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Declaração oficial do Honorável Irmão Derek Dinsmo-
re, Grande Chanceler da GLUI na Assembleia Geral da 
CMI — em Madrid. 15 de abril de 2015

Mui Venerável Irmão Presidente e Membros da CMI.
Agradeço-lhe, Ir.`. Presidente, tanto por permitir que eu 

e meu colega fôssemos observadores em sua Conferência 
como pelo privilégio de poder dirigir-lhes a palavra. Na 
Inglaterra estamos bem conscientes de que não pudemos 
visitar sua Grande Loja por um tempo considerável. 
Assim, sua Conferência na Espanha nos pareceu uma 
oportunidade boa demais para desperdiçar, porque permi-
tirá que nos encontremos informalmente com tantos líde-
res da Maçonaria na América Latina. Também estamos 
muito conscientes do privilégio que muitos de vocês nos 
concederam ao permitir que Lojas sob nossa Constituição 
continuassem a trabalhar em seus países. No pouco tempo 
como Grande Chanceler da Grande loja Unida da Ingla-
terra, aprendi a posição exclusiva de minha Grande Loja 
como a mais antiga Grande Loja no mundo. Embora não 
tenhamos buscado sê-lo, parece que somos olhados pelo 
mundo maçônico regular como os árbitros e guardiães da 
regularidade maçônica. Nossos pontos de vista e conse-
lhos são regularmente procurados e, quando inquiridos, 
ficamos felizes em aconselhar, baseados em nossa longa 
experiência maçônica. O que não podemos ser — e não 
desejamos ser — é uma espécie de policial maçônico 
internacional, arbitrando entre Grandes Lojas ou mesmo 
resolvendo disputas dentro de uma determinada Grande 
Loja. Um dos princípios fundamentais das relações maçô-
nicas internacionais é que cada Grande Loja é soberana e 
independente, e nós pela longa experiência, estamos cons-
cientes da linha tênue entre aconselhar e, na verdade, inter-
ferir nos assuntos internos de uma Grande Loja Irmã.

A regularidade é algo absoluto: uma Grande Loja ou um 
Grande Oriente ou é regular ou não. Não há meio termo 
neste assunto. Na perspectiva inglesa, se uma Grande Loja 
ou Grande Oriente não preenche todos os nossos Princípios 
Básicos para o Reconhecimento de Grandes Lojas, não 
pode ser reconhecida como regular. Onde diferimos de algu-
mas Grandes Lojas regulares é que nossos princípios não 
incluem a jurisdição territorial exclusiva como um princí-
pio de regularidade. Por razões históricas, seria impossível 
para nós fazê-lo. Deveras, em algumas partes do mundo – 
por exemplo como índia. África do Sul, Nova Zelândia e 
África Ocidental – as três Grandes Lojas originais agora 
dividem território com uma Grande loja local que se desen-
volveu de Lojas originalmente sob nossa constituição. 
Como eu disse antes, também temos o privilégio de ter 
Lojas dentro do território de um número de Grandes Lojas 
na América do Sul, aqui estão presentes hoje, que datam do 
século XIX.

Para nós, para a Irlanda e a Escócia, soberania e jurisdi-

ção territorial são dois conceitos inteiramente diferentes. 
Para nós, soberania é uma Grande Loja ter autoridade única 
sobre seus membros e Lojas, onde quer que essas Lojas 
possam localizar-se geograficamente. Soberania não pode 
ser dividida. Território, por acordo mútuo, pode ser compar-
tilhado, e compartilhar território de modo algum diminui a 
soberania das Grandes Lojas envolvidas. A frase chave é 

'por acordo mútuo'. Num Território onde nós já reconheça-
mos uma Grande Loja, se houver uma segunda Grande Loja 
que se enquadre em nossos Princípios Básicos para o Reco-
nhecimento de Grandes Lojas, antes de estender a ela nosso 
reconhecimento, perguntaríamos à Grande Loja reconheci-
da, como cortesia, se ela teria alguma objeção a que o fizés-
semos. Esperamos, por causa do grande cuidado que temos 
em avaliar a regularidade de uma Grande Loja que o acordo 
seja aceito. Não insistimos que as duas Grandes Lojas se 
reconheçam, mas simplesmente que compartilhem o terri-
tório. Esta foi a política que usamos em relação aos Estados 
Unidos da América, onde em muitos estados reconhecemos 
a Grande Loja Estadual e a Grande Loja Prince Hall: na 
Colômbia, onde agora reconhecemos seis Grandes Lojas; 
no Brasil, onde, em adição ao velho aliado, o Grande Orien-
te, nós agora reconhecemos quatro Grandes Lojas Estadua-
is; e, mais recentemente, no México, onde por quase cem 
anos reconhecíamos apenas a Grande Loja de York e agora 
reconhecemos a Grande loja de Vera Cruz.

O reconhecimento, naturalmente, é um privilégio que 
pode ser revisto. Se uma Grande Loja afasta-se do caminho 
da regularidade ou parece estar levando a Maçonaria ao 

descrédito, ela pode ser suspensa e, se as coisas não melho-
rarem, o reconhecimento pode ser cancelado. Naturalmen-
te, essas opções são disponíveis, independentemente, para 
todos nós como Grandes Lojas regulares, do modo como 
considerarmos adequado.

Vivemos em um tempo em que os Maçons regulares em 
todo o mundo deveríamos estar unidos em um propósito 
comum: brecar o crescimento, muito facilitado pela inter-
net, da maçonaria irregular. Durante os problemas recentes 
na França, nós na Inglaterra, nos espantamos ao descobrir 
que há cerca de oitenta grupos alegando ser Grandes Lojas. 
O mesmo pode ser dito em outras partes da Europa e Améri-
ca do Norte. Muito dessas assim chamadas Grande Lojas 
são pequenos grupos com websites atraentes — e aí reside o 
perigo. Estamos buscando atrair jovens bem formados para 
que venham a ser o futuro de nossas Grandes Lojas. Na 

Inglaterra, chamamos os abaixo de quarenta anos de gera-
ção Google. De eles desejam alguma informação sobre o 
que quer que seja, eles ligam seus laptops, entram no Goo-
gle ou outro navegador e veem o que aparece. O perigo é 
que eles acessem em um desses sites caprichados e sejam 
levados à maçonaria irregular, para depois descobrir que 
foram enganados e, desta forma, perdidos para a Maçonaria 
regular.

Muitos desses sites dão ao público uma visão destorcida 
da Maçonaria e empanturrem com essa mitologia barata que 
cresceu em volta da Maçonaria. Seguramente, melhor do 
que levantar barreiras arbitrárias ou desnecessárias ao reco-
nhecimento de Grandes Lojas que sejam verdadeiramente 
regulares em seus ethos e práticas, deveríamos acolhê-los 
em nosso círculo para que se juntassem a nós na batalha 
contra a irregularidade.

Mui Veneráveis Presidente e Irmãos, obrigado pela cor-
tesia de nos permitir estar com vocês, e por sua paciência em 
ouvir-me.

Fonte: Bibliot3ca
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Dia destes um amigo me perguntou: Qual é a função 
da Maçonaria na sociedade?

Inicialmente não é muito fácil explicar para alguém que 
não pertence à Ordem Maçônica, qual a razão de um grupo 
de homens, alguns com grande cultura, como Goethe, Vol-
taire, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva (para não estender 
em demasia a lista), iniciaram na Ordem e não mais saíram, 
aliás, poucas pessoas, após iniciarem, deixam de frequentar 
nossos templos e, não querendo ser ufano, não existe, para 
nós, ex-maçom (conta-se nos dedos os casos de maçons que 
por qualquer motivo abandonaram os templos e saíram 
dizendo impropérios sobre nossos rituais e nossos costu-
mes).

Para tentar responder ao questionamento do meu amigo, 
preciso voltar ao passado e viajar de braços dados com a 
história, não somente a que está registrada pela escrita, mas 
também, pelo que foi transmitido pela oralidade e que che-
gou até nossos tempos pelo posterior registro literal nos 
livros.

Antes de nada preciso dizer que é impossível, para qual-
quer pessoa que frequenta os templos das lojas maçônicas, 
por mais tempo que seja, conhecer todos os nossos “segre-
dos”, ou seja, toda a história da maçonaria, toda a sua filo-
sofia, pois esta remonta, se quisermos estender nossos 
olhos para 3.000 anos atrás, para o tempo do Rei Salomão 
(Bíblia Sagrada – Capítulo III, Crônicas II) que pediu ao 
Rei de Tiro que lhe enviasse um homem que soubesse traba-
lhar com o ouro, madeira, prata, ferro, latão e a pedra, para 
ajudá-lo a erigir um Templo em Jerusalém e este lhe enviou 
o artista de nome Hiram Abiff que sabia os segredos para 
manusear todos estes artefatos.

Como supervisor de obra de tamanha envergadura 
(enormes pedras, unidas entre si com argamassa de terra, 
com profundas fundações, que resistiriam a força dos tem-
pos), Hiram, na sua sabedoria, decidia quando um determi-
nado homem poderia ter acesso a determinado “mistério” 
da construção e por isto ele os dividiu em três categorias: 
“aprendizes”, “companheiros artesões” e “grandes mes-
tres”, de modo que os primeiros não sabiam os “segredos 
profissionais” do mais graduado, obrigando-os, com isto, a 
se interessarem pelo aprendizado; em outras palavras, 
cabia aos “aprendizes” desbastar a pedra bruta e torná-la 
polida o suficiente para serem colocadas, uma sobre as 
outras, na construção, tarefa que cabia aos “companheiros 
artesões”, supervisionados pelos “grandes mestres”.

Deve ser esta uma das razões para que um individuo que 

foi iniciado na Ordem, dificilmente a abandona, pois o 
simbolismo dos nossos rituais, por conterem ensinamen-
tos colhidos em eras tão remotas da nossa civilização, 
sempre despertará curiosidade para se descobrir “novos 
segredos”.

Para facilitar o diálogo com meu amigo, gostaria de 
me reportar a acontecimentos mais recentes, quando, 
realmente, a nossa história está registrada em documentos 
acessíveis ao público, ou seja, nos primeiros decênios do 
século XVIII, quando apareceu em Londres uma socieda-
de, presumivelmente já existente antes, da qual ninguém 
sabe dizer de onde vinha, o que era e o que procurava.

Esta sociedade se expandiu e se difundiu pela França, 
Alemanha e por todos os Estados da Europa Cristã, che-
gando até a América; homens de todas as classes sociais, 
regentes, príncipes, nobres, eruditos, comerciantes, fize-
ram-se iniciar e nominavam-se, mutuamente, de irmãos.

Esta sociedade chamava-se, sem que saibamos a 
razão, de Associação de Pedreiros Livres e chamou a aten-
ção dos governos, foi perseguida na maior parte dos Esta-
dos onde foi difundida, foi excomungada por dois pontífi-
ces, sofreu acusações caluniosas, no entanto ela resistiu a 
todas estas tempestades e passou das capitais para as cida-
des do interior.

Assim ela chegou até nossos dias e nossos membros aos 
se reunirem nos templos, se perguntam, uns aos outros, de 
onde viemos? O que somos e o que procuramos? Nenhum 
dos presentes é capaz de responder a estas intrigantes per-
guntas. Então o que eles fazem? Retornam às suas casas, 
deixam de lado os compromissos que assumiram “por enga-
no” com a Ordem e abandonam os templos?

Nada disto, a Ordem perdura e se expande, do mesmo 
modo que antes, portanto cabem as perguntas – Qual seria 
então a função da maçonaria? Por que tantos homens se 
unem a esta confraria?

Analisando os perfis destes homens que a frequentam, 
podemos, se quisermos ser cruéis conosco mesmos, dizer 
que se tratam de fanáticos, hipócritas e ou ambiciosos; é 
possível que homens fanáticos possam se unir a hipócritas, 
é possível que o ambicioso atraia o fanático no afã de desco-
brir mistérios que ele esconde e pode ser, também, que este 
homem ambicioso atraia o homem de classe social superior 
a sua, para colocá-lo à sua mercê.

Não! Isto não acontece, pois em todas as épocas, encon-
traram-se sob o mesmo teto dos templos da Ordem, homens 
de cultura, os mais respeitáveis na sociedade pelo talento, 
saber e caráter e penso que há vários entre os maçons que 
meu amigo conhece – pelo menos um – que ele poderia ter 
plena confiança para discutir aspectos particulares da sua 
vida.

Sei que poderia ser refutado nesta afirmativa, ao ouvir 
do meu amigo a afirmação de que fora da Ordem ele tam-
bém encontraria pessoas desta jaez e que este homem virtu-
oso poderia ter entrado na Ordem, que ele não conhecia em 
essência, por um mero capricho de juventude e depois de 

descobrir que ela nada valia, não pode voltar atrás porque 
não quer ser tido como presa fácil da ilusão.

Na verdade não é isto o que acontece, pois os homens 
sábios e virtuosos (alguns dos quais citei acima) persistiram 
na Ordem e dela se ocuparam seriamente, dedicaram-se a 
estudá-la e a transmitir o que aprenderam para outros “fra-
telis” membros e, também, para os que desejarem ouvi-lo 
fora dos nossos templos.

Para finalizar gostaria de dizer ao meu amigo, o que 
“ouvi” lendo (um pequeno trecho) o que escreveu (Filoso-
fia da Maçonaria, 1802-1803, Berlim) o maçom e filósofo 
Alemão Johan Gottlieb Fichte (1762-1814), iniciado na 
Ordem em 1793 em Zurique, provavelmente influenciado 
por Goethe, de quem era amigo:

“Aquilo que o homem sábio e virtuoso quer, vem a ser a 
finalidade última da humanidade. O único fim da existência 
humana sobre a terra não é nem o Céu nem o Inferno, mas 
apenas a humanidade, da qual fazemos parte e que deseja-
mos elevar ao máximo da perfeição possível”.

Concluo dizendo: – A maçonaria se insere neste contex-
to, pois ela procura, incessantemente, cavar masmorras ao 
vício e construir catedrais à virtude.

 
*O Ir\ Hélio Moreira é membro da

 Academia Goiana de Letras, 
Academia Goiana de Medicina

 Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 
e do Conselho Federal da Ordem do

Grande Oriente do Brasil
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*Ir.'. Waldir Ferraz de Camargo

A história é continuamente reescrita e novas 
interpretações aparecem nos mostrando outras 
respostas que correspondam melhor às neces-

sidades do tempo atual. Particularmente sobre a 
Inconfidência Mineira (1789), muito se tem debatido 
e questões sobre a participação da Maçonaria no 
levante, bem como o papel de Tiradentes, tem motiva-
do historiadores a lançar novos olhares sobre o episó-
dio para desvendar sua real história.

Fato é que em boa parte do século XIX a Inconfi-
dência Mineira não teve destaque na historiografia 
brasileira e somente a partir de 1870 que o sentimento 
nacionalista ressurge na busca de uma identidade repu-
blicana que pudesse particularizá-la.

Com o golpe militar que inaugurou a República em 
1889, essa necessidade foi reforçada, pois o regime 
instaurado de cima para baixo estava longe de repre-
sentar a satisfação popular. Era preciso legitimá-lo 

perante o povo como um desejo histórico presente 
desde os tempos passados, criando uma tradição repu-
blicana para a nação por meio de heróis que já tives-
sem lutado pela causa. Nesse sentido, a Inconfidência 
e Tiradentes assumiram com propriedade o papel de 
precursores da República.

A escolha de Tiradentes como herói nacional não é 
difícil de ser explicada. Obras literárias que ressalta-
vam o fervor religioso do personagem nos últimos 
momentos de sua vida foram escritas reforçando a 
ideia do fracasso do movimento em consequência de 
uma traição, que teve o papel de Judas desempenhado 
pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis. Além do 
mais, ele era de Minas, estado que tinha uma força 
republicana forte e um polo comercial pujante. Os 
artistas e pintores da época deram o toque final e a 
imagem de Tiradentes semelhante à de Cristo foi dis-
sipada à população. Era o que bastava. Transforma-
ram-no em herói nacional cuja figura agradava tanto a 

elite quanto ao povo.
Contudo, não foi apenas o governo que se utilizou 

da influência do movimento e de seu herói. Também a 
Maçonaria se apropriou da figura do mártir da inde-
pendência como seu expoente maior, ocorrendo um 
crescimento acelerado de Lojas batizadas como Tira-
dentes. A primeira Loja Maçônica fundada no Brasil 
que se tem registro deu-se em 1801, portanto 12 anos 
após a Inconfidência, fato que tem causado muitas 
controvérsias nas mais variadas narrativas. O relato 
que inaugurou a ligação da Maçonaria com a Inconfi-
dência Mineira deu-se ao historiador, jornalista e pro-
fessor Joaquim Felício dos Santos, que curiosamente 
não era maçon. Em sua obra “Memórias do distrito 
diamantino da comarca do Serro Frio”, escrita em 
1868, ele afirma que a Conjuração Mineira foi um 
movimento estreitamente ligado à Ordem dos Pedrei-
ros Livres. 

Ainda que não existissem Lojas em funcionamen-
to, proibidas na época, grande parte de seus partici-
pantes, inclusive o próprio Tiradentes, eram maçons 
que se reuniam disfarçadamente nas residências de 
Claudio Manuel da Costa, Thomaz Antônio Gonzaga, 
José Alvares Maciel, Padre Rolim e de outros homens 
cultos da época para participarem de arcádias literári-
as, saraus e outras atividades culturais. Já naquela 
época existia o jeitinho brasileiro de se resolver as 
coisas. A historiografia acadêmica está longe de um 
consenso acerca da participação ou não da Maçonaria 
na Inconfidência Mineira, cujas hipóteses vão desde a 
ação efetiva até a negação total.

Finalmente, no meio termo entre essas duas cor-
rentes encontra-se o pesquisador Márcio Jardim, para 
quem a atuação maçônica foi importante, porém 
secundária, sendo seu papel apenas o de aglutinar 
pessoas e ideias, responsável maior na articulação da 
intelectualidade dos poetas com a bravura de um alfe-
res. Controvérsias à parte, é imperioso reconhecer que 
a Inconfidência Mineira foi um movimento com a 
doutrina ideológica importada da Revolução France-
sa, amplamente planejada no interior das Lojas Maçô-
nicas daquele país, assumida pelos revoltosos brasile-
iros e que resultaram no mais importante ato liberta-
dor da nação. 

