolavam a 
costa do Sul da China, captando a confiança e agradecimento do 
mandarim de Cantão.

Em 1557, surge o estabelecimento de Macau, tornando-se o 
entreposto um porto florescente na rota comercial dominada 
pelos portugueses, de Goa e Malaca até ao Japão e à China. Prati-
camente até a meio do século XVII os portugueses detiveram o 
exclusivo do comércio com a China e o Japão, perdendo pouco a 
pouco o seu papel dominante para outras potências europeias, 
como a Holanda e já no século XIX (1842) para a Grã-Bretanha, 
por via das Guerras do Ópio.

O primeiro sinal de atividade maçônica na China surge na 
segunda metade do século XVIII quando um barco da Compa-
nhia das Índias Orientais, o “Prince Carl”, aportou a Macau para 
iniciar atividade mercantil entre os portos da China. Nele viaja-
vam vários maçons que detinham uma carta-patente que os auto-
rizava a realizar sessões maçônicas nos portos por onde aportas-
sem. O facto da língua mercantil (da altura) nessa zona do mundo 
ser o português, a localização estratégica do enclave e os direitos 
de exclusividade de Portugal nas rotas de comércio da China, 
levou a que se estabelecessem laços de companheirismo entre 
esses maçons, oficiais da guarnição portuguesa e membros 
destacados da comunidade europeia e macaense.

Desse intercâmbio surgiu uma loja maçônica, com obreiros 
de várias nacionalidades e não integrada em qualquer Obediên-
cia que terá funcionado por alguns anos. Ao mesmo tempo, a 
partir de Macau mas também de outros pontos da Ásia do Sul, 
pastores protestantes demandaram o território chinês desenvol-
vendo significativa obra de evangelização junto dos gentios, com 
a aparente permissividade das autoridades imperiais chinesas. 
Entre eles encontrar-se-iam maçons. Segundo fontes sínicas, a 
partir de 1747 (dinastia Qing), levantaram colunas inúmeras 
lojas em território chinês em zonas de concessão europeias insta-
ladas em portos chineses, ficando essas lojas na dependência das 
grandes lojas dos países de origem. São assinaladas lojas ameri-
canas, italianas, alemãs, francesas e inglesas a funcionar na 
China durante parte significativa dos séculos XVIII e XIX.

Vivendo com grande autonomia face à metrópole, os portu-
gueses em Macau incentivaram o cruzamento de culturas, modos 
de vida, práticas religiosas e casamentos interraciais, sendo 
muito reduzido o número de senhoras portuguesas que vieram 
instalar-se em Macau. A maçonaria acompanhou este fluxo e 
várias lojas emergiram associando portugueses  e estrangeiros 
membros das profissões liberais, do clero, do exército, marinha e 
ainda comerciantes. A distância da metrópole (a um mês de via-
jem por barco) implicou que essas lojas funcionassem com gran-
de autonomia e sem particular articulação com as obediências 
portuguesas que na sequência da explosão do movimento liberal 
se expandiam ou retraiam, consoante o pendor absolutista ou 
mais liberal do monarca que reinava em Portugal.

Na parte final do século XIX (1872) uma loja de nome “Luís 
Camões” ergueu colunas, ao que tudo indica, sob a tutela da Loja 
Lusitânea, criada em Londres por exilados liberais. Esta última 
foi reconhecida pela Grande Loja de Inglaterra. A criação da Loja 
Camões terá sido facilitada pelo reconhecimento do estatuto da 
presença portuguesa em Macau, por força do Tratado de 1862, 
enquanto poder soberano, passando o enclave a ser uma colónia 
de Portugal em termos idênticos a Goa, Damão, Diu ou Timor.

Contemporâneo deste eventos, Sun Yat-Sen (孫文/孫中山
/孫逸仙), que seria mais tarde o primeiro Presidente da Repúbli-
ca Chinesa, desenvolveu uma relação privilegiada com os 
maçons de Macau. Segundo se relata, Sun terá sido iniciado 
numa loja americana, em Honolulu, vindo a residir em Hong 
Kong em 1887, onde se licenciou em medicina. Exerceu clínica 
em Macau no Hospital Kiang-Wu, abrindo uma farmácia sino-

europeia com a ajuda de amigos portugueses, entre os quais 
personalidades de Macau referidas por várias fontes como 
Maçons. Foi forçado a deixar Macau, indo para Cantão, onde 
participou na criação do partido republicano, que mais tarde se 
transformaria no Partido Kuomintang (中國國民黨).

Envolvido num motim de soldados chineses contra as autori-
dades imperiais, no fim da guerra sino-japonesa, viu-se obrigado 
a fugir para Macau onde foi acolhido por Francisco Fernandes, 

membro da Loja Camões. Dali fugiu para Londres, ficando 
detido na embaixada chinesa e sendo posteriormente libertado a 
exigência do governo britânico. Em Outubro de 1911, eclodiu o 
movimento revolucionário em Wuchang e a república foi procla-
mada a 3 de Novembro, tornando-se Sun Yat-Sen, seu primeiro 
Presidente, em 10 de Janeiro de 1912. O apreço pelos maçons 
portugueses encontram-se registado em cartas suas.

Uma segunda loja com a mesma designação “Luís de 
Camões” ergueu colunas em 1908 sob os auspícios da Loja “Pró 
Veritate” de Coimbra subordinada ao Grande Oriente Lusitano, 
integrando figuras proeminente do Conselho do Governo e do 
Leal Senado como Constâncio José da Silva, editor do jornal “A 
Verdade”, o capitão Rosa Duque, o poeta Camilo Pessanha e 
provavelmente o governador Carlos da Maia. Seguindo a orien-
tação prevalecente na maçonaria portuguesa (de então), os 
maçons de Macau participarem na difusão dos ideais republica-
nos e laicos junto da comunidade expatriada, combatendo a 
influência dominante da Igreja Católica e as ordens religiosas no 
ensino, na cultura e nos círculos do poder.

