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A informática veio para contribuir no desenvolvi-
mento da humanidade, onde o computador é encon-
trado nos mais variados contextos, ou seja, nos 

lares, nas escolas e nas empresas, sendo que ele veio para 
inovar e facilitar a vida das pessoas.

Na maçonaria a informática está prevista no artigo 87 
da Constituição do GOB - Grande Oriente do Brasil, e arti-
go 80 da Constituição do GOEG - Grande Oriente do Esta-
do de Goiás, onde tem um órgão administrativo do poder 
executivo que é a Secretaria Geral e Estadual de Comuni-
cação e Informática. 

Esta Secretaria é disciplinada no artigo 185 do Regula-
mento Geral da Federação, onde compete a mesma: 

· I - realizar a comunicação do Grande Oriente do 
Brasil, coordenando um sistema interligando as 
Secretarias dos Grandes Orientes Estaduais e do 
Distrito Federal, utilizando-se dos meios de comu-
nicação existentes;

· II - fornecer matéria, encaminhada pelo Grão-
Mestre Geral, a ser divulgada na imprensa falada, 
escrita e televisada;

· III - prover a disseminação de informações de 
interesse dos Maçons, como direitos e serviços, e, 
também, projetos e políticas do Poder Central; 

· IV - coordenar os sistemas de informática  no âmbi-
to do Poder Central;

· V - coordenar, normatizar, supervisionar e contro-
lar toda compra de software e hardware do Poder 
Central; VI - elaborar o Plano Anual de Comunica-

ção e de Informatização, estabelecendo suas polí-
ticas e diretrizes, e consolidando a agenda das 
ações prioritárias para levar a informação e as 
novas tecnologias a todos os Orientes, Lojas e 
Maçons;

· VII - estabelecer políticas de investimentos em 
segurança da informação, de software e hardware 
para o Grande Oriente do Brasil;

· VIII - publicar os trabalhos e textos encaminhados 
pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura no 
Portal Maçônico do Grande Oriente do Brasil;

· IX - elaborar e encaminhar, até trinta e um de jane-
iro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades 
da Secretaria no exercício anterior.

Hoje tanto GOB e GOEG tem priorizado o uso da infor-
mática junto as suas lojas maçônicas federadas e jurisdici-
onadas, a exemplo das comunicações internas de iniciação, 
elevações, exaltações e regularizações. A exemplo da 
publicação do boletim oficial do GOB e GOEG, evitando 
com isso o uso de grande quantidade de papel.

Com acesso a internet é possível até a consulta online 
da situação de regularidade de um obreiro, tanto é que o 
GOB lançou uma nova identidade maçônica o GOB Card 
Internacional com código QR (sigla do inglês Quick Res-
ponse), onde contém dados maçônicos e civis do obreiro. 
Código este que pode ser lido com auxílio de um celular 
com o programa específico.  

O GOB proporciona também a consulta da legislação 
maçônica atualizada, através do sistema GOBLegis – Sis-
tema de Legislação do GOB, no endereço eletrônico: 
http://goblegis.gob.org.br/.

Pelo portal do GOB tem o EADM – Ensino a Distância 
Maçônico, que é acessado no endereço eletrônico: 
http://eadm.gob.org.br/ , onde contém vários vídeos infor-
mativos de procedimentos adotados pelo GOB, bem como 
pronunciamentos do Grão-Mestre Geral e Secretários 
Gerais, a exemplo do pronunciamento sobre: A Responsa-

bilidade Social do Maçom.
Outro exemplo do uso informática através da internet é 

a divulgação das notícias e agenda de eventos maçônicos, 
sendo que este proporciona as lojas maçônicas e obreiros 
uma maior integração, ou seja, permitindo o melhor apro-
veitamento das visitas maçônicas quando de eventos espe-
ciais.

No âmbito do GOB com uso da informática foi introdu-
zido pelo Grão-Mestre Geral, Irmão Marcos José o Projeto 
Papel Zero, proporcionando uma maior agilidade e segu-
rança das informações entre o GOB, os Grandes Orientes 
Estaduais e as Lojas Maçônicas. Com isso tendo um ganho 
nos custos de impressão e postagem, e ainda contribuindo 
pela preservação ambiental.

No âmbito das lojas maçônicas a informática é utilizada 
para o controle das finanças das lojas, no registro da pre-
sença de seus obreiros, e registro de suas atividades nos 
balaústres eletrônico (ata maçônica).

A informática na maçonaria quando bem aplicada tem 
trazido grande benefícios, e o maior problema é a vulgari-
zação das sessões e ensinamentos maçônicos na internet 
que devem ser evitados pelos seus membros para que não 
caiam no constrangimento.

(*) Abel Tolentino de Oliveira Junior
Loja Maçônica Luz no Horizonte 2038 
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Geral

Vivemos a cada dia situações que nos fazem agir de 
maneira diferente. É a sociabilidade que a própria vida 
e as relações interpessoais exigem. Assim, somos um 
dentro das nossas casas quando nos relacionamos com 
nossos familiares e totalmente diferentes no trato com 
colegas de trabalho, com superiores hierárquicos ou 
subordinados, quando dirigimos no transito e quando 
estamos num encontro informal com amigos, etc.. 
Nossas atitudes se moldam quase automaticamente 
dependendo do momento vivido, e as normas legais e 
sociais regulam o comportamento mais adequado. De 
tempos em tempos essas regras vão modificando ou se 
atualizando conforme os novos costumes e a tradição 
cultural, moral e ética, além da religiosidade do grupo 
social. Isso é normal e faz parte da vida, mas também 
existe o que comumente chamamos de “máscara”. 
Diferente da boa educação e do bom trato, a “másca-
ra” é usada para esconder o verdadeiro caráter, a since-
ra opinião, e a real intenção de quem utiliza desse sub-
terfúgio ardil. A “máscara” é na verdade uma blinda-
gem usada pelo hipócrita para ser aceito. 

O verbete hipocrisia no “Dicionário Aurélio” é 
definido como a “afetação duma virtude, dum senti-
mento louvável que não se tem. Impostura, fingimen-

to, simulação, falsidade. Falsa devoção”. As pessoas 
honradas são orientadas pela probidade, sinceridade e 
amor-próprio. A iniquidade dos hipócritas é a sua pró-
pria desdita. Uma pessoa hipócrita é infeliz, vive 
falando e agindo contra sua própria realidade, pois 
condena coisas que ela mesma faz na maioria das 
vezes às escuras. O hipócrita assume ter virtudes, cren-
ças, ideais, sentimentos e conduta para conquistar a 
admiração e estima dos outros. Aqui uma ênfase espe-
cial aos bajuladores, geralmente incompetentes, que 
se dignam usar da hipocrisia em prol de uma ascensão 
social e/ou profissional, em detrimento da sua desqua-
lificada autoestima.  

“François duc de la Rochefoucauld disse: "A hipo-
crisia é a homenagem que o vício presta à virtude". O 
chefe de família que ensina seus filhos a não roubar e 
ser fiel e, na empresa, leva pequenos "mimos" no 
bolso e trai a sua esposa é hipócrita. A velha senhora 
que entra na Igreja cumpre suas obrigações e penitên-
cias, auxilia o padre e o coroinha, é vista como simpá-
tica e sincera e no mesmo dia vai à casa das amigas 
para fofocar e falar mal dos outros é hipócrita. O 
Maçom que, em Loja, constrói textos maravilhosos 
sobre irmandade, tolerância e honestidade e, ao sair, 
fala mal dos seus Irmãos, trama contra outrem e trai 
sua família é hipócrita”. (Alexandre Aschenbach). 
Assim o autentico hipócrita não é o que finge, mas 
tenta convencer daquilo que ele mesmo não acredita e 
exige do próximo aquilo que não pratica. 

Não devemos exigir dos outros as qualidades que 
não temos. Criticar os erros alheios é muito fácil, prin-
cipalmente depois de cometidos; mas convenhamos, 
num país onde o salário mínimo é menor que os gastos 
de um presidiário, onde os governantes na sua maioria 
são corruptos e nunca sabem de nada e sequer “supos-

tamente” receberam dinheiro desviado, onde os 
negros, os pobres e os que têm uma orientação sexual 
diversa da nossa são veladamente descriminados e a 
opinião pública se norteia pelas novelas televisivas e 
pela grande mídia comprada e manipulada, onde a 
saúde é um caos, a educação uma piada de mau gosto e 
a segurança pública sofre corte orçamentário, etc., a 
hipocrisia já está de certa forma entranhada no incons-
ciente coletivo nacional. A brutalidade virou rotina, a 
má educação não nos atinge, os planos de saúde nos 
garantem o mínimo necessário para que tenhamos 
uma morte digna e os alarmes, grades e seguros prote-
gem o patrimônio que adquirimos. Isso faz lembrar 
um pensamento de Albert Einstein que diz: “Gostaria 
de uma sociedade mais justa, menos corrupta, com 
menos hipocrisia, mais digna, com mais amor ao pró-
ximo, menos preconceito, menos rancor e principal-
mente mais paz na alma”.       
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Por Ir\Pedro Neves

Segundo a Lenda de Enoque, personagem bíblico, 
filho de Jafed, sexto descendente de Adão, que 
segundo a tradição, viveu no ano de 3.740 antes da 

era vulgar, e cujo nome significa em hebraico “o que muito 
viu, o que muito sabe”, conhecido pelos mulçumanos com 
o nome de Adris, que significa “sábio”. Ele teve um sonho e 
foi informado sobre o verdadeiro Nome de Deus, sendo-
lhe proibido de divulgá-lo. Matusalém, filho de Enoque, 
construiu o templo sem conhecimento do sonho de seu pai, 
na terra de Canaãn, “terra Santa”, Matusalém foi pai de 
Lamech, que foi pai de Noé. No sonho, Enoque tomou 
conhecimento do castigo que seria imposto à humanidade, 
pelos pecados cometidos, o dilúvio.

Para que não se perdesse durante o dilúvio, o nome 
Inefável de Deus, ele o gravou em uma pedra triangular, 
pois, sobre a face da terra, só ele sabia a verdadeira pronún-

cia do Nome da Divindade.
Com o intuito de preservar o conhecimento das ciências 

e artes das civilizações da época, ele gravou em duas colu-
nas, uma de bronze e outra de mármore, vários textos, para 
que, não se perdesse tal conhecimento. Na coluna de Bron-
ze gravou também o Nome Inefável, e na coluna de már-
more a sua verdadeira pronúncia.

Foi construído um subterrâneo com nove abóbadas, 
tendo depositado nesta última, o Delta luminoso com o 
Nome Inefável de Deus.  

Acima das nove abóbadas, fechadas hermeticamente, 
foi erigido um Templo. 

E Deus deu a Noé o plano para construir a Arca. O dilú-
vio teve lugar no ano de mil seiscentos e cinqüenta e seis, 
da criação, destruindo quase todos os portentosos monu-
mentos da antiguidade. A coluna de mármore de Enoque 
foi destruída, porém, pela providência divina, a coluna de 
bronze resistiu ao poder das águas, e graças a isso, o conhe-
cimento das artes e da maçonaria, daquela época, conse-
guiu chegar aos nossos dias.

A sagrada escritura nos ensina a história dos tempos que 
seguiram ao dilúvio, até a escravidão dos israelitas no Egi-
to, de onde foram libertados por Moisés. Também sabe-
mos, através de escritos depositados na Escócia, que 
durante um combate, se perdeu num bosque a Arca da ali-
ança; que esta foi achada após ouvir os rugidos de um leão 
que se ajoelhou aos pés dos israelitas, depois de haver des-
truído um grande número de egípcios, que queriam dela se 
apoderar, cuja chave deixou cair de sua boca, este leão 
significa para nós, o emblema do pensamento, que se 
rebela contra a força, porém, permite a entrada da verdade. 
A divisa do grau “IN ORE LEONIS VERBUM INVENI”, 
quer dizer: - “Achei a palavra na boca do leão”, o que indi-
ca que devemos proclamar a verdade e mantê-la como 
principal qualidade de um povo civilizado. 

Após o dilúvio, por estarem dentro da Arca construída 
por Noé, somente ele e sua família foram salvos, tendo se 
perdido o conhecimento de todas as ciências. Das colunas 

gravadas por Enoque, somente a de bronze não foi destruí-
da, nela estava gravado o Verdadeiro Nome de Deus, mas, 
a sua pronúncia foi perdida com a destruição da coluna de 
mármore. 

Por isso, se fala: Palavra perdida.
Poucos profetas e homens tiveram a honra de obter 

através de Deus, a verdadeira pronuncia de Seu nome, 
entre eles: Moisés, Samuel, Rei Davi e rei Salomão. Moi-
sés recebeu a revelação no Monte Sinai, com a mesma 
proibição de divulgá-lo, tendo autorização para ensiná-lo 
apenas para seu irmão Aarão, que seria o maior sacerdote 
Hebreu. Deus disse a Moisés: “Eu sou o que sou e o que 
serei. Sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e 
de Jacó. Tu dirás aos filhos de Israel que te mandei a eles. 
Eu sou o Senhor que apareceu a Abraão, a Isaac e Jacó, com 
o nome de Al-Shedi; porém, não é este o meu verdadeiro 
nome”. Moisés gravou em uma medalha de ouro o Nome e 
a pronúncia correta e guardou com outros objetos na Arca 
da Aliança.

O Nome só era pronunciado pelo Sumo Sacerdote den-
tro do “Sanctum Sanctorum”, e o povo deveria fazer baru-
lho para não ouvir a sua pronúncia. A Arca da Aliança foi 
perdida em uma batalha contra os Sírios, tendo sido guar-
dada por leões e recuperada posteriormente, e perdida nova-
mente em batalha contra os filisteus, que fundiram a meda-
lha com o Nome Inefável, e a transformaram num ídolo 
dedicado ao Deus Dagon. Esse foi um dos motivos pelos 
quais o Grande Arquiteto do Universo instruiu Sansão para 
que este praticasse seu último ato de força no templo dos 
filisteus em Gaza, pois esse era o templo de Dagon.

Na construção do Templo de Salomão, foram nomea-
dos três intendentes, Adoniran, Stolkin e Joaben, para faze-
rem os levantamentos do local apropriado. Inconsciente-
mente foi escolhido o local em que encontraram as ruínas 
do antigo Templo de Enoque. Descobriram os sucessivos 
alçapões das abóbadas, descendo em cada uma delas pre-
sos por cordas, encontrando o Delta Luminoso com o 
Nome Inefável, que não souberam decifrar, levaram-no, 
então, até a presença do Rei Salomão, que imediatamente 
reconheceu o Nome ali gravado. 

Salomão, em homenagem ao trabalho executado, e a 
recuperação da pronúncia do Nome Inefável, lhes conferiu 
o título de nobreza e da ordem do Arco Real, sendo os seus 
primeiros integrantes: Salomão rei de Israel, Hiran rei de 
Tiro, Adoniram, Stolkin e Joaben.  

A ritualística do grau refaz simbolicamente o encontro 
da Palavra Perdida, a busca pela Palavra e pela Luz é de 
cunho pessoal, ela é interna, cada um faz dentro de seu 
próprio templo.

Quando fazemos brilhar esta Luz, obtemos o poder de 
ministrar sacramentos, só então, podemos fazer sagração, 
só então poderemos ser Instalados no Trono de Salomão. 

No Rito Escocês Antigo e Aceito, os graus treze (Santo 
Arco Real) e quatorze (Perfeito e Sublime Maçom), e no 
Rito Azul - York (O Past-Master e o Arco Real), são graus 
complementares. 

Não se pode conceber que mestres Instalados, maçons 
do Real Arco ou mesmo, do grau 33 do REAA, desconhe-
çam a lenda de Enoque.