E Tiradentes é, sem sombra de dúvidas, o maior 
herói brasileiro conhecido publicamente por dar sua 
vida pela causa da Igualdade, Fraternidade e Liberda-
de de sua pátria.

*O autor é formado em História, funcionário 
público estadual e membro da Loja Maçônica Deus, 
Pátria e Família, de Bauru

FONTE: JCNET
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O
 texto que hoje publico é motivado por um agradá-
vel convívio entre pessoas que observam os mes-
mos princípios e costumes de vida em que tive o 

prazer de participar e para o qual fui amavelmente convi-
dado. Aliás, pelas presenças neste encontro quase que me 
apraz dizer que se tratou de um “almoço de 
família”…

Fica assim desta forma aqui explicitado 
publicamente o meu agradecimento a quem 
organizou tal refeição.

Posto isto, vou "aflorar" um pouco acer-
ca do relacionamento maçônico entre 
irmãos.

Noutra ocasião – noutro texto – já tive a 
oportunidade de abordar o relacionamento 
entre maçons e suas famílias particulares, 
por isso venho agora focar-me noutro ponto 
deste mesmo tipo de relacionamento.

Os maçons consideram-se irmãos entre 
si, logo dessa forma, como partes integran-
tes de uma “grande família”, que também é 
assumidamente universal.

É habitual após a realização das reu-
niões/sessões maçônicas existir uma refei-
ção – ágape – entre quem esteve presente 
du ran t e  a  r ea l i zação  des sa s  r eu-
niões/sessões onde habitualmente se convive e se tratam 
assuntos que nada (em geral) tenham a haver com os 
assuntos tratados em maçonaria. Os irmãos conversam, 
debatem, abordam temas variados sem ter a preocupação 
ou a obrigação de cumprir com os preceitos que são obri-
gados a respeitar no interior da sua Respeitável Loja.

Também é habitual que membros de uma mesma Obe-
diência visitem outras Respeitáveis Lojas filiadas nessa 
mesma Obediência e assim conhecerem outros irmãos e 
poderem conviver com eles, mas principalmente também 
conhecer os trabalhos realizados por essas Respeitáveis 

Lojas, algo que é fulcral para a aprendizagem e caminhada 
maçônica que o maçom se propõe a fazer.

Quanto a visitas a outras Obediências, o mesmo já 
dependerá do reconhecimento que exista entre elas. Estan-
do vetada a visita de membros de Respeitáveis Lojas que 
não sejam reconhecidas pela sua Obediência de origem, e 
o mesmo reciprocamente. Sendo que se tal proibição não 
for observada, esse comportamento poderá ser passível 
disciplinarmente mediante o regulamento que exista em 
vigor na Obediência em questão.

Mas apesar do que afirmei nos dois parágrafos anterio-
res, isso somente se aplica de forma ritualista. Uma vez 
que nada proíbe ou impede o convívio entre pessoas fora 

do “mundo da Maçonaria”. Fora das Respeitáveis Lojas é 
habitual irmãos da mesma Obediência ou de Obediências 
“diferentes” se cruzarem e manterem relações de amizade 
ou cordiais entre si.

Algo que eu considero que seja até “saudável” que 
aconteça, porque muitos até são colegas acadêmicos ou de 
trabalho, vizinhos e/ou até mesmo familiares na sua vida 
profana, e como tal não haveria outra forma de ser. Teriam 
sempre de se relacionar entre si. - Não há volta a dar -.

Assim e como o Homem é um “animal social” logo 
faria todo o sentido que pessoas que vivem mediante 

determinados princípios se relacionassem entre si no 
“mundo profano”.

Não será nada de estranho nem é algo que possa ser 
considerado como anormal ou bizarro sequer!

Aliás é mesmo habitual serem organizados “eventos 
brancos” – eventos abertos a profanos – onde os interveni-
entes são membros das mais variadas organizações maçô-
nicas que existem bem como outras pessoas que nada têm 
a haver com a Maçonaria na sua generalidade e que se 
calhar também nunca terão alguma ligação a ela.

Numa larga maioria das vezes, quem frequenta este 
tipo de eventos é gente que apenas gosta do tema "Maço-
naria" e que o estuda, investiga, mas que depois não se 
interessa por dar o respetivo "passo".

Normalmente este tipo de eventos são debates, tertúlias 
ou simpósios onde habitualmente a Maçonaria é o tema 
principal, mas onde pode qualquer outro tema ser aborda-

do ou designado como foco ou temática a 
ser abordada.

Na prática o que é de interesse é o salutar 
debate e trocas de ideias pelas partes pre-
sentes nesses encontros, para além do con-
vívio e o relacionamento fraternal que 
possa decorrer entre maçons, demonstran-
do dessa maneira que na realidade “existe 
algo mais que nos aproxima do que aquilo 
que nos separa ”.

Estes convívios que por vezes ocorrem, 
permitem também a existência de um diálo-
go aberto e franco sem quaisquer preconce-
itos que possam existir entre pessoas com 
origens diferentes.

- É através do debate de diferentes pon-
tos de vista e de determinados conceitos que 
possam ser divergentes, que a evolução na e 
da Maçonaria pode ser concretizada bem 
como o progresso da sociedade em geral -.

No entanto, não é obrigatório que tal aconteça a curto 
trecho nem a médio prazo sequer, ou se alguma vez tal 
sucederá.

O que importa reter é que os princípios que todos dizem 
subscrever se tornem os pontos fulcrais da forma de viver 
de cada um, seja na sua vida profana, seja na sua vida maçô-
nica. 

E se caminharem todos lado a lado, tanto melhor… a 
Sociedade só terá a ganhar.

Fonte: A Partir Pedra

Ir\Nuno Raimundo
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Lisboa - Portugal
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Ranzinzas e desconfiadas com tudo, das modernida-
des tecnológicas a quem está ao redor. Prega o 
senso comum que as pessoas vão envelhecendo e 

ficando assim. Estudiosos norte-americanos, porém, avali-
aram informações de mais de 199 mil pessoas e concluíram 
justamente o contrário: com o passar da vida, a confiança 
em si e nos outros aumenta.

canha diante da rede mundial de computadores. “Faço 
todas as minhas operações bancárias via internet. No início, 
eu era meio insegura, pois ouvia falar de muitos casos de 
golpes on-line, mas agora não vivo sem.” Com uma saúde 
de ferro, a ex-professora conta que sua rede de confiança é 
dentro de casa: “Não confio no governo, na saúde pública 
nem mesmo na segurança, mas na minha família sim. Posso 
contar com eles para tudo”.

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia no Distrito Federal, Marco Polo Dias de Frei-
tas observa que posturas como a de Adonira são importan-
tes tanto para as relações sociais quanto para o bom funcio-
namento do corpo. “A confiança é determinante na recupe-
ração e no tratamento de doenças. Assim, idosos podem 
enfrentar com mais facilidade as adversidades. E, por gerar 
bem-estar, ajuda na prevenção de doenças. O estudo só vem 
para corroborar com outros que vão na mesma direção”, 
avalia.

Na pesquisa mais recente — desenvolvida por cientistas 
das universidades Northwestern e de Buffalo, ambas nos 
Estados Unidos —, foram cruzados dados de dois estudos 
sobre idade e confiança em várias etapas da vida. No prime-
iro, os dados vieram de quase 198 mil pessoas de 83 países, 
com 14 a 99 anos e avaliadas entre 1981 e 2007. Os resulta-
dos mostraram que os mais velhos apresentaram níveis 
mais altos de confiança interpessoal do que os jovens. Tam-
bém indicaram que as pessoas que demonstraram mais 
confiança interpessoal eram mais propensas a ter níveis 
mais elevados de bem-estar, especialmente as idosas.

No segundo estudo, 1.230 participantes com idade entre 
18 e 89 anos foram observados ao longo de quatro anos. Os 
cientistas concluíram que a confiança interpessoal e a pes-
soal aumentam com o passar do tempo e que aqueles com 
níveis mais elevados de confiança também apresentaram 
melhor sensação de bem-estar. Agora, a intenção dos cien-

tistas das instituições norte-americanas é tentar entender as 
razões que levam os idosos a estar cada vez mais motivados 
a confiar nos outros.

“À medida que envelhecemos, podemos ser mais pro-
pensos a ver o melhor nas outras pessoas e a perdoar as 
pequenas decepções que nos pegaram desprevenidos quan-
do éramos mais jovens. Nossos resultados sugerem que a 
confiança pode ser um recurso importante para o desenvol-
vimento bem-sucedido ao longo da vida.” explica Claudia 
Haase, coautora e professora assistente de Desenvolvimen-
to Humano e da Política Social da Escola de Educação e 
Política Social da Northwestern.

Sucesso
Roberto Rosemberg, 73 anos, atesta a tese. Segundo o 

morador da Asa Sul, a confiança aumenta com idade e traz 
junto o sucesso. O atual supervisor da TV Justiça já foi locu-
tor, radialista, editor, produtor, entre tantas outras funções 
exercidas em emissoras extintas, como a TV Tupi e a Excel-
sior, e em funcionamento, além da Rádio Nacional. “A 
minha confiança veio com a maturidade. Não nasci saben-
do. Errei, muitas vezes, mas, assim, pude aprender”.

Rosemberg trabalha desde os 14 anos e, mesmo aposen-
tado, nunca pensou em parar. “Só quando eu morrer. Tenho 
muito o que ensinar para essa gurizada. Trabalho com 
muita gente mais nova. Então, é a oportunidade que tenho 
de passar para eles um pouco dos meus 53 anos de expe-
riência”. A mulher dele, Dolores Rosemberg, 72, conta que, 

além da confiança, há uma preocupação em se manter com-
petitivo. “Ele nunca parou de se atualizar e isso faz a dife-
rença hora de ele ensinar.”

Firmeza vem dos exercícios
A prática de exercícios ajuda no desenvolvimento da 

autoconfiança entre idosos, segundo um estudo da Univer-
sidade de São Paulo (USP). De acordo com Tiemi Okimura, 
autor do trabalho, ao participar de programas de atividade 
física, os mais velhos passam a valorizar a capacidade que 
têm para aprender e os conhecimentos já adquiridos. As 
conclusões vieram da observação de 42 pessoas com mais 
60 anos e integrantes do Programa Autonomia para a Ativi-
dade Física, desenvolvido pela Faculdade de Educação 
Física da USP. A importância da atividade física foi associ-
ada pelos voluntários a benefícios fisiológicos, como a 
prevenção e a redução de sintomas de doenças crônicas e as 
vantagens afetivas — por exemplo, a melhora na autoconfi-
ança, no autoconhecimento e na satisfação pessoal.

Risco de golpes
Especialistas reforçam, porém, que o excesso de confi-

ança na terceira idade tem um lado negativo. Os próprios 
estudiosos das universidades de Northwestern e Buffalo 
fazem o alerta: a segurança exacerbada pode leva as pesso-
as a caírem em golpes. Foi assim com Francisca Galeno 
Miranda, 70 anos. 

“Havia sacado dinheiro e, ao sair do banco, fui abordada 
por um homem que me pediu para pegar uma sacola que ele 
tinha deixado cair. Eu não peguei, mas apareceu outra 
mulher atrás de mim com um saco e ele disse que eu havia 
ganhado um prêmio por ter sido honesta. Eu não entendi o 
que estava acontecendo, mas ele me fez segui-lo, puxou 
minha sacola e a levou”, relata Francisca, que caiu no golpe 
em 2011. 

Segundo Joás de Souza, delegado da Divisão de Falsifi-
cação e Defraudação (Difraudes) da Polícia Civil, os gol-
pes, na maioria das vezes, são realizados na saída de ban-
cos. Os mais comuns são o do pacote, no qual Francisca 
caiu, e o do bilhete premiado, quando o bandido diz ao 
idoso que ele ganhou um prêmio, o leva a um local onde 
seria entregue a recompensa e acaba levando pertences da 
vítima. “Nunca o idoso deve andar sozinho ou fazer saques 
em bancos ou casas lotéricas sem estar acompanhado de um 
parente ou alguém de confiança”, recomenda.

A experiência mexe com a rotina de Francisca até hoje. 
“Eu vivo espantada e traumatizada. Não vou mais a 
nenhum lugar sozinha”, lamenta a idosa, que dá um conse-
lho logo em seguida: “É melhor deixar que levem o que 
quiserem. A nossa vida é mais importante. Nós devemos 
confiar em Deus, o dinheiro a gente consegue depois”.

Não há estatísticas no Brasil, mas, nos Estados Unidos, 
estima-se que pessoas com mais de 60 anos tenham perdido 
US$ 2,9 bilhões somente em 2010 devido a fraudes que vão 
de pequenas trapaças a complexos desvios financeiros. 
Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Ange-
les descobriram que uma área do cérebro deixa os idosos 
mais suscetíveis à ação do golpistas. Segundo eles, a capa-
cidade de reconhecer um rosto de alguém que não é confiá-
vel está ligada ao funcionamento de uma região do cérebro 
chamada ínsula anterior. Essa área, no entanto, é menos 
ativa nas pessoas mais velhas.

Fonte: Correio Brasiliense

Estudo indica que autoconfiança aumenta à medida que envelhecemos
Trabalho norte-americano feito com mais de 199 mil pessoas. Segundo especialistas, a postura fortalece as relações sociais e evita doenças

Aos 84 anos, Adonira acredita e usufrui das facilidades tecnológicas: 'No início, eu era meio insegura,
 pois ouvia falar de muitos casos de golpes on-line, mas agora não vivo sem (a internet)'

Mesmo aposentado, Roberto não parou de trabalhar. Segundo a
mulher dele, Dolores, a atualização constante o mantém confiante

Saúde
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Nunca a odontologia esteve tão ligada à estética 
como na atualidade. Dentes brancos, alinhados, 
sorriso agradável... tudo isso tem sido objeto de 

desejo de mais e mais brasileiros. "De cada dez pacientes 
que nos procuram, sete buscam algum procedimento esté-
tico", afirma o implantodontista Marcelo Lips, do Rio de 
Janeiro, pós graduado em prótese dentária. Ainda segundo 
ele, nos últimos dois anos o número de clientes em busca 
de tratamentos na área da estética cresceu 50%. "A cada dia 
há uma novidade menos invasiva e mais acessível que enco-
raja as pessoas na busca por um sorriso mais harmonioso", 
explica.       

Uma dessas novidades é a chamada lente de contato 
dental, tecnologia que utiliza as conhecidas facetas de por-
celana, porém mais finas que as anteriores. "Essas novas 
facetas são mais discretas que as tradicionais e não pedem 
um desgaste maior do dente", afirma Marcelo Lips, lem-
brando que a porcelana já faz parte da rotina dos dentistas, 
pois há anos é utilizada na confecção de coroas e facetas. 
"E com a valorização atual da estética a procura por materi-
ais sem metal para readequar o sorriso se tornou enorme. 
As pessoas querem cada vez mais naturalidade com resis-
tência. E é isso que promete a lente odontológica. Elas são 

finas lâminas de porcelana de aproximadamente 0,2 mm de 
espessura, cimentadas sobre a superfície do dente com a 
finalidade de recobri-los, corrigindo áreas amareladas, 
com manchas, dentes levemente desalinhados e com alte-
rações de forma ou separados”, explica. 

Para ele,  o material oferece personalização adequada a 

cada caso. "Ninguém tem a boca igual a de outra pessoa. 
Por isso cada necessidade pede uma atuação diferente. 
Forma, cor e beleza são perfeitamente ajustadas com o uso 
dessa tecnologia", explica.      

Pensando nessas necessidades específicas o especialis-
ta lançou um programa de função e estética, que resume o 
que um paciente espera obter quando procura um serviço 
odontológico e o coloca em condições de normalidade 
quando requisitado por todas as outras áreas de saúde. “É 
um grupo de profissionais trabalhando juntos pelo bem 
total do paciente“, conta.      

 Segundo o especialista é preciso visualizar o paciente 
como um todo e essa foi uma das mais importantes modifi-
cações do setor. "Atendendo o paciente de forma completa 
o cirurgião dentista se torna apto a prevenir e tratar tudo o 
que é de sua competência e, além disso, indicar outros tra-
tamentos que fogem de sua alçada".

Lips afirma que atualmente todos os profissionais de 
saúde referenciam pacientes para os cirurgiões dentistas 
pedindo opiniões, sugerindo avaliações e tratamentos para 
a melhora de sua condição de saúde nos diferentes órgãos e 
sistemas, melhorando sua condição geral. "Estamos prepa-
rados para também ter uma ação macro em nossas condu-
tas clínicas, atendendo expectativa de tais comportamen-
tos", completa.  

Fonte: Jornal do Brasil

Dr. Marcelo Lips

Apesar de a maioria das pessoas acreditar que o 
cigarro reduz a ansiedade, fumar na verdade só 
piora a saúde mental

O cigarro está ligado à sensação de bem-estar para 
o fumante. E essa afirmação está tão bem estabeleci-
da, que fica difícil acreditar quando surge um estudo 
relacionando o cigarro a mais casos de ansiedade e 
depressão. E foi justamente isso que um estudo 
recente da University College London e da British 
Heart Foundation, divulgado em março de 2015 com-
provou. Ao analisar 6.500, fumantes ou não fuman-
tes, perceberam que os fumantes tinham 70% mais 
chances de terem esses problemas.

Mas por que fumar pode estar relacionado com 
maior ansiedade e depressão? As explicações são por 
um lado científicas e vamos fazê-las em duas etapas:

1. A nicotina se liga a receptores cerebrais relacio-
nados à dopamina

2. Quando há esta ligação, existe liberação de dopa-
mina no cérebro e consequente sensação de bem estar

3. Quando acaba o efeito da nicotina, há diminui-
ção da liberação da dopamina, diminuição da sensa-
ção de bem estar

4. Com a diminuição da sensação de bem estar vai 
ser produzida uma sensação de ansiedade em relação 
a mais liberação de dopamina, e isto significa fumar o 
próximo cigarro.

Por este mecanismo podemos explicar tanto a ansi-
edade como a dependência causada pela nicotina 
presente no cigarro.