Na sequência da revolução republicana de 5 de Outubro de 
1910, exigiriam a proclamação da república em Macau, a expul-
são das ordens religiosas e a separação da Igreja e do Estado, 
exigências parcialmente satisfeitas pelo Governador Álvaro de 
Melo Machado. Vários maçons foram nos anos seguintes à pro-
clamação da República eleitos como senadores e deputados em 
Portugal, em representação de Macau, entre eles Francisco Val-
dez e Francisco Anacleto da Silva.

Quase no fim da segunda metade do século XX foi fundada, 
em Xangai, em Março de 1949 a Grande Loja da China sob os 
auspícios da Grande Loja das Filipinas. Na sequência da procla-
mação da República Popular da China (1949) e com a auto-
suspensão das atividades maçônicas (1951), as lojas localizadas 
no continente chinês dividiram-se. Parte delas transferiram-se 
para Hong Kong (associando-se no Zetland Hall), transforman-
do-se em lojas distritais na dependência das três grandes lojas 
britânicas; outras mudaram-se para Taiwan, em 1954. Durante 
algum tempo, as lojas transferidas para Taiwan procuraram o 

reconhecimento da Grande Loja Unida de Inglaterra o que lhes 
foi recusado, entendendo a UGLE que as lojas se deveriam 
subordinar aos Distritos regionais de Hong Kong. Em sequência 
deste processo, as lojas localizadas em Taiwan foram reativadas 
sob a chancela de Grande Loja da China de que seria Grão-
Mestre o filho do Presidente de Taiwan, Chiang kai-Shek (蔣介
石 蔣中正), o General Chiang. A Grande Loja da China encontra-
se reconhecida pelas grandes potências maçônicas do mundo, 
designadamente a Grande Loja Unida de Inglaterra. A Grande 
Loja da China mantém atividade regular agregando cerca de 
onze lojas, com maçons de diversas nacionalidades, praticando 
os ritos de emulação e escocês antigo e aceite tanto em língua 
inglesa como em mandarim.

Hong Kong tem cerca de setenta lojas subordinadas à jurisdi-
ção das três grandes lojas britânicas apenas em língua inglesa, a 
Grande Loja Unida de Inglaterra, a Grande Loja da Irlanda e a 
Grande Loja da Escócia. Hong Kong é uma região administrati-
va especial da China usufruindo por cinquenta anos do sistema 
legal, do modo de viver e do conjunto de direitos, liberdades e 
garantias deixados pela administração colonial britânica.

Existem indicações de que a atividade maçônica foi reatada 
em Xangai em 2004 com maçons oriundos da Grande Loja da 
China (Taiwan) formando uma Loja circunscrita a expatriados. 
Existem informações que levantaram colunas na cidade de 
Pequim uma loja francesa e outra norte-americana, cuja filiação 
é desconhecida.

Em Macau, levantou colunas na década de 70 uma loja subor-
dinada ao Grande Oriente Lusitano formada por membros da 
comunidade portuguesa expatriada e da comunidade macaense. 
Em Janeiro de 2007, levantou colunas um triângulo com o nome 
Luz do Oriente, subordinado à Loja Anderson da Grande Loja 
Legal de Portugal (GLRP), formada por maçons portugueses. 
Em 26 de Janeiro de 2011, o Triangulo transformou-se em Loja 
adoptando o nome e o registo 'Loja Luz do Oriente n.º 80' e prati-
cando o Rito Escocês Antigo e Aceite. Encontra-se a levantar 
colunas, uma segunda Loja, sob jurisdição da Grande Loja Legal 
de Portugal, a funcionar no Rito de York e constituída por 
Maçons de diferentes nacionalidades que vivem em Macau ou 
em zonas adjacentes da Republica Popular da China. Macau 
usufrui por cinquenta anos como região administrativa da China 
do sistema de direitos fundamentais e liberdade de associação 
deixada por Portugal em 1999.

Por Arnaldo M. A. G., Cav.'. Kad.'.
Conselho Kadosh Marquês de Pombal, Supremo Conselho 

dos Grandes Inspectores do Grau 33, Lisboa - Portugal
Fonte: Maçonaria.net

Geral

http://www.omalhete.blogspot.com.br/
http://www.maconaria-magalhaespindula.com.br/


13Abril de 2015

*Por Ir.'. Rafael Guerreiro

O Profeta Amós era um trabalhador braçal, 
um boiadeiro e cultivador de sicômoros 
(árvores que geram um fruto parecido 

com o figo).
Ele é originário da cidade de Tekua, aldeia situ-

ada há dez quilômetros ao sul de Belém. É conhe-
cido ainda como sendo um dos assim chamados 
“Profetas Menores”, não por ter pouca importân-
cia, mas sim pela extensão de sua obra, conside-
rada pequena em vista de outros profetas da 
Bíblia, mas tão brilhante quanto as outras.

O seu ministério foi exercido no século VIII 
a.C. durante os reinados dos Reis Uzias (ao sul de 
Israel) e Jeroboão II (ao norte de Israel). Sua obra 
foi marcada por uma profunda crítica social e 
religiosa. Ele denunciou a desigualdade social de 
seu tempo, bem como o uso idólatra da religião, 
transformada em mero instrumento que serve à 
alienação e usada como fachada para a iniquida-
de.

O Profeta Amós é um revolucionário, um soci-
alista de seu tempo que não se deixou levar pelas 
aparências de um época marcada sobretudo pela 
prosperidade material. Contudo, mesmo com 
abundância, o povo de Israel passou por uma pro-
funda inversão de valores, deixando-se levar pela 
soberba, ganância, luxúria e todo tipo de perdi-
ções.

Dessa forma, a obra de Amós é caracterizada 
pela crítica ao enriquecimento da sociedade à 
custa dos pobres; ao suborno e corrupção de juí-
zes nos tribunais; à opressão, violência e à escra-
vidão dos pobres; ao comportamento das mulhe-
res ricas, que para viverem no luxo, estimulavam 
seus maridos a oprimirem os fracos etc. (1)

No que toca à religião, Amós denuncia seu 
caráter meramente ritualístico e vazio. Assim ele 
diz em seu livro: “Eu odeio, eu desprezo as vos-
sas festas e não gosto de vossas reuniões. Porque, 
se me ofereceis holocaustos...,não me agradam as 
vossas oferendas e não olho para o sacrifico de 

vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído 
de teus cantos, eu não posso ouvir o som de tuas 
harpas! Que o direito corra como a água e a justi-
ça como um rio caudaloso”. (Am 5: 21-24)

E dentro desse contexto de críticas, Amós, na 
terceira parte de seu livro, relata cinco visões, 
sendo que a terceira delas interessa de forma par-
ticular à maçonaria. Trata-se da visão do fio de 
prumo.