A prece final de encerramento dos trabalhos do grau 
mostra bem o conteúdo da lenda, “Poderoso Soberano e 
Grande Arquiteto do Universo. Vós que penetrais no mais 
recôndito de nossos corações, acerca-te de nós para que 
melhor possamos adorá-lo, cheios de vosso Santo Amor. 
Guiando-nos pelo caminho da virtude e afastando-nos da 
senda do vício e da impiedade. Possa o selo misterioso 
imprimir em nossa inteligência e em nossos corações o 
verdadeiro conhecimento de vossa essência e poder inefá-
vel, e assim como temos conservada a recordação de vosso 
Santo nome, conservai também em nós o fogo sagrado de 
vosso santo temor, princípio de toda sabedoria e grande 
profundidade de nosso Ser. Permiti que todos nossos pen-
samentos se consagrem a grande obra de nossa perfeição, 
como recompensa merecida de nossos trabalhos, e que a 
união e a caridade estejam sempre presentes em nossas 
assembleias, para podermos oferecer uma perfeita seme-
lhança com a morada de vossos escolhidos, que gozam de 
vosso reino para sempre. Fortalecendo-nos com vossa luz, 
para que possamos nos separar do mal e caminhar para o 
bem. Que todos os nossos passos sejam para glória e prove-
ito de nossa aspiração, e que um grato perfume se despren-
da do altar de nossos corações e suba até vós. – Oh! Jeovah! 
Nosso Deus. Bendito sejais, Senhor. Fazei com que pros-
pere a obra feita pelas nossas mãos e, que sendo vossa justi-
ça nosso guia, possamos encontrá-la ao término de nossa 
vida. Amém”.

O Mestre Instalado que não procura o aperfeiçoamento 
através da evolução nos diversos graus, que desconhece a 
Lenda de Enoque, jamais conhecerá a plenitude do grau, 
por isso, muitos acreditam que o Mestre Instalado não é um 
grau, que é só uma complementação do grau de Mestre, 
quando na verdade é um grau. 

Fonte: Recanto das Letras 

http://filhosdoarquiteto.com/livros-/franco-maconaria/moral-e-dogma-colecao-completa.phtml
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Em memória de Geraldo da Fonseca, meu Pai!
Por um lapso de tempo, mergulhando em minha histó-

ria, voltei a ser menino. Tempos em que a alegria e a inge-
nuidade passeavam de mãos dadas pelos floridos caminhos 
do meu mundo infantil. As recordações não são tantas, e a 
poeira do tempo, mesmo sem querer, acabou por apagar 
algumas, em minha memória. Recordar é viver! E por que 
não mergulhar no tempo e deixar que as lembranças me 
leve a lugares que nem mais existem, ou que, na verdade, 
apenas, existiu em minha imaginação infantil?

Ao desbravar as veredas de minhas lembranças, mesmo 
com certo esforço, deparei com tão poucas. Atônito, brave-
jei um grito inaudível, na esperança de despertar meus 
heróis do passado, embora, convicto de que, mesmos para 
os heróis, o tempo não vacila, e, também, passa... Decerto, 
ficaram ofuscados pelas brumas implacável do tempo, 
restringindo-se a serem acessados, apenas, pela imaginária 
memória daquele menino que, também, o tempo lhe exigiu 
que crescesse.

Dadas as circunstâncias, da vida, fiz a minha escola e, 
ainda menino, enfrentei, de frente, dificuldades sem abrir 
mão de agarrar as oportunidades que se ocultavam, em 
anexo. Dizem que é na crise que a gente cresce, e tais opor-
tunidades não foram poucas, e com elas cresci. Entendi que 
não podendo ser o melhor naquilo que fazia, melhor seria 
buscar a excelência daquilo que eu pudesse realizar, 
mesmo nas coisas mais elementares. Descobri que o com-
bustível da vida é o entusiasmo e senti a alegria de realizar 
coisas, mesmo que o doce sabor dos frutos da realização, 
por mim, nem pudessem ser sorvidos. 

Substituí a ausência de talento pelo esforço e consegui 
ascender degraus, antes, inacessíveis em minha imagina-
ção. Com isso, fiz-me referência para outros tantos esfor-
çados. A responsabilidade me pesou nos ombros ao perce-
ber que as minhas ações poderiam servir de exemplos para 
outrem. 

Sem perceber, plantei árvores, escrevi tantas coisas, 
tive filhos e neto. À luz das orientações do sábio pensador, 
de fato, realizei-me! Também, sem perceber passei a ser 
considerado um herói pelo meus pequenos. É o ciclo da 
vida!

Refletindo, equilibrei-me em meu inseparável grafite e, 
num bailar harmonioso, deixei que as minhas impressões 
da vida fluíssem na vastidão do branco papel, que, mesmo 
lançado à sorte de jamais ser lido, aguardava ansioso por 
testemunhar essa minha despretensiosa reflexão. Tenho a 
impressão de que o tempo e o espaço é uma doce ilusão, 
embora, que necessária, para que a vida terrena seja, na 
acepção da palavra, o laboratório do espírito.

Tudo passa e o que fica são as lembranças. Boas ou 
ruins? Nosso grau de consciência é que, de fato, poderá 
avalia-las. Hoje, agradeço pelas duras experiências que 
passei, as mesmas que, anteriormente, por inexperiência, 
tanto fiz por esquecê-las. Vejo que as mesmas foram neces-
sárias e fundamentais. Vivenciá-las-ia novamente se preci-
so fosse. Segui teus passos pelas veredas da caserna mili-
tar, quando, orgulhosamente, ostentei teu nome em meus 
uniformes. 

Mais de meio século se passou como num piscar de 
olhos. Já nem tão menino, vejo que os heróis, também, têm 
dúvidas, choram, deprimem-se, pagam contas, adoecem e 
sobrevivem como mortais que são. A Escada da Vida é 
infinita. Galgar seus degraus é necessário, mas é preciso. 
Não conseguiremos ascende-los sem mérito, sem esforço e 
sem aprender a lição que, em cada um, está inserida.

Meus heróis não foram tantos, mas o aprendizado foi 
imenso. O que melhor aprendi, com o mais importante 
deles, foi que, embora a vida me reservasse, apenas, um 

breve convívio, restaram-me boas lembranças e, quando, 
tua carência me era a única presença, o mundo se encarre-
gou de abrir suas portas, em um dealbar de um novo alvore-
cer, possibilitando-me angariar um cabedal de experiênci-
as; a ascender diversos degraus da infinita Escada da Vida, 
e, consequentemente, transformando aquele menino em 
uma pessoa melhor.

A você, meu herói, que, por décadas, enxergou a vida 
com precisão, pelas lentes de seu inseparável teodolito, 
devo, antes de tudo, o milagre de minha existência. Embo-
ra, tenha sido curto o tempo de nosso convívio, durante a 
tua ausência, a vida me foi generosa, suprindo-me com o 
privilégio de poder vivenciá-la em um eterno aprendizado, 
ao ponto de, hoje, conscientizar-me de que você foi o único 
herói, que a poeira do tempos não conseguiu apagar de 
minha memória.

Pai, conceda-me a tua benção e receba, por tudo, o meu 
sincero muito obrigado!

Até sempre!

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

Dicionário Maçônico Cristão
Autor: Ir\Gilberto Stucker Filho
SINOPSE DA OBRA: 
Tudo começou no ano de 1988 quando fui iniciado na Loja Sete de Setembro, Grande Loja da Paraíba. Mesmo sendo filho e neto de Maçon me 
deslumbrava com tantas alegorias, símbolos e palavras usadas corriqueiramente pelos Irmãos, daí comecei a anotar em uma cadernetinha tudo que via e 
ouvia. Estava aí nascendo um Dicionário que agora Graças ao Grande Arquiteto do Universo está pronto e a disposição de todos.

Foram vinte anos entre pesquisas e revisão, pelo qual foi revisado pelo Irmão Edgard Bartolini Filho, ex-Grão Mestre da Grande Loja Maçônica da Paraíba.

Valor R$ 110,00            Frete Gratuito a Todo Brasil  Comprar aqui

www.entreirmaos.net
http://filhosdoarquiteto.com/livros-/franco-maconaria/dicionario-maconico-cristao.phtml
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N
aturalmente que quem ler o título da publicação; por 
certo ficará reticente com o que poderá encontrar nela 
pelo facto da afirmação escrita por mim ser um tanto 

forte. Mas desengane-se o leitor, uma vez que, aquilo que o 
título poderá encerrar não será na verdade o mais correto, 
apesar de ser uma assunção que para alguns detratores da 
Ordem Maçônica seria o quanto bastaria um maçom fazer 
para que todas as opiniões e ideias que têm da Maçonaria 
serem as "verdadeiras". O que não é o que pretendo com a 
afirmação que fiz nem é a constatação da realidade em que 
vivemos.

Quando eu falo em Maçonaria “tóxica” naturalmente que 
não posso afirmar tal sobre uma tão proba e augusta Ordem 
como o é na realidade a Maçonaria. Abordo sim, os seus ele-
mentos, os maçons. Pois uma coisa é a Instituição Maçônica 
em si, outra coisa totalmente diferente são os membros que a 
compõem; Homens com as suas virtudes - e que na sua larga 
maioria é gente que as tenta enaltecer e potenciar-,  mas tam-
bém com os seus defeitos próprios e naturais. O que importa 
realmente é o que fazer com estes últimos que citei…

Todavia, não querendo eu efetuar uma análise extensiva 
sobre o assunto em si mas apenas abordando a toxicidade 
existente na Maçonaria num sentido lato, quero eu dizer e 
reafirmando o que atrás disse, a Maçonaria nunca poderá ser 
tóxica na sua vivência nem na sua praxis, mas antes sim, os 
seus membros. E esta sua  toxicidade - dos seus obreiros - 
apenas poderá porvir do seu carácter, da sua conduta, da sua 
forma de viver e estar…

Parece que fiz uma afirmação austera demais e inglória?!
Não!
Disse apenas o que se pode constatar na realidade.
Se a Maçonaria é formada por pessoas com vários carac-

teres e feitios, existem os “bons maçons” mas infelizmente 
também, existem aqueles maçons cuja forma de estar intoxi-
ca a Ordem que os acolheu e que em última instância acaba-
rão por (tentar) intoxicar os demais. 

Quando falo em maçons “tóxicos”, estes são aqueles 
maçons que não trabalham em prol da Ordem, não aprendem 
nem desejam aprender, nem estão sequer motivados para tal; 
não se comprometendo com nada e se o fazem, fazem-no por 
"obrigação" e os resultados dessas ações serão por demais 

evidentes; não praticam os ensinamentos ou os ideais da 
Maçonaria tanto na sua vida pública como no seu foro priva-
do, que se abstêm de comparecer nas sessões ordinárias da 
sua Respeitável Loja; que a sua conduta é diferente daquilo 
que dela tanto propalam, mas que também para além disso, 
nas suas condutas profanas geralmente são pessoas que enve-
nenam as suas relações profissionais, familiares e fraternais - 
isto, se as tiverem (!) - E se os há…

Uns sentem-se tão cheios de si, empertigados pelos seus 
“pedestais” e “medalhas”, outros falando por boca alheia sem 
meditar no que estão a dizer, cedendo o seu melhor bem que é 
o seu “pensamento” a outrem, preferindo ser instrumentali-
zados como “marionetas”  a bel-prazer de quem melhor 
possa atribuir encómios à sua pessoa ou até mesmo se subme-
terem a aqueles a quem possam retirar qualquer tipo de bene-
fício ou dividendo para si próprios, manipulando a longa lista 
de contatos a que podem ter acesso pelo simples fato de terem 
entrado numa Ordem universal e com elevado número de 
membros.

Estes serão aqueles que geralmente se diz que "entraram 
na Maçonaria, mas que ela nunca entrou neles..."

Os tais afamados "erros de casting"!
Mas apesar destas situações que confirmo a sua existência 

– nada que não seja natural nas várias instituições ou grupos 
sociais que o Homem integre; a Maçonaria é o “espelho” da 
sociedade em que se insere (!) – “não podemos tomar o todo 
por alguns” e a maioria suplanta amplamente esses poucos 
que o tempo sempre se encarrega de extirpar – quais cancros 
sociais – e são esses - a maioria - que no fundo fazem e refa-
zem as instituições por onde passam, limpando e renovando a 
imagem que por vezes se torna imunda, pelas atitudes que de 
lés-a-lés são tornadas públicas, por gente que, talvez, nunca 
deveria ter sido cooptada pela Ordem.

O que se pode concluir é que a toxicidade existente na 
Maçonaria não é uma toxicidade "química" mas antes um 
certo tipo de toxicidade social e comportamental de uma 
parte ínfima dos seus obreiros.

E que estas pessoas que intoxicam a Instituição Maçônica 
acabam por dar algum eco e razão aos detratores da Ordem, 
pois não poderemos nós nunca olvidar que os maiores inimi-
gos da Maçonaria são e serão sempre os Maçons, disso tenho 
eu a certeza .

E o que fazer com estes “seres tóxicos” que deambulam 
por uma tão Augusta Ordem?

Dar-lhes “corda” suficiente para se “enforcarem”?
Entregar-lhes o “combustível” e o “detonador” necessário 

para se “queimarem”?
Deixá-los "caminhar até à ponta do precipício e incitá-los 

a saltar"?

Ou tentar  lhes demonstrar que o caminho que por ora 
seguem é um caminho para o “abismo”, possivelmente sem 
retorno, e que se tomado de forma inadvertida ainda poderá 
ter regresso ao trilho correto?

A lg u mas  v eze s  p en s e i  q u e  a  ú l t ima  s u g es-
tão/possibilidade seria a mais certa. Mas hoje em dia começo 
a ficar titubeante com a decisão a tomar. Se devo tomar a 
decisão que se suporia como sendo a mais correta ou se aque-
la que melhor me servirá…

De fato todos na nossa vida pessoal e em situações extre-
mas, temos sempre uma atitude de “sobrevivência” e por isso 
mesmo temos a tendência de olharmos para o nosso “umbi-
go” e esquecer por breves instantes o bem comum. - O que 
não deveria acontecer, mas como humanos que somos, tal é 
sempre mais forte. Não podemos negar a nossa natureza e 
existência animal ! -.

Queira eu por isso e principalmente com o auxílio do Gran-
de Arquiteto, com a sua Luz e Sabedoria, tomar sempre as 
melhores decisões que possa tomar em qualquer momento e 
agir de forma a que os meus pares, principalmente os que me 
reconhecem e que eu reconheço como tal - eles saberão por 
certo quem serão - nunca se sintam envergonhados pela 
minha conduta, seja esta demonstrada através de ações, omis-
sões e/ou palavras... Porque se por vezes é necessário se falar 
e muito dizer (nem que seja para criar certo "ruído de fundo"), 
noutras situações será preferível não o fazer sequer.

Aliás sempre retive para mim que o "poder" do silêncio 
reside não quando nada se diz, por nada se ter para falar; mas 
antes sim, quanto muito temos para dizer e preferimos cons-
cientemente nos manter calados...

Quanto aos seres tóxicos que por aí deambulam, esses, 
terão de fazer por eles…

Até porque se afirmam que também nem sabem ler nem 
escrever, alguns até mesmo dificilmente conseguiriam sole-
trar... até mesmo a sua língua materna!

FONTE: A PARTIR PEDRA

Ir\Nuno Raimundo
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Lisboa - Portugal
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Doença que acomete um a cada quatro brasileiros adultos, 
a hipertensão poderá ganhar um tratamento mais prático. 
Em vez dos comprimidos diários, os pacientes 

receberiam uma injeção de DNA que manteria a pressão arterial 
em níveis considerados normais por até seis meses. A 
possibilidade vem de uma pesquisa em andamento na 
Universidade de Osaka, no Japão, e foi detalhada na edição mais 
recente da revista Hypertension, da Associação Americana do 
Coração.