Além do aspecto bioquímico exposto, existe todo 
o contexto comportamental do hábito adquirido. Exis-
tem associações que o ser humano faz com substânci-

as, alimentos, comportamentos e com o cigarro não é 
diferente. Algumas pessoas frente à ansiedade "ata-
cam a geladeira", ou se sentem compelidos a come-
rem doce; outros imediatamente acendem o cigarro, 
como se isto diminuísse a ansiedade. Nenhum destes 
métodos diminui a ansiedade. Pode trazer um alívio a 
curtíssimo prazo, e um prejuízo enorme a médio e 
longo prazo.

Para explicarmos a relação do cigarro com a 
depressão, voltaremos ao modelo bioquímico. Vocês 
se lembram daquela propaganda, que, aliás, hoje em 
dia é muito atual "água: sabendo usar não vai fal-
tar...". Pois bem, o fumante vai causando um desgaste 
excessivo de dopamina. A cada cigarro, a cada maço 
fumado, são muitas reservas dessa substância que 
vão sendo gastas. Vai chegar um momento que a "ma-
téria-prima" acaba. A dopamina é uma das substânci-
as químicas cerebrais muito importantes, entre outras 
funções, na depressão. A falta de dopamina pode pro-
duzir um quadro de depressão apática bastante grave.

Relação entre cigarro e estresse
A afirmação de que o cigarro reduz o estresse tam-

bém é falsa. Na verdade, ocorre o contrário. Vamos 
lembra que o estresse é submeter qualquer material 
ao seu ponto máximo de esforço ou tensão. No caso 
do organismo humano, diversos órgãos estão subme-
tidos a este estado de tensão muito elevado. Um dos 
órgãos ou aparelhos mais prejudicados no estado de 
tensão é justamente o aparelho cardiovascular, pois a 
tensão não acomete somente os músculos, mas tam-
bém as artérias. Se somarmos estas artérias que já 
estão contraídas pela tensão advinda do estresse a 

uma maior contração devida à ação da nicotina, já que 
a nicotina é um potente vasoconstritor (contrai as 
artérias), vamos entender a razão de muitos fumantes 
estressados, inclusive jovens, apresentarem cada vez 
mais mortes devido a infartes cardíacos.

Além disso, o cigarro prejudica a saúde mental de 
outras formas. De uma maneira geral, o cigarro acaba 
prejudicando ao longo dos anos toda a micro-
irrigação cerebral, e desta forma, predispõe a uma 
maior possibilidade de quadros pré-demenciais e 
demenciais relacionados a problemas vasculares. 
Ainda temos prejuízos mais precoces como tontura, 
dor de cabeça, dificuldade de concentração, altera-
ções do apetite, alterações do sono, irritabilidade...

Ansiedade ao parar de fumar
Mas muitas pessoas podem evitar parar de fumar, 

devido a ansiedade que esse processo causa. Sim, ela 
existe. Mas, na realidade, ela é temporária. Uma das 
atitudes mais difíceis de se tomar é a de parar de 
fumar. A pessoa que decidiu precisa estar convicta de 
sua decisão, e na maioria das vezes precisará de ajuda 
de especialistas.

Vou explicar a razão da dificuldade: quando existe 
a redução da nicotina no cérebro, haverá a diminuição 
de dopamina, e com a redução de dopamina haverá o 
desejo intenso de fumar para se obter mais nicotina e 
levar ao cérebro a sensação de bem estar. Isto gera um 
circulo vicioso! Na falta de cigarro por um tempo 
mais prolongado, a pessoa irá sentir sinais de absti-
nência e daí virá a dependência física e psíquica.

Para piorar, em muitos existe um prazer real em 
fumar e diversas situações que são reforçadoras do 
hábito do cigarro: um cafezinho, após uma refeição, 
após uma bebida, e tantas outras. Diria que a ansieda-
de acompanhará todo o processo de "parar de fumar", 
mas a liberdade da nicotina é incomparável a essa 
ansiedade temporária do processo de largar o tabaco.

Fonte: Minha Vida

Dr. Persio Ribeiro Gomes de Deus
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É
 uma prática costumeira largamente utilizada a de 
fazer uso de símbolos como sinal da existência de 
alguma coisa. Esta criatividade nasceu bem antes da 
invenção da escrita, sendo utilizada ao longo de todo 

esse tempo como meio de comunicação entre as pessoas e 
os segmentos que as representam, estando neste contexto 
os maçons e a maçonaria. 

Os emblemas da mortalidade (esqueleto completo, ou 
um crânio sozinho, ossos humanos, esquife, frases alusivas 
etc.) passaram a incorporar a simbologia maçônica a partir 
do instante em que a maçonaria admitiu a espiritualidade 
como um de seus princípios universais. Por 
representar esse princípio a crença na continu-
ação da vida em outro plano após o seu fim na 
dimensão material em que nos encontramos, o 
caso se desdobra resultando na necessidade de 
se fazer com que a morte, por se tratar de fato 
real, imprevisível, inevitável e irreversível, 
pela sua relevante expressão no campo da espi-
ritualidade, não seja esquecida. 

Esses emblemas, em tempos distantes, 
tinham também um significado ameaçador 
servindo de terrível aviso sobre funestas conse-
qüências a que ficaria exposto o membro trai-
dor da Ordem Maçônica. Porém, quanto a este 
sentido, tais emblemas perderam seu caráter 
intimidativo e hoje em dia não passam daquilo 
que realmente são, apenas símbolos. 

Bem, mas o que restou aos maçons, de valor 
simbólico, em tais emblemas? A crença em um 
Ser Supremo, criador do Universo, a admissão, 
como verdadeira, da existência do espírito, 
sendo a vida e a morte causas motivadoras 
dessa fé, entre outras circunstâncias. 

Tem-se o valor da vida como não menos 
importante do que o da morte porque é no 
período da vida material que se estabelece o 
grau de maior relevância no relacionamento entre criatura e 
Criador quando a criatura deve entender que o espaço tem-
poral de sua existência na vida terrena representa apenas 
uma passagem, uma jornada repleta de provações durante a 
qual terá que se manter sempre cônscia de seus deveres 
para com Deus, relegando o mal, o erro e os vícios, amando 
o próximo para, desta feita, encontrar-se incorrupta no dia 
de sua morte o que, se de fato acontecer, valerá a salvação 
do seu espírito.  

Já a morte tem valor distinto daquele que representa a 
vida, porque ela põe fim à existência física, em cujo instan-
te a vida espiritual muda de plano indo para outra dimensão 
que pode ser superior ou inferior.

  Enquanto que para os cristãos e espiritualistas a vida 
não termina com a morte física, para a ciência, a morte é a 
falência completa e definitiva do sistema vital, o fim da 
matéria que era viva, dela nada mais remanescendo, salvos 
os fragmentos inertes de sua própria composição. 

Muitos, levados pela fé ante as evidências terrenas de 
um Poder Criador, outros, pelo assombro da morte ou por 

sua rejeição face ao insondável mistério que a envolve, 
admitem a existência física humana como obra da vontade 
de Deus sendo esta a Ele permanentemente ligada por uma 
energia sobrenatural, imorredoura, denominada de espíri-
to.  

Para os que tomam como verdadeira essa linha de enten-
dimento, a vida se compõe de duas partes e somente uma 
delas, a material, que se constitui do corpo físico, visível, 
sensível e perceptível é mortal. Como todos nós sabemos, 
ela compreende o período que se inicia no momento da 
concepção uterina e dura até o instante em que ocorre sua 
falência completa, a consumação da morte.  Enquanto que 
a outra, a não material é imortal. Ela se compõe do espírito, 
entidade que, embora subsista de modo independente, é 
gregária da parte física, sendo invisível, perceptível, 
porém, intocável. 

Diante da realidade da morte, todos nós somos levados a 
admiti-la e embora não conhecendo o porquê de sua impe-
tuosidade, temos que aceitá-la seja de que forma for. Mas, 
seguramente, pelos exemplos que são colocados à nossa 

frente, sabemos perfeitamente que fenômeno é esse e do 
que o mesmo se trata, ou seja, é uma experiência humana 
assustadora, dolorosa e incomparável; um fenômeno inevi-
tável cercado de mistérios, que desperta medo e apreensão. 
Por isso é que muitos, ao chegarem ao final de suas vidas, 
reagem implorando para não os deixarem morrer. 

Todavia, se a morte se cerca de tanta importância quanto 
ao seu significado, qual seria então o verdadeiro sentido da 
vida? Materialmente, pode-se afirmar que ele seria o alcan-
ce das realizações pessoais, da paz, do amor, da felicidade, 
da concretização dos sonhos, da carreira profissional, da 
família, da riqueza, do poder, da sabedoria, enfim, de todos 
os desejos. 

Mas ainda que todos os desejos do mundo venham a ser 
conquistados, sabe-se que estes continuarão sendo insufici-
entes para a realização da satisfação plena. Depois de todas 
as conquistas almejadas ficará sempre um inexplicável 
vazio a denunciar que o sentido da vida não se resume 
somente nas realizações. Para os que crêem na existência 
do espírito, esse espaço não preenchido é o do sentido da 

vida espiritual, que é a relação com Deus, no arrependi-
mento sincero dos erros, na prática do bem e na comunhão 
com Ele até mesmo após a morte física. 

Pelas procedentes razões que levaram a maçonaria a se 
declarar como instituição espiritualista, a morte para os 
maçons não poderia, e nem pode, ser admitida de outra 
forma (dada a aceitação da existência do espírito) senão 
como um natural processo do fim da vida material e o pros-
seguimento da vida não material em outro plano ao qual, 
maçonicamente, costuma-se referir como “Oriente Eter-
no”. Os emblemas da mortalidade servem para alertá-los e 
lembrá-los de que o tempo perdido não se recupera e adver-
ti-los sobre a brevidade da vida terrena, abrindo-lhes os 
olhos para enxergarem claramente que o espaço temporal 
dado a cada um é realmente muito curto e que, por isso mes-
mo, deve ser aproveitado, dia após dia, na construção do 
caminho do bem para não serem surpreendidos. 

Esse alerta, sabidamente não é de autoria maçônica. Ele 
existe desde os tempos da sabedoria profética responsável 
pelo surgimento da Bíblia Sagrada. Naquele monumental 
histórico religioso da humanidade, que faz alusões à morte 
em inúmeras passagens, há um registro que guarda estreita 
sintonia com o que nos representam os emblemas da morta-
lidade: “Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a 
hora. (Mt. 25,13)”.

De fato, em nossa caminhada pela jornada da vida não 
temos como evitar as travessias difíceis onde 
as vicissitudes surgem de várias formas, 
transtornando-nos, causando-nos desgastes 
no equilíbrio emocional, alterando a nossa 
maneira de agir frente ao nosso semelhante e, 
alternando-se com outras travessias de bons 
momentos carregados de felicidade, o que 
nos envolve de tal maneira que sequer nos 
deixa lembrar de que o nosso tempo de vida é 
por demais breve e que o seu fim pode aconte-
cer quando menos se espera. 

Embora nós, cristãos e espiritualistas, 
ostentemos a crença de que o progresso espi-
ritual ou a salvação do espírito só será possí-
vel mediante o cumprimento dos nossos deve-
res para com Deus e o cultivo do amor ao pró-
ximo, as circunstâncias e os fatos que nos 
envolvem no dia a dia nos fazem esquecer de 
que pelo menos uma pequena parte do nosso 
precioso tempo não devesse ter outra destina-
ção senão à da prática constante da caridade e 
da filantropia, que se traduzem no socorro às 
viúvas e órfãos e no auxílio aos necessitados, 
e que, sem um alerta para abrir-nos os olhos, 
pode ser que no final de nossas vidas ocorra o 
inesperado, ou seja, as realizações no campo 

da virtude apresentarem-se anuladas pelo que deixamos de 
fazer ou pelos erros por nós cometidos o que, acredita-se, 
condenará o espírito, tirando-lhe a possibilidade de alcan-
çar um estágio de vida melhor. Aí, ao percebermos que o 
nosso tempo já se foi, de nada adiantará o arrependimento e 
só nos restará chorarmos e ranger os dentes (Lc 13,28). 

Então, como se nota, para a Ordem Maçônica, o tempo 
de vida de cada um de nós é admitido como sendo uma gran-
de e, quem sabe, única oportunidade que deve ser aprovei-
tada pelo corpo físico no sentido de ajudar o espírito a apro-
ximar-se mais de Deus, sendo esta a preocupação que a leva 
a recomendar aos seus adeptos a aceitação e o cumprimento 
dos deveres do homem para com o Criador, assim como o 
amor que cada um deve ter pelos seus semelhantes através 
do exercício sincero, verdadeiro e constante da caridade. 

Ir\Anestor Porfírio da Silva
 Membro Ativo da ARLS Adelino Ferreira Machado

Or\ de Hidrolândia – Goiás
Conselheiro do Grande Oriente do Brasil/Goiás

Ir\ Anestor Porfírio da Silva
Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO

OS EMBLEMAS DA MORTALIDADE
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D
entre as personalidades que protagonizaram 
este interessante capítulo de nossa história, que 
ao lado da “Questão Militar” e da “Questão 

Social ou Abolicionista” foram as grandes causas da 
derrocada do governo imperial, destaca-se a figura do 
Vigário Bartolomeu da Rocha Fagundes. 

Nascido em 8 de setembro de 1.815 em Vila-Flor, 
vilarejo do município de Canguaretama no Rio Grande 
do Norte, foi criado em Natal, pois sua família mudou-
se muito cedo para a capital, devido aos negócios do 
pai. Este senhor, também chamado Bartolomeu, era 
Maçom regular. Membro da Loja “Sigilo Natalense”, 
tinha o nome simbólico de Talleyrand, e incentivava o 
filho a ler tudo que estava ao seu alcance. Sua mãe, 
Florência Gomes de Jesus Fagundes, o educava com 
grande rigor e disciplina. Estes fatores explicam o cará-
ter íntegro, guerreiro e de bons costumes que viria a 
manifestar no futuro.

Após terminar o curso primário, matriculou-se no 
Seminário de Olinda, que era o grande centro de for-
mação cultural e intelectual da época, naquela região. 
A ênfase nos ensinamentos com base humanística, 
ministrados nesta instituição, iriam influenciar suas 
idéias de maneira marcante ao longo de toda sua vida. 
Aos 24 anos de idade, em 1.839, recebeu o sacramento 
da Ordenação, pelas mãos do Bispo de Olinda, Dom 
João da Purificação Marques Perdigão. A Diocese de 
Olinda englobava a província do Rio Grande do Norte 
neste período. Sagrou-se Vigário da Paróquia de Vila-
Flor, chamada Nossa Senhora do Desterro , que depois 
passou a ser denominada Freguesia de Nossa Senhora 
da Apresentação. Sua primeira missa foi celebrada em 
06 de Janeiro, dia de Reis.

Era extremamente bem conceituado na comunida-
de, pelo seu espírito incansável de defesa dos menos 
favorecidos, além de sua capacidade ímpar de lideran-
ça na condução de inúmeras iniciativas filantrópicas. 
Ficou conhecido como um legítimo pastor de almas, na 
acepção mais sagrada e virtuosa do termo. Tinha mar-
cante influência social e freqüentava todos os lares da 
cidade, orientando os fiéis nas questões mundanas e 
espirituais. Também atuava como professor e mestre, 
alfabetizando os mais humildes e trazendo cultura e 
informações em suas preleções. Como era um grande 
orador, agregava multidões. Suas falas se tornaram 
famosas e uma referência na sociedade local. Exercia 
atividade político-partidária, tendo ingressado no Par-
tido Liberal, onde foi líder destacado. 

Como conseqüência natural deste perfil, acabou se 
iniciando nos mistérios da Arte Real na Loja Simbólica 
“Conciliação”, da cidade de Recife. Em seguida se 
transferiu para a Loja Simbólica “Sigilo Natalense”, a 
mesma de seu pai, no oriente de Natal. Adotou o signi-
ficativo apelido de Guilherme Tell. Rapidamente gal-
gou os degraus da escada de Jacó, sendo nomeado 1º 

Vigilante em pouco tempo. 
Em 1.867, com a fundação da Loja Simbólica “21 

de Março”, foi eleito seu primeiro Venerável-Mestre. 
Foi seguidamente reconduzido ao cargo, por dez anos. 
Infelizmente passou ao Oriente Eterno em 2 de 
Novembro de 1.877, com apenas 62 anos de idade, em 
meio a uma profícua e reta carreira entre Colunas.

Os caminhos do obreiro e do religioso estavam em 
total harmonia, até se cruzarem com a bruta realidade 
das relações entre Estado e Igreja, no auge da “Questão 
Religiosa”. O Vigário Bartolomeu foi convocado à 
Olinda, com urgência. Viajando 300 km a cavalo, foi 
recebido pelo Bispo Dom Vital Maria Gonçalves de 
Oliveira que, educadamente, determinou que ele aban-
donasse imediatamente a Maçonaria. A sanção previs-
ta na encíclica do Papa Pio IX, Quanta Pura, Syllabus 
Errors, seria aplicada de forma impiedosa no caso de 
desobediência. Como citado anteriormente, esta bula 
determinava, dentre outras medidas, que era proibida a 
filiação dos membros da hierarquia do clero à Sublime 
Ordem. Nosso Irmão, em presença de seu superior, que 
detinha imenso poder e prestígio, manifestou de forma 
inequívoca seu descontentamento com tal medida, e já 
adianta que dificilmente poderia cumprir este manda-
mento, uma vez que se baseava exclusivamente na 
materialidade das leis canônicas. Defendeu a compati-
bilidade entre as condutas cristã e maçônica, apesar 
das normas existentes. Em seguida, foi-se embora da 
mesma forma que tinha chegado.

Regressando à Natal, foi recebido como verdadeiro 
herói pelos Irmãos de sua Loja. Imediatamente presi-
diu uma memorável Sessão, fato que chegou ao conhe-

cimento de Dom Vital, que ficou enfurecido. Interpre-
tando esta atitude como uma terrível afronta às suas 
ordens, o Bispo ameaçava caçar os direitos eclesiásti-
cos do “rebelde”, remetendo um ofício no qual mani-
festava o ultimato final. Neste documento exigia que, 
além de abandonar as Colunas de Salomão formal-
mente, deveria o obreiro divulgar este fato em toda 
imprensa local, através de nota oficial nos jornais. 