No capítulo 7, versículos de 7 a 8, Amós assim 
relata: “Assim me fez ver: Eis que o Senhor esta-
va de pé sobre um muro e tinha sobre a sua mão 
um fio de prumo. E Iahweh me disse: Que vês, 
Amós? Eu disse: Um fio de prumo. O senhor 
disse: Eis que vou pôr um fio de prumo no meio 
do meu povo, Israel, não tornarei a perdoá-lo. 
(Am 7: 7-8 – tradução da Bíblia de Jerusalém).

Ora, é o Senhor mesmo Quem estava sobre o 
muro na visão de Amós. E o prumo que segurava 
em Suas mãos é altamente revelador. Ele revela 
nossa intrínseca tortuosidade, nosso desalinha-

mento e desequilíbrio moral.
Da mesma forma como o pedreiro se utiliza do 

prumo para procurar falhas na obra em que se 
debruça, assim se dá quando Deus coloca seu 
prumo em nossas vidas, fazendo aparecerem 
todas as falhas, todas as misérias escondidas em 
nossos olhares dissimulados, em nossas palavras 
vazias e em nossas ações e omissões egoístas.

Mas o que é este prumo de Deus em nossas 
vidas? Será a Bíblia (ou qualquer outro livro 
sagrado a que seguimos)? Será nosso caminho 
pessoal? Os padrões sociais e políticos de nosso 
tempo? Nossa consciência?

A Ordem maçônica tenta nos mostrar qual será 
esse prumo na vida particular de cada maçom, 
transmitindo por meio de alegorias e símbolos 
antigos mistérios que podem ser traduzidos em 
retidão moral e bons costumes para aquele que de 
fato os persegue em seu íntimo construtor.

Mas há um fato curioso nesta passagem. Nem 
mesmo Deus julgou aleatoriamente o seu povo. 
Antes disso, Ele passou sobre nós o seu prumo 
sagrado, para que toda falha fosse posta às claras. 
Assim, não cabe ao Homem passar seu prumo 
particular na parede alheia, achando-se ridicula-
mente capaz de medir os erros de seu irmão com 
medida própria. Não cabe em nós tamanho amor 
para realizar essa tarefa de sublime construção da 
alma do nosso próximo. Isso é assunto entre o Pai 
e seu filho, porque no prumo do homem há juízos 
e preconceitos, medidas diferentes alicerçadas na 
miséria de nossa alma. Mas o prumo de Deus con-
tém a dádiva do arrependimento e a certeza da 
retidão no amor maior de Sua caridade. (2)

O prumo de Deus revela nossos pecados à luz 
do dia, não deixando nada a coberto. E ao lançá-
los à luz, Ele espera de nós tão somente humilda-
de e trabalho para quebrarmos nossos tijolos mal 
assentados e recomeçar nossa obra fundada na 
promessa de que seguindo-o, encontraremos pela 
frente apenas consequências do amor.

*Ir.'. Rafael Guerreiro
ARLS Três Colinas n. 69 – Franca (São Paulo, 

Brasil)
Fonte: Maconaria.net
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A trilogia liberdade, igualdade e fraternidade foi uma 
herança de origem francesa adotada com relevância pela 
Ordem aqui no Brasil e seu significado é sublime, tanto 

no sentido filosófico quanto prático, aos nossos propósitos. 
Embora seja essa uma alegoria de caráter indiscutível, gostaría-
mos de simular uma nova junção das três letras emulantes em 
ordem diferente dando assim um sentido de prioridade ao ana-
grama.

A citada trilogia foi crucial e responsável  àquela nação em 
tempos de revolução politico social e encaixou-se perfeitamente 
aos anseios daquele povo irmão para lhes unir contra a tirania.

Hoje ainda estamos seguindo a definição na ordem original e 
nunca paramos para buscar no original uma ordem diferente que 
viesse a se encaixar na praticar diária da filosofia maçônica sem 
tirar nem por, apenas aplicando prioridade às palavras ligando-as 

em um sentido mais evolutivo e rotineiro.
Imaginemos a Liberdade como o foco principal e teremos 

claramente a noção de que, para gozarmos dela dentro do simbo-
lismo maçônico, carecemos trilhar em primeiro plano a real 
Fraternidade de maneira tão intrínseca que todo o povo maçôni-
co seria e se sentiria possuído só e sempre em pé de Igualdade 
entre irmãos, em busca do maior e mais precioso dos bens: a 
Liberdade.

O homem verdadeiramente livre tem consciência de ser pra-
ticante rotineiro de atos fraternos e também de viver em igualda-
de com seus semelhantes, iniciados ou não iniciados, buscando o 
cumprimento inflexível dos seus deveres para assim credenciar-
se aos benefícios dos direitos e dessa maneira viver a liberdade 
em sua essência.

O fato mais relevante e imutável nesta ou naquela ordem é a 
Igualdade que desconhece diferenças sociais, dogmáticas ou 
genéricas. Aqueles que fazem seleção entre seres, classificando-
os como menos ou mais iguais, nunca serão fraternos e menos 
ainda livres à luz da sublime instituição.

Quando trazemos a discussão ao fator primordial, ao exercí-
cio da trilogia que é o relacionamento interpessoal, o raciocínio 
ganha tintas vibrantes e sentidos ainda mais comprometedores.

Ao longo da prática maçônica temos assistido de forma repe-
titiva e automática instruções e determinações à cerca de aceita-
ção e tolerância para com nossos semelhantes, lideres e formado-
res de opiniões são assertivos e enfatizam que  a felicidade está 
na razão direta do predicado verbal TOLERAR.

Vejamos sob a luz do verbo o que seria ACEITAR um seme-
lhante: mesmo que não  tenhamos por ele o verdadeiro amor 

fraterno permitimos-lhe estar entre nós "numa boa", sem crise. 
Certo? 