“O potencial de uma vacina para a hipertensão está em 
oferecer um tratamento inovador e que pode ser muito eficaz 
para o controle da não conformidade, que é um dos principais 
problemas no manejo de pacientes hipertensos”, avalia Hironori 
Nakagami, um dos coautores da pesquisa. A Sociedade 
Brasileira de Cardiologia estima que 80% dos hipertensos do 
país não se mediquem corretamente.

Testada por enquanto em ratos, a vacina com fragmentos de 
DNA age sobre o angiotensina 2, um hormônio que faz com que 
os vasos sanguíneos se contraiam, o que pode levar ao aumento 
da pressão arterial. As cobaias foram modificadas para ter a 
doença e receberam a injeção três vezes, com intervalos de duas 
semanas entre elas. Além de reduzir a pressão arterial por seis 
meses, a substância aplicada diminuiu danos nos tecidos 
cardíacos e nos vasos sanguíneos relacionados à hipertensão. Os 
rins e o fígado dos animais também não foram prejudicados.

Segundo os autores, o funcionamento da vacina é similar ao 
dos medicamentos que inibem a ação da enzima conversora da 
angiotensina, também chamados de inibidores de ECA. As 
ECAs são substâncias químicas que transformam o sangue 
“inativo quimicamente” em um constritor de vasos sanguíneos, 
levando ao estreitamento deles e, consequentemente, ao 
aumento da pressão arterial. O fato de terem que ser ingeridos 
diariamente, porém, leva muitos pacientes a não se medicar ou a 
fazê-lo incorretamente.

Os pesquisadores da instituição de ensino japonesa ressaltam 
que a vacina de DNA, além de eliminar esse dificultador, pode 
baratear o tratamento da hipertensão, já que as doses de 
medicação poderiam ser semestrais. Para regiões da África e do 
sul da Ásia, por exemplo, a ingestão diária de um anti-
hipertensivo se torna cara. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, a pressão alta é mais prevalente na África. A estimativa é 
de que 46% dos adultos do continente tenham pressão alta.

Diferenças
Editor associado da revista Hypertension, Ernesto L. 

Schiffrin ressalta a necessidade da realização de testes com 
humanos. Segundo ele, o tempo de “validade” da vacina em ratos 
pode não ser igual quando administrada em um organismo mais 

complexo. “O uso da vacina em seres humanos pode resultar em 
efeitos colaterais”, complementou. Schiffrin informa que a 
busca por uma vacina para o tratamento da hipertensão começou 
em meados da década de 1980. Algumas já foram testadas em 
humanos, mas com resultados pouco promissores e efeitos 
colaterais consideráveis.

Nakagami ressalta que o trabalho com vacina é inicial, mas 
reforça o potencial da proposta. “Mais pesquisas nessa 

plataforma de vacina de DNA, incluindo o aumento da 
longevidade da redução da pressão arterial, podem, 
eventualmente, proporcionar uma nova opção terapêutica para o 
tratamento de pacientes hipertensos.” A equipe de pesquisadores 
cogita também usar a tecnologia para gerar vacinas contra outras 
doenças.

Fonte: Correio Braziliense

VACINA CONTROLA PRESSÃO ARTERIAL POR SEIS MESES
Terapia composta por fragmentos de DNA foi testada em ratos. Cientistas de instituição japonesa acreditam que o efeito possa se repetir em humanos

Ingerir gordura não saturada, como a contida 
no azeite de oliva, juntamente com vegetais de 
folhas verdes, entre outros, gera um tipo de áci-
do-graxo que reduz a pressão arterial, revelaram 
cientistas britânicos nesta segunda-feira.

O estudo com ratos de laboratório ajuda a 
entender trabalhos anteriores, segundo os quais a 
dieta mediterrânea combate a hipertensão, e foi 
publicado nos Estados Unidos e financiado pela 
British Heart Foundation.

Esta dieta inclui lipídios não saturados conti-
dos no azeite de oliva contém e em alguns frutos 
secos, bem como espinafre, aipo, abacate e 
cenouras ricas em nitratos inorgânicos e nitritos, 
produto da oxidação do nitrogênio.

Estes ácidos-graxos parecem inibir uma enzi-
ma conhecida como epóxido hidrolase solúvel, 

que regula a pressão arterial, segundo artigo 
publicado na revista americana Proceedings of 
the National Academy of Sciences.

"Os resultados do nosso estudo ajudam a 
explicar porque trabalhos anteriores mostraram 
que uma dieta mediterrânea, combinada com 
azeite de oliva extra-virgem ou nozes, pode dimi-
nuir a incidência de problemas cardiovascula-
res", disse o co-autor do estudo, Philip Eaton, 
professor de bioquímica cardiovascular do 
King's College de Londres.

Enquanto a maioria dos especialistas concor-
da que a dieta mediterrânea - que consiste em 
comer verduras, peixe, grãos, ingerir vinho tinto, 
nozes e azeite - traz benefícios para a saúde, 
houve até agora pouco consenso sobre como e 
por quê.

Fonte: AFP - Agence France-Presse

CIENTISTAS DESCOBREM POR QUE O AZEITE DE OLIVA REDUZ A PRESSÃO ARTERIAL
Estudo ajuda a entender trabalhos anteriores, segundo os quais a dieta mediterrânea combate a hipertensão.

COMPRE ONLINE NA REDE NATURA
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“Se lavarmos a cabeça e sair sangue, naturalmente 
ficaremos muito preocupados. Se lavarmos as mãos e 
também sangrar, ficaremos preocupados. Então, por 
que o sangramento da gengiva haveria de ser diferen-
te?” 

O questionamento do Ph.D em periodontia e 
pesquisador-sênior da Universiade de Gotem-
burgo (Suécia) Maurício Araújo alerta para a 

falta de cuidado das pessoas ao perceber o problema 
bucal. Ao contrário do que muitos pensam, o sangra-
mento da gengiva não é algo normal, é sinônimo de 
inflamação. É um sintoma de doenças periodontais, 
que podem desencadear vários transtornos para a saú-
de, como halitose, falta de segurança para mastigar e 
até mesmo a perda dos dentes.

As doenças periodontais são caracterizadas por 
inflamação e destruição dos tecidos que protegem e 
suportam os dentes. Em casos mais graves, podem 
levar os pacientes à mesa de cirurgia. De acordo com 
pesquisas realizadas pelo especialista, cerca de 15% 
da população apresenta a doença em sua forma mais 
grave, consequência de escovação inadequada, do 
mau uso do fio dental, da falta de consultas ao dentista 
e até mesmo de hábitos como o tabagismo. Diferente-
mente das gengivites, que são inflamação apenas da 
gengiva, elas aumentam o risco de desenvolvimento 
de outras doenças.

Segundo o professor José Eustáquio da Costa, titu-
lar e coordenador da Área de Periodontia da Faculda-
de de Odontologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), as doenças periodontais são causa-
das pelo acúmulo de placa bacteriana ao redor dos 
dentes. De acordo com ele, vários sinais, além do san-
gramento, alertam sobre o problema, como gengivas 
vermelhas e inchadas, que estão recuando ou se afas-
tando dos dentes, fazendo com que pareçam maiores; 
gengivas soltas ou separadas dos dentes; pus entre 
elas e os dentes; feridas na boca; mau hálito persisten-
te e dentes mudando de posição. Sobre o que pode 
desencadear a patologia, o professor esclarece: “Irri-
tações causadas por uma escovação traumática, 
alguns medicamentos que reduzem a produção de 
saliva ou ainda fatores relacionados a uma alimenta-
ção pobre em nutrientes, principalmente em cálcio e 
vitaminas, além de alterações hormonais, podem estar 
relacionados à doença”.

O tratamento é a remoção do causador da doença 
periodontal, a placa bacteriana. O cirurgião-dentista, 
com auxílio de instrumentos específicos, realiza 
procedimentos de limpeza local por meio da raspa-
gem e alisamento na raiz dos dentes. Quando há um 
aumento de volume na gengiva que não regride com 
tais procedimentos, há necessidade de se fazer uma 
intervenção cirúrgica, chamada de gengivoplastia. 
Além disso, o paciente é orientado sobre técnicas de 
higiene bucal para evitar novo acúmulo de placa bac-
teriana ao redor dos dentes.

Maurício Araújo também ressalta que não há uma 
idade certa para a doença se desenvolver. Pessoas com 
histórico familiar de perda de dentes devem procurar 
um dentista para remoção de tártaro a cada três/seis 
meses. Caso contrário, a visita é recomendada pelo 

menos uma vez ao ano. De acordo com o professor 
Eustáquio da Costa, a melhor maneira de prevenir a 
doença periodontal é cuidar bem dos dentes e gengi-
vas em casa. Isso inclui escovação depois de cada refe-
ição e antes de dormir, uso de fio dental pelo menos 
uma vez por dia e consulta com seu dentista ou perio-
dontista para exames regulares. “Gastar alguns minu-
tos por dia em medidas preventivas pode poupar 
tempo e dinheiro no tratamento da doença”, recomen-
da.

MALES RELACIONADOS 
As doenças periodontais aumentam o risco de 

desenvolvimento de outras enfermidades. As placas 
bacterianas penetradas nos espaços entre o dente e a 
gengiva podem fazer com que as bactérias entrem em 
contato com a corrente sanguínea gerando um proces-
so inflamatório que pode afetar todo o organismo. 
Segundo Eustáquio da Costa, a doença periodontal é 
considerada uma das principais complicações do dia-
betes, pois esses pacientes são mais suscetíveis a con-
trair infecções.

A relação entre as duas condições funciona dos 
dois lados. Assim como o diabetes pode aumentar as 
chances de uma pessoa desenvolver uma doença peri-
odontal, uma gengiva sadia associada a uma higiene 
bucal eficiente também pode afetar positivamente os 
níveis de açúcar no sangue. O especialista ainda des-
taca que a ligação entre as doenças periodontal e car-
díaca é um tema atual no campo da periodontia e que 
essas enfermidades também podem estar associadas.

Segundo Maurício Araújo, a doença periodontal 

pode ter um efeito deletério em pacientes com diabe-
tes assim como em portadores de enfermidades cardi-
ovasculares e pulmonares. Pode também desencadear 
a ocorrência de partos prematuros com nascimento de 
crianças com baixo peso corporal. Ele ainda destaca 
que a associação de doenças periodontais com outros 
transtornos se dá de forma direta ou indireta. “Direta, 
quando bactérias da doença periodontal contaminam 
órgãos distantes, como exemplo o pulmão, levando a 
pneumonia. Indireta, quando o processo inflamatório 
promovido pela doença periodontal tem um efeito 
deletério no processo inflamatório de outra doença ou 
condição sistêmica, como a diabetes.”

BRUXISMO INFANTIL NO INVERNO
O inverno chegou, e o bruxismo, hábito de apertar 

ou ranger os dentes especialmente durante o sono, tem 
tido incidência cada vez maior entre as crianças de 2 a 
10 anos de idade nesta época do ano. De acordo com a 
odontopediatra e ortodontista Juliana Reis, o transtor-
no tem ocorrido devido ao aumento das doenças respi-
ratórias que diminuem a taxa de oxigenação sanguí-
nea, aumentando a liberação na circulação das cateco-
laminas, grupo de importantes neurotransmissores 
que estimulam a atividade cerebral e a frequência car-
díaca. O tratamento depende das causas do desenvol-
vimento da doença, como também da idade, da inten-
sidade do bruxismo e da quantidade de desgaste dos 
dentes. Em todos os casos, o controle periódico é 
essencial, alerta a especialista.

FONTE: ESTADO DE MINAS

DOENÇAS PERIODONTAIS AFETAM 15% DA POPULAÇÃO MUNDIAL
Em sua forma mais grave e levam até à perda dos dentes. Transtorno pode desencadear ou agravar enfermidades, como diabetes

Saúde Bucal

http://rede.natura.net/espaco/SERGIOCASTRO/nossos-produtos/dia-dos-pais-15a?_requestid=1794970
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Manoel José de Oliveira, era brasileiro e nasceu no 
ano de 1788.

Graduado em Engenharia, ingressou na carreira militar 
e foi aluno, em 1814, da Academia Real Militar do Rio de 
Janeiro, a qual era a escola responsável pela formação dos 
jovens oficiais do Exército Brasileiro. 

Após atingir o oficialato, optou pela arma de 
Engenharia. Foi promovido ao posto de Capitão em 1818 e 
designado como Professor Substituto da Academia Real 
Militar.

No posto de Sargento Mor (Major), foi responsável pela 
inspeção da obra do Aqueduto Carioca, em 1824.

Ainda no ano de 1824, trabalhou juntamente com o 
Major José Mariano de Mattos, no levantamento das obras 
de fortificação da costa norte da Província do Rio de 
Janeiro.

Em 1825, foi designado pelo Imperador Dom Pedro I 
como responsável pelas reformas no Passeio Público do 
Rio de Janeiro.

Elaborou em 1831, o desenho da planta da Casa de 
Correção da Corte, que tinha, à época, o objetivo de 
“regenerar moralmente os criminosos através disciplina 
do trabalho”.

Em 1832, foi designado, juntamente com o Capitão-
Tenente Joaquim Cândido Guillobel, para a medição e 
demarcação dos terrenos na cidade do Rio de Janeiro 
pertencentes à Marinha. 

Esteve à frente do cargo de Inspetor de Obras Públicas 
no Rio de Janeiro até 1835, quando foi substituído por João 
Cândido Guillobel.

Manoel José de Oliveira foi sócio-fundador e 
conselheiro da Sociedade Defensora da Liberdade e 

Independência Nacional, a qual foi uma importante 
representação da sociedade, criada em 1831, que atuava 
politicamente junto à Corte Imperial no Período Regencial 
do Brasil (1831-1840).

Em 13 de maio de 1831, foi condecorado com o título 
de Cavaleiro da Ordem Militar de Cristo.

Como Coronel do Exército, foi comandante da Imperial 
Academia Militar, entre março de 1832 e dezembro de 
1833, e da Academia Militar da Corte, entre março de 1835 
e maio de 1838. Essas duas antigas academias deram 
origem à atual Academia Militar das Agulhas Negras.

Na Maçonaria, tomou posse como o primeiro Grande 
Secretário do então Grande Oriente Brasílico (ou 
Brasiliano, ou Brasiliense), sob o título histórico de Irmão 
Bolívar. Nessa condição, ficou responsável por resguardar 
as atas das reuniões dessa potência maçônica, fundada em 
17 de junho de 1822 e interrompida, por ordem do 
Imperador e Grão Mestre Dom Pedro I, em 25 outubro do 
mesmo ano.

O Grande Oriente Brasiliano só foi reinstalado em 
1831, com o nome Grande Oriente do Brasil.

Manoel José de Oliveira, na ocasião da fundação do 
Grande Oriente do Brasil, pertencia à Loja Comércio e 
Artes, loja maçônica primaz do Brasil.

Organizou, em novembro de 1837, juntamente com 
Manoel Joaquim de Menezes, o Grande Colégio dos Ritos, 
com o objetivo acolher os ritos maçônicos praticados no 
Grande Oriente do Brasil (Rito Escocês Antigo e Aceito, 
Rito Adonhiramita e Rito Moderno).

Foi Grão Mestre Adjunto do Grande Oriente do Brasil e 
substituiu diversas vezes o então Grão Mestre José 
Bonifácio de Andrada e Silva, em virtude dos seus diversos 
afastamentos por razões políticas. A partir de 1833, 
Manoel José de Oliveira praticamente substituiu-o 
definitivamente, em razão da condenação de prisão 
domiciliar imposta a José Bonifácio, na Ilha de Paquetá.

Após afastar-se do Grão Mestrado, Manoel José de 
Oliveira assumiu o cargo de Lugar Tenente Comendador, 
do então Supremo do Grau 33 para o Império do Brasil e, 
nessa condição, foi o primeiro presidente do então Sublime 
Grande Consistório de Príncipes do Real Segredo.