A resposta do Vigário Bartolomeu, com grande 
veemência e firmeza de opinião, veio na forma da carta 
abaixo transcrita, encaminhada ao seu superior:

“Exmo e Reverendíssimo Sr, Dom Vital Maria 
Gonçalves de Oliveira.

Assunto: respondendo ao ofício que me dirigiu, 
determinando que eu declarasse aos jornais que não 
pertenço mais à Maçonaria.

Permita V Exa Revera que, como todo respeito que 
devo ao meu Prelado, lhe fale que a dignidade que 
todo homem de bem deve a todo transe procurar man-
ter e o juramento que espontaneamente prestei quan-
do fiu admitido àquela associação, me impedem de 
fazer a declaração ordenada por V Exa Reva. Uma 
semelhante declaração importa numa abjuração ou 
perjúrio, e não há que ser no último quartel de minha 
vida que eu hei de cometer um perjúrio, muito princi-
palmente contra uma associação cujos fins humani-
tários são de sobejo conhecimento. Quando confe-
rencei com V Exa Reva, que tenho 34 anos de vida 
pública, a qual considerava sem manchas, graças à 
Divina Misericórdia, não poderia, sem quebra de 
minha dignidade pessoal e sem lançar uma nódoa em 
minha reputação de homem de bem, abjurar da Maço-
naria. Portanto , pretendo continuar em meu propó-
sito, sem querer desobedecer às ordens de meu Prela-
do, a quem atribuo todo respeito e acatamento.

In Christus Jesus, Pe Bartolomeu Fagundes” 
Nexte texto singelo se resume todo amor e respeito 

que um legítimo obreiro pode manifestar por nossa 
Arte Real. Não deixa dúvidas: jamais nosso poderoso 
Irmão iria virar as costas à Loja. Estava disposto a 
pagar o preço por sua honrada postura. Dom Vital, 
então, cumpriu as ameaças. O Vigário Bartolomeu teve 
suas ordens e obrigações suspensas, apenas por ser ao 
mesmo tempo Padre e Maçom, uma vez que se recusou 
terminantemente a abandonar as Colunas de Hiram.

Mesmo afastado das funções eclesiásticas, nosso 
Irmão manteve sua atuação social e filantrópica na 
comunidade. As pessoas continuavam respeitando e 
dignificando sua conduta reta e iluminada, mesmo 
sabendo que não se alinhava, administrativamente, à 
Santa Sé. Jamais foi considerado um pecador ou here-
ge, como poderia se esperar em um caso desta nature-
za. Sua voz e sua alma continuaram brilhando no árido 
agreste. 

Por Ir:. Carlos Alberto Carvalho Pires, M:.M :.
A:.R:.L:.S:. Acácia de Jaú – 308 Or:. de Jaú - SP, 

Fonte: Maçonaria.net

Maçons Famosos
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A Maçonaria está dividida entre os que se confor-
mam com as coisas do jeito que estão, e os não 
conformistas. Sabemos que os que se sujeitam, 

os resignados, jamais se comprometem publicamente 
ou ousam perguntar o porquê das coisas. Daí, chegamos 
à conclusão de que toda mudança e progresso em nossos 
estudos depende dos que fazem as perguntas certas e se 
dispõem a enfrentar as transformações.

O Universo não é estático; nosso planeta, a natureza 
que nos cerca ‒ e mesmo nosso corpo e mente ‒ estão 
em constante mutação. Por que haveria de ser diferente 
com a Maçonaria, entidade progressista que se propõe a 
“combater a ignorância em todas as suas modalida-
des... ser um sistema e uma escola não só de Moral, 
como de filosofia social e espiritual, não impondo 
nenhum limite à livre investigação da Verdade?”

Por acaso nossa Sublime Ordem, em pleno Século 
XXI, deveria  permanecer engessada pelos métodos dos 
séculos anteriores? Preservada a essência dos nossos 
trabalhos, o sistema iniciático e os objetivos, nada impe-
de que os métodos de estudo, nossa legislação e nossos 
foros sejam arejados pelo esclarecimento alcançado em 
mais de 500 anos de história tradicional. De outra for-
ma, permaneceríamos os mesmos homens do Século 
XVIII, tentando "reinventar a roda", ou com ideias e 
projetos remanescentes de remotas superstições incuti-
das nos pedreiros do antigo Egito ou fórmulas mágicas 
da Idade Média.

Os que se conformam com crendices dirão que nada 
pode evoluir nesse campo, alegando “tradição históri-
ca”. Mas são eles mesmos que se recusam a estudar a 
História e as tradições, buscando viver na zona de con-
forto, batendo malhete até o final de suas vidas.

Nem o famígero Landmark nº 25 exige tanta rigidez 
ou impede mudanças que atendam ao progresso; ele 
ordena simplesmente o seguinte:

"Landmark Vigésimo Quinto: Que esses Landmarks 
nunca possam ser mudados". ("That these Landmarks 
can never be changed".)

A cláusula pétrea aqui expressa não diz que "a Maço-
naria não possa sofrer variações no tempo ou progre-
dir", desde que ‒ salvo melhor entendimento ‒ a 
ESSÊNCIA SEJA MANTIDA. Se fosse diferente, não 
poderíamos usar computador e editores eletrônicos de 
texto para redigir atas nas sessões ‒ teríamos que nos 
virar com um pena de ganso e um tinteiro com tinta vege-
tal; não usaríamos lâmpadas elétricas nem condiciona-
dores de ar nos Templos; as velas teriam que ser obriga-
toriamente de cera de abelha... os malditos celulares 
ligados então!! nem pensar ‒ tocando durante as Ses-
sões ritualísticas ou mesmo cerimoniais fúnebres maçô-
nicas. Todos teriam que acompanhar o ritual ("Atenção 
meus Irmãos!") e não ficariam babando em cima de 
IPads a enviar mensagens estúpidas pelo WhatsApp.

Vejam como tudo mudou... por que não as mudanças 
que atenderiam as necessidades do homem moderno em 
sua EVOLUÇÃO?

Desconfio (e vocês também desconfiam) que a res-
posta está no interesse que têm os pseudo-gurus incapa-
zes de apresentar as coisas de forma clara ‒ porque não 
querem, ou porque não entendem do assunto.

A questão dos RITOS e dos RITUAIS, por exemplo: 
em todos os países do mundo os maçons entendem 
como isso funciona; só no Brasil, a mentalidade coloni-
al e a manutenção dos feudos ou tribos maçônicos 
comandados por murumuxauas tupiniquins, ainda impe-
de que se estude o assunto com seriedade e respeito para 
com a inteligência dos Irmãos.

    Ainda discutem, como comadres no fundo do quin-
tal, os fatos de 1927, quando o Supremo Conselho do 

Grau 33 legou às recém criadas Grandes Lojas, rituais 
padronizados do Simbolismo, providenciados pelo 
Soberano Grande Comendador, Irmão Mário Behring. 
Querelas intermináveis e exumação de defuntos tentam 
"demonstrar" que Mário Behring inventou os rituais 
simbólicos legados às Grandes Lojas juntamente com 
as Cartas Constitutivas. Esquecem ou ignoram esses 
doutores que:

1) O nascimento de uma Potência depende de ela ser 
criada por três ou mais Lojas Regulares, etc... etc... e 
que receba autoridade de uma outra Potencia (no caso, o 
Supremo Conselho que assim agiu em 1927 e nos anos 
seguintes);

2) Rituais não nascem em árvores, não são produtos 
naturais da flora e, portanto, carecem de ser escritos por 
alguém a partir de determinado momento. Foi o que fez 
Thomas Smith Webb (1771-1819), fundador e pai do 
York americano; o mesmo se deu em  1743 e 1813 quan-
do os dignos e virtuosos ingleses tiveram que criar os 
rituais de Emulação para por fim às brigas dentro da 
Grande Loja da Inglaterra, dividindo a Potência que só 
mais tarde foi apaziguada com o nome de Grande Loja 
UNIDA da Inglaterra; foi o que fez Friedrich Ulrich 
Ludwig Schröder (1744-1816), pai e fundador do Rito 
Schröder. A mesmíssima coisa se deu com o nascimento 
do Rito Brasileiro em 1914, no Grande Oriente do Bra-
sil, pelos sapientes Irmãos José Joaquim do Rego Bar-
ros, Lauro Nina Sodré e Silva, entre outros que escreve-
ram os rituais, inclusive com a presença e apoio do pró-
prio Irmão Mário Marinho de Carvalho Behring que lá 
estava.

Pergunto: os rituais que usamos hoje nos Graus de 
Aprendiz, Companheiro e Mestre ‒ e que trazem estam-
pado nas capas os dizeres "Rito Escocês Antigo e Acei-
to" ‒ são os mesmos concebidos na prática em 1660, na 
Escócia, e constituídos na França, em 1776 pelos parti-
dários dos Stuarts? Faço a pergunta para todas as Potên-
cias que usam este simbolismo: são os mesmos rituais 
escoceses de Charleston? Então,   por que cada Potên-

cia brasileira tem o "seu" próprio escocês?
Os rituais padronizados do Simbolismo que Mário 

Behring oficializou e registrou na Biblioteca Nacional, 
levavam o frontispício lógico de "Rito Escocês Antigo e 
Aceito", pois ele era o Soberano Grande Comendador 
do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito 
no Brasil e proprietário legal desses textos (registrados 
até hoje na Biblioteca Nacional como foi feito em outra 
Potência, mais recentemente).

Em 1927, a não ser o rádio e o cinema, o lazer das 
elites era preenchido com a conversação e a leitura. Por 
consequência, os maçons dispunham de mais tempo 
para analisarem os textos ritualísticos e não precisavam 
do excesso de orientações e entrelinhas como se faz 
atualmente. Nem ficavam cometendo os mesmos erros 
durante décadas. Discutia-se menos sobre as festivas, 
dia disso e dia daquilo... e empenhavam mais tempo no 
estudo e na prática da Maçonaria conforme seus objeti-
vos fundamentais.

Mas à medida que a Maçonaria foi indevidamente 
“apoderada” pelas interpretações equivocadas do ocul-
tismo e do sincretismo religioso, foi preciso explicar 
tudo de novo para que os rituais e o Templo não se trans-
formassem numa nova religião ou num sistema de cren-
dices. Daí as constantes revisões que periodicamente 
acrescentaram ou excluíram centenas de penduricalhos 
– tanto nos textos como na decoração dos Templos.

Todos vocês sabem que, entre nós ‒ seja no mundo 
da política profana ou no âmbito das associações de 
quaisquer naturezas ‒ o poder é preservado mantendo-
se as bases na ignorância das leis e dos estudos inerentes 
às instituições às quais pertencem e custeiam. Então, aí 
vai: só poderemos servir bem à nossa Ordem e alcançar-
mos o aperfeiçoamento, SE CONHECERMOS A 
ORDEM MAÇÔNICA! E certamente evitaremos os 
enormes sacrifícios e contendas que preenchem nossas 
vidas nas Lojas e fora delas.

Hoje somos maiores em tamanho, mas menores em 
conhecimento ‒ esta é a triste verdade que temos o 
dever de modificar.

*O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável 

Mestre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas  
“Quatuor Coronati, Pedro Campos de Miranda”, 

jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de Minas 
Gerais.

Ritos e Rituais: o inquietante
porquê das coisas

*Ir\ José Maurício Guimarães
Advogado e Palestrante

Or\ de Belo Horizonte-MG
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S
er cidadão significa envolver-se na vida comu-
nitária e de suas instituições. O melhor cidadão 
é aquele que pode ser útil aos seus semelhan-

tes. Neste artigo falo de Rômulo Rocha, nascido na 
cidade de Pires do Rio, Goiás, em 3 de outubro de 
1937, filho de Nazareno Rocha e Cecília Nogueira 
Rocha. Seu pai dedicou sua vida a profissão de ferro-
viário, nomeado que foi em 1922, como praticante de 
telégrafo, por ato do presidente Getúlio Vargas.

Rômulo Rocha seguiu os passos do seu progenitor 
na Estrada de Ferro Goiás, admitido em 1951 em Uru-
taí, como aprendiz de telégrafo, permanecendo em 
atividade intensa 32 anos, dois meses e vinte oito 
dias. Como chefe passou profissionalmente pelas 
estações goianas de Urutaí, Ipameri, Pires do Rio, 
Vianópolis e Leopoldo de Bulhões. Em empresas 
particulares prestou serviços por mais 28 anos, após 
aposentar-se com pequeno vencimento, para comple-
tar a necessidade de subsistência. 

Teve dois objetivos na vida, muito bem alcança-
dos. Ser bom e responsável ferroviário e maçom iden-
tificado com causas sociais e beneficentes, como 
apoio e encaminhamento de pessoas a instituições de 
saude e especialmente na busca vitoriosa de centenas 
de doadores de sangue, para aqueles que necessita-
vam.

Constantemente usa com altivez, patriotismo e 
orgulho um boné com as cores do Exército, nele 
encravado um boton do Brasão da República, presen-
teado que lhe foi pelo General Rossi, comandante do 
Batalhão Mauá, em homenagem na cidade de Ara-
guari, Minas Gerais.

Lembra de vários acontecimentos como ferroviá-
rio. Um deles marcante em sua memória, ocorrido em 
1961, na estação de Leopoldo de Bulhões, quando em 
uma manobra, o trem que comportava 14 vagões, 
nele foram colocados 15. O último se desprendeu das 
rodas e entrou com o caixote em sua casa, pois residia 

na estação. O muro foi derrubado e o vagão parou 
encostado nas camas dos seus filhos. O maquinista 
foi suspenso por 30 dias. Naquele momento, como 
cristão evangélico, desde 1956, hoje integrante da 
Igreja Luz Para os Povos, de joelhos agradeceu a 
Deus e sentiu que a sua missão seria longa.

Tem em seu pai, Nazareno Rocha, o seu guia ori-
entador, que sempre lhe dizia para nunca aceitar pro-
posta desonesta, que marcasse a sua vida com humil-
dade e boa prestação de serviços e que não fosse por-
tador de nenhum vício, especialmente, bebida alcóo-
lica e cigarro. Seu pai aposentou-se em 1958 e faleceu 
em 1970.

Tem muito orgulho de, embora com parcos venci-
mentos, ao lado de sua querida Elza Guimarães 
Rocha, com quem se casou em 1956, ela natural de 
Nova Aurora, Goiás, ter encaminhado bem na vida, 
seus três filhos. Ronaldo, representante comercial em 
Rondônia, Eurli, advogada atuante na Junta Comer-
cial do Estado de Goiás e Elizete, médica radiologista 
e proprietária de uma clínica na cidade de Presidente 
Prudente, São Paulo, casada com um colega de pro-
fissão e já formando uma filha na mesma área. Rômu-
lo Rocha tem 6 netos.

Na maçonaria iniciou em 31 de março de 1962, na 
Loja “União e Concórdia”, de Urutaí, a completar 80 
anos de fundação no próximo dia 11 de julho. Loja 
que seu pai foi fundador e primeiro venerável em 
1935. Atualmente integra o quadro da Loja “Ordem e 
Progresso”, de Goiânia. Foi agraciado com títulos de 
membro honorário de 20 Lojas, do Grande Oriente do 
Estado de Goiás e da Grande Loja Maçônica do Esta-
do de Goiás, identificado como o maior frequentador 
de sessões maçônicas goianas. Chegou a alcançar 
302 frequências em um só ano e três presenças em um 
só dia. Deputado Estadual, cumpre o sétimo manda-
to, totalizando 28 anos no Poder Legislativo Estadual 
Maçônico.

Homenageado com a Comenda da Polícia Militar, 
Medalha Pedro Ludovico Teixeira e Comenda D 
Pedro I, esta a maior condecoração que um maçom do 
Grande Oriente do Brasil pode receber, por ter com-
pletado 50 anos de atividade ininterrupta. Rômulo 
Rocha é muito querido, conhecido em toda maçona-
ria goiana e fora dela, sem dúvida nenhuma um sím-

bolo de dedicação e comprometimento.
Recorda que enquanto morador da estação ferro-

viária de Silvânia, à época, distante 6 quilômetros da 
cidade, ora de bicicleta, ora a pé, não faltava às ses-
sões da Loja “Luz do Oriente”, da Grande Loja Maçô-
nica do Estado de Goiás, apoiando-a em seus primei-
ros anos. Sofreu alguns acidentes em sua caminhada 
maçônica, inclusive, um de grandes proporções, em 
que seu veículo teve perca total e ele nada sofreu. 
Ultimamente teve dois infartos, colocou vários 
stents, mas continua circulando com bom desempe-
nho, presente nas solenidades maçônicas, sempre 
evidenciando a sua marca de declamador, saudando a 
Bandeira do Brasil.

Diz com emoção que não é solitário, mas às vezes 
a tristeza lhe abate, sobretudo, após a ausência física 
de sua esposa Elza Guimarães Rocha, conhecida por 
todos como “Bela”. Este vazio não seria preenchido, 
não fosse a maçonaria, que tem significado mais 
importante em sua existência e que Rômulo revela de 
público nas centenas de vezes em que saúda a Bande-
ira Nacional. 

“Que me tirem a vida, mas não me tirem da maço-
naria!”

O Ir.’. Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral 
Adjunto do Grande Oriente do Brasil

Ferroviário e Maçom: Rômulo Rocha, um bom cidadão
Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

Geral

Por Déo Mário Siqueira

Partiu para um plano superior um cidadão 
desses que desafiava a lógica.

De estatura pouco privilegiada fisicamente sur-
preendia pela grande disponibilidade e prazer na 
convivência com os seus pares. Manso no falar e 
leve no agir, jamais demonstrou qualquer rejeição a 
situações nas quais estivessem envolvidos seres 
vivos, humanos ou não. Quando eu o perscrutava 
sentia que tudo que fazia brilhar de prazer aqueles 
olhos azuis como os do bom Sinatra era a velha e 
generosa VIDA, do afeto estampado no balanço da 
cauda de um simples cão ao abraço grudado de 
peito contra peito, quase deixando-nos sentir o com-
passo de um coração pleno de brandura e afeto para 
com todos que dele tiveram a primazia de se fazer 
próximo.