Então fica a mais sublime prova proposta pelos pensadores e 
referencias: TOLERAR. Na pratica, sentir aversão, mas transigir 
e "deixar ficar pra ver ate quando...".

O diáfano, divino, ou seja lá,  como se queira rotular, a ordem 
já nos ensinou, e o segredo É RECONHECER seu semelhante. 
Simples assim. Vermos nos outros uma peça de mosaico com a 
qual comporemos o mundo ideal, onde o próximo é merecedor 
do mesmo amor que devemos nutrir por nos mesmos, nas medi-
das justas preconizadas pelo Criador de tudo.

Ir\Deo Mário Siqueira

Jacaraipe - Serra - ES
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Por José Maurício Guimarães

 "É melhor ser cabeça de mosca do que rabo de leão". 
Pode parecer estranho, mas esta sentença extrema foi escrita 
por Victor Hugo no livro " Notre-Dame de Paris"(1), de1831 
(... préférable d'être la tête d'un moustique que la queue d'un 
lion). A frase é dita pelo poeta pobre, Pierre Gringoire, ao 
arquidiácono da catedral, o sensual Claude Frollo, quando 
admiravam um desfile militar comandado pelo capitão 
Phoebus de Châteaupers.

Dezesseis séculos antes, Plutarco contava que Julius 
Cesar preferia "ser o primeiro homem numa pequena aldeia 
da Gália do que o segundo em Roma" ‒ ou seja: Julius Cesar 

preferia ser cabeça (de mosca) numa pequena aldeia do que 
rabo de leão em Roma.

Noutras palavras: é melhor pensar com a própria cabeça 
em pequenos empreendimentos do que ser balançado de um 
lado para outro pelo movimento do traseiro de quem quer 
que seja.

Muitos séculos separam o real Julius Cesar do imaginário 
e pobre poeta Gringoire de Paris. Mas a lição prevalece para 
criticar os costumes, fortalecer a liberdade (ainda que tardia) 
e enaltecer os bons.

A ilustração que acompanha este texto mostra as parcas ‒ 
Cloto, Láquesis e Átropos ‒ tecendo o curso da vida humana. 
Os fios do destino são inextricáveis: você pega numa ponta e 

não sabe por onde passará a meada até alcançar sua meta. O 
emaranhado pode se tornar tão indistinto que mesmo as par-
cas venham a se confundir.

Uma das falhas do nosso sistema é a inclusão do 
BRINDE eleitoral: você vota em X e recebe de brinde um Y e 
Z. Vota na cabeça da mosca e ganha de brinde um rabo de 
leão; vota no presidente e ganha um vice, vota num senador e 
ganha um suplente, vota num deputado e elege um outro 
desconhecido na contagem proporcional dos partidos. O pior 
de tudo isso é que, de olhos fixos no primeiro, os eleitores 
acabam se esquecendo de que concordaram com a escolha do 
rabo do leão.   

Ao longo da história do Brasil, sete vice-presidentes che-
garam a ocupar o primeiro lugar (de Presidente), isto é ‒ 
quase 20% deles: Floriano Peixoto, Nilo Peçanha, Delfim 
Moreira, Café Filho, João Goulart, José Sarney e Itamar 
Franco. Por outro lado, nomes completamente esquecidos 
pela história foram "rabo de leão" antes de o cargo de vice-
presidente ser extinto pela Constituição de 1934: Vital Soa-
res, Urbano Araújo, Manuel Vitorino, Francisco Rosa e Sil-
va, Francisco Bueno de Paiva e Estácio Coimbra. Restabele-
cida a ordem (ou desordem) sucessória na Constituição de 
1946, ainda assim tivemos surpresas: elegeram Jânio Qua-
dros e levaram João Goulart; elegeram Tancredo e levaram 
Sarney; elegeram Collor e levaram Itamar. Escolheram Mic-
key Mouse e levaram um Pluto de pelúcia.

Quando eu era criança, ficava desesperado ao encontrar 
dentro dos bombons um brinde desinteressante, feio ou que 
me injuriava os dentes na primeira mordida. Quantas vezes 
eu sonhei com um aviãozinho e veio uma girafinha de lata...

É aí que ainda mora o perigo: NA PRIMEIRA 
MORDIDA ‒ escolhemos lebres e levamos gatos (e nabos) 
em sacos.

Shakespeare, magistral como sempre, coloca essas pala-
vras na boca de Lady Macbeth (Ato V, Cena I) quando o casal 
de assassinos tenta se convencer de usurpada legitimidade:

   "Haveríamos temer o que? Quem vai descobrir? Nin-
guém poderá nos obrigar a contar como chegamos ao 
poder!" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Popularmente conhecido como "O Corcunda de 

Notre-Dame".

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
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A Grande Loja Maçônica de Minas Gerais realizou 
no dia 12/04/2015 na Praça da Liberdade em Belo 
Horizonte (MG), uma ação para coletar assinaturas 

para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular “Corrupção 
Nunca Mais!”, no segundo evento de manifestações e pro-
testos populares contra a corrupção que ocorreu em todo 
país.

A coleta foi programada pela Secretaria de Comunica-
ção e pelo Centro de Processamento de dados da GLMMG, 
com apoio de toda Administração Central e do Grão-
Mestrado, além da participação de diversas Lojas Jurisdi-
cionadas, cunhadas, sobrinhos, jovens da Ordem DeMolay 
e dos candidatos da “Chapa Evolução” (que concorrem às 
eleições para a próxima diretoria da GLMMG para o biê-
nio 2015/2018).

Uma estrutura foi montada na Praça da Liberdade, com 
tenda, mesas, material de divulgação/coleta de assinaturas, 
com cartazes e faixas sobre o Projeto “Corrupção Nunca 
Mais!”.