Manoel José de Oliveira faleceu no ano de 1838, aos 50 
anos, tendo recebido diversas homenagens do Exército 
Brasileiro e da Maçonaria Brasileira em seu funeral.

FONTE: BLOG DO CONSISTÓRIO Nº 01

Nascido no dia 26 de julho de 1915, no município 
de Bragança Paulista, em São Paulo, Ariovaldo Vul-
cano era filho de José Vulcano e de Marieta Luiza 
Vulcano.

Formou-se Médico Laboratorista pela Escola 
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, 
no Rio de Janeiro.

Foi Professor de Medicina e primeiro Diretor do 
Departamento de Ciências Morfológicas da Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Apo-
sentou-se no ano de 1985.

Ariovaldo Vulcano foi iniciado maçom no dia 30 
de janeiro de 1953, na Loja Maçônica Estrela do Rio

Ariovaldo Vulcano foi iniciado maçom no dia 30 
de janeiro de 1953, na Loja Maçônica Estrela do 
Rio, no Rio de Janeiro e elevado ao Grau 33 (Grande 
Inspetor Geral) em 18 de fevereiro de 1961.

No Grande Oriente do Brasil, destacou-se nos 
cargos de membro do Conselho Federal da Ordem e 
Vice-Presidente e Presidente da Soberana Assem-
bleia Federal Legislativa.

No Supremo Conselho do Brasil ocupou os car-
gos de Membro Efetivo do Supremo Conselho, 
Grande Secretário Adjunto do então Sacro Colégio 
(atualmente Santo Império), Lugar Tenente Comen-
dador e Soberano Grande Comendador, sucedendo 
Djalma dos Santos Moreira.

Na época em que ocupou o cargo de Lugar 
Tenente Comendador, foi também Presidente do 
Mui Poderoso Consistório de Príncipes do Real 
Segredo, no Acampamento do Rio de Janeiro, no 
período entre 21 de dezembro de 1972 a 15 de 
dezembro de 1975.

Ariovaldo Vulcano, atualmente, é o nome de 
diversas lojas maçônicas brasileiras. 

É patrono da cadeira 36 da Academia Maçônica 
de Letras do Distrito Federal.

Através do Decreto nº 0016, de 16 de junho de 
1995, o Museu Maçônico do Grande Oriente do 
Brasil, na sede do Poder Central, em Brasília, pas-
sou chamar-se Museu Ariovaldo Vulcano.

Ariovaldo Vulcano no faleceu no dia 19 de outu-
bro de 1988, ocupando o cargo de Soberano Grande 
Comendador.

Maçons Famosos

www.viniltapetes.com.br
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Por Laurentino Gomes

Os estudantes de História costumam ficar chocados 
com a forma implacável com que Portugal punia os 
culpados de crimes políticos na época do Brasil 

Colônia. Depois de enforcado, Tiradentes, o herói da 
Inconfidência Mineira (1789), teve seu corpo esquarteja-
do. Troncos e membros foram espalhados ao longo da 
estrada que ligava Minais Gerais ao Rio de Janeiro. Sua 
cabeça, espetada no alto de um posto em Vila Rica, atual 
Ouro Preto, foi misteriosamente roubada. Até hoje não se 
sabe seu paradeiro.

Na Revolta dos Alfaiates, ocorrida em Salvador em 
1798, 47 suspeitos foram presos, e três deles acabaram 
decapitados e esquartejados. Pedaços de seus corpos foram 
colocados na ponta de estacas pelas ruas da capital, onde 
ficaram até se decompor totalmente. Na Revolução Per-
nambucana de 1817, a sentença contra os revoltosos deter-
minava que, “depois de mortos, terão cortadas as mãos, e 
decepadas as cabeças e se pregarão em postes (…) e os 
restos de seus cadáveres serão ligados às  caudas de cava-
los e arrastados até o cemitério”.

O suplício judiciário, como era conhecido esse tipo de 
punição, tinha o objetivo de servir de exemplo. Forma radi-
cal de expiação de crimes ou faltas graves, incluía tortura 
com ferro em brasa, trituração dos ossos com o réu ainda 
vivo, esquartejamento e exposição dos corpos em praça 
pública e, em casos mais extremos, a queima dos cadáve-
res, cujas cinzas eram jogadas nos rios ou no mar. Usada 
em Portugal desde a Idade Média, popularizou-se na Inqui-
sição e foi aplicada sem dó sempre que houve um bom 
motivo, do ponto de vista da coroa.

Um caso exemplar está num belo livro que acaba de 
chegar às livrarias brasileiras. O Último Távora, de autoria 
do historiador português José Norton, conta a história de 
dom Pedro de Almeida Portugal, terceiro marquês de Alor-
na. É um personagem notável. Sua saga começa com a 
tentativa de assassinato do rei dom José I (1714-1777), em 
1758, e a vingança que se abateu sobre uma das casas mais 
nobres de Portugal. Continua com a fuga da corte portu-
guesa para o Brasil, em 1807, e termina em 1812, na retira-
da das tropas do imperador Napoleão Bonaparte (1769-
1821) da Rússia.

Dom Pedro era filho de dom João de Alorna e de dona 
Leonor, herdeira dos marqueses de Távora, família cujas 
origens perdiam-se nas brumas do tempo anterior a funda-
ção do reino de Portugal, no século 12. Tinha 8 anos quan-
do seus pais, tios e avós foram acusados de tramar o assas-
sinato de dom José I. O episódio foi usado como pretexto 
por Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de 

Pombal (1699-1782), para quebrar a espinha da antiga 
nobreza, cujos prestígio e poder rivalizavam com os do rei.

Pombal tinha o objetivo de reforçar a autoridade do 
estado monárquico. O poder da antiga nobreza era um obs-
táculo e Pombal aproveitou-se do processo contra os Távo-
ra para dar uma lição a todos os demais nobres e fidalgos. 
Julgados e condenados de forma sumária, os Távora foram 
torturados até a morte na manhã de 13 de janeiro de 1759, 
num patíbulo erguido nas margens do rio Tejo, no bairro de 
Belém, em Lisboa.

Ainda vivos, os marqueses, seus parentes e aliados 
tiveram os ossos triturados na roda, um instrumento medi-
eval de tortura. Em seguida, foram decapitados. Os corpos 
besuntados de alcatrão foram queimados e as cinzas, joga-
das no Tejo. O nome Távora foi proibido em Portugal. Seus 
brasões foram destruídos. Os bens, leiloados. O solo em 
que seu sangue correu durante a execução foi salgado para 
que nada lá pudesse crescer. Permaneceu estéril por três 
séculos e só algumas décadas atrás foi recuperado e trans-
formado num jardim, nas imediações do Mosteiro dos 
Jerônimos.

O pai e a mãe de Pedro de Almeida Portugal sobrevive-
ram as execuções, mas passaram anos na prisão em Lisboa 
e só seriam libertados depois da morte de dom José I, em 
fevereiro de 1777. Curiosamente, o pequeno Pedro foi 
adotado por Pombal, que via na criança uma oportunidade 
de reeducar a nobreza. Como protegido do ministro, Pedro 
estudou no Real Colégio dos Nobres de Lisboa e na refor-

mada Universidade de Coimbra. No fim do século 18, já 
com o título de marquês de Alorna, tornou-se conselheiro 
do príncipe regente dom João (1767-1826), que assumira o 
trono no lugar da mãe, a rainha dona Maria I (1734-1816).

Em 1801, um documento escrito pelo marquês de Alor-
na recomendava a transferência da corte para o Brasil 
como única solução para a monarquia portuguesa. É o que, 
de fato, dom João faria seis anos mais tarde, quando Portu-
gal foi invadido pelas tropas de Napoleão. O marquês, 
porém, não cruzaria o Atlântico. Acusado de participar de 
uma conspiração, caiu em desgraça e não acompanhou a 
fuga. Ao perceber que seria inútil resistir s tropas de Napo-
leão, Alorna escolheu o caminho trilhado por muitos 
nobres portugueses na época: aderiu ao imperador inimi-
go. Nomeado comandante da nova Legião Portuguesa, 
caberia a ele a humilhante tarefa de invadir o próprio país 
duas vezes, ao lado das tropas francesas. Ambas as tentati-
vas fracassaram. As forças de Napoleão seriam definitiva-
mente expulsas de Portugal pelos ingleses em 1811.

Escorraçado e tratado como traidor por seus compatrio-
tas, o marquês seria nomeado general-de-divisão do Exér-
cito imperial de Napoleão e participaria da invasão da Rús-
sia em 1812. Mas, em lugar de marchar até Moscou com o 
exército que seria dizimado pelo inverno russo, permane-
ceu na Lituânia, como governador civil. Doente e desiludi-
do, morreu na Alemanha no dia de Ano Novo de 1813.

FONTE: MS MAÇOM

SUPLÍCIO JUDICIÁRIO: A VINGANÇA DE PORTUGAL
Uma forma radical de punição na época do Brasil Colônia incluía tortura com ferro em brasa, trituração dos ossos, decapitação e esquartejamento

História
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Por Ir\E. Figueiredo
“Eu visitei muitos lugares, 

alguns deles bastante exóticos e distantes, 
mas eu sempre voltei para mim mesmo !” 

Dejan Stojanovic – Poeta Filósofo Sérvio

O décimo-quarto Landmark reza que “o direito de 
todo Maçom visitar e tomar assento em qualquer 
Loja é um inquestionável Landmark da Ordem.  É o 

consagrado direito de visitar, que sempre foi reconhecido 
como um direito inerente que todo Irmão exerce quando 
viaja pelo Universo. É a conseqüência da família Maçônica 
Universal.”

O direito livre de um Maçom visitar 
outras Lojas está concedido assim que ele 
é iniciado, desde que se ache no pleno 
gozo de seus direitos e se identifique, com 
a única condição do visitante, eventual-
mente, submeter-se ao trolhamento (te-
lhamento), respeitando-se a situação do 
grau que se encontra.  Esse direito foi 
inspirado na Fraternidade Universal que é 
da própria essência da Maçonaria.

Os dignatários da Instituição em visita 
têm direito a diversas honrarias (sauda-
ções, aplausos, abóbada de aço, etc.).  É 
obrigação das Lojas dar acolhida cordial, 
cortês e afetuosa.  Algumas têm o hábito 
de brindar os visitantes no decorrer do 
ágape.  Um Maçom regular, quite com sua 
Loja, irá sempre encontrar hospitalidade e 
fraternidade em suas visitas, somando-se 
aos novos laços de amizade.

Geralmente, os visitantes são recebi-
dos com as honras correspondentes ao seu 
grau, ao seu posto hierárquico ou à repre-
sentação de que estejam credenciados.  O 
Maçom, que se propõe a visitar uma Loja 
co-Irmã, deve ter algumas precauções 
como, por exemplo, estar condignamente 
vestido e paramentado de acordo, e, evitar 
ir de balandrau, pois nem toda Loja permi-
te seu uso.  Durante as sessões, podem 
apresentar proposições e têm o direito do 
uso da palavra em todos os assuntos de 
interesse da Sublime Ordem.  Não obs-
tante, o visitante, durante os trabalhos, 
não deve extrapolar em suas manifesta-
ções e nem ultrapassar os três minutos, de 
praxe, que é concedido quando da Palavra a Bem da Ordem 
em Geral e do Quadro em Particular, não dando margem a 
parecer um visitante antipático.  Caso a visita esteja sendo 
feita por vários Irmãos de uma Loja, apenas um deve usar 
da palavra e aquele com grau maior.  Tudo isso vale para o 
Aprendiz, Companheiro e, principalmente, Mestre !

Outrora, os Irmãos visitantes só eram introduzidos no 
Templo depois da leitura das Atas, da informação do Expe-
diente, da Bolsa de Propostas e Informações, da Ordem do 
Dia e dos Escrutínios Secretos.  Atualmente, os visitantes 
participam dos trabalhos da Loja, como se dela fizessem 
parte, adentrando ao Templo ao mesmo tempo que os mem-
bros da Oficina, cada qual ocupando o lugar que, hierarqui-
camente, lhe compete.  Não raro, ao faltarem os Oficiais da 
Loja, o Mestre de Cerimônias convoca os visitantes para 
preencherem os lugares vagos e, normalmente, sempre que 
possível, procura honrá-los com os cargos mais importan-
tes.  .  O Irmão, quando for designado a representar a Loja 
em outra Oficina, terá considerada como efetiva presença 
na sua.

Uma das melhores coisas da Maçonaria é a quantidade 
fantástica de palestras, de quarto-de-hora-de-estudos, 
tempos de estudos e núcleos de debates que ocorrem nas 
Lojas, principalmente provocada pelos visitantes, que 
passam a ser como verdadeiro Livre-Pensadores, com o 
poder de visitar as Lojas co-Irmãs; nessas missões se cons-
cientizam sobre pontos de vistas, opiniões, considerações 
diferentes sob um mesmo aspecto de um determinado tema 
ou assunto, não deixando de dar sua valiosa contribuição.

Historicamente, o hábito do Maçom viajar e visitar 
outras Lojas, ou até mesmo filiar-se a elas, é um dos costu-
mes mais antigos e mais largamente praticados pela Maço-
naria Simbólica.  Quando da Maçonaria Operativa, os 
pedreiros eram trabalhadores itinerantes forçados a viajar 
para renovar seu emprego à medida que cada projeto de 
construção fosse concluído.  Essa prática da Maçonaria 

Operativa levou à formação de sociedades comerciais, 
conhecidas como Lojas, para proteger a integridade de seu 
ofício, e, para melhorar as posturas morais e sociais de seus 
membros.  Deduz-se que os modos de identificação dos 
pedreiros, genuinamente qualificados, quando em busca 
de trabalho, originaram nesse período operativo da Maço-
naria.  É razoável, pois, concluir, que a tendência de pedre-
iros visitar outras Lojas, é costume muito antigo.  Manus-
critos Maçônicos, da era operativa, apontam encargos 
associados à visitação e à acolhida dos visitantes.

É dever, de todo Maçom, a assiduidade, isto é, de com-
parecimento às sessões de sua Loja. Teoricamente, ele 

pode ter toda sua vida Maçônica, com aproveitamento, 
apenas freqüentando sua Loja.  Todavia, sua visão da reali-
dade Maçônica se alarga se tiver o hábito de visitação à 
Lojas co-Irmãs.  Com essa diligência, o Maçom adquire o 
conhecimento de como a prática das desigualadas Lojas é, 
ao mesmo tempo, semelhante, uniforme, porém igualmen-
te diferenciado.  Como a base de funcionamento das Lojas 
é análoga, seguindo um padrão comum (mesmo quando 
trabalham em ritos diferentes), essa uniformização não 
prejudica, ao contrário, permite diferentes práticas, diver-
sas prioridades, leves variantes de organização e atuação, 
que permitem verificar como é possível criar diferenças 
dentro de semelhanças.  

Assim, ao visitar outras Lojas, o Maçom adquire a con-
cepção de que não existe uma forma única de pensar e de 
trabalhar dentro dos Templos, e, percebe a riqueza incalcu-
lável da natureza humana da sua capacidade de variar, de 
fazer o mesmo, diferentemente das regras regularmente 
empregadas.  Inteira-se da noção que não há um regimento 
único de trabalho, mas, sim, que cada Loja tem sua forma 
de trabalhar que para si é a conveniente.  Os diferentes 
procedimentos de trabalho não tornam Lojas melhores ou 
piores do que as outras.  Por outro lado, o visitante também 
tem condição de contribuir, com suas experiências, à Loja 
visitada, o que aumenta a importância da visita e atende um 
dos objetivos da Maçonaria que é de levar, o que se apren-
deu, a outros Irmãos.  Soma-se a isso, a possibilidade de 
conhecer outros Maçons e travar relacionamentos na esfe-
ra da Ordem, e assim estreitar os laços de fraternidade que 
unem todos os Maçons como Verdadeiros Irmãos.  