Fiel aos seus laços de família, jamais negligen-
ciou os demais que sempre o buscavam para extrair 
daquele gigante pequenino bons fluidos, alegria, 
luz, ensinamentos mil através do sorriso franco e 
fácil iluminado pelo olhar do qual às vezes imagi-
návamos ver centelhas de atenção e amor pelo seu 
próximo, ainda que esse próximo ficasse lhe 

pegando no pé com mimosos apelidos que fingia 
não estar gostando só para poder mandar de volta 
algo no clima de forma tal que tudo tendia a termi-
nar em bom humor.

 Hoje estamos órfãos, todos nós que tivemos a 
satisfação de conviver e desfrutar da sua benigna 
amizade desinteressada e plena de amor incondici-
onal aos que ele tanto alento dispensava.

Rosa criou o chavão ”bons não morrem, ficam 
encantados” e nós respeitamos o poeta das gerais, 
terra do nosso grande pequenino mestre, porem 
com todo respeito e admiração ao peso da obra do 
escritor, duvido se entre aqueles que agora, nesse 
instante, teem estilhaçado o coração pela dor da 
perda de um verdadeiro irmão e amigo, o encanta-
mento seja alentador; duvido!!!

Do nosso Cajuzinho, o que queríamos era a per-
manência para minimizar no meio de tanta incerte-
za a certeza da sua meiga e às vezes física ternura, 
gentileza, cumplicidade, compreensão e outros 
adjetivos adverbiados, assim mesmo: exagerada-
mente, na medida certa de sua áura iluminada.

Daremos ao seu frágil corpo um último adeus, 
mas temos a certeza de que vai haver sempre uma 
cadeira vazia em todos os lugares onde você ilumi-
nou e encheu de bondade egregoriana com sua mar-
cante presença.

Descanse em paz, Irmão José Roberto Alves, um 
homem que cresceu da forma que deveríamos cres-
cer todos: na inteligência, na tolerância, na busca 
incessante pelo teor do primeiro e definitivo man-
damento: o primeiro.
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Quando ingressei na sublime ordem, sentado à coluna do 
norte, avistava uma estrela de cinco pontas com a letra G 
em seu centro, buscava compreender seu sentido e por que 

estava situada na coluna do Sul.
Após ser elevado ao grau de companheiro, ainda na primeira 

reunião, o Venerável Mestre da Minha Loj me fez enxergar a 
estrela na sua forma mais perfeita, flamejante. À partir daí come-
cei a buscar seus significados e ensinamentos.

Este trabalho visa abordar a estrela Flamígera entre aspectos 
geométricos, filosóficos e o seu significado mais simples em 
nossa linguagem.

Estrela: Corpo celeste capaz de produzir sua própria luz e 
energia, sendo, por isso, distinguido dos demais planetas.

Flamígera: Aquilo que flameja; que projeta flamas, que 
possui resplandecência e esplendor.

Discussão
Em toda Loja aberta no grau de companheiro maçom, como 

parte do simbolismo do grau, está acesa uma estrela flamejante 
na coluna do sul, acima do segundo Vigilante. Esta possui cinco 
pontas e inserida em seu meio a letra G. 

A estrela Flamígera, ou Flamejante, possui cinco pontas, com 
a vértice virada para cima, que é um sinal benéfico. Poderia citar 
que geometricamente falando trata-se de um pentagrama, para 
nós, companheiros maçons é um símbolo perfeito, pois como 
pode ser visto com mais clareza na imagem abaixo ela possui 

cinco triângulos e um pentágono.
Obs.: é possível se notar o que foi 

dito acima se separar as pontas da 
estrela.

Ou seja, sua numeração represen-
ta todo o grau de companheiro. São 
cinco viagens para se passar de apren-
diz a companheiro. Simbolicamente, 
cada viagem representa um dos nos-

sos sentidos, que são cinco. A bateria do grau são cinco pancadas, 
um companheiro maçom tem cinco anos e em Lj de companheiro 
ficam cinco velas acesas nos castiçais.

Aprendemos ainda em nossa elevação o significado da letra 
G que traduz o nome do criador incriado e Auto Divino, e tam-
bém representa a Geometria, que é a ciência da construção fun-
damentada nas aplicações infinitas do triângulo. 

Conclusão
Em minhas pesquisas encontrei diversas definições para a 

estrela de cinco pontas. Há quem diga que a Estrela de cinco 
pontas ou Pentagrama, simboliza o mundo espiritual, a orienta-
ção e proteção divina dos mortos. Por outro lado, até mesmo as 
cinco chagas de Cristo.

Entretanto para nós maçons a estrela misteriosa, flamígera ou 
flamejante, traduz o fervor entre os irmãos, simboliza o grau de 
companheiro, tendo cinco pontas e Flamejante, forte como o 

fogo sagrado com que nos dotou o GADU e sob cujos raios deve-
mos discernir amar e praticar a verdade, a justiça e a equidade.

Trabalho do Grau de Companheiro Maçom 
Apresentado pelo Ir\Vinícius Bitencourt Bussular da

 ARLS Fraternidade Guanduense Nº 1.396
 Or\ de Baixo Guandú - ES

 Do Grego,  EGREGORIEN ; velar, guardar
A maçonaria, através de ensinamentos e instruções 

constantes, proporciona, a seus membros, condições de se 
manterem férteis, mental e emocionalmente, para o des-
pertar espiritual.  O que é a egregora?

É uma assembleia de personalidades terrestres e espiri-
tuais, constituindo uma unidade hierarquizada e movida 
por um único ideal.  É impulsionada pela energia e atitu-
des, palavras e ações. A egregora maçônica é um campo de 
energia positiva, alimentada pelo trabalho dos iniciados, 
no propósito de perpetuar o ideal de luz e conhecimento, a 
serviço do aperfeiçoamento humano.

Muito se discute se a palavra egrégora  é maçônica ou 
não. Não é maçônica!  É uma palavra que pode ser usada 
em todas as situações onde houver um grupo de pessoas 
reunidas em busca de um objetivo comum. Por exemplo: 
antes do jogo os atletas se reúnem no meio do campo abra-
çados em círculo, pedindo proteção.  Isso é egregora. Quan-
do uma criança  está enferma e os pais se debruçam sobre 
ela no berço  em oração, sem saber,  formam uma egrégora. 

A própria cadeia de união tem algo de  egrégora. A egré-
gora não precisa de ritualização nem de treinamento, ela 
acontece espontaneamente, sem ser percebida, visto que é 
um sentimento interior, como uma oração, podendo ser 
realizada pela união de pessoas, sempre que necessária, 
nos momentos de dificuldade ou de congraçamento espiri-
tual, em busca de alguma graça.

O termo egregora aqui focalizado, faz parte de estudos 
praticados num mundo essencialmente espiritualizado.  
Está no “livro da lei” (a bíblia) “quando dois ou mais, em 
meu nome estiverem reunidos, lá estarei com eles”. 

Como membros atuantes da maçonaria, em seus princí-
pios, pensamentos e prática, somos membros da egregora 
global. 

A maçonaria é mantida por forças cósmicas, superiores 
e espirituais. Há, aí, uma tendência positiva à integração, 
pois a quantidade delas determina e a qualidade culmina 
manifestar a natureza do resultado.

Daí a seriedade, e a solidariedade, que deve existir 
numa sessão maçônica, pois sua abertura, desenvolvimen-

to e fechamento, são contatos com portais sublimes que 
conduzem a planos elevados, que se refletem em todos os 
aspectos de nossa vida, dentro ou fora da loja maçônica. 
Então, quando alguém se liga à ordem, com o coração e 
mente abertos, torna-se parte desta egregora, e, através da 
harmonização, culmina participar do resultado alcançado 
pela consciência, proporcionando contatos às vibrações 
que rodeiam nosso planeta. 

Se um irmão não dá atenção espiritual e material à hie-
rarquia, disciplina e serviço à loja, certamente estará desar-
monizado, e, por sí só, se exclui  da egregora e da ordem 
maçônica. Cada um de nós, em loja, deve fazer um balanço 
para descobrir onde a correção de nossos propósitos se faz 
necessária para o aprimoramento e sintonização de sua 
“pequena egregora”. 

Finalizando, o que vemos, é que sem a presença em loja 
para aprender, sem participar da harmonia e convivência 
com as forças emanadas do grupo de irmãos, não é possível 
o crescimento espiritual de nenhum maçom. 

Não sobrevivem religiões sem fiéis, vida sem agua, ou 
maçom sem sua loja. É bem possível que aquele que não 
tenha sentimento de coletividade, não possa entender a 
egrégora e seus salutares efeitos. Nesse caso é preciso 
maior dedicação e estudo da filosofia maçônica, além da 
meditação sobre as relações mantidas com os seus seme-
lhantes.

 
Por Ir\Laurindo Roberto Gutierrez-  Lojas de 

Pesquisas Maçônicas- Brasil (Londrina-PR) e Chico da 
Botica (P.Alegre-RS)

http://www.malheteshopping.com/index.php
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Certa vez um jornalista brasileiro perguntou ao 
chanceler português Mário Soares o que ele acha-
va da ideia da oposição no governo. Ele respon-

deu prosaicamente: “ora pois, se está no governo então 
não pode ser oposição. “ 

Simples assim. Mas no Brasil as coisas não são tão 
simples. Aqui os princípios mais elementares de lógica 
não funcionam. Aristóteles, se nascesse hoje e viesse 
conhecer o nosso país ficaria louco pois tudo que ele 
pensava a respeito do funcionamento do pensamento 
humano não tem aplicação entre nós. 

Temos atualmente uma presidenta marxista que 
entrega a gestão da economia para um liberal; temos um 
partido que se diz socialista (PSDB) mas privatiza tudo 
que pode e um Partido dos Trabalhadores que beneficia 
bancos, grandes empresas e facilita a rapinagem do país 
por grandes empreiteiras, mas na hora do aperto é justa-
mente o trabalhador que paga a conta. 

Anás e Caifáz, os dois fariseus que condenaram Jesus 
(há quem diga que eram saduceus, mas a diferença entre 
as duas seitas é apenas conceitual, pois segundo se 
deduz das crônicas cristãs, ambas eram tão hipócritas 
quanto os nossos políticos atuais), se dariam bem no 
Brasil e não duvido que ambos conquistariam cadeiras 
no Congresso Nacional (Quem sabe Renan e Cunha não 
sejam reencarnações desses dois?). 

Em poucos países os legisladores são mais hipócritas 
do que no nosso. Criminalizamos o jogo, mas o governo 
fatura bilhões com suas loterias; proibimos os cassinos, 
que empregavam milhares de pessoas, mas permitimos 
bingos e sorteios pelo país afora, para beneficiar igrejas 
e outras instituições. Pessoalmente não vejo nenhuma 
diferença entre uma roleta, uma banca de bacará, uma 
mesa de black jack ou uma máquina caça-níqueis e as 
loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. 
Também não vejo nenhuma diferença entre as antigas 
“zonas” de meretrício que o histriônico Jânio Quadros 
colocou na clandestinidade e as nossas boates de hoje. 
Aliás, como fariseu Jânio dava de dez a zero em Anás e 
Caifáz. 

Talvez farisaísmo seja doença de político. Quem não 
é mentiroso, hipócrita, falso, fatalmente se torna quando 
entra para a política. Thomas Jefferson, dizem os histo-
riadores, enquanto redigia a famosa constituição liberal 
dos Estados Unidos da América, elevando á categoria de 
cláusula pétrea os princípios do Iluminismo ─ Liberda-
de, Igualdade e Fraternidade ─,  comprava escravos  
para sua fazenda produtora de fumo e algodão e dormia 
com as negras, fazendo nelas um monte de filhos bastar-
dos que nunca reconheceu. Igual ao Pelé, aliás, nosso 
ídolo nacional, que nunca foi capaz de reconhecer a filha 
que fez fora dos seus casamentos com mulheres brancas.

Mas é de drogas que se trata este texto. Esse é outro 
assunto que os legisladores no Brasil tratam da forma 
mais hipócrita possível. Pois as drogas alucinógenas, ou 
entorpecentes como queira se chamar, tanto quanto o 
fumo e o álcool ─ produtos tão nocivos quanto elas ─ 
nada mais são que um produto que o mercado deseja. E 
ela só é produzida e posta em circulação porque existe 
uma demanda muito forte por elas. 

Não existem vendedores onde não existem compra-
dores. Em outras palavras, só há oferta onde existe 
demanda. É uma lei básica da ciência econômica. No 
entanto, as autoridades parecem ignorar essa lei e crimi-
nalizam a oferta, ao mesmo tempo em que são tolerantes 
com a demanda. Quer dizer: o vendedor é traficante, 
criminoso; o consumidor é um coitadinho, que precisa 
ser tratado como doente. 

Não dá para entender essa estranha dicotomia. Se 
quisermos ser coerentes nessa questão, penso eu, tería-
mos que atacar nas duas pontas. Aliás, com mais vigor 
até na ponta do consumo, pois é nesta que está o estímu-
lo para a produção e a distribuição de drogas. No entan-
to, até dinheiro do contribuinte é gasto pelo governo no 
tratamento dos viciados, como se este fosse um coitadi-
nho que adquiriu o vício por contágio, como um indiví-
duo que pega dengue ou outra doença epidêmica. Com 
excessão de crianças que são atraídas para o tráfico, e 
por consequência acabam sendo viciadas, por conta das 
suas péssimas condições sociais e econômicas, nós 

todos sabemos como uma pessoa começa a consumir 
drogas: ela entra nessa ciranda por livre arbítrio, somen-
te para buscar um prazer que não encontra nas suas ativi-
dades cotidianas. As drogas, como o álcool, o tabaco, o 
sexo compulsivo, o poder sobre o próximo, são formas 
de gratificação de um ego que não se conforma com a 
realidade cotidiana, feita de altos e baixos, onde a dor e o 
prazer são consequências das escolhas que se faz. 

É, pois, muito mais um caso de responsabilidade 
pessoal do que social. Todavia, os intelectuais de 
esquerda principalmente, tem a mania de socializar 
todas as mazelas que são praticadas única e exclusiva-
mente por conta do mau caráter do individuo. Talvez 
queiram, com isso, mitigar a própria incompetência 
individual. Isso é coisa que só um Freud que nascesse no 
século XXI poderia explicar, mas eles fazem, barulho e 
convencem muita gente. E com isso, as autoridades bra-
sileiras, em relação ao combate ás drogas vivem enxu-
gando gelo. 

Nesse mister falariam mais alto uma boa educação e 
o fortalecimento da antiga tradição de família, onde as 
noções de moral, ética, civismo, honra e uma forte cren-
ça em uma missão na vida sempre foram muito mais 
eficientes do que qualquer sistema repressivo.

Mas essas disciplinas há muito tempo foram banidas 
dos currículos escolares em nome de uma modernidade 
que pouco contribui para o desenvolvimento humano. 
Ao contrário, parece até ter acelerado a individualismo, 
o absenteísmo, a introspecção, o total descompromisso 
com a noção de cidadania, de humanismo, de civilidade. 
Temos hoje mais contatos virtuais do que pessoais. 
Conhecemos mais pessoas pela Internet do que nas nos-
sas relações do dia a dia. Perde-se dessa maneira a infor-
mação vital da linguagem corporal que só o contato físi-
co nos proporciona, porque por mais observador e bom 
ouvinte que possamos ser, na simples visualização de 
uma pessoa e pelo som da sua voz, não é possível obter 
sobre ela todas as informações que somente o “feeling” 
de sua presença física pode dar. O relacionamento virtu-
al é, pois, um relacionamento frio porque é destituído de 
cinestesia. Mas é um excelente indutor de maus compor-
tamentos. As torcidas organizadas são um excelente 
exemplo disso. 

Voltando á hipocrisia do sistema político brasileiro, 
vemos o nosso governo e uma boa parte dos nossos inte-

lectuais vertendo lágrimas de crocodilo por causa da 
execução de um traficante de drogas brasileiro que teve 
a má sorte de ser pego traficando o seu mortal produto na 
Indonésia. Ele sabia muito bem o que estava fazendo e 
arriscou. Como os nossos traficantes aqui também 
sabem que dificilmente passarão dos trinta anos nessa 
profissão. Alguns até se tornam grandes empresários, 
outros conquistam cadeiras no Congresso e galgam 
altos postos na nomenclatura politica, social e econômi-
ca do país, mas estes, como se disse, são raros. A maioria 
morre anonimamente no beco de uma favela, num gal-
pão de escola de samba, ou em um lugar ermo qualquer 
onde seus corpos nunca são encontrados. Desses, que 
são milhares, nem uma palavra do governo ou dos “hu-
manistas” que estão chocados com o fuzilamento do 
traficante brasileiro na Indonésia. 

Para resumir: um consumidor de drogas é tão crimi-
noso quanto um traficante. Este, aliás, só existe por 
causa dele. Sem procura não há oferta. Mas a lei brasilei-
ra não estipula coação moral, nem jurídica sobre o con-
sumo. Só bate na oferta, como se uma não fosse a causa 
da outra.

Por isso é importante o envolvimento da Maçonaria 
nessa luta. O programa desenvolvido pela Ordem é, a 
nosso ver, bem mais apropriado do que aqueles que a 
política governamental vem desenvolvendo. Isso por-
que ele se centra na prevenção ao uso da droga do que na 
repressão, pura e simples á sua circulação. É um traba-
lho que busca impedir que a droga chegue ao consumi-
dor e não que ela seja distribuída. Isso significa dar um 
enfoque no perigo do seu consumo, procurando mitigá-
lo, porque se entende que a oferta de drogas só poderá 
diminuir na medida em que o seu consumo também o 
for.  Este é o compromisso assumido pelo Grande Orien-
te do Brasil, os Grandes Orientes Estaduais em todos os 
Estados Brasileiros e das Lojas Maçônicas em mais de 
dois mil municípios. Mas como dizia Jesus em relação á 
sua mensagem, a messe é grande e os obreiros são pou-
cos. Por isso é preciso que mais Irmãos se engajem nesse 
programa para que possamos ajudar a sociedade a se 
livrar desse, que na nossa opinião, é o grande mal do 
século. De hipocrisia já estamos cheios. O que precisa-
mos é de ação.