Irmãos de várias Lojas ajudaram na distribuição do 
material e na organização para coletar as assinaturas dos 

populares que estiveram na Praça para se manifestarem 
contra a corrupção e a atual situação politica e social em 
que vive o país.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Estado 
de S. Paulo os atos espalhados por 152 cidades do país leva-
ram, no domingo dia 12/04/15, cerca de um terço do total 

de pessoas que foram para as ruas na manifestação do dia 
15 de março. De acordo com as policias militares dos Esta-
dos onde houve passeatas, cerca de 700 mil pessoas foram 
às ruas. Em Belo Horizonte (MG) a estimativa da PM é que 
cerca de 9.000 pessoas participaram dos protestos.

O ponto de coleta de assinaturas da GLMMG na Praça 
da Liberdade atraiu cerca de 2000 pessoas, resultando em 
torno de 1500 assinaturas.

A ação da GLMMG mostrou a importância e a necessi-
dade de um trabalho constante das Lojas na coleta de assi-
naturas para o Projeto e que a população entende e apoia a 
iniciativa da maçonaria brasileira, que traz uma proposta 
“real” para reduzir a corrupção no Brasil.

Outro ponto de destaque da coleta foi as entrevistas e 
fotos realizadas pelos meios de comunicação de massa que 
estiveram no local, contribuindo para uma divulgação e 
repercussão nacional da participação da maçonaria na luta 
contra a corrupção.

Fotos: Pollyanna Moreira
Fonte: GLMMG

GLMMG PROMOVE AÇÃO DE COLETAS DE ASSINATURAS

Geral

No Templo da Associação Filosófica Phoenix em 
Curitiba-PR, foi realizada a Instalação da XIII gestão da 
Assembleia Harmonia das Cores nº 14 da Ordem Internaci-
onal do Arco Íris para Meninas. Tivemos a satisfação de 
contar com o Templo completamente lotado para assistir a 
posse da nova gestão que será presidida pela Ilustre Pre-
ceptora Rafaella Dellatorre, juntamente com suas Oficiais 
de Linha, Beatriz Ita Moreira (Ilustre Preceptora Adjunta), 
Vanessa Fiuza (Caridade), Ana Maria Falkiewicz (Espe-
rança) e Ana Henriqueta Bezerra (Irmã Fé). Também tere-
mos como Preceptora Mãe tia Karina Dellatorre, Precepto-
ra Mãe Adjunta tia Camila Simão e como Presidente do 
Conselho Consultivo Tio Renato Bezerra.

Na Administração da Assembleia teremos como Tesou-
reira a Irmã Jaqueline Orengo e como Tesoureira Adjunta a 
Irmã Ana Luiza Figueiredo. A Irmã Camila Zenkner ocu-
pará, nesta gestão, o cargo de Arquivista e a Irmã Giovanna 
Cardoso atuará como Arquivista Adjunta.

A responsabilidade de repassar as notícias e informa-
ções de nossas atividades dentro e fora do Templo será da 
Irmã Jornalista Luísa Fernandes Schenato.

As Irmãs Emanueli Souza e Arielly Leite serão as 
Observadora Confidencial e Observadora Externa que 
zelarão pela nossa segurança.

Quem trará a harmonia em nossas Sessões serão as 
Irmãs Carolina Dias de Faria e Bruna Freitas, como Música 
e Regente de Coro, respectivamente.

Para conduzir nossa querida Assembleia em oração 
teremos a Irmã Jessica Venceslau como Capelã.

A Irmã Thaís Domingues levará às nossas reuniões 
muita leveza e postura como Chefe de Cerimonial.

As responsáveis pela ornamentação Templo e por todo 
o material necessário para nossas reuniões serão as Irmãs 
Giulia Cardoso e Emanuela Lagni que atuarão como 
Arquiteta e Arquiteta Adjunta.

Por fim as meninas que trarão cor ao Templo represen-
tando as virtudes simbolizadas pelas cores do Arco Íris 
serão, Ana Beatriz Sorgenfrei Brun como Amor, Ana Sofia 
Grizinski como Religião, Carolina Sommer como Nature-
za, Nicole Jandrey como Imortalidade, Victória Eduarda 
como Fidelidade, Marjory Czarneski como Patriotismo e 
Anna Bárbara Pereira como Serviço.

Em noite histórica o Eminente Presidente do Egré-
gio Tribunal de Justiça Maçônico do Grande Oriente 
do Brasil Rio Grande do Sul, declara aberto os traba-
lhos do dia 06.04.2015 em Sessão de Posse.

Destacamos a presença das seguintes autoridades 
na Sessão, Poderoso Ir.´. Jorge José Maciel (Grande 
sub procurador), Venerável Ir.´. Evandro Lecey (rela-
ções públicas da PAELRS, Dep.´. Est.´. ARLS Vila 
Setembrina 4041), Venerável Ir.´. Ernesto Lecey 
(Dep.´. Est.´. ARLS Sentinela do Piratini 4271 – Tor-
res) e do venerável Ir.´. Marco Aurélio Pereira Pinto 
(ARLS Vila Setembrina 4041).

Após cumprida todas as formalidades, foram 
empossados no cargo de Juiz do Egrégio Tribunal de 
Justiça os Irmãos: Sadi Clovis de Souza (ARLS Fra-
ternidade São Domingos das Torres 3815 – Torres) e 
João Henrique Pacheco Cardozo (ARLS Vila Setem-
brina 4041 – Viamão), ambos indicados pela 
PAELRS.

No uso da palavra, foi ressaltado o resultado das 

eleições para o Tribunal de Justiça onde foram recon-
duzidos os Eminentes IIr.´. Luiz Cleber Martins da 
Silva (Presidente) e Luiz Fachin (Vice Presidente).

O Eminente Ir.´. Irineu de Souza Oliveira, destacou 
na sua manifestação que esta é a primeira vez na exis-
tência do TJM que o mesmo esta com o seu numero 
completo de Juizes, sinal de comprometimento dos 
IIr.´. para com o sistema de tripartição dos poderes.

O Venerável Ir.´. Evandro Lecey (relações publicas 

da PAELRS), neste ato representando o Eminente 
Presidente da PAEL Ir.´. Cláudio Scandolara, desta-
cou a grande convivência harmônica que existe entre 
os poderes, lembrando que as vagas destinadas a 
PAELRS para indicação dos Juizes neste Egrégio 
Tribunal, foram estão completas com a composição 
dos IIr.´. Irineu de Souza Oliveira, Sadi Clovis de 
Souza e João Henrique Pacheco Cardozo.