O espírito Maçônico, que foi incorporado quando da 
Iniciação, irá se modificando e aperfeiçoando durante a sua 
assiduidade à Loja.  Não obstante, o seu desenvolvimento 
será reforçado com a missão de visitar outras Lojas, em 
virtude dos contatos com outros bons Maçons e as desco-
bertas de outros aspectos da Sublime Ordem que vão, pro-

gressivamente, formando o genuíno e perfeito Obreiro 
com o verdadeiro Espírito Maçônico. 

É inegável dizer que, uma sessão Maçônica com visi-
tantes, traduz momentos de ufania e de aprazimento duran-
te os trabalhos, ficando patente o espírito fraterno sob uma 
ambiência de puro congraçamento.  As visitas, além de 
serem consideradas como atos de cortesia e de amizade, 
são entendidas como expressões de solidariedade, patente-
adas aos membros das Oficinas visitadas.  É sempre agra-
dável, pois, a qualquer Loja, abrir suas portas para receber 
Irmãos das suas co-Irmãs.

Algumas Lojas dão importância ímpar à visitação às 
outras Lojas, considerando tratar-se de uma missão peculi-
ar.  Objetivando, não só a elevação de ensinamentos aos 
seus Obreiros, para alcançar u'a maior integração entre as 
co-irmãs, criam cronogramas de visitas, e, impõem núme-

ros de visitas aos Aprendizes e Compa-
nheiros vinculados ao seu aumento de 
salário.

Uma preocupação, que o Maçom 
com intenção de visitar Lojas tem de 
ter, é saber de antemão se a Loja visada 
é regular.  Todo Maçom é proibido de 
visitar Lojas irregulares, espúrias, não 
reconhecidas pelas Obediências e 
Potências.  São consideradas Lojas 
irregulares e/ou espúrias aquelas for-
madas por Maçons que transgridem as 
Leis Maçônicas, e, que trabalham sem 
subordinação à uma Potência ou Obe-
diência Maçônica Regular, isto é, que 
não seguem a diretiva adotada pela 
Constituição de Anderson e seus prin-
cípios que orientam.

Por ser considerado um delito gra-
ve, há punições para quem transgride 
essas regras.  As penas são calcadas na 
integridade, com a alegação de que o 
Maçom teria fugido da moral Maçôni-
ca.  Assim, num dos capítulos, do Códi-
go Penal, é citado, conforme a gravida-
de, em multa, advertência, repreensão, 
suspensão e até expulsão da Ordem.

 
Não se pode deixar de citar, contu-

do, que há quem questione a proibição 
de se visitar essas Lojas apontadas 
como irregulares e espúrias.  Argu-
menta que seus componentes, quando 
são convidados para ingressarem na 
Ordem, não têm noção de que existem 
Maçonaria Regular e Maçonaria Irre-
gular, e, dessa forma, acabam se trans-

formando, involuntariamente, em párias da Ordem.  Com a 
palavra as doutas autoridades das Potências e Obediências 
para encontrar uma solução para esse inconveniente dile-
ma.

Fica patente, pois, que o Maçom, ao visitar uma Loja, 
leva sua palavra com o conhecimento adquirido, faz pales-
tras, apresenta pesquisas efetuadas, interpretações de con-
ceitos da Ordem, esclarecimentos de dúvidas e promove 
debates.  Acrescenta-se, ainda, que mantém relações agra-
dáveis ao espírito e à mente quando com outros Irmãos.  
Pode ser considerado um missionário.  Um Maçom Missi-
onário....

Após a visita, como de praxe, o Maçom informa sua 
Loja a efetiva realização, tanto verbalmente como através 
do Certificado de Presença, fornecido pela Loja anfitriã, 
transmitindo as saudações da Loja visitada e os cumpri-
mentos do seu Venerável Mestre ao Venerável Mestre da 
sua Loja.

Louvável a Loja, que quando da verificação da Bolsa de 
Propostas e Informações, encontra vários Certificados de 
Presença dos seus Obreiros, dos seus MAÇONS 
MISSIONÁRIOS !

Bibliografia:
Constituição de Anderson
Constituição & Regulamento Geral  - GLESP
 Girardi, João Ivo – Do Meio-Dia à Meia-Noite
Nally, Luís Miranda Mc – Landmarks – Ultrapassando Essa 

Fronteira
Prado, Luiz – Ao Pé das Colunas
Ritual de Aprendiz - GLESP
(*) E. Figueiredo – é jornalista – Mtb 34 947 e pertence ao
CERAT – Clube Epistolar Real Arco do Templo
Integra o GEIA – Grupo de Estudos Iniciáticos Athenas
Membro do GEMVI – Grupo de Estudos Maçônicos Verdadei-

ros Irmãos
Obreiro da ARLS Verdadeiros Irmãos – 669 – (GLESP)

Geral
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O
 ano era 1859. Um espertalhão de outro Estado che-
gou pro meu bisavô - achando que ele não conhecia 
o valor da fazenda lá pelas bandas do Pitanguy - e 

tentou passar-lhe a perna:
- Estou interessado em comprar 750 contos de réis de 

sua terra!
- Que bom! - respondeu meu bisavô - traz aí seu carri-

nho de mão que eu encho pro senhor...
Essa estória acabou virando piada, mas aconteceu de 

verdade. É assim que Mineiro pensa, fala e age. Ser Minei-
ro (peço permissão para o M maiúsculo) não significa 
apenas habitar o solo das Minas Gerais ou ter nascido aqui. 
É mais. Ser Mineiro é um estado de espírito, um Mistério 
Maior, um Grau Iniciático. Os que alcançam estas para-
gens, nós os iniciamos no "Grau de Mineiro" – oriundos de 
outras partes ilustres entre Oiapoque e Chuí.

Entrementes há "alguns-aqueles-uns" que, apesar de 
viverem neste solo gentil, nascidos ou não nesta plaga não 
conseguem a devida iniciação no Grau da Excelsa Mineiri-
dade. Não vou ao extremo - atribuído a Carlos Drumond de 
Andrade - e dizer que ser Mineiro "é ter vida interior, é ser 
gente". Isso não! homens e mulheres, todos são gente e 
gentes, entre mentes e exigentes. Mas, tenho que concordar 
com uma coisa: ser Mineiro é falar apenas do que se sabe; e 
escutar muito... passar por bobo e engolir alguns sapos por 
causa de amar a liberdade. (Tenho uma receita ótima para 
engolir sapos; com arroz é uma delícia!)

Discordo dessa crendice de que ser Mineiro é não dizer 
o que faz, o que vai fazer, "trabalhar em silêncio" ou fingir 
que não sabe aquilo de que é doutor. Nada disso: Mineiro 
bão – daqueles que sabem dos trem – não finge desconhe-
cer as minudências dos vice-troços do sub-treco. O próprio 
Carlos Drumond sabia fazer e fazia. Eu tenho um pé no 
estribo, estou firme na sela - e, como vocês podem obser-
var, não trabalho em silêncio. Faço um barulho danado.

Ah, pois... aqui não ficamos com raivinha da Ilha por 

ser - ou não ser, eis a questão - o berço de Shakespeare. 
Stratford-upon-Avon é tão bom como qualquer outro lugar 
do mundo, seja a Cordisburgo de João Guimarães Rosa, o 
Morro do Livramento de Machado de Assis, a Messejana 
do José de Alencar ou Caxias de Gonçalves Dias. Digo e 
comprovo: todas as terras têm "palmeiras, onde canta o 
sabiá; as aves que aqui gorjeiam" gorjeiam em todo lugar 
onde abunda a palmeira.

Contudo, diga-se de passagem – as Minas Gerais são 
cavidades de artifícios no coração da terra de onde brotam 
minérios e preciosidades; minas de profundidades, cheias 
de pólvora gerundicamente 
explodindo, arremessando tudo 
que está por cima. O importante 
é o ouro, os diamantes – a escó-
ria, a pretensa jóia, Minas refuga 
sempre leva nas delongas de 
adiamentos, nos conformes. 
Noutras palavras: é no  leva-e-
traz que os chefes deixam o 
falastrão se estrangeirar aos ber-
ros;  apáticos, descontemplam o 
desinfeliz metendo-se a pique na 
voragem dos gestos. Coisa assim 
acontece - a punhalada pelas 
costas e a peleja de facas; o dente 
de ouro rindo do finado e a risada 
de Chica da Silva; o Tiradentes 
esquartejado sem justas pompas 
fúnebres e perfeitas; a linda Ana 
Jacinta Beja de Formiga, a Mãe-
do-Ouro disfarçada em OVNI e 
o Caapora no terreiro. E a Rainha 
do Sertão, Sinhá Braba Joaquina 
"de Pompéu" Bernarda Abreu 
Campos de quem descendo lon-
gínquo, com muita honra, sim. Ficamos de cócoras, pito na 
boca, observando a presepada do falastrão. Assistimos de 
camarote seu desmoronamento compulsório. Daí nosso 
silêncio às vezes, com calma, circunspetos... cuidamos em 
não laçar boi com imbira, nem damos rasteira no vento. Os 
chefes da jagunçada cuidam da fronteira, ontem a cavalo - 
hoje no horsepower. Somos de Pitanguy, do Cajuru, do 
sertão nosso de cada dia. Manhuaçu, Caxambu, Paraguaçu, 
Itanhandu, Iapu,  Paracatu, Itatiaiuçu, Careaçu, Ibiracatu, 

Piranguçu; somos do Ipiaçu e do Taquaraçu. Não estica-
mos conversa fiada nem abrimos o coração com estranhe-
zas de hábitos. Já não vendemos queijo prá comprar banco 
- hoje em dia só compramos ações. Somos neo-caipiras, 
jecas informatizados e com contas na Suiça. Breve vamos 
vender bondes pro exterior. Ao valentão de fora, abençoa-
mos primeiro; depois advertimos, porém, educadamente, 
roncando grosso igualzinho ao episódio de Grande Sertão 
Veredas: João Guimarães Rosa conta que aquele Jõe 
Engrácio, vendo a quantidade de comida e mantimentos, 
perguntou aonde iam os jagunços. O chefe Medeiro Vaz 

roncou fundo:
"Bobou?" – foi só o que Medeiro Vaz indeferiu.
– "Bobei, chefe. Perdão peço..." – Jõe Engrácio reve-

renciou»

*O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mes-

tre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Qua- 
tuor Coronati, Pedro Campos de Miranda”, jurisdicio-
nada à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais.

MINAS E NOSSOS AUGUSTOS MISTÉRIOS II
*Ir\ José Maurício Guimarães

Or\ de Belo Horizonte-MG

Vivemos a era do 'politicamente correto'. Não podemos 
mais falar livremente coisas que falávamos na nossa infân-
cia, sem nenhuma maldade ou preconceito. Lógico que 
existem exageros que devem ser evitados. Preconceitos 
aparecem em palavras ou em atitudes. Estes, sim, devem 
ser combatidos e banidos de nosso dia a dia. Não adianta 
uma pessoa se dirigir a um negro como “afro descendente” 
e não querer sentar ao seu lado, por puro preconceito.

Imaginem um diálogo entre uma pessoa que vá pedir 
uma informação em uma livraria e seu funcionário:

- Bom dia. A senhora é funcionária desta livraria?
- A mulher olhando feio: Não. Sou colaboradora. 
- Desculpe. Vocês têm livros sobre lendas do folclore 

brasileiro? Tipo do Saci, aquele negrinho com uma perna 

só que fuma cachimbo e usa gorro vermelho?
- Senhor, tenha modos. Hoje dizemos que o Saci é um 

afrodescendente portador de necessidades especiais.
- Desculpe novamente. É que na minha época as lendas 

eram diferentes. Tinha a do Saci, a da Velha Pisadeira (*), 
do Negrinho do Pastoreio, etc.

- Senhor. Se continuar falando dessa forma, chamarei o 
gerente, e vamos exigir que saia dessa livraria. O senhor 
não sabe que não se diz velha e sim uma senhora da melhor 
idade? Quanto ao Negrinho do Pastoreio, acho que o 
senhor está me provocando. Já lhe falei sobre o Saci.

- Desculpe. É que são os nomes dos personagens. Não 
tem nada a ver com a sua cor...

- Socorro! Estou sendo insultada! Exijo que este senhor 
sem educação seja levado a uma delegacia.

- Senhora, desculpe. Não aguento mais. Vou embora 
antes que aqui aconteça um feminicídio.

Como disse certa vez o filósofo brasileiro Luiz Felipe 
Pondé: 'Logo criarão uma lei que proibirá as mulheres de 
serem bonitas, em nome da autoestima das feias'.

(*) Velha Pisadeira: é uma velha (desculpem, senhora 
da melhor idade) de chinelos que surge no meio da noite e 

pisa na barriga das pessoas causando falta de ar, quando 
elas comem demais e vão dormir com o estômago cheio.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO
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É
 retórica bem aceita a de que os iniciados na Ordem 
Maçônica nunca sabem de tudo. Até os mais anti-
gos Mestres também são de opinião de que, em 

matéria de maçonaria, somos eternos aprendizes. Lógi-
co que não há como discordar daquilo que é o óbvio! 
Nascemos imperfeitos e vivemos por longos anos com 
todas as chances de nos aperfeiçoarmos, mas acabamos 
nossos dias arraigados a muitas imperfeições. 

Sim, de fato, mas há uma ponderação a ser feita. É 
com relação à sapiência cujo “status” se adquire através 
da autoaprendizagem e do autoconhecimento. Não rara-
mente nos deparamos com pessoas de inigualáveis 
conhecimentos, cultas, sábias que nos são distintas e 
com as quais muitas vezes até chegamos a conviver, 
mas tão interessantes quanto o constituir-se em exceção 
são as boas surpresas. E eu me regozijo com o privilégio 
que me coube de poder ouvir, em Loja, o emocionante 
relato de um Aprendiz Maçom mais ou menos sintetiza-
do no texto seguinte:

“Meus irmãos, não é novidade pra nenhum de vós o 
que tenho a vos relatar depois dos acontecimentos que 
muito me emocionaram quando do meu recente ingres-
so na maçonaria. Sou da última leva de iniciados desta 
Loja. Na minha mente, as lembranças que o tempo jama-
is conseguirá apagar, de um dia que marcou definitiva-
mente esta nova fase de minha vida. Não tenho orgulho, 
nem vaidade. Apenas trago comigo eterna gratidão pelo 
que por mim fizeram meus valorosos irmãos no sentido 
de que, nesta oportunidade, eu pudesse estar aqui sendo 
reconhecido como maçom. 

A deslumbrante e indescritível beleza deste ambien-
te me faz sentir como se estivesse sendo submetido ao 
inexorável processo de transcendência desta para uma 
vida superior e, do meu corpo, meu espírito se despren-
dendo como um viajante das galáxias em direção a um 
lugar imaginário e infinitamente distante onde, minha fé 
me leva a crer, se encontre situado o centro da onisciente 
força do bem, criadora e regente do Universo. Suponho 
que somente lá veriam meus olhos ambiente salutar tão 
semelhante a este onde me encontro, e somente lá meu 
ser poderia sentir tanta paz interior como a que me embe-
vece aqui, agora.

O começo de uma vida nova eu senti quando, auxili-
ado por um guia amigo, ensaiei meus primeiros passos 
para cruzar os umbrais deste augusto templo, atingindo 
seu interior pela parte ocidental.  Na ocasião, tomado 
por natural ansiedade, minhas mãos transpiravam, eu, 
às vezes, tremia e confusões agitavam minha mente. 
Meu estado de espírito era de fadiga, de apreensão, de 
incerteza e de certo temor ante o desconhecido. Mas 
movido pela força da crença que sempre tive na maço-
naria, cuja doutrina se fundamenta na defesa de ideais 
sublimes ligados à moral, à ética, ao amor à família e ao 
próximo, aos sentimentos patrióticos, à justiça e aos 
bons costumes, resolvi seguir em frente e não desistir. 