FONTE: RECANTO DAS LETRAS

   A MAÇONARIA CONTRA AS DROGAS
Por Ir\ João Anatalino

Geral
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E
ssa semana, deparei com uma publicação no Facebook 
com o título “Vladimir Safatle: Governo Alckmin é autis-
ta”. Doeu na alma! O título do texto do douto em Filoso-

fia, além de lamentável, é triste e revoltante porque retrata a 
ignorância e falta de empatia por pessoas que precisam brigar 
todos os dias por mais respeito, contra o preconceito e a discrimi-
nação!

Pra quem não sabe, sou militante da causa autista e tenho um 
filho autista. O uso da palavra autista no sentido pejorativo ou 
mesmo com a intenção de ofender vem se espalhando como erva 
daninha na mídia, na política e entre os ditos intelectuais.

Só para que o leitor tenha alguma noção, elenquei alguns dos 
tristes episódios e seus autores:

§ Em 2000, sob o título 'Autismo', um editorial destaca a 
fala do então advogado-geral da União, Gilmar Men-
des: “Os juízes estão anestesiados; o autismo é um mal 
complicado do Poder Judiciário.”. (Jornal da Tarde, 
12/7/2000).

§ Em 2005, o título “Governo e Congresso têm com-
portamento autista, afirma Lessa”, trouxe uma longa 
entrevista concedida por Renato Lessa, na época pro-
fessor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (Iuperj).(Rafael Cariello, Folha de S.Paulo, 
15/5/2005).

§ Em 2011, “Para sociólogo, Ana de Hollanda é “meio 
autista“. O sociólogo é Emir Sader que estava prestes a 
presidir a Fundação Casa de Rui Barbosa e Ana de Hol-
landa era a ministra. (manchete para Ilustríssima, Folha 
de S.Paulo, 27/2/2011, p.1)

§ Em 2011, o colunista Leonardo Attuch, criticando 
Emir Sader diz que o sociólogo “poderia ser enqua-
drado na categoria” de autista e mais adiante diz que 
Emir, por não perceber a nova realidade,dá sinal de ter 
autismo. (Leonardo Attuch, IstoÉ, ano 35, n. 2156, 
9/3/2011, p.47).

§ Em 2013, o título do editorial do jornal O Globo era “O 
autismo da política de comércio exterior”. (Editorial 
O Globo, 26/02/2013)

§ Em 2014, o diplomata Paulo Roberto de Almeida publi-
ca em seu blog “Um governo autista, que acha que o 
mundo está errado, só ele está certo… – Mansueto 
Almeida” e em seguida “Existe alguma novidade eco-
nômica, ou de simples pensamento econômico, vindo 
do governo. O governo, ou a governanta, é autista, 
autossuficiente e satisfeito consigo mesmo. Tem o 
contentamento dos beatos, dos simples, dos ingênuos, 
dos ignorantes…” (Diplomatizzando – 07/07/2014)

§ Em 2014, o senador Roberto Requião, pmdbista candi-
dato ao governo do Paraná, numa tentativa de desquali-
ficar Beto Richa, afirmou que o psdbista era autista e 
conduzia um governo autista durante um debate na 
RPV TV (repetidora da Globo) (30/09/2014)

§ Em 2015, Clei Moraes, Analista, Articulista e Redator, 
Consultor em Comunicação e Relações Governamen-
tais, Assessor Parlamentar como ele se apresenta, 
publica com o seguinte título “Cleptocracia autista: O 
governo Dilma acabou”. ( )OPublikador, 08/02/2015

§ Em 2015, o senador (PSB-AP) João Capiberibe dá uma 
entrevista a Veja onde afirma “Se o povo bater às portas 
do Congresso, aí todo mundo atua. Se não bater, vai 
ficar no autismo de hoje.” (–site Veja , O Brasil vive 
uma cleptocracia  17/03/2015)

§ Em 2015, Vladimir Safatle, filósofo e professor livre-

docente da Universidade de São Paulo, colunista da 
Folha de São Paulo e do site Carta Capital, publica um 
texto de crítica ao governador de São Paulo Geraldo 
Alckmin com o título “Governo autista”. (–Folha de 
São Paulo  28/04/2015)

Chamar alguém ou um governo de autista com a intenção de 
dizer que ele está alheio a realidade ou que só vê o que quer ou 
que está ensimesmado é de uma ignorância gritante, e só traz 
mais angústia e sofrimento pra quem vive as dificuldades da 
inclusão no país das injustiças sociais. Quando a intenção é o 
insulto ou o escárnio, a revolta é inevitável!

Para princípio de conversa, o ensimesmamento não é o único 
sintoma do autismo, há outros muito significativos que só, e 
somente só, em conjunto, caracterizam a necessidade de investi-
gação para diagnóstico de autismo. Além disso, autismo é um 
transtorno de espectro muito amplo e que não determina a perso-
nalidade, ou seja, cada autista é único, como qualquer outro 
indivíduo, mesmo que tenham os mesmos sintomas ou reajam da 
mesma forma numa ou noutra situação. Autistas não são robôs 
ou robotizados, não são formatados, como muitos pensam!

Mas o que é o autismo?
É uma forma particular de se situar no mundo e, portanto, de 

se construir uma realidade para si mesmo.
A partir do último Manual de Saúde Mental – DSM-5, todos 

os distúrbios do autismo, incluindo o transtorno autista, transtor-
no desintegrativo da infância, transtorno generalizado do desen-
volvimento não-especificado (PDD-NOS) e Síndrome de Asper-
ger, fundiram-se em um único diagnóstico chamado Transtornos 
do Espectro Autista – TEA

Uma das características do autismo bastante marcante é não 
conseguir mentir, ao contrário, o autista é muito sincero. A men-
tira depende do entendimento da subjetividade, e como autistas 
têm dificuldade em lidar com subjetividade, não mentem! Além 
disso, não entende duplos sentidos e entende as coisas ao “pé da 
letra”. Essa sinceridade, por vezes extremada, em geral, está 
relacionada ao fato dele não entender certas convenções sociais 
ditadas pela sociedade neurotípica. O fato de não entender 
duplos sentidos, por exemplo, faz com que frequentemente seja 
vítima de bullying e nem perceba, ao ponto de rir junto com 
quem está debochando dele mesmo.

Pelos menos 3 mitos sobre o autismo corroboram para o uso 
pejorativo do termo autista.

§ Autistas não interagem e não se comunicam com outras 
pessoas.

§ Autistas vivem num mundo particular.
§ Autistas não são capazes de demonstrar emoções.
Isso não está nem perto da verdade! Autistas, mesmo os clás-

sicos, quando amados, acompanhados e sob tratamento, conse-
guem interagir socialmente. São capazes de se comunicar, ainda 
que sejam autistas não-verbais. E são capazes de demonstrar 
emoções. A questão é que a forma como o fazem pode não ser a 
convencional.

É daí que vem o título! Se Safatle soubesse o que é autismo, 
saberia que se o governo Alckmin fosse autista, São Paulo seria 
governado por alguém incapaz de mentir, incapaz de desonesti-
dade, incapaz de jogar sujo e capaz de ser extremamente since-
ro! Seria o paraíso!

Assim como Safatle, Clei Moraes, no blog O Publikador, 
comete a infelicidade de dizer que o governo Dilma é uma clep-
tocracia autista! O sujeito qualifica o governo, que ele chama de 
cleptocracia (segundo ele, estado governado por ladrões), como 
autista! Ignorância! Vergonha Alheia! Duas coisas não poderiam 
ser mais antagônicas que um ladrão e um autista! Sr. Clei Moraes 

pediu desculpas nos comentários do seu texto com a justificativa 
de que o uso foi “licença retórica e gramatical”, ou seja, a liber-
dade de expressar criativamente sua ideia convicta! O que pra 
mim quer dizer que ele escreveu porque quis e que se danem os 
autistas! Safatle e Clei Moraes são capacitistas, assim como 
todos os outros citados nesse texto, ofenderam, de uma só vez, 
dois milhões de brasileiros autistas. Triste! Como eu gostaria que 
o Brasil fosse governado por alguém incapaz de mentir, de ludi-
briar…

O uso pejorativo do termo autista só reforça o capacitismo 
arraigado na nossa sociedade, ou seja, ela (a sociedade) se orien-
ta pelo dominante, aquele que tem capacidade, relegando aos 
deficientes o plano da inferioridade. E essa orientação está nas 
teorias, nas práticas, nas ações do dia a dia, de forma preconcei-
tuosa e na contramão da inclusão social.

Para, além disso, tratar o autismo como uma deficiência e 
incapacidade é de um reducionismo absurdo! É ignorar que 
possa haver outra forma de ver o mundo! Para muitos, inclusive 
médicos, o autismo é exatamente isso, e o tratamento não só 
passa por ajudar o autista a se comunicar conosco, os neurotípi-
cos, como também entender sua forma de ver as coisas, entender 
seu mundo particular. O tratamento ideal para um autista seria 
então a troca! Mas numa sociedade preconceituosa e injusta, um 
autista só encontra sofrimento, angústia e ansiedade, o que lhe 
faz cada vez menos aceitar o contato.

O leitor um pouco mais situado sobre a causa autista deve 
estar se perguntando por que uso o termo autista e não pessoa 
com autismo, principalmente por estar criticando capacitistas. 
Tenho lido muitos textos sobre capacitismo e sobre defesa da 
reapropriação linguística de termos definidores de minorias. É o 
que estou fazendo nesse texto! Estou me reapropriando do termo 
para reforçá-lo como característica de um ser humano e não 
como sua deficiência. Enquanto nós, autistas e familiares, conti-
nuarmos a ver e sentir o termo autista como algo negativo, esta-
remos reforçando essa ideia na sociedade. Precisamos nos rea-
propriar da palavra para redefinir o que é ser autista, porque 
ninguém está autista. A reapropriação amplia, na sociedade, a 
discussão e corrobora para seu esclarecimento. E uma sociedade 
consciente da necessidade de inclusão, é uma sociedade prepara-
da para lidar com nossos anjos azuis!

Dedico esse texto ao meu Anjo Azul, que nesses dias, ao con-
seguir entender o que era luto e o motivo pelo qual professores 
de sua escola estavam de preto, fez o seguinte comentário num 
tom de revolta, porém cheio de inocência:

– Tem que respeitar os professores! Educação é uma coisa 
boa. Vamos falar com o governador do Paraná. Temos que 
dizer pra ele não bater nos professores. Bater é errado.

Meu filho, tenho muito orgulho de você!

Vladimir Safatle, se o governo Alckmin 
fosse autista, São Paulo seria um paraíso!
Por Andréa B. de Oliveira - Fonte: Transversos

Opinião

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=715713
www.viniltapetes.com.br
www.viniltapetes.com.br
http://www.entreirmaos.net
http://www.entreirmaos.net


15Maio de 2015Geral

Quando somos convidados para ser iniciado em uma 
Ordem milenar, tudo que se ouve dos que participam 
que são homens livres e de bons costumes, de uma 
integridade impar no meio da humanidade, com tole-

rância, ótima educação, de moral ilibada, exemplares pai de 
famílias, com virtude, defensores da Pátria, de seus amigos, 
irmãos e tendo o verdadeiro coração da doação e do perdão 
de Deus.

E sendo este o motivo de muitos abraçarem a nossa 
Ordem Maçônica, aceitando e liberando a procura de nos-
sos pontos positivos e negativos no nosso dia a dia, não exi-
gindo e buscando onde estamos entrando, com quem estare-
mos convivendo e colocando nossos familiares junto destes 
ditos amigos, irmãos!!

Padrinho; O maçom que propõe um candidato à Inicia-
ção transforma-se em Padrinho do candidato, sendo esta 
apresentação por meio de uma proposta colocada na Bolsa 
de Proposições, a decisão de apresentar deve ser bem estu-
dada, ter pleno conhecimento de seu viver, por este fará 
parte da Família Maçônica.

A responsabilidade do proponente é moral; à sua levian-
dade porá em risco todo o grupo, as sindicâncias feitas 
devem ser rigorosas, só ser submetidas à aprovação quando 
realmente o sindicado resultar plenamente apto para ingres-
sar no grupo e sendo uma cadeia sucessiva, o quadro de uma 
loja só se amplia com indicações de pessoas integras.

Candidato; O convite é feito porque viu o gen maçôni-
co que existe dentro da pessoa; por ser livre e de bons costu-
mes; por ser um cidadão que ama e defende sua Pátria; por 
ser um pai de família exemplar, se casado. O qual foi bem 
avaliado o seu modo livre de pensar e a pureza dos senti-
mentos; por ser portador de virtudes e de liberdade de cons-
ciência que vem somar-se aos objetivos da Ordem, para 
sempre juntos e de mãos dadas, construir uma humanidade 
desnuda de vícios e paixões como a ambição, a ignorância e 
o fanatismo. 

Sendo o homem livre aquele que não carrega com ele, os 
grilhões do “livre não pensar”, quebra todos os laços da 
corrente da escravidão, transforma-se em laços de amor, e 
alcança o seu real objetivo. Por isto foi passado sua ficha por 
três vezes em Loja aberta e aprovada por unanimidade e 
enviado pranchas para as demais Lojas e aprovado a sua 
iniciação, para fazer parte desta tripulação de homens livres 
e de bons costumes.

Sindicâncias; Este libera sem pestanejar, a liberação de 
entrar na graça de sua intimidade e não pedindo nada de 
informações mais concretas de onde esta para entrar a sua 
pessoa e de seus familiares, sendo estas informações de 
essência para garantia das qualidades de um futuro maçom, 
abrindo veredas e transpor rios para sentir que em seu san-
gue corre o gen maçônico, pois somente no convívio famili-
ar, profissional, do meio a que pertence, se seu comporta-
mento lhe identifica e assim, poderá sem medo de enfraque-
cer as fileiras da Ordem e convocá-lo para fortalecer as colu-
nas, sem prejuízo algum para Ordem. Sendo que pesará no 
ombro do padrinho que lhe indicou e também dos três sindi-

cantes.
Escrutínio; Depois que passa a ficha em Loja aberta por 

três vezes e sendo aceita pelos obreiros, as pranchas retor-
nam das Loja co irmãs e aprovadas por unanimidade, se faz 
as sindicâncias e ficando o voto secreto e que deveria ser por 
voto aberto, para se verificar a realidade do ser humano em 
não se esconder atrás de pequenas esferas pretas e brancas!!

Mas, temos que seguir a tradição da cavalaria, dos sécu-
los passados, a admissão de um novo membro ao grupo é 
feita por intermédio do escrutínio, que consiste em colocar 
esferas brancas na bolsa e, eventualmente, pretas para a 
rejeição, mesmo com toda comprovação, tem maçons ou 
Profanos de Avental dentro da Ordem!!

A rejeição deve ser um ato raro, visto que a predisposi-
ção do Maçom será aceitar o novo membro, com alegria e 
satisfação; assim, a colocação da esfera preta é uma decisão 
frustrante; uma derrocada no sentimento, uma decepção em 
eliminar quem já tinha lugar no afeto, mas muitas vezes, não 
sendo pelo candidato e sendo pelo lado negro do ser huma-
no, que não é um Maçom descente!!

O escrutínio é um ato de suma relevância, e não há lugar 
para leviandade; se o maçom tinha conhecimento de algum 
fato impeditivo, a sua obrigação é revelar de imediato a 
condição e não aguardar a realização do escrutínio e ser uma 
profano de avental e se escondendo atrás de pequenas esfe-
ras!!

Uma eliminação é sempre dolorida; trata-se de uma 
perda quase irreparável, visto que, se houver uma repetição 
de proposta, passado algum Tempo existirá sempre a nódoa 
como precedente e podendo dividir os obreiros e podendo 
ter pedido de quite placet, pela vergonha daqueles que as 
têm!!

Para evitar situações constrangedoras, o maçom deve 
estar alerta e acompanhar de perto os trâmites administrati-
vos das sindicâncias e com isso votar com sabedoria, e não 
pensando em retalhamento por problemas com este ou com 
aquele obreiro da Loja, e afastando o Caos, onde todo 
maçom justo e perfeito, deve aprimorar sua educação e 
ampliar o seu conhecimento em um esforço constante e, 
assim, afastar o Caos que tem sido a raiz dos males sociais e 
da Maçonaria em especial.

Deve haver cuidado extremo para a admissão de um 
novo maçom, mas cuidado redobrado para a rejeição, mas 
uma recusa em aceitar uma proposta para Iniciação não 
deveria existir. No entanto, as recusas são frequentes; há 
Lojas que até possuem um “Livro Negro”, onde são anota-
dos os nomes recusados.

Se a proposta de um profano foi “Inspiração” vinda do 
G.´.A.´.D.´.U.´.; se esse candidato foi regularmente sindi-
cado; se a votação do escrutínio secreto foi consciente e sem 
ação de maldade para os obreiros de sua Loja e o votante, 
após meditação adequada, teve a certeza de que o seu gesto 
de votante foi “inspiração divina”, então jamais poderá um 
proposto ser recusado.

A recusa processa-se pela colocação de uma “esfera 
preta”; quem a colocar deverá ter a mesma consciência de 

quem fez a proposta, as responsabilidades são as mesmas. 
Os critérios são idênticos do que indicou com a bondade 
divina e de quem colocou a esfera preta com o ato do lado 
negro de seu interior.

Toda ação em Loja deve ser precedida de um estudo 
consciente para evitarem-se injustiças e leviandades por 
parte de este ou aquele dito Maçom justo e perfeito.

Iniciado; Após os trâmites da Iniciação, quando o 
maçom acompanha passo a passo todas as provas e assiste 
ao debate final vitorioso, finda a cerimônia, terá diante de si 
um novo irmão, sendo o primeiro gesto, um abraço frater-
nal, recebendo um “filho pródigo” que perambulava entre 
profanos, ansioso para rejuntar-se na Família Maçônica, 
toda a humanidade é uma irmandade única, embora a maio-
ria esteja desviada da trilha correta.

Todos devem amar-se uns aos outros, embora isso seja 
uma utopia; mas sendo todos filhos de um mesmo Criador, a 
Família Universal deveria apresentar outro comportamen-
to, mas sabermos, que não é assim, então, dentro das Lojas, 
abraçando quem há poucas horas passadas era um mero 
profano e que talvez por um erro deste ou daquele obreiro no 
escrutínio, poderia não estar palpitando em ambos os cora-
ções a satisfação do reencontro.