O Eminente Presidente Ir.´. Luiz Cleber, agradeceu 
a presença dos irmãos Juizes: Irineu de Souza Olivei-
ra, João Henrique Pacheco Cardozo, Luiz Carlos Bap-
tista da Silva, Luiz Fachin, Paulo César Caldas Jardim 
e Sadi Clovis de Souza, justificou a ausência dos 
Juizes, Dante Luiz Jung e Jefferson Billo da Silva, 
alem do Secretário especial Ir.´. Diego. Convidou 
todos os presentes para participarem de coquetel ser-
vido após a reunião.

Texto e Fotografias Evandro Lecey

Egrégio Tribunal de Justiça em noite de posse dos novos juizes
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P
ela honra em retornar ao estado do Sergipe, 
especificamente, Aracaju, no período de 08 a 11 
de abril, no exercício do Grão-Mestrado Geral 

do Grande Oriente do Brasil, e mais, pela alegria em 
rever a família maçônica, contatos que venho manten-
do, desde que, por missão do Grão-Mestre Geral do 
GOB à época, Laelso Rodrigues, lá estive durante uma 
semana apoiando o extraordinário Encontro Nacional 
da Ação Paramaçônica Juvenil - APJ. Agora, participei 
do XII Encontro de Grão-Mestres e Presidentes de 
Fraternidades Femininas do Norte e Nordeste.

Antes de abordar o evento presidido e conduzido, 
por este casal exemplar na fraternidade, acolhida e 
bondade, Grão-Mestre Estadual do GOB-Sergipe, 
Lourival Mariano de Santana e Presidente da Fraterni-
dade Estadual, Valdinar Maciel de Santana, a inspira-
ção e o sentimento de que fui tocado, me leva buscar os 
significados dos vocábulos Sergipe e Aracaju.

Siri - i - pe. Em tupi, “siri” é caranguejo, “i” é água, 
“pe” é caminho ou curso. A junção das palavras resulta 
em rio dos siris. Siris são animais marinhos que andam 
de lado, também encontrados em manguezais, na ver-
dade um caranguejo. Também foi adotado em outra 
época “Cirizipe” ou “Cerizipe”, que significa “ferrão”, 
nome de um dos cinco caciques que se opuseram ao 
domínio português. Siri - i - pe transformou-se em Ser-
gipe. Aracaju é sua capital, nome também de origem 
indígena, “ara acaiú”, que em tupi guarani significa 
“cajueiro dos papagaios”. Portanto, Sergipe é “rio dos 
siris” e Aracaju é “cajueiro ou morada dos papagaios”.

Pesquisa paleontológica encontrou em Sergipe 
fósseis de mamíferos que viveram há mais de dez mil 
anos. Dezesseis espécies de fósseis entre elas pregui-
çam, tigres e tatus. Há indicações de que animais 
gigantes viveram na região, na época da pré-história. 
Grande e maravilhoso Sergipe.

À aconchegante, encantadora, de uma orla maravi-
lhosa onde a pressa é devagar, Aracaju, recebeu 
maçons e cunhadas comprometidas com um novo país, 
quando através de abordagens e estudos, produziram 
um documento de muita importância denominado 
Carta de Aracaju, assinado pelas lideranças do Norte e 
Nordeste e apoiado pelos convidados, que identifico 
nominalmente e pelos seus estados, Aderaldo Pereira 
de Oliveira (Paraíba), Amintas Xavier (Minas Gerais), 
Daury dos Santos Ximenes (Pernambuco), Divino 
Carlos Gouvea (Roraima), Francisco José de Sousa 
(Piauí), José Anizio de Araújo (Ceará), José Augusto 
(Acre), José de Jesus Billio Mendes (Maranhão), Julio 
Tardin (Mato Grosso), Juraci Jorge da Silva (Rondô-
nia), Luis Carlos de Castro Coelho (Goiás), Raimundo 
Farias (Pará) e Silvio de Souza Cardim (Bahia). Pre-
sentes ainda Grãos Mestres eleitos, a serem empossa-

dos no mês de junho, dos estados de Rio Grande do 
Norte, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão e o Presi-
dente da Assembleia Federal Legislativa, Ademir Can-
dido.

Na noite de 08 de abril, o Venerável Mestre Gilvan 
Pinto Monteiro da Loja Maçônica "Cotinguiba", mem-
bros do quadro e vários visitantes me receberam, junto 
com o Grão-Mestre do GOB - Sergipe, irmão Lourival 
Mariano e o Grão-Mestre do GOB - Mato Grosso, 
Júlio Tardin.

Tive a honra de proferir curta palestra, e o momento 
de muita emoção foi quando da entrega do Diploma e 

Condecoração do irmão Obede Costa Andrade, com a 
Comenda D. Pedro I.

Em 09 de abril aconteceu a abertura do XII Encon-
tro de Grão-Mestres Estaduais e Presidentes de Frater-
nidades Femininas, no templo da histórica Loja "Co-
tinguiba", que tem 143 anos de fundação, sob a presi-
dência do Grão-Mestre Lourival Mariano que organi-
zou e patrocinou o evento, com apoio de uma equipe 
muito dedicada. O ponto alto foi a participação de um 
dos maiores palestrantes do Brasil, maçom Antônio 
Neto, que conduziu as cerca de 200 pessoas presentes a 
uma reflexão motivadora com exemplos comporta-
mentais, demonstração de potencialidades em um 
momento alegre, descontraído e muito incisivo no 
tema da aprendizagem e humildade. É um profissional 
que indicamos para qualquer instituição do Brasil, seja 
social, religiosa, política, econômica, empresarial, não 
se falando que já esteve proferindo palestras no exteri-
or.  A Loja Maçônica ou o Grande Oriente Estadual que 
o receber, não tenho dúvidas, de que novos caminhos 
serão encontrados, no desbastar da pedra bruta. Para-
benizo o Grão-Mestre Lourival Mariano, por ter nos 
proporcionado uma grande aprendizagem com a pales-
tra de Antônio Neto.