Disso decorreu a minha estada aqui, hoje, neste mag-
nífico lugar. Do banco dos aprendizes posso contemplar 

o que antes não me fora permitido, pois até então me 
encontrava nas trevas da ignorância, em completo esta-
do de cegueira. 

Vejo, no ocidente, o imponente pórtico que naquele 
memorável dia se abriu e por ele com um gesto fraterno 
os irmãos presentes franquearam-me a entrada. 

Vejo, na coluna do norte (ou do meio dia), o altar do 
1° Vigilante, de onde deve a mencionada autoridade 
maçônica, como símbolo do Pilar da Força, atuar com 
serenidade, aplicando corretamente seus conhecimen-
tos como um dos auxiliares do Venerável. A Jóia distin-
tiva do seu cargo é o Nível, símbolo da serenidade, da 

imparcialidade, da tolerância, da igualdade.  O 1º Vigi-
lante representa uma das três luzes do Templo e está 
relacionado com o planeta Marte, que rege o início, a 
coragem, o pioneirismo e o impulso. Aos pés do seu 
altar repousa a pedra bruta, que ali foi colocada como 
símbolo das imperfeições do espírito que o maçom deve 
procurar corrigir.

Vejo as colunas deste Templo ornamentadas pelos 
signos zodiacais, símbolos da sua sustentação, dos limi-
tes do mundo, da vida e da morte, do elemento masculi-
no e do elemento feminino, do ativo e do passivo.  As 
portentosas Colunas “J” (Jachim) e “B” (Boaz), dispos-
tas no átrio, ornamentadas por romãs e o globo terrestre. 
Detenho-me atentamente nas romãs. Seu grande núme-
ro de grãos, dispostos de modo tão íntimo, simboliza os 
maçons unidos com energia e força para realizarem 
qualquer trabalho que lhes for confiado pelo Venerável. 

Para chegar até onde me encontro (banco dos apren-
dizes, na Coluna do Norte), movi-me respeitosamente 
sobre o Pavimento Mosaico, piso estendido desde o 
eixo central do Templo até às extremidades das colunas 

do Norte e do Sul. Seus quadrados brancos e pretos 
representam o dia e a noite, ou, a luz e as trevas. Em sua 
volta percebo a Orla Dentada, que também simboliza a 
união dos maçons.

Voltando a atenção à parte central do Ocidente, eis 
que ali vejo o Painel da Loja (ou Quadro da Loja), nele 
dispostos todos os símbolos do grau, hoje, naturalmen-
te, o de Aprendiz. Ele indica, ali colocado, estar viva 
toda a simbologia que orienta os trabalhos. Indica tam-
bém que nenhum trabalho deve ser iniciado sem que 
antes tenha havido planejamento. 

No Oriente, sob o Dossel, vislumbro o Trono da 
maior autoridade da Loja que é o Venerável. Ele repre-
senta o Pilar da Sabedoria e também uma das Luzes do 
Templo. Sobre a parte frontal de seu altar é onde se 
encontra a Espada Flamígera, de lâmina ondulada, que 
simboliza o poder criador do Grande Arquiteto do Uni-
verso. De seu trono, cabe ao Venerável a responsabili-
dade de conduzir os propósitos espirituais da Loja, auxi-

liado pelos 1º e 2º Vigilantes. A jóia distintiva do seu 
cargo é o Esquadro, símbolo da retidão de caráter, o 
qual, como lição de conduta, serve para que nós, 
maçons, enquadremos nossas atitudes pelo quadrado da 
virtude, aprendamos a circunscrever nossos desejos e a 
frear nossas paixões, de modo a impedir que tais senti-
mentos prejudiquem o ilibado comportamento moral 
que devemos ter. 

Na panorâmica da Coluna do Sul vejo, na posição 
mediana de toda a sua extensão, o altar do 2º Vigilante 
(Pilar da Beleza), autoridade maçônica que, juntamente 
com o Venerável e o 1º Vigilante, integra as três luzes do 
Templo. O 2º Vigilante está associado ao planeta Vênus, 
que rege a harmonia, o prazer, a alegria e a beleza como 
manifestação do G.A.D.U.. Sua jóia distintiva é o Pru-
mo, símbolo da retidão. É justamente ali, aos pés do 
altar do 2º Vigilante, que se encontra a Pedra Cúbica, 
símbolo da obra prima que o aprendiz deve realizar. O 
Pilar da Beleza confere ao 2º Vigilante a beleza interior 
que cada homem deve ter. A Beleza simboliza também o 
adorno das ações, do caráter e do espírito do maçom.   

Ir\ Anestor Porfírio da Silva
Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO

anestorporfirio@gmail.com

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshop/#
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Contemplo a Abóbada Celeste (o teto do Templo). Mui-
tos divergem quanto à sua interpretação simbólica, mas, de 
qualquer forma, ela representa o Universo em miniatura 
com seus astros, planetas e demais corpos celestes. Simbo-
liza a grandeza da maçonaria como instituição universal e a 
sua ligação com a astrologia. A Abóbada Celeste dos Tem-
plos Maçônicos é também o símbolo da transcendência da 
maçonaria, porque o céu estrelado é sempre um convite à 
meditação favorecida pela quietude e o silêncio da natureza 
que se defronta com o espírito humano conduzindo-o à paz 
e à tranqüilidade. 

Chamam-me a atenção:
a) Os planetas:
JÚPITER: o guardião do direito, e defensor do Estado. 

Rege a visão, a prosperidade, a misericórdia, a liturgia, o 
sacerdócio, o mestre e a felicidade; considerado na Antigui-
dade como o Deus Supremo, está relacionado com o Vene-
rável e o Mestre Instalado, ou Past-Master;

SATURNO: é representado, no centro do Ocidente do 
Templo Maçônico, com seus três anéis e nove satélites; 
seus Três Anéis simbolizam os nove cargos sefiróticos 
(Venerável, Orador, Secretário, Tesoureiro, Chanceler, 
Primeiro e Segundo vigilantes, Mestre de Harmonia e Guar-
da do Templo);

MERCÚRIO: planeta que rege a expressão da Verdade é 
o símbolo da astúcia; Mercúrio, o Deus Veloz e Astuto, é o 
planeta que circula mais rapidamente em torno do sol; para 
uns representa o Primeiro Diácono, para outros, o Mestre 
de Cerimônias;

VÊNUS: representa o Segundo Diácono; é conhecido 
como “Estrela Vésper”, a primeira a aparecer no céu; sim-
boliza a hora de começar e de encerrar o período de traba-
lho.

b) As estrelas:
SOL: ele em primeiro lugar porque é o símbolo da vida, 

possuidor de generosa fecundidade; sem ele não existiria 
vida alguma em lugar algum; sua imagem pode ser associa-
da à do irmão Orador; do sol emana a luz que nos clareia e 
nos guia; do Orador, como guarda da lei maçônica, devem 
partir palavras de fé, de verdade e de justiça, que sirvam de 
orientação para os maçons;

ACTURUS ou ARCTURO: Também conhecida por 
ALPHA BOÖTES, é a estrela mais brilhante da constela-
ção do Boieiro. Cerca de 180 vezes maior que o nosso sol, 
ela é a quarta estrela mais brilhante no céu noturno. Em 
grego, significa “guardião dos animais”; corresponde ao 
cargo de Orador, guardião do Oriente;

REGULUS: Significa “pequeno rei”. Tem a forma de 
um ovo e é a mais brilhante da constelação do Leão. Está 
entre as 25 estrelas mais brilhantes do céu. Sua cor é branca 
azulada e seu tamanho é três vezes e meia maior que o nosso 
sol. Para a maçonaria é o símbolo da “Regência”; corres-
ponde ao cargo de Mestre de Cerimônias, o mordomo ou 
regente dos trabalhos da Loja;

ANTARES: Estrela gigante, que faz parte da constela-
ção de Scorpius. Seu raio é 800 vezes maior que o do nosso 
sol. Seu nome, em grego, significa “Rival de Marte”, pois é 
também uma estrela grande e de cor avermelhada; rege o 
cargo de Guarda do Templo;

FOMALHAUT: Faz parte da constelação de Peixe Aus-
tral. Em latim, quer dizer “Peixe Azul”; em árabe, “Peixe da 
Boca Azul”; rege o cargo de Chanceler;

SPICA: em latim, significa “Espiga”; em árabe, essa 
mesma estrela é conhecida por SPICULA, que significa 
caneta feita com caules ocos de vegetais, instrumento que 
era utilizado na elaboração da escrita nos tempos antigos; é 

regente do cargo de Secretário;
STELLA PITAGORIS, ou ESTRELA VIRTUAL, ou 

ainda ESTRELA FLAMEJANTE: aparece colocada acima 
do altar do 2° Vigilante; representa o iniciado que consegue 
integrar-se ao Universo; é regente do 2º Vigilante;

ALDEBARÃ ou ALDEBARAN: É uma estrela de gran-
des dimensões e a mais brilhante da constelação de Taurus. 
Seu diâmetro está calculado em 38 vezes maior que o do 
nosso sol. Em árabe, significa “o adepto” ou “aquela que 
segue”; estrela de brilho intenso rege o cargo de Tesoureiro;

Na composição desse Universo em miniatura ainda 
contemplo também as constelações de:

 PLÊIADES: conhecida como “As Sete Irmãs”; esta 

constelação rege os Mestres Maçons, plêiade de homens 
justos;

HÍADAS: ou HYADES, grupo de estrelas que tem a 
forma da marcha do 2º grau; é regente do Companheiro;

ÓRION: conhecida como “As Três Marias” ou “Os três 
Reis Magos”; é associada ao avental com as três estrelas do 
cinto representando a abeta; Por tal simbologia é regente do 
grau de aprendiz;

URSA MAIOR: na concepção árabe, representa um 
caixão e três carpideiras; ainda há a representação egípcia 
desta constelação que coincide com a árabe: o sarcófago 
(de Osíris) e sua mulher (Isis) mais os filhos (os filhos da 
viúva) em procissão fúnebre; ela é a regente dos Mestres 
Instalados ou Past-Masters. 

Por fim, a LUA que, juntamente com o Sol, também 
representa a Luz; Sol e Lua simbolizam todo o aperfeiçoa-
mento e todo o conhecimento que levam o iniciado à visão 
total da Luz. Olho-a, contemplo-a detidamente e concluo 
que sua luz é o reflexo do Sol. Ela recebe e reflete os raios do 
Sol, por isso, sua imagem está associada ao Secretário da 
Loja, que ouve e registra as palavras do Orador (Sol).

CORDA DE 81 NÓS: encontra-se ali, no alto das pare-

des, circundando todo o interior do Templo; seu nó central 
sobre o trono do Venerável representa o número UM, de 
unidade, de indivisibilidade e símbolo do Criador; seus 
outros oitenta nós (espalhados quarenta pelo Norte e qua-
renta pelo Sul, fechando o círculo no Ocidente) represen-
tam a Justiça, a Prudência e a união fraternal e espiritual que 
deve existir entre todos os maçons do mundo.

ALTAR DOS JURAMENTOS: lugar onde se encon-
tram o Livro da Lei, o Compasso e o Esquadro sobre os 
quais se fazem os juramentos; é um altar de fé; fé que se 
encontra na base de qualquer credo religioso; fé em um 
Criador, que é a pedra angular e a chave para compreensão 
de tudo; representa a alma do maçom, como Templo Interi-

or de crença, esperança, pureza, tolerância e amor ao próxi-
mo”. 

Concluídas as explanações feitas pelo Aprendiz, todo o 
Templo permaneceu em silêncio por alguns instantes até 
que o Venerável se deu conta de que o Tempo de Estudos 
havia se esgotado. Na sequência, vieram de todos os lados 
do Templo cumprimentos acompanhados de mensagens de 
estímulo e merecidos elogios. 

Eu, particularmente, sem deixar meus cumprimentos de 
lado, compreendi o fato como exemplo de interesse e dedi-
cação de alguém que não medindo esforços, foi perseveran-
te em meticuloso trabalho de pesquisa, até encontrar res-
postas para as suas próprias indagações. Isto nos prova que 
não há dificuldade sem superação. A porta de saída sempre 
existe, é só procurá-la. 

(*) ANESTOR PORFÍRIO DA SILVA
M.I. e Membro Ativo da ARLS Adelino Ferreira 

Machado
Or. de Hidrolândia-Goiás
Membro do Ilustre Conselho Estadual do GOB/GO
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A TRADIÇÃO DOS “LUGARES ALTOS”

Os chamados “lugares altos” sempre exerceram uma 
atração quase magnética sobre o espírito dos povos 
antigos. Eles eram considerados como altares natu-

rais onde as divindades se apresentavam para exercer seu 
domínio sobre os homens. Não é pois, sem razão, que a 
grande maioria dos templos da antiguidade eram erguidos 
sobre elevações montanhosas, e que as grandes manifesta-
ções de fé e espirito religioso fossem feitas nos lugares 
altos.[1]

A história religiosa dos hebreus, e depois dos judeus, 
herdeiros desse antigo povo  também está umbilicalmente 
ligado á esse simbolismo. Com efeito, uma das mais sagra-
das tradições de Israel é a de construir altares nos lugares 
altos e situar as manifestações da divindade nesses lugares. 
Mesmo antes de Moisés ter o seu encontro com Jeová no 
Monte Horeb, e depois levar o povo hebreu para um encon-
tro com a sua divindade nos pés do Monte Sinai, onde rece-
beria as Tábuas da Lei, várias outras elevações terrestres 
eram consideradas sagradas pelos israelitas e adoradas 
como locais sagrados. Eram sempre nos lugares altos que 
deviam ser realizados os sacrifícios; também nesses luga-
res a espiritualidade devia ser buscada.[2]

Historicamente o povo de Israel dividiu sua devoção 
entre dois lugares altos. O Monte Moriá, onde foi construí-
do o Templo de Jerusalém, e o Monte Gerizim, que após a 
cisão do reino israelita, ocorrida após a morte de Salomão, 
tornou-se a montanha sagrada dos israelitas do norte, em 
oposição aos judeus, que fizeram de Jerusalém e do templo 
de Salomão, o seu lugar sagrado.[3] Essa divisão devocio-
nal perdurou por muitos séculos e ainda era um forte ele-
mento de discórdia entre os israelitas nos dias de Jesus, 
pois enquanto os judeus só aceitavam o Templo de Jerusa-
lém como único lugar de adoração de Jeová, os samarita-
nos, como então eram conhecidos os descendentes dos 
rebeldes israelitas do norte, o faziam no Monte Geri-
zim.[4]

 
O MONTE HERMON
Mas a tradição bíblica consagra a devoção dos israelitas 

pelos lugares altos muito antes das disputas políticas que 
destruiram o reino unificado de Israel. Um desses lugares 
santificado era o Monte Hermon (em hebraico, Har Her-
mon, que se traduz por "montanha sagrada", também 
conhecida pelo nome de Djabal el-Sheikh, " a montanha do 
sheik” ou "montanha nevada". 

O Monte Hermon está localizado na parte sul da fronte-
ira do Líbano com a Síria.Tem 2814 metros de altitude, e o 
seu pico está sempre coberto de neve, oferecendo um vis-
toso contraste com as terras ao seu redor, desérticas e sem-
pre expostas ao sol inclemente.

Na encosta sul do Monte Hermon situam-se as Colinas 
de Golã, área capturada por Israel em 1967, na famosa 
Guerra dos Seis Dias. Posteriormente, em 1973, na chama-
da Guerra do Yom Kippur, o Monte Hermon foi palco nova-
mente de encarniçadas batalhas entre Israel e seus vizi-
nhos. Com a vitória israelense esses disputados territórios 
sagrados, tanto para judeus como para seus vizinhos, 
foram definitivamente ocupados por Israel e fazem hoje 
parte do seu território, embora isso jamais tenha sido reco-
nhecido pelos adversários, nem pela ONU, pois este orga-
nismo internacional não reconhece a legitimidade de terri-
tórios adquiridos pela força. Não obstante, Israel continua 
ocupando até hoje esses lugares.