Esse abraço constitui o propósito do bem querer ao novo 
advindo, é o selo de uma amizade sem fim que jamais pode-
rá ser afetada, seja qual for o motivo, é um propósito e uma 
oportunidade de espargir amor, especialmente neste mundo 
de tantas contradições e estes ou aqueles querendo somente 
o Caos, Intrigas, Arrogâncias e tudo que venha a contribu-
ir para brigas internas.

Portanto, torna-se preciosa a participação da Iniciação 
desseparticipação de acolher um  novo membro e de seus 
famil novel amigo, irmão; é como assistir a um novo nasci-
mento, a iares junto da Família Maçônica.

Ser Maçom; É aquele que tem o dom do perdão divino e 
esquecendo a uma agressão, contudo, em Maçonaria, subs-
titui-se essa Virtude pela Tolerância, que é a compreensão 
elevada sobre o ato agressivo. 

Quem “tolera” não se acovarda, nem deixa de se sensibi-
lizar, porém compreende que o agressor obedeceu a impul-
sos que não conseguiu controlar, como a paixão e a emoção, 
como as “Posturas” Maçônicas disciplinam esse controle, e, 
por esse motivo, torna-se viável para o Maçom a prática da 
Tolerância, perdoar significa dar-se a si mesmo.

Quando algum animal enfurecido nos ataca, basta um 
olhar amoroso, um gesto carinhoso para conquistá-lo, quem 
agride espera reação, para então levar avante a agressão; a 
agressão não correspondida desarma o agressor, a reação 
amorosa é fruto de uma disciplina, ou seja, de um exercício 
que o maçom aprende nas sessões de sua Loja.

O perdão é divino e do Maçom Perfeito, quase sempre, é 
uma ação posterior à agressão, quando ele deveria ser ime-
diato, mas não devemos confundir Tolerância e Perdão 
com Covardia; ao contrário, é preciso muita coragem para 
enfrentar o agressor com armas tão frágeis e diferentes, o 
impulso de perdoar revela um caráter bem formado e sendo 
ato de um Maçom perfeito, onde tem que estar bem espiritu-
alizado e descobrirá em si a perfeição do Ser Maçom.

Estar Maçom; É tudo ao contrário de Ser Maçom e por 
ser Pedra, deve estar atento para que não se transforme em 
tropeço para o próximo, sendo profano ou maçom.

Conclusão Final; Se somos Pedra, também seremos 
alicerces, adornos, enfim, construção; mantenhamo-nos 
alertas para que todos nos vejam como Pedra Burilada, 
interna e externamente. Não só na nossa Ordem mas em 
várias irmandades e até espontaneamente, vários homens se 
assim se tratam, mas, os ensinamentos que recebem dentro 
dos nossos Templos aonde a fraternidade impregna nossa 
atitudes, levam-nos a ser mais amigos, irmãos que os de 
outras confrarias.

A moral ensinada pela Maçonaria no amor próximo e 
nós não estamos mais próximos? Além do mais somos 
filhos de uma mesma Viúva e sempre deveríamos nos lem-
brar; “Oh quão seria bom e agradável se todos os homens se 
tratassem e vivessem como amigos, irmãos”

Tenho plena certeza que nós Maçom, sempre, seremos 
uma Rocha Viva, para nos ampararmos e aos demais do 
grupo maçônico e sem nenhuma distinção e que o 
G.´.A.´.D.´.U.´.  nos faça sentir; “Oh! Quão bom e agradá-
vel é que todos os amigos, irmãos vivam sempre em União”.

“Que assim seja!!”
Ir.´. José Aparecido dos Santos

ARGBLS Justiça nº 12 – REAA – Or.´. Maringá
ARLS Frederico Chalbaud Biscaia nº 119 – Francês 

Or.´. Maringá

CANDIDATO, SINDICÂNCIA, ESCRUTÍNIO, INICIADO, SER MAÇOM; ESTAR MAÇOM
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D
izem os aconselhadores e amansadores de espíritos afo-
bados que todo problema traz com ele a solução. Um 
probleminha traz com ele uma soluçãozinha. Um proble-

mão traz uma soluçãozona. Viver sem problema é inevitável. O 
único local do mundo que não tem problemas é no cemitério. 

Quer dizer, na verdade, no cemitério também tem problemas. 
Mas quem está lá, mora noutra. Não tem aptidão para se ligar a 
problemas. Nem a eventuais soluções. Para o morto tudo já está 
solucionado. Pelo menos do ponto de vista deste mundo. Ou seja, 
o que não tem solução, solucionado está. Mas esta é uma solução 
que ninguém deseja. Por isso dizem os amansadores de espíritos 
afobados que o segredo, quando surge um problema, é a gente 
não esquentar a cabeça. Quem esquenta a cabeça sofre curto-
circuito no pescoço e morre queimado, feito palito de fósforo. 

De outra feita, não se pode fingir de morto, nem fazer de 
conta que o problema não existe. O segredo é ter sangue frio para 

observar o problema em toda a sua extensão, com calma, nos 
mínimos detalhes. Ver as soluções que ele traz escondido em 
alguma algibeira, em algum compartimento, em sua área de 
afetação. E agir na medida e na hora certa. Pode observar que a 
solução existe, garantem. 

Aliás, a filosofia confuciana, que é a base da cultura chinesa, 
argumenta que toda grande oportunidade se apresenta inicial-
mente como um grande problema. Ao buscar soluções para o 
problema, a pessoa acaba por sair do círculo do conforto. Quebra 
alguns paradigmas, rompe algumas amarras e enxerga novas 
oportunidades na vida. Mas, repito, é preciso ter cabeça fria para 
resistir ao problema enquanto busca soluções e ter pertinácia 
para ver as oportunidades que a nova situação traz e ter atitude. 
Quem assim faz, normalmente é bem sucedido. Quem é cego 
para as soluções tende ao fracasso e à sucumbência. 

Enxergar solução para os problemas, muitas fezes não é tare-
fa das mais fáceis. E ainda enxergar novas oportunidades é preci-
so ter antenas e escutar vozes. Porque se o problema traz a solu-
ção, a solução quase nunca está à vista. O problema costuma 
deixá-la na moita, escondida muito distante de onde o problema 
se desenrola. É preciso olhar com amplitude, fora dos quadrados 
dos esquemas, romper com o didatismo da observação. 

Muitas vezes a solução vem de onde menos se imagina. No 
início da última década do século passado, quando eu fazia uma 
pós na área de Marketing, o professor explicava a ferramenta de 

gestão de estoques chamada Just in time. Que é a empresa traba-
lhar com estoque zero para evitar empates de capital e os indese-
jáveis restolhos e assim turbinar o seu cacife competitivo. O 
professor dizia que a ferramenta iria desocupar uma grande quan-
tidade de galpões, o que provocaria enorme crise no mercado 
imobiliário. Mal supunha o professor que uma onda de igrejas 
evangélicas ocuparia todos os galpões esvaziados pelo Just in 
time e ainda iria exigir a construção de novos. Não sei se o surto 
igrejeiro foi capaz de salvar alguma alma do fogo do inferno. 
Mas salvou com galhardia o mercado imobiliário da bancarrota. 
Ante a enrascada que se abateu sobre nosso País, fiquemos aler-
ta. Ela traz a solução e até novas oportunidades. Quem vir a coisa 
por esse ângulo sairá na frente.

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

Se observarmos os velórios dos artistas, políticos e celebrida-
des de todo o mundo, vamos constatar que todos eram pessoas 
amáveis, prestativas, bondosas ótimos pais ou filhos e exemplos 
a serem seguidos. O mundo sentirá muita falta, não será mais o 
mesmo e assim por diante. Pessoas que muitas vezes nem se 
falavam na vida real, correm aos velórios com cara de tristeza 
lamentando a perda do grande amigo.

Nunca vi alguém falando que o falecido não prestava, era um 
mau caráter, falso, enfim, que o mundo vai ficar melhor sem ele. 
Se isso fosse uma verdade, chegaríamos à conclusão que só 
morre gente boa e os pilantras vão ficando para semente. Mas 
fica a questão de porque transformar em gente boa os que mor-
rem. Será que é medo de que o morto volte para se vingar de 
quem falou a verdade sobre ele? Será que é para aparecer ao lado 
da celebridade morta?

A História muitas vezes se encarregou de transformar pilan-
tras em heróis e temos inúmeros casos de gente que não valia 
nada, mas que virou quase um herói depois de morto. Se a morte 
foi com muito sofrimento, pode até virar santo, mesmo que tenha 
tido uma vida de bandidagem.

Temos exemplos no mundo do cinema, nos EUA, onde um 
grande empresário de sucesso que explorava seus funcionários, 
plagiava personagens de seus filmes, era, na verdade, um agente 
do FBI, delator dos seus amigos, e a História o transformou em 
um ícone do cinema e filantropo.

Aqui no Brasil, tivemos o caso recente de um MC funkeiro 
que enaltecia a bandidagem e, após sua morte trágica, virou um 
mártir da música brasileira. Traficantes viram vítimas, e por aí 
vai. De acordo com a lei brasileira, ofender a memória dos mor-
tos não é crime, mas pode constituir um dano moral contra a 
honra da pessoa. Os crimes contra a honra são a calúnia, a injúria 
e a difamação. Calúnia, quando imputa a alguém um fato defini-
do como crime; difamação, quando é contra a sua reputação; e 
injúria, contra a sua dignidade.

Somente a calúnia está prevista quando praticada contra os 
mortos. Se um morto sofre uma calúnia, os seus herdeiros podem 
exigir uma reparação, pois esse direito é transmitido por herança 
aos herdeiros. Talvez por essa razão, ninguém fala mal de uma 
personalidade morta, por mais que ela mereça.

Seja por medo do fantasma do morto, seja por medo das leis 

dos Homens, o fato é que basta morrer para virar gente boa ou, 
então, só gente boa morre.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

Os brasileiros não param de engordar.
Estão acima do peso 51% dos adultos (eram 43%, em 2006). 

São classificados como obesos 17% (eram 11%, em 2006).
O futuro não parece promissor: um terço das crianças de cinco 

a nove anos tem excesso de peso.
A seguirmos nessa toada, daqui a pouco empataremos com os 

norte-americanos. Lá, três em cada quatro adultos carregam 
sobrepeso. Mais de 30% da população caem na faixa da obesida-
de.

Enquanto as medidas para conter a epidemia no Brasil têm 
sido tímidas, faz tempo que os Estados Unidos declararam guerra 
às cadeias de “fast food”, aos alimentos processados, às gôndolas 
dos supermercados, aos refrigerantes, às cantinas escolares, às 
porções gigantescas dos restaurantes e às tecnologias que mantêm 
crianças e adultos sentados o dia inteiro: TV, videogames, inter-
net, computadores.

Guerra perdida. Projeções estimam que em 2030, cerca de 
50% dos cidadãos daquele país cairão na faixa de obesidade, isto 
é, terão índice de massa corpórea (IMC = peso/altura x altura) 
acima de 30.

Teoricamente, o problema da obesidade pode ser resumido 
numa equação singela: quem ingere mais calorias do que gasta, 

ganha peso; quem faz o oposto, emagrece.
Seria ridículo negar que a agitação e as comodidades da vida 

moderna, a publicidade, a disponibilidade e o baixo custo de ali-
mentos altamente calóricos, conspiram a favor da disseminação 
da epidemia, mas jogar em fatores ambientais a culpa pela gordura 
que você acumulou no abdômen, não vai ajudá-lo a evitar as com-
plicações da obesidade.

O McDonald's, as padarias, os fabricantes de doces, chocola-
tes, refrigerantes, cervejas e sucos adocicados são comerciantes 
interessados no lucro, como os demais. Atrás dele, vendem o que 
os fregueses gostam de consumir, não têm o poder de empurrar 
calorias goela abaixo dos transeuntes. As pessoas é que entram em 
seus estabelecimentos e escolhem as mercadorias.

O dia em que todos tivermos poder aquisitivo e a consciência 
de que dietas ricas em vegetais, com quantidades moderadas de 
carboidratos e gorduras são mais saudáveis, e agirmos de acordo 
com essa convicção, eles mudarão a composição de seus produtos 
ou cairão fora do mercado.

A responsabilidade não é só deles, é nossa. Assumi-la é o pri-
meiro passo para enfrentar a obesidade. A única exceção é a das 
crianças, que ainda não amadureceram o suficiente para resistir à 
tentação dos comerciais de TV e das ofertas das cantinas escola-
res, muito menos à orgia de balas, bombons e biscoitos recheados 
que guardamos no armário de casa.

Há carros que fazem vinte quilômetros com um litro de gasoli-
na, enquanto outros não chegam a dez. Da mesma forma, existem 
organismos que consomem muita energia para manter as funções 
vitais (circulação, respiração, digestão, atividade cerebral, etc.); 
outros são mais econômicos, capazes de executá-las com menor 
gasto energético.

Estes engordam só de pensar no bolo de chocolate; aqueles 
podem comer à vontade, são os “magros de ruim” (se os gordinhos 
pudessem, esganariam todos).

É justo? Lógico que não, a natureza é injusta e impiedosa.
Se você vive revoltado com seu metabolismo, vai fazer o quê? 

Reclamar pro bispo? Xingar a mãe dos que te conceberam?
O corpo humano é uma máquina construída para o movimen-

to. Se você precisa ou faz questão de passar o dia sentado, a liber-
dade à mesa fica comprometida.

Se no seu dia não sobra um minuto para fazer exercício, você 
está vivendo errado, está deixando de levar em consideração seu 
bem mais precioso: o corpo.

Enquanto não dá um jeito nessa vida miserável, aumente a 
atividade física no local em que estiver: suba escada, fale ao tele-
fone dando volta na mesa, alongue os caminhos a pé, abaixe e 
levante o tempo inteiro, não ande a passos de lesma. No começo, 
vão achar que você perdeu o juízo, mas o povo se acostuma.

Sejamos claros: a medicina não sabe tratar obesidade. Descon-
tados os conselhos dietéticos ou as cirurgias bariátricas indicadas 
para os casos extremos, quase nada temos a oferecer.

Se os médicos não dispõem da pílula mágica, a responsabili-
dade com o peso e a sobrevivência é individual. É cada um por si e 
Deus por ninguém, porque gula é um dos pecados capitais.

*Dr. Drauzio Varella

Médico e Escritor
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C
onhecido pelo clima perfeito de baixas temperatu-
ras, natureza exuberante e excelente potencial turís-
tico, o município de Alto Caparaó há alguns anos 

também está despontando para o desenvolvimento susten-
tável de uma cafeicultura de qualidade com a conquista de 
vários prêmios que tem levado a produção da região para as 
prateleiras das melhores cafeterias do mundo, na Europa. 

O resultado foi comprovado através da Fazenda Ninho 
da Águia, que obteve uma inédita premiação, reconhecen-
do em uma de suas lavouras a produção do melhor Café do 
Brasil. O conceito veio através do Coffee of the Year 2014 
(Café do Ano) o mais importante e concorrido concurso de 
café do país realizado no Expominas em Belo Horizonte 
durante a Semana Internacional do Café, em setembro 
passado. 

Aídes Gomes Monteiro e seu filho Clayton Barrossa 
Monteiro são os proprietários da Fazenda Ninho da Águia, 
localizada a pouco mais de 2 km do centro cidade do Alto 
Caparaó, na divisa com o Parque Nacional do Caparaó 
(Pico da Bandeira). Cercada por fatos curiosos, a fazenda 
tem no nome uma homenagem ao integrante da família, 
José Gomes de Araújo - Coronel da Aeronáutica, excelente 
profissional que foi condecorado com o símbolo da águia, 
a maior homenagem oferecida a um aviador, motivando 
assim a identificação da “Ninho da Águia”. Outra curiosi-
dade é a localização da fazenda. A sua estrada serviu por 
vários anos como principal caminho para se chegar ao Pico 
da Bandeira. “A ligação da nossa família com o Pico da 
Bandeira é muita antiga, pois a Monteiro de Oliveira era 
proprietária de todas as terras em que está localizado o 
parque e as áreas próximas”, destaca Aídes Gomes Montei-
ro.  

De surfista a cafeicultor
Responsável pela implantação da idéia de produção de 

café de qualidade e o mérito de colocar a Ninho da Águia 
no mapa dos cafés especiais, o paulistano Clayton Montei-

ro chegou à região em 1996, aos 22 anos. O jovem trocou 
as praias do litoral paulista pela fazenda em Alto Caparaó, 
pertencente a seu pai e que estava aos cuidados do tio José 
Gomes. O pai de Clayton, Aídes, também residia em São 

Paulo e após a decisão do filho, em 98, tomou o caminho de 
volta para ajudar na fazenda. "Quando cheguei, o pessoal 
achou que eu não ficaria nem uma semana", destacou Clay-
ton que era surfista de carteirinha. Com o passar do tempo, 
Clayton despertou para a possibilidade de se produzir café 
de qualidade, realizando no ano de 2003 algumas reuniões 
com cafeicultores para a criação de uma Associação de 
Cafés Especiais em Alto Caparaó. A ideia não foi adiante, 
pois os cafeicultores não acreditavam na possibilidade de 
obterem bons resultados.

Persistência
Com muito trabalho, estudo e pesquisas, Clayton pas-

sou a realizar o cultivo de forma diferente do que se prati-
cava. “Tenho produção artesanal, colho os melhores grãos, 
que são selecionados à mão, e faço a secagem natural, em 
terreiro suspenso”, diz. Ele também inverteu a lógica local 
de sempre separar os melhores lotes para a venda e os pio-
res eram consumidos em casa. “Eu fiz o contrário: consu-
mia os melhores”, diz. “Assim, pude conhecer a qualidade 
do que plantava e buscar sempre mais.” Com isso, quando 
as cafeterias de São Paulo começaram a falar em cafés 
especiais, Clayton experimentou os chamados melhores e 
descobriu que não eram diferentes do que tomava sempre 
em sua casa.