O dia seguinte foi dedicado a uma pauta debatida 
sobre temas antecipadamente elencados, nos aspectos 
administrativos, ritualísticos e sociais, desdobrando-
se no documento referido “Carta de Aracaju”.

Em encerramento com chave de ouro, o Grão-

Mestre Lourival Mariano de Santana, presidiu a 
Comissão de Regularização, composta por Clairton de 
Santana, Benone Rodrigues de Faria, Gilberto José 
Costa-Silva, Francisco Flávio Marinho Pontes e José 
Renivaldo Benigno da Cunha, de uma nova Loja, que 
recebeu o nome de Loja Maçônica "Estrela de Davi", 
nº 4360, assumindo como Venerável provisório em 
preparativo para conduzir a eleição da nova diretoria, 
Carlos Henrique Lins de Santana. Solenidade altamen-
te significativa, de muita importância, prestigiada por 
um grande número de maçons e cunhadas em confra-
ternização no salão social da Loja "Tiradentes".

No encerramento deste artigo, canto como o poeta 
José Alex, “Sergipe terra adorada, que só traz emoção, 
de ser mais um sergipano que te ama de paixão. Tu és a 
minha casa, tu és a minha vida, um lugar maravilhoso, 
cheia de gente querida”. 

Sergipe das cidades históricas, São Cristóvão e 
Laranjeiras, Sergipe do Xingó, dos Cânions do São 
Francisco, Sergipe do Mangue Seco, Sergipe dos pas-
seios de Catamarã, Sergipe de Aracaju, que tem caju 
em esculturas, desenhos, motivos, caju doce, delicioso 
fruto da terra, cantada assim por Caetano Veloso “Céu 
todo azul, chegar no Brasil por um atalho. Aracaju, 
terra cajueiro papagaio. Aracaju, moqueca de cação no 
João do Alho. Aracaju, voltar ao Brasil por um atalho. 
Aracaju, cajueiro, arara cor de sangue. Ser feliz, o 
melhor lugar é ser feliz. O melhor é ser feliz, mas onde 
estou, não importa tanto aonde vou. O melhor é ter 
amor.”.

Sergipe, Aracaju, morada de uma maçonaria com-
prometida e atuante. Agradeço por ter estado ai com 
vocês mais uma vez. Sempre estarei com Aracaju no 
meu coração.

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

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
http://www.omalhete.blogspot.com.br/
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Os Maçons do Paraná criaram o "Movimento dos 
Maçons Paranaenses", congregando os Irmãos da Gran-
de Loja do Paraná, do Grande Oriente do Brasil (Para-
ná) e do Grande Oriente do Paraná, com a finalidade de 
organizados saírem às ruas no dia 12 de abril, para mani-
festações de Ordem do País (Contra a corrupção, Des-
mandos, Mentiras, Injustiças, Falta de vergonha, etc).

Em Curitiba, São José dos Pinhais, Dois vizinhos, 
Apucarana, Londrina e outras cidades do Paraná que 
não recebemos notícias e fotos, mas sabemos de que 
Irmãos também foram às ruas no clamor popular por 
um País mais justo, participaram com muito entusias-
mo por um Brasil Melhor. Em Apucarana, segundo 
informações do Deputado do Grão-Mestre Irmão 

Euclides Felipe, estavam presentes, representando a 
Maçonaria, mais de 150 pessoas, entre Irmãos, cunha-
das e DeMolays.

Foram movimentos emocionantes, pois a medida 
que o Grupo de Maçons passavam, eram aplaudidos 
pela população que se manifestava favoravelmente à 
participação da Maçonaria, com palavras como "agora 
sim", "os Maçons estão nas ruas, vem mudanças".

A semente está lançada, devemos continuar partici-
pando dos atos cívicos de nossa Nação, dia 21 de abril, 
em Curitiba, devemos comparecer na Praça Tiradentes, 
marcando a presença da Maçonaria em nossas Comuni-
dades.

Fonte: Grande Loja do Paraná/CMSB

Com extremo pesar tomei conhecimento da partida 
para o Oriente Eterno do nosso GrãoMestre Ad-
Vitan (GLMMG), Irmão Tomaz Luiz Naves, no dia 

16 de abril de 2015.
Tive a felicidade de conviver com o Irmão Tomaz Naves 

que exercia o Grão-Mestrado na época de minha transferên-
cia Para a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Guardo 
com carinho a recepção com que ele me recebeu, literal-
mente de braços abertos, com um abraço inesquecível em 
sua sala, no Palácio Maçônico. Mais tarde, durante a pes-
quisa e redação do meu livro, Tomaz me recebeu várias 
vezes em seu escritório e passamos agradáveis momentos 
conversando sobre a Maçonaria brasileira e o papel impor-
tante de nossa Grande Loja na história recente do nosso 
país.

Tomaz Luiz Naves governou a Grande Loja Maçônica 
de Minas Gerais em duas gestões: de 24 de julho de 1997 a 
24 de junho de 2000 e de 24 de junho de 2003 a 24 de junho 
de 2006.

Mineiro de Romaria, advogado, Tomaz Naves foi inicia-
do na Loja “Moral e Razão”, onde exerceu o cargo de Vene-
rável Mestre em quatro mandatos: 1984, 1986, 1992 e 1996. 
Tomaz sempre defendeu a tese de que o sucesso dos proje-
tos da Maçonaria brasileira deveria partir dos anseios 
comuns e da atuação integrada das Potências. Seu idealis-
mo não ficou apenas nas palavras, pois imediatamente 
lançou-se de corpo e alma em projetos visando a concreti-
zação desse ideal. Assim, esteve ele à frente do mais signifi-
cativo empreendimento maçônico dessa natureza que apro-
ximou a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais do Grande 
Oriente do Brasil e Grande Oriente de Minas Gerais.

Tomaz foi o principal articulador da “Carta de Uberlân-
dia” (6 de junho de 1998), do Tratado de Mútuo Socorro, 
Fraternal Convivência, Recíproca Amizade e Estreita Cola-
boração, do Pacto de União entre as 3 Potências mineiras 
(GLMMG, GOB e GOMG) e do Tratado entre a Grande 
Loja Maçônica de Minas Gerais e o Grande Oriente do 
Brasil.