A Bíblia, no livro dos Juízes, chama o Monte Hermon 
de Baal-Hermon, e diz que ali habitava a tribo dos heveus, 
povo cananeu que aceitou de bom grado a ascensão de 
Israel, e ao que parece, adotou o culto israelense, pois não 
foram exterminados comos os demais povos cananeus e 
até forneceram esposas para os homens de Israel.[5] 
Assim, a história do povo de Deus está bastante ligada a 
esse monte sagrado, que fica nas montanhas do Líbano, de 
onde, segundo a tradição, de “o Senhor derramava a ben-
ção” para as terras do sul, onde os israelitas assentariam 
definitivamente suas tendas e depois fundariam a sua 
nação. 

 

O SIMBOLISMO DO SALMO 133
Na verdade, essa tradição está conectada a um fator 

geopolítico de fundamental importância para essa região e 
que, até hoje, fundamenta a encarniçada disputa que se 
trava entre os povos que nela habitam. É que nessas monta-
nhas nascem os cursos de água que alimentam o principal 
rio da região, o Jordão, única fonte de abastecimento de 
água ali existente. É pois, um território de excepcional 
importância estratégica para todos os países que ali tem 
seus interesses: Israel, Jordânia, Síria, Líbano e autoridade 
palestina. 

O Monte Hermon seria o local da benção, de onde o 
Senhor derramaria  o seu “orvalho precioso”, representado 
pela neve que se derrete e alimenta os cursos de água que 
fertilizam todo o Vale do Jordão, que na tradição de Israel, 
é o centro nevrálgico da chamada “Terra Prometida.” 

Justifica-se, portanto, o simbolismo presente no salmo 
133, que consagra a tradição da união fraterna. Nesse sim-

bolismo está presente a ideia de que Israel representa a 
realização prática dessa união, fundada em um pacto 
sagrado, firmado para uma convivência fraterna entre os 
Irmãos e na estrita obediência á uma única divindade. Uma 
verdadeira confraria social e política, que se regia pelos 
fundamentos que viriam a ser, mais tarde, consagrada por 
todos os povos livres do mundo: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. 

 
O ORVALHO DE HERMON
Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os 

irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual 
desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola 
de suas vestes.

É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os mon-
tes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para 
sempre.”

O “orvalho do Hermon” é, portanto, a benção do 
Senhor, que é derramada sobre todos os povos que seguem 
a sua lei. Pois a obediência á lei de Deus é a verdadeira 
argamassa que une os povos em todo o mundo. Sua compa-
ração ao óleo que desce sobre a barba de Aarão é uma pre-
ciosa analogia que identifica elementos de grande signifi-
cado na crença dos israelitas. Primeiro, por que Aarão foi o 
primeiro sacerdote consagrado por Moisés, e ele represen-
ta, para o povo de Israel, o iniciador oficial do culto á Jeo-
vá. Por outro lado sabe-se que a barba, entre os antigos 
povos era um elemento simbólico de magna importância 
para identificar os eleitos da divindade. Assim, a Barba de 
Aarão simboliza, na verdade, todo o povo de Israel, que por 
seu intermédio era abençoado quando o óleo sagrado des-
cia sobre a barba do sacerdote e molhava a orla das suas 
vestes sacerdotais.

Como se sabe, esse simbolismo tem uma correspon-
dência muito significativa nos ensinamentos da Cabala. De 
acordo com essa antiga tradição judaica, a barba é o influxo 
que nasce na primeira Séfora e percorre toda a Árvore da 
Vida unificando a totalidade das realidades existentes no 

universo. 

 A ÁRVORE SEFIRÓTICA
A Árvore Sefirótica, na tradição cabalística, é uma 

representação simbólica do Cosmo como realidade macro, 
que na sua manifestação energética, transmite o seu reflexo 
no homem como realidade micro. Por outro lado, a palavra 
barba, em hebraico, (Hachad) significa unidade, e por 
aplicação da técnica da gematria essa soma resulta no 
número 13. A=1, CH=8, D=4. Esses valores, segundo a 
numerologia da Cabala, correspondem às partes da barba 
do Macroprosopo, o Andrógino Superior ou Vasto Sem-
blante, como a Cabala chama essa representação simbólica 
da energia que Deus manifesta no mundo. Essa manifesta-
ção gera o Microprosopo, que é a representação do univer-
so material e do Andrógino Inferior, cuja proporção numé-
rica e geométrica (o homem vitruviano) deu origem ao 
modelo do homem da terra. Daí o salmo 133 ser considera-

do um salmo cabalístico.[6]
Nesse sentido, o Monte Hermon seria a “cabeça” geo-

gráfica da Irmandade de Israel, de onde o orvalho santifica-
do (óleo) escorre para o todo o corpo (o próprio território e 
povo de Israel), molhando a orla dos seus vestidos (os 
povos vizinhos que adotarem o culto israelense, os quais 
podem ser admitidos na Irmandade).  Esse é o sentido da 
união fraternal contido no salmo 133 e do simbolismo do 
orvalho do Monte Hermon.[7] 

 
[1] Mesmo entre os gregos esse arquétipo era cultivado. Os mais famosos 

templos gregos foram erguidos sobre altas colinas. O mais famoso deles, o 
templo da deusa Atena, em Atenas, mais conhecido como Partenon, é um exem-
plo desse simbolismo. Foi construído no ponto mais alto da Acrópole, montanha 
situada nos arredores da capital grega no século V a. C. Outro exemplo desse 
simbolismo entre os gregos era a tradição de situar a morada dos deuses no 
famoso monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia. Essa montanha está 
situada a cerca de 100 km da cidade de Salônica, na região da Tessália.

[2] Abraão, por exemplo, subiu a uma montanha para sacrificar seu filho 
Isaque. Elias costumava subir ao Monte Carmelo para fazer suas orações.

[3] Referência á rebelião das dez tribos do norte, chefiada por Jereboão, por 
ocasião da sucessão de Salomão, que escolheu seu filho Roboão para sucedê-lo. 
A Bíblia relata esse episódio em Reis 12: 16.

[4] Por isso Jesus diz aos samaritanos: “crê-me que 
a hora vem, em que nem neste monte (Gerizim) nem em Jerusalém adorareis 

o Pai”. Pois os samaritanos se dirigiam ao Monte Gerizim para adorar a Jeová, 
enquanto os judeus diziam que isso só podia ser feito em Jerusalém. Na base do 
Monte Gerizim foi construída a cidade de Samaria, de quem os samaritanos 
tiraram o nome.

[5] Juízes, 3:3. O nome Baal-Hermon sugere que ali os antigos cananeus 
mantinham um santuário dedicado ao seu deus Baal, e que essa religião teria sido 
substituída pelo culto a Jeová.

[6] Macroprosopo, Vasto Semblante, Ancião dos Dias, são expressões 
simbólicas usadas pela Cabala para designar a Suprema Divindade. Microproso-
po é a expressão simbólica para designar o “homem primordial”, que serviu de 
modelo para a criação do ser humano. Ver, a esse respeito, Knorr Von Rosenroth, 
Cabala Revelada, Madras, 2011. Na imagem 1, a Árvore Sefirótica, na imagem 2, 
o Homem Vitruviano, desenho de Leonardo da Vinci, representando o “homem 
universal” o microprosopo cabalístico.

[7] Outra prova do significado sagrado do Monte Hermon é o fato de Jesus 
ter escolhido esse monte para ser transfigurado. O significado simbólico dessa 
passagem é a de que, sendo o Monte Hermon “a cabeça” de onde a benção do 
Senhor escorre para Israel, nada estranho que ali fosse o lugar onde ele deveria 
ser “reconhecido” como o Messias das profecias. Por analogia, o altar do Venerá-
vel Mestre na Maçonaria, especialmente no rito Adoniramita, onde esse simbo-

lismo é invocado com mais força, é chamado de Monte Hermon.

SIMBOLISMO MAÇÔNICO - O ORVALHO DO MONTE HERMON
Ir\ João Anatalino

Escritor

Or\ de Mogi das Cruzes - SP

Geral
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Vez ou outra, estudiosos da Maçonaria perguntam-se do por 
que da baixa frequência nas Lojas e, embasados nos par-
cos registros da história, inferem-nos a ideia de que sem-

pre foi assim.
A diferença sensível encontrada nos registros das Lojas e da 

Ordem é a alegação de que existe, hoje em dia, uma menor quan-
tidade de membros, dentro de uma maior quantidade de Lojas, 
presumindo-se que, antigamente, em um Oriente indefinido, a 
mesma quantidade de obreiros pertenceria a um menor número 
de Lojas, o que aparentemente daria uma frequência maior.

Entretanto, em uma pesquisa imparcial sobre a frequência 
dos Iir.·. das antigas Lojas, nos áureos tempos do início do século 
XX, encontraríamos, com certeza, os percentuais de compareci-
mentos que não difeririam, nem para mais 
nem para menos, dos percentuais de hoje.

Aliás, quanto maior fosse o número de 
obreiros pertencentes a uma Loja, há tem-
pos atrás, menor seria a porcentagem de 
frequência. – Exemplificando: uma Loja de 
300 Iir.·. apresenta, hoje, a frequência apro-
ximada de 60 a 70 membros, em média 20% 
mais ou menos.

Outra com 30 ou 50 membros registra a 
presença de 20 a 30 Oobr.·., média de 60 a 
70%. A assertiva baseia-se no fato de o autor 
da presente haver frequentado uma das 
maiores Lojas do Brasil onde, normalmen-
te, a presença de IIr.·., em cada sessão, não 
passava de 10 a 20%, ou seja, de 30 a 60 
comparecimentos para um total de 300 
OObr.·., que era o Quadro daquela Loja.

Anotamos informações da Maçonaria 
da U.·.S.·.A.·., onde algumas Lojas cadas-
tram até 900 membros ou mais, e cuja 
média, via de regra, é de 100 a 300 OObr.·.. 
Entretanto, lá, as sessões de Cp. ou M.·. 
M.·.., somente são realizadas para as CCe-
rim.·. Magnas de Elevação (dita Passagem) 
ou de Exaltações (dita Elevação). Nos 
U.·.S.·.A.·.predomina o Rito de York (Rito 
Emulação).

Pelo número de OObr.·.imaginem a dimensão do Templo 
dessas Lojas, se todos comparecessem às sessões das mesmas e, 
a impressão de vazio que daria a reunião, quando compareces-
sem apenas 10% dos IIr.·.e o que seria mais provável acontecer, 
se as suas reuniões fossem semanais como aqui.

A sensação de vazio acentua-se ainda mais quando, oportu-
namente, presenciei “in vivo” uma palestra a cargo de um reno-
mado autor, em um Templo de uma grande cidade do Estado de 
S. Paulo e, para que os Iir.·. tenham noção da capacidade do Tem-
plo e da realidade do comparecimento, a dita palestra foi realiza-
da no Oriente onde, tranquilamente, sentaram-se 25 ou 30 pesso-
as e ainda sobraram cadeiras.

As colunas do Ocidente ficaram completamente vazias. O 
prédio, enorme, tem quase 100 anos de existência e a Loja mais 
de 110 anos de fundação.

Entende-se que a sua construção foi uma obra para outra 
realidade que não a da presente, essa Loja vive de glorias passa-
das e, atualmente, nada lembra o antigo brilho que construiu os 
alicerces de uma Loja que luta para sobreviver e cumprir com os 
altos desígnios que lhe foram entregues pelo G.·.A.·.D.·.U.·..

Este sentimento de vazio fica somente na impressão, mesmo 
porque na nossa humilde visão, a Ordem Maçônica está mais 
viva do que nunca. Um fator importante que precisa ser levado 
em consideração é o fato de que nos primórdios da Arte Real no 
Brasil, recebemos fortíssima influência da Maçonaria Francesa, 
eminentemente política, que adotava uma filosofia racionalista 
embasada nos princípios do Positivismo de Auguste Comte, 
muito em voga na época, daí um assédio maior por parte daque-
les que ambicionavam o poder governamental.

A sua ingerência nos sistemas de governo, cuja atuação extra-
polava o silêncio dos Templos, fazia com que a militância 
ganhasse um espaço maior na imprensa, provocando acalorados 
debates públicos e a exacerbação política da intelectualidade da 
época.

Comparativamente, à luz da história, a sensação da presença 
mais efetiva e a existência mais marcante dos Iir.·., é devida à 
ocupação de um enorme espaço político e, consequentemente, 
uma maior divulgação nesse sentido. Assim torna-se mais fácil 

aceitar como coisa natural a participação maciça dos obreiros 
daquela época.

Sendo político o motivo dessa maior presença, a atuação da 
Loja, comparada aos modelos de hoje com referência à História, 
à Linguagem Simbólica, à Filantropia e ao Esoterismo, dentro 
desses campos seria muitíssimo menor.

Com o quase total desaparecimento do colonialismo, o abso-
lutismo governamental desmoronou, deixou de existir o terreno 
propício para a atuação política da Maçonaria. – Além disso, com 
a ocorrência no Brasil de uma maior influência da vertente 
maçônica inglesa, cujo trabalho sempre foi e é discretamente 
realizado no interior dos Templos, fez-se com que não mais se 
receba como ato maçônico o “oba oba” das ruas, acontecimento 

de influência francesa, e daí também, a impressão de um maior 
vazio, hoje, dentro da Ordem. – Ainda pela ação da Maçonaria 
Inglesa, existe na atualidade, outra visão da realidade sobre a 
nossa Ordem, onde muitos são candidatos e poucos realmente os 
escolhidos.

Todos deverão passar pela cerimônia da Iniciação, que é uma 
triagem ritualística “ESOTÉRICA”, da qual resulta uma sobra 
minoritária daqueles que, efetivamente, serão esotericamente 
“Iniciados”.

A nossa incerteza ante o desconhecido quer pela vivência na 
Terra como Ser material, ou após a morte, como provável Ser 
espiritual, provocará, dentro e fora do Templo, uma ação dos 
maçons que se dedicarão à procura da solução do mistério.

Não encontrando a resposta das suas dúvidas dentro do Tem-
plo, (não vamos entrar no mérito dos motivos) haverá como 
resultado uma maior rotatividade no “entra e sai”, da Ordem. A 
pequena Iniciação é por todos vista e sentida.

A grande Iniciação, porém, não é a imagem do Filho da Luz 
recém-admitido, que se dá conta da metamorfose sofrida, mas a 
experiente visão dos seus irmãos que vislumbraram nele um 
possível grande iniciado era um reduzido, porém, muito eficiente 
e seleto grupo que constitui a grande força da Arte Real.

O que resulta para olhos que só enxergam esotericamente, é 
uma sensação de vazio, que pode e deve ser compreendida ape-
nas na sua aparência. Na realidade, aquilo que uns poucos esote-
ricamente produzem, apesar de ínfima minoria, é incomparável e 
somente podem ser aquilatados, vistos e compreendidos por 
outros olhos também esotéricos.

Para esse vislumbre, seria bom não esquecermos uma das 
primeiras colocações do proceder maçônico: - “O que se faz com 
a mão direita a esquerda não deve saber”. A grandeza da Ordem e 
da Arte devem permanecer ocultas às vistas profanas.

Assim, as obras maçônicas não são elaboradas para que o 
mundo fora delas tomem conhecimento, porém, para que sintam 
os seus efeitos e as oportunidades benéficas geradas. Como outra 
das possíveis causas da má interpretação dos reais fundamentos 
da nossa Maçonaria, o estudioso e leitor da Arte Real, examinan-
do a sua biblioteca, vai verificar entristecido que somente 30% 
daqueles livros são realmente aproveitáveis e os outros 70% dos 

escritores revelam-se maus copiadores de Rituais e descarados 
mercenários dos simbolismos maçônicos, projetando e divul-
gando conexões e relações entre as funções ritualísticas e os 
órgãos do corpo humano.