Em 2012 começou a colher os frutos da dedicação e 
persistência e o café Ninho da Águia, provou que era possí-
vel alcançar qualidade, sendo escolhido no concurso da 
Emater como o melhor café de Minas Gerais e em 2013 
ficou entre os 10 melhores cafés do Brasil. Em 2014, con-
correndo com cafés já premiados em anos anteriores e reco-
nhecidos internacionalmente, o Ninho da Águia conquis-
tou o prêmio de café do ano, reconhecido como o melhor 
café do Brasil obtendo o 1º lugar no Coffee of the Year e 
também conseguiu em uma segunda amostra o 7º lugar 
entre os concorrentes. Em novembro, voltou a ser premia-
do: ganhou o concurso de melhor café das Matas de Minas 
da Emater-MG, na categoria café cereja descascado.

Atração turística
A propriedade possui capacidade de produzir aproxi-

madamente 500 sacas de café de qualidade ao ano. A 
comercialização é feita diretamente por Clayton Monteiro 
através dos micro lotes destinados às principais cafeterias 
do Brasil, sendo que boa parte da produção é exportada 
para as melhores cafeterias da Inglaterra, Alemanha, Fran-
ça, Austrália, Japão e vários outros países. Em Alto Capa-
raó, o cafeicultor Clayton Barrossa Monteiro faz questão 
de citar a importante e especial parceria mantida com a 
Cafeteria Cacau Bandeira, com o Grupo Caparaó Parque 
Hotel, reconhecendo também o apoio do município. 

Aliando qualidade e turismo a Fazenda Ninho da Águia 
atualmente é motivo de visitação diária de turistas de vári-
as regiões do Brasil e até de outros países. São grupos de 
pessoas que agendam a participação no Café Colonial para 
conhecer e saborear os seus produtos que são preparados 
exclusivamente para o consumo dos visitantes na própria 
fazenda, quando são servidos vários tipos de broas, bolos, 
biscoitos, queijo e o melhor café do Brasil.

Por: Moreira Lopes
Matéria publicada originalmente
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O Grande Oriente do Brasil integra a Coalizão 
Democrática com outras 111 entidades. Em 
documento expedido pelo Soberano Grão-

Mestre em exercício, irmão Barbosa Nunes, na data 
de 21 de abril, simbólica e profundamente significati-
va pela luta histórica de Tiradentes, Grandes Orientes 
Estaduais, Lojas e comunidades estão sendo mobili-
zadas para a coleta de assinaturas em favor da Refor-
ma Política, interpretando-se estre trabalho como 
missão maçônica na defesa estrita dos interesses do 
país e da moralidade.

A título de orientação, detalhes são prestados e o 
formulário poderá ser baixado e impresso no endere-
ço , envian- www.reformapoliticademocratica.org.br
do os formulários preenchidos para "SECRETARIA 
NACIONAL DA COALIZÃO, SAS, Quadra 05, Lote 2, 
Bloco N, Edifício OAB, 1º andar, Brasília-DF, CEP: 
70.070-913".

O GOB está aliado com organizações da sociedade 
civil brasileira, participando da Coalizão Democrática 
pela Reforma Política e conclama irmãos de todo 
Brasil, para que mobilizem suas comunidades cole-

tando o maior número de assinaturas.
O Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes solicita 

apoio e empenho dos irmãos do GOB, na divulgação 
em suas páginas, com importantes compartilhamen-
tos, o que muito crescerá a captação de assinaturas 
em favor da reforma política, como aconteceu com o 
projeto Ficha Limpa, em que o Grande Oriente do 
Brasil foi decisivo ao completar o número de 1,5 
milhão de assinaturas.

É HORA DE DAR UM PASSO MAIS PROFUNDO
 EM DIREÇÃO À REFORMA POLÍTICA

ESFORÇO CONCENTRADO DO EMINENTE TARDIN PELA REFORMA POLÍTICA
O Eminente Grão-Mestre Estadual do 

GOB - Mato Grosso, irmão Julio Tardin, está 
em trabalho concentrado em favor da reforma 
política, colhendo assinaturas, com uma pro-
gramação pessoal apresentando o irmão Mar-
lon Reis, juiz de direito, considerado o pai do 
"Ficha Limpa", e agora com todo o Grande 
Oriente do Brasil comprometido com essa 
causa.

O irmão Tardin e o juiz Marlon Reis já esti-
veram em palestras com as comunidades de 
Barra do Garças (8 de maio), Tangará da Serra 
(9 de maio), Jaciara (10 de maio), Cuiabá (11 
de maio) e a partir de 12 de maio, Rondonópo-
lis, Cáceres (13 de maio), Juina (14 de maio), 
Sinop (15 de maio) e Sorriso (16 de maio).

www.entreirmaos.net
http://www.kanui.com.br/?utm_source=Lomadee&utm_medium=Affiliates&wt_af=br.Affiliates.Lomadee.na.na.na&utm_campaign=lomadee&origem=Lomadee
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No dia 06 de maio, o templo da Loja "Justiça e 
Caridade", de Itumbiara, presidida pelo Vene-
rável Idercy Cabral, recebeu cerca de 180 

pessoas, entre maçons, cunhadas, sobrinhos, amigos e 
familiares de ALMIR NEVES PEREIRA, que com-
pletou no ultimo dia 22 de abril, 100 anos de vida, nas-
cido no estado da Bahia em 1915. Presentes o Grão-
Mestre Geral Adjunto, Eurípedes Barbosa Nunes, 
Grão-Mestre do Grande Oriente do estado de Goiás, 
Luís Carlos de Castro Coelho, presidente da Assem-
bleia Legislativa Estadual, José Humberto Teixeira, 
Secretários Estaduais, Coordenador Regional, Secre-
tários Estaduais, Deputados Federais e Estaduais, 
Veneráveis de Goiás e do Triângulo Mineiro, irmãos 
da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, Frater-
nidade Feminina Estadual e da Loja, representadas 
pela presidente estadual Janine Gomes e Márcia Hele-
na, respectivamente, Ordem DeMolay e Filhas de Jó, 
cunhadas que homenagearam também Almir Neves 
Pereira.

O centenário e saudável Almir Neves, foi homena-
geado pelo Grande Oriente do Estado de Goiás com a 

Comenda Jair Assis Ribeiro, entregue pelos irmãos 
Luís Carlos de Castro Coelho, Barbosa Nunes, José 
Humberto Teixeira e Idercy Cabral. No salão social, 
com aplausos e muita emoção, foi contado o parabéns 

a você pela data.
Agradecemos ao Secretário Estadual de Interior e 

Relações Públicas do Grande Oriente do Estado de 
Goiás, pelas fotos enviadas.

Em Goiás, maçom completa 100 anos de vida

A Academia Catarinense Maçônica de Letras realizou 
na noite de 10 de abril, no auditório do Instituto Histórico e 
Geográfico de Santa Catarina, sessão especial que pratica-
mente encerrou as atividades do seu atual presidente, Aca-
dêmico Ademar Valsechi.

A Academia Catarinense Maçônica de Letras, fundada 

em 21 de abril de 1989, é a história e a síntese de múltiplas 
determinações passadas, presentes e futuras da Maçonaria 
de Santa Catarina, onde ilustres maçons se preocuparam 
com a história que lhes era presente, desta forma e com 
estes objetivos, é que foi criada a Academia Catarinense 
Maçônica de Letras com o intuito de preservar e construir 

a identidade da Maçonaria catarinense.
A sessão foi aberta pelo Mestre de Cerimônias (acadê-

mico Jeronimo Borges), editor diário do JB NEWS, inte-
grante da Rede Catarinense de Comunicação da Maçona-
ria Universal.

Após a palestra, o Mestre de Cerimônias Jerônimo 
Borges, fez questão de registrar os agradecimentos à Loja 
"Alferes Tiradentes", através de seu Venerável Mestre, 
Irmão Cantucho João Setúbal, sendo destacada a presença 
do Irmão Abel Tolentino Oliveira Júnior e da cunhada 
Maria José Tolentino. Ele irmão do GOB -Goiás e que foi 
na gestão passada, Secretário de Comunicações do então 
Grão-Mestre Barbosa Nunes, hoje Grão-Mestre Adjunto 
do Grande Oriente do Brasil e que aos sábados escreve 
para o informativo JB News.

Escritores homenageados da Academia Catarinense 
Maçônica de Letras, Ademar Valsechi, Tarcísio Vanzin, 
Ubaldo Balthazar, Eleutério Nicolau da Conceição, Edi 
Tremel e Walter Celso de Lima.

Trata-se de um evento de iniciativa do Sapientíssimo 
Irmão Ivaldo de Melo Medeiros, que ora nos observa e 
nos inspira do Oriente Eterno. Seu objetivo é o de congre-
gar os Irmãos de todas as lojas maçônicas do Distrito 
Federal, não só do Rito Brasileiro, mas de todos os Ritos, 
e, mais ainda, ser realizado por meio de sessão publica, 
aberta ás nossas cunhadas, sobrinhas, sobrinhos e demais 
convidados.
A data escolhida pelo Irmão Ivaldo foi uma das mais sig-
nificativas para o Rito Brasileiro, a comemoração festiva 
coincide com a fundação da Primeira Loja Simbólica do 
Rito, a "Fraternidade E Civismo", sita no Palácio do 
Lavradio na cidade do Rio de Janeiro.
Neste sentido, os Veneráveis Mestres e demais Obreiros 
das Lojas do Rito Brasileiro, jurisdicionadas ao GODF, 
bem como os Dirigentes dos Altos Corpos do Rito e res-
pectivos quadros, sob o patrocínio da Delegacia Litúrgica 
no DF, reuniram-se na noite de quarta-feira, 22 de abril, 
no Templo da Loja e Grande Benfeitora da Ordem, "Au-
rora de Brasília", objetivando comemorar esta data alta-
mente significativa para todos que integram o Rito Brasi-
leiro.

A presidência dos trabalhos coube, por delegação do Sapi-
entíssimo Irmão Robson Gouveia, Delegado Litúrgico do 
Rito Brasileiro no DF, ao Eminente Irmão Alexandre 
Nogueira Martins, Aterzata do Ilustre e Sublime Capítulo 

Rosa-Cruz Príncipes do Silêncio nº 034. Atuou como 
Mestre de Cerimônias o Eminente Irmão Brademir Wolff 
da Silva.

Geral
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A Academia Maçônica Fluminense de Letras rea-
lizou no dia 31 de março de 2015, uma sessão 
Magna de Posse da Nova Administração, para o 

biênio 2015-17, quando reuniu seus ilustres Confrades, 
em sua sede, nas dependências do Supremo Conselho 
do Grau 33º da República Federativa do Brasil, em Jaca-
repaguá, no Rio de Janeiro. Na sessão de Eleição, reali-
zada no mês de fevereiro, foi eleita, por unanimidade e 
aclamação, os membros da Diretoria Executiva, que 
formaram a Diretoria Executiva Provisória, cujo objeti-
vo era a reestruturação e adequação da Academia, que 
esteve por doze anos inativa, portanto, antes de reence-
tar suas atividades culturais, passar por adequações na 
área administrativa, a fim de poder, com excelência, 
produzir bons frutos em prol do engrandecimento da 
cultura maçônica.

Prestigiando a memorável Sessão, confrades, irmãos 
e ilustres convidados, abrilhantaram a tarde daquela 
última terça-feira do mês de março. Destacamos as sin-
gulares presenças do Confrade Carlos Alberto dos San-
tos, escritor e Editor Responsável da Revista “O Pesqui-
sador Maçônico”, e membro da Academia Niteroiense 
Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, e do 
Confrade Denizart Silveira de Oliveira Filho, escritor, 
palestrante e membro da Academia Maçônica de Letras, 
Ciências e Artes do Estado do Rio de Janeiro.  Do Irmão 
José Fernandes Filho, Professor Doutor em Genética e 
Esportes pela UFRJ e pela Universidade de Moscou, e 
Editor Chefe da Fitness e Performance Journal, além do 
Irmão José Clei Gomes Filho, escritor e palestrante 
maçônico.

Coube ao ilustre Confrade 1º Vice-Presidente, Jorge 
Luiz de Andrade Lins, a abertura dos Trabalhos da Ses-
são Magna de Posse, convidando a todos a se postarem 
de pé para que o Presidente Eleito, o ilustre Confrade 
Luiz Fernando Rodrigues Torres, prestasse seu solene 
Juramento, o qual transcrevemos na íntegra:

“Eu, Luiz Fernando Rodrigues Torres, diante desta 
egrégia Assembleia e sob os influxos do Senhor dos 
Mundos, assumo a Presidência da Academia Maçônica 
Fluminense de Letras, para a qual fui, legitimamente 
eleito, em Assembleia Geral realizada no dia 26 de feve-
reiro de 2015, para o biênio 2015-2017. 

Juro e prometo, cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o 
Regimento Interno, demais Regulamentos e Resolu-
ções da Academia Maçônica Fluminense de Letras, 
incrementar as atividades culturais, e estimular o estudo 
e a pesquisa entre os membros desta nobilíssima Acade-
mia, contribuindo, com isso, para a exaltação da cultura 
no seio de nossa augusta Ordem e da sociedade brasilei-
ra.

Que assim Deus me ajude!”
Em ato contínuo, o ilustre Confrade Presidente 

empossou os membros da Diretoria Executiva, os ilus-
tres confrades Jorge Luiz de Andrade Lins – 1º Vice-
Presidente; Francisco Antônio Gonçalves Dias – 2º 
Vice-Presidente; Francisco Feitosa da Fonseca – 1º 
Secretário; Sérgio Antônio Medeiros Vieira – 2º Secre-
tário; Carlos Antônio de Almeida Deveza – 1º Tesourei-
ro; Adélman de Jesus França Pinheiro – 2º Tesoureiro; 
Mario Galante Pacheco – Diretor Cultural; Maurício 
Soares – Diretor de Patrimônio; José Alves de Alencar – 

Diretor Jurídico. Foram empossados no Conselho Fis-
cal os Ilustres Confrades José Francisco Ribeiro Lopes, 
Antônio Luiz Corrêa e Anderson Pinto Verçosa Simões.

Durante o processo de reestruturação da Academia, 
foi aprovada a Comenda que seus membros passarão a 
utilizar nas sessões magnas, as quais foram, solenemen-
te, entregues a cada confrade. Coube ao ilustre Confra-
de Jorge Lins proceder a outorga da Comenda ao ilustre 
Confrade Presidente. Em seguida, o Ilustre Confrade 
Presidente outorgou a Comenda a cada Confrade.

Após o período de reestruturação administrativa da 
Academia, a Posse da Nova Administração marca uma 
nova fase, em que se vem dando, prioritariamente, aten-
ção às atividades culturais. Em consonância com este 
objetivo, coube, na oportunidade, ao Diretor Cultural, o 
Ilustre Confrade Mario Pacheco, brindar a todos com 
uma brilhante palestra sobre o REAA e o trabalho 
desenvolvido pela 1ª Inspetoria Litúrgica do Estado do 
Rio Grande do Sul, da qual é o seu Grande Inspetor 
Litúrgico. Em sua oratória, discorreu sobre temas, 
como: “A Teoria do Conhecimento Maçônico”, “A Espi-
ritualidade no REAA”, “O Papel e a Função dos Inspe-

tores do Rito” e a “Conscientização da Responsabilida-
de do Inspetor Geral como guia dos demais Irmãos”.

O Ilustre Confrade Presidente franqueou a palavra a 
bem da cultura, fazendo uso o ilustre convidado José 
Clei, para elogiar a brilhante explanação do Ilustre Con-
frade palestrante, fazendo uma breve alusão ao filósofo 
Baruch de Espinoza, um dos grandes racionalistas do 
século XVII, dentro da chamada Filosofia Moderna; 
chamou atenção para a necessidade de conscientizar-
mos os irmãos portadores do Grau 33° de suas enormes 
responsabilidades. Finalizando sua fala, doou para a 
Biblioteca do Supremo Conselho três Obras literárias 
de sua lavra, intituladas: “José Álvares Maciel – Conju-
rado e Maçom”, “Aspectos do REAA – Edificando Tem-
plos à Virtude” e “Estrela do Rio – Nossas Histórias”, 
tecendo breves comentários sobre as mesmas. 

O ilustre convidado Denizart Silveira, membro da 
Academia Maçônica de Letras Ciências e Artes do Esta-
do do Rio de Janeiro, agradeceu o honroso convite para 
este singular evento, fez um breve histórico de sua vida 
maçônica, e presenteou a Biblioteca do Supremo Con-
selho com suas obras literárias, intituladas: “Palestras 
Maçônicas para Loja de Estudos” (volumes I e II), “A 
Lenda de Hiram nos Graus Inefáveis do REAA – O Tem-
plo de Salomão”, “Da Iniciação Rumo à Elevação”, “Da 
Elevação Rumo à Exaltação” (volumes I e II) e “Da 
Exaltação Rumo à Perfeição” (volumes I e II).

O Confrade Presidente agradeceu a presença de 
todos, em especial dos ilustres convidados. Ressaltou a 
singular importância de uma Academia Maçônica de 
Letras, agradecendo a confiança dos ilustres confrades 
por sua eleição e posse na Presidência da Academia. Por 
fim, convidou a todos para participarem de um ágape 
fraternal, coroando aquele memorável evento. 

A Academia Maçônica Fluminense de Letras, cum-
prindo fielmente seu honroso papel de fazer luz nos 
mais diversos temas, em especial, em temas ligados à 
nossa augusta Ordem, reafirma seu compromisso de 
contribuir com o engrandecimento da cultura, estimu-
lando o estudo e a pesquisa, e reunindo livres pensado-
res para espargir seus conhecimentos a todos. Seu traba-
lho é nobilíssimo, altruístico e fundamental para o cres-
cimento cultural de nossa instituição, elevando o estado 
de consciência de seus membros na busca do aperfeiço-
amento moral e intelectual dos irmãos, em sua estreita 
vereda iniciática.

Que o Senhor dos Mundos continue a abençoar esta 
egrégia “Casa dedicada à Cultura” e que lhe conceda 
vida longa e profícua, a fim de que seus membros, cons-
cientes de suas enormes responsabilidades, possam 
contribuir para um mundo, cada vez, melhor!

Por Confrade Francisco Feitosa
Titular da Cadeira 02

Patrono Benjamim de Almeida Sodré 

POSSE NA ACADEMIA MAÇÔNICA FLUMINENSE DE LETRAS
Geral