Foi Tomaz Luiz Naves que transformou o Círculo de 
Estudos na Escola Maçônica “Mestre Antônio Augusto 
Alves D'Almeida” (5 de agosto de 2003) a partir de um 
grupo que vinha se reunindo aos domingos, graças ao 
esforço de uns poucos idealistas.

A Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor Coronati, 
Pedro Campos de Miranda”, da qual o Irmão Tomaz foi 
Membro Fundador, junta-se aos demais Irmãos e familia-
res do Grão-Mestre Ad-Vitan (a esposa Lucrézia e os filhos 
Leonardo e Ricardo), na certeza de que, em vida, ele foi um 
exemplo de homem justo e perfeito, um modelo de maçom 
para todos nós e, acima de tudo, um dos pilares da Maçona-
ria brasileira.

A presente homenagem da História que faço neste 
minúsculo texto não faz justiça à grandeza de Tomaz... 
muito ainda poderá ser escrito sobre ele, mesmo porque no 
dia de hoje - 16 de abril de 2015 - só há espaços para as 
lágrimas que refrigeram a saudade e o silêncio respeitoso 
da amizade...

Desaparece de nossas vistas um grande maçom, mas 
permanece seu exemplo.

Obrigado, Tomaz!
JMG

TOMAZ LUIZ NAVES (*1943+2015), in memoriam
Ir\ José Maurício Guimarães

Geral

http://www.corrupcaonuncamais.org.br/
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Com a presença do Grão Mestre Geral em exer-
cício, Irmão Barbosa Nunes e sob a presidên-
cia do Eminente Grão-Mestre Lourival Maria-

no de Santana, do GOB-Sergipe, foi iniciado na noite 
de quinta feira, 09 de abril, o XII Encontro de Grão-
Mestres do Norte e Nordeste e Presidentes de Frater-
nidades Femininas. O templo da histórica Loja Cotin-
guiba ficou superlotado com aproximadamente 200 
pessoas.

Foi palestrante da noite, muito aplaudido, com 
grande comunicação e conteúdo de alto nível, o irmão 
e profissional dessa área, Antônio Neto. O coral Canto 
Fraterno, composto de cunhadas e irmãos do Grande 
Oriente do Brasil- Sergipe, interpretou varias paginas 
musicais, sendo fervorosamente aplaudido.

Usaram da palavra a presidente nacional da 
FRAFEM, cunhada Flora Rios, homenageando as 
componentes presentes, de Sergipe e de vários outros 
Estados e em nome dos Grão-Mestres Estaduais, o 
Eminente Grão-Mestre do GOB - Paraíba, irmão Ade-
raldo Pereira de Oliveira.

O Eminente Grão-Mestre Lourival Mariano, foi 
homenageado pelo GOB-Ceará e sua esposa Valdinar 
Maciel de Santana, foi destacada e aplaudida pelo 
trabalho que realiza com as Fraternidades Femininas 
de Lojas.

Registramos as presenças de 15 Grãos Mestres 
Estaduais, sendo eles, Aderaldo Pereira de Oliveira 
(Paraíba), Amintas Xavier (Minas Gerais), Daury dos 
Santos Ximenes (Pernambuco), Divino Carlos Gou-
vea (Roraima), Francisco José de Sousa (Piauí), José 
Anizio de  Araujo (Ceará), José Augusto (Acre), José 
de Jesus Billio Mendes (Maranhão), Julio Tardin 
(Mato Grosso), Juraci Jorge da Silva (Rondônia), Luis 
Carlos de Castro Coelho (Goiás), Raimundo Farias 
(Pará), e Silvio de Souza Cardim (Bahia) e os Grãos 
Mestres eleitos, a serem empossados no mês de junho, 
dos estados de Rio Grande do Norte, Roraima, Alago-
as, Ceará, Maranhão e o Presidente da Assembléia 
Federal Legislativa, Sapientíssimo Ademir Candido.

O Grão-Mestre Geral em exercício, irmão Barbosa 
Nunes, cumprimentou em nome do Soberano Grão-

Mestre Geral, Marcos José da Silva, a equipe organi-
zadora do evento, presidido pelo Eminente Lourival 
Mariano de Santana.

Parabéns Eminente Grão-Mestre Lourival Maria-
no e cunhada presidente da Fraternidade Estadual, 

Valdinar Maciel de Santana, pela realização brilhante 
do XXII Encontro de Grão-Mestres do Norte e Nor-
deste e Presidentes de Fraternidades Femininas.

Fonte: Site do GOB

O Grande Oriente do Brasil, passou a ter uma projeção internacional maçônica 
muito crescente nos três últimos anos, quando o Soberano Irmão Marcos José da Silva 
assumiu a Presidência da Confederação Maçônica Interamericana - CMI, e agora no 
último dia 10 de abril, sexta-feira, em Madrid, capital da Espanha, ao concluir o seu 
triênio, foi cumprimentado efusivamente pela sua dedicação à missão. Na sequência do 
crédito maçônico adquirido, foi eleito para a Presidência da Federação Maçônica de 
Países de Língua Portuguesa.

A Presidente da Fraternidade Feminina do Grande Oriente do Brasil - Sergipe, cunhada Val-
dinar Maciel de Santana, esposa do Eminente Grão-Mestre Lourival Mariano, recebeu com 
muita alegria e com uma pauta muito organizada, grande número de presidentes de Fraternida-
des Femininas.

A Presidente da Fraternidade Feminina Nacional e a vice-presidente, respectivamente, 
cunhadas Flora Rios e Janine Gomes de Gouveia Coelho, representaram a entidade nacional, 
conduzindo os debates e sugestões.

A cunhada Presidente Nacional da Fraternidade Feminina, Flora Rios, declarou que foi um 
evento altamente construtivo e de significado importante, pelo que em seu pronunciamento, 
declarou estar muito motivada pelo encontro do Norte e Nordeste.

Parabéns pela organização da programação cumprida pelas Presidentes Estaduais. Parabéns 

Fraternidade Feminina de 
Sergipe com alegre acolhida

Sociais

www.malheteshopping.com