E o que é pior de tudo isso é o fato de seus autores saírem do 
particular para o geral como donos da verdade, com erros de 
interpretação sobre qual seja a essência da nossa Ordem e, inclu-
sive com ideias de quantidade e não qualidade que deveriam ficar 
restritas no próprio particular. Isso é uma lastima porque nos 
induzem a falsas concepções do que seja a Maçonaria em seus 
maiores fundamentos, erros esses que tomados como acertos, 
plasmam modificações indevidas, que passam a integrar os 
nossos rituais, e as nossas verdades, contribuindo para o desapa-
recimento dos valores tradicionais ocultos nas alegorias e nos 
símbolos da ritualística e trazendo como resultado uma quase 
total ignorância de conhecimentos maçônicos da maioria dos 

MM.. MM, que não sabem como mante-
rem vivos os ensinamentos e a tradição da 
nossa Sublime Ordem e transmiti-los aos 
nossos consequentemente.

Forçar, aleatoriamente, o aumento do 
número de obreiros é forçar também o 
aumento da rotatividade. – Esse negativo 
“entra e sai” da Ordem produzirá a amplia-
ção burocrática que, fatalmente, irá ocupa-
rá o pouco e precioso tempo destinado para 
proveitosas instruções do “saber oculto”.

A reunião tornar-se-á enfadonha e 
cansativa contribuindo, deste modo, para o 
esvaziamento das Lojas. O enfeitamento 
do pavão para o candidato visando o seu 
recrutamento é uma atuação de lesa-
maçonaria.

Além de não levar ninguém a lugar 
nenhum, ajuda a provocar espaços vazios 
contribuindo para o entra e sai, mesmo 
porque, uma vez iniciado, o neófito, em 
vez de lá encontrar somente deuses como 
lhe foi acenado, encontra também diabos, 
às vezes, piores que os do inferno, e que o 
motivará, face ao seu despreparo, para 
uma estratégica e lógica retirada.

A liderança do Ven.·. Mestre deve ser 
uma condição “sine qua non” e inquestio-

nável no comando de uma Loja, A eleição de um Ven.·.M.·. medi-
ante um rodízio adrede preparado e aceito pelos demais, não é 
aconselhável nem indicado para uma sociedade culturalmente 
elitista como soe acontecer em nossa Ordem. O Ven.·.M.·. da 
Loja deverá preencher uma série de requisitos que o capacitarão 
frente aos seus comandados, afim de que a sua autoridade jamais 
seja contestada ou colocada em dúvida.

A sua autoridade impõe respeito e sincera aceitação e trans-
mitirá aos demais obreiros, segurança, harmonia e tranquilidade. 
A Lenda de Hiram mostra-nos a necessidade de uma Hierarquia, 
onde uns comandam e outros obedecem. É inconcebível a inver-
são desses valores. O Ven.·.M.·. dirige a sua Loja como um maes-
tro dirige a orquestra, com a batuta na mão, para manter o balan-
ço rítmico. Ainda que esta caia, (a batuta) seus braços não podem 
perder os movimentos síncronos, que garante a execução da 
melodia, harmonia e ritmo.

Conclusão: Através do tempo e mundo afora, as realizações 
maçônicas não foram e nem serão medidas pelo número dos seus 
membros, mas pela sua capacidade de dominar as forças feno-
mênicas. Se uma escada fosse construída com as três formas do 
Conhecimento Humano, os degraus de cima seriam os da Filoso-
fia; os do meio, os da Ciência e os primeiros, os da Tradição.

A Maçonaria, independente do número de obreiros, evoluiria 
por essa escada e se perpetuaria, como tem evoluído e se perpetu-
ado no tempo, exatamente, porque exaltando a Tradição como a 
sua força propulsora, ganhou maiores conhecimentos e, também, 
maior domínio das demais forças da Mãe Natureza, propiciadas 
que foram pelo Saber em todas as suas formas de Conhecimento. 
– A Tradição é o primeiro degrau a ser escalado.

Foi assim no começo com uns poucos e, também, poderá e 
deverá sê-lo por todo o sempre, com qualquer número, portanto 
nada há a temer em razão de vazios, desde que os antigos costu-
mes sejam respeitados e preservados.

Por Ir\Osvaldo Ortega
Loja Delta do Limão 445 S. Paulo-Glesp

Geral

http://rede.natura.net/espaco/SERGIOCASTRO/nossos-produtos/dia-dos-pais-15a?_requestid=1278113
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Dicionário Maçônico Cristão
Autor: Ir\Gilberto Stucker Filho
SINOPSE DA OBRA: 
Tudo começou no ano de 1988 quando fui iniciado na Loja Sete de Setembro, Grande Loja da Paraíba. Mesmo sendo filho e neto de Maçon me 
deslumbrava com tantas alegorias, símbolos e palavras usadas corriqueiramente pelos Irmãos, daí comecei a anotar em uma cadernetinha tudo que via e 
ouvia. Estava aí nascendo um Dicionário que agora Graças ao Grande Arquiteto do Universo está pronto e a disposição de todos.

Foram vinte anos entre pesquisas e revisão, pelo qual foi revisado pelo Irmão Edgard Bartolini Filho, ex-Grão Mestre da Grande Loja Maçônica da Paraíba.

Valor R$ 110,00            Frete Gratuito a Todo Brasil  Comprar aqui

S
ou admirador e entrego totalmente a minha 
atenção quando ouço bons oradores. Eles alte-
ram minhas emoções, trazendo-me informa-

ções seguras e transmitidas em perfeitas interpreta-
ções teatrais de textos, muitos construídos pela inteli-
gência, sabedoria e raciocínio rápido de quem ocupa 
uma tribuna. Grandes oradores foram Demóstenes, 
Cícero, Padre Antônio Vieira, Rui Barbosa, Carlos 
Lacerda, Ulysses Guimarães, Alfredo Nasser, Henri-
que Santillo, Pedro Simon, Mário Covas, Jerônimo 
Geraldo de Queiroz, entre dezenas de outros. 

Na atualidade encanto-me com o orador espírita 
Divaldo Franco. Frente a milhares de pessoas, sem 
um apontamento sequer, roda o mundo, faz com que 
as palavras voem serenamente, transmitindo e irradi-
ando muita paz. Segurança, capacidade, mais que 
isto, um instrumento espiritual em favor do bem. 

Com este introito, chego a um dos maiores orado-
res dos últimos tempos no Brasil. Ulysses Guima-
rães, figura referencial no processo de democratiza-
ção do país, que desapareceu nas águas de Angra dos 
Reis, Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992, Dia 
da Padroeira do Brasil. Nasceu em Rio Claro, São 
Paulo. Em acidente de helicóptero faleceram sua 
esposa Mora, o ex-ministro Severo Gomes, esposa e 
o piloto. O corpo de Ulysses, nunca foi encontrado. 
Ele não morreu, desapareceu e se encantou. 

Político destemido, corajoso, dotado de uma capa-
cidade de prender a atenção em seus pronunciamen-
tos, inigualável. Construía frases de momento como 
esta, “Eu não quero morrer de raiva, nem de mágoa, 
nem de doença, eu quero morrer na luta”. E assim se 
foi. Brincava com as palavras como joias preciosas, 
como se estivesse regendo uma orquestra. 

Em 1991, quando enfrentou insucesso em suas 
pretensões políticas, afastou-se apenas naquele 
momento, mas produziu uma joia literária que foi 
intitulada de “Oração do Adeus”. Os políticos de 
hoje, muitos enlameados na corrupção, deveriam ter 
este texto como leitura de cabeceira.

“Na política, mais difícil do que subir é descer. E 
descer não carregando o fardo pobre da vergonha. 
Descer não desmoralizado. Não descer com a alma 
apodrecida. Desço, vou para a planície, mas não vou 
para casa. Vou morrer fardado, não de pijama. Políti-
ca se faz na rua ou com a rua. Vou para a rua porque o 
desgoverno desgoverna a rua”. 

Foi este grande iluminado estadista que em 19 de 
agosto de 1987, na presidência da Câmara dos Depu-
tados, assim saudou a Maçonaria. 

“A Maçonaria sempre se fez presente nos momen-

tos marcantes. A evolução histórica desta instituição 
é um testemunho do quanto pode o ideal humano. 
Organização com ideal construtivo, conceituada a 
partir de uma das mais dignas profissões, a de pedrei-
ro, haveria de possuir trajetória invulgar, solidamen-
te ligada aos destinos da raça humana. 

Bastaria lembrar o papel exercido pela Maçonaria 
no período mais fértil da história, quando nasceu a 
moderna democracia. Foram maçons personalidades 
como Condorcet e Laplace, Mirabeau, Camille Des-
moulins, Danton, Marat e La Fayette, nomes da pri-
meira linha da Revolução Francesa, movimento que 
descortinou para o mundo novos padrões de organi-

zação social e uma nova forma de relacionamento 
político, copiados depois por todas as nações em vias 
de modernização. 

A Maçonaria, comprometida com o ideal de liber-
dade ao longo dos tempos, desempenhou papel deci-
sivo na independência de vários países da América 
Latina. Na verdade, ela foi instrumento de difusão 
das idéias de independência de todas as colônias espa-
nholas. Sabemos que o ideal maçônico permeou no 
Brasil os movimentos libertários mais importantes 
do final do século XVIII e começo do século XIX. No 
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, sociedades 
secretas foram a base das comunicações entre os inte-
lectuais influenciados pelas novas ideias europeias. 

A Inconfidência Mineira recebeu forte influência 
das idéias proclamadas pelos maçons da época. De 
fato, eram maçons vários inconfidentes, como tam-
bém o era Domingos José Martins, um dos chefes da 
Revolução Pernambucana de 1817. 

Igualmente, foi o papel da Maçonaria na consoli-
dação da Independência, quando se avultaram os 
nomes de José Bonifácio e Gonçalves Lêdo. Rivais 
na política e na influência que pretendiam exercer 

sobre o imperador, irmanavam-se entretanto na sua 
brasilidade, no fervor emancipacionista que fez 
medrar a pátria nascente. 

Ao final do século passado aparecem associados à 
direção do Grande Oriente do Brasil, senador Ver-
gueiro, visconde do Rio Branco, conselheiros Salda-
nha Marinho e Silveira Martins. Na República gran-
des republicanos de primeira hora, maçons Quintino 
Bocaiúva, Lauro Sodré e Nilo Peçanha.”

Aos apreciadores de bons discursos, frases inteli-
gentes, sugiro que busquem a “Seleção de Textos, 
Introdução e Comentários” do jornalista Luiz 
Gutemberg, que contém centenas de discursos de 

Ulysses Guimarães e a vida deste grande brasileiro, 
no seguinte endereço do Centro de Documentação e 
Informação - Edições Câmara,

h � p : / / b d .  c a m a r a .  g o v . 
br/bd/bitstream/handle/bdcamara/10331/ulysses
_guimaraes. pdf?sequence=4. 

Com a missão de estar integrando, desde 1978, o 
Grande Oriente do Brasil, agora e nos últimos dois 
anos como Grão-Mestre Geral Adjunto, ao lado do 
Grão-Mestre Geral, Marcos José da Silva, concluo 
este artigo, com a consideração e saudação deste esta-
dista exemplo para os políticos de hoje. 

“Ao saudar a Maçonaria Brasileira, pelo trans-
curso de sua data maior, faço-o em meu nome pesso-
al e em nome desta presidência. Faço-o com especial 
emoção e a certeza de que estamos rendendo graças 
a um legítimo símbolo nacional, inspirador dos nos-
sos ideais mais nobres, tradicional sentinela da 
liberdade e da serena altivez que vimos cultivando 
perante os países do mundo”. 

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

Opinião

http://filhosdoarquiteto.com/livros-/franco-maconaria/dicionario-maconico-cristao.phtml
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
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Quando no Brasil se iniciou o movimento libertador, a 
Assembleia Provincial do Amazonas foi a primeira na 
alforria do negro escravo

O Amazonas possuía em relação às outras províncias, 
pequena quantidade de escravos. Fácil, portanto, a propa-
ganda abolicionista. Tal situação estimulava os maçons 
(pedreiros livres) a entrarem em ação. Fundaram a Socie-
dade Emancipadora Amazonense. Em março de 1880, da 
qual foram fundadores: Bento de Figueiredo Tenreiro Ara-
nha, Miguel Gomes de Figueiredo, José Coelho de Miran-
da Leao, José de Lima Penantes e Augusto Elíseo de Castro 
Fonseca. Por influência de maçons no seio da Assembleia 
Provincial, desde o ano de 1880 até 1884, todos os orça-
mentos consignavam dotações especificas, na lista de suas 
despesas, destinadas à libertação, cujas cartas de alforria 
eram entregues sempre em festas solenes, para maior 
retumbância do acontecimento. Por disposições legais 
dificultavam-se entradas de escravos no território amazo-
nense. Para isso, taxas pesadas se decretam. O tributo de 
averbação, por venda de cativos tornou – se vexatório, para 
se evitar que tais negociações continuassem. Rara era a 
festa, regozijo público ou particular que não fossem marca-
das com a entrega de carta de alforria. No ano de 1884 a 
grande Benemérita Loja Simbólica Amazonas n.2, foram 
as que mais desenvolveram as suas ações abolicionistas. 
Maçons dessas duas lojas seriam os autores da lei de 24 de 
abril de 1884, que consignou a quantia de 300 contos de 
réis, num orçamento de 2.500 contos para completar as 
alforrias, ao mesmo tempo proibindo a entrada de novos 
escravos na Província do Amazonas. Buscando um fortale-
cimento ainda maior para os seus ideais, fundaram também 
a “Sociedade Libertadora 25 de Março” e o respectivo 
órgão na imprensa, o “Abolicionista Amazonense”, que 
teria, no seio da opinião pública, a devida repercussão. 
Vários foram os maçons que se destacaram neste movi-
mento emancipador, entre eles destacamos: Carlos Gavi-
nho Viana, Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, Antônio 
Dias dos Passos, Deocleciano Justo da Mata Barcelar, Antô-
nio Clemente Ribeiro Bittencourt, Maximiano José Rober-
to, Gentil Rodrigues de Souza, João Carlos Antony, Pedro 
Ayres Marinho, Antônio Hosannah de Oliveira, Francisco 
Público Ribeiro Bittencourt, Antônio Ponce de Leão e 
Antônio e Solimões, alforriado escravos. No dia 10 de 
julho de 1884 foi decretada, por um maçom que governava 
a Província do Amazonas, o doutor Theodureto Carlos de 
Faria Souto, extinção da Escravidão. Esse fato ficou assim 
assinalado: Foi um acontecimento que se revestiu de alta 
significação social e política, pelas suas benéficas conse-
qüências. De fato, era um regime anormal alimentar – se o 
cativeiro no continente da liberdade. Nada mais esdrúxulo 
e desumano, cada nação americana proclamar – se livre de 
sua metrópole e, ao mesmo tempo, conservar e explorar a 
escravidão. Um verdadeiro contra-senso. E foi para evitá – 
lo que o grande José Bonifácio, ao ser feita a independên-
cia, indiciou, em célebre manifesto, que fosse imediata-

mente declarada à manumissão. A ideia não venceu. Mas 
havia de vencer. Efetivamente, o Amazonas ao libertar os 
seus escravos, dava um grande passo à igualdade social do 
homem em terras brasileiras e cumpria a maçonaria com 
um de seus mais legítimos desidrata. A libertação dos 
escravos no Amazonas foi solenizada em praça pública. 
Por sua vez, a assinatura da lei Áurea fora festivamente 

comemorada, segundo se desprende de carta que o irmão 
Francisco Público Ribeiro Bittencourt, venerável da Loja 
Amazonas endereçou, em 24 de maio de 1888, a Loja Espe-
rança e Porvir, convidando – a participar do movimento 
popular que iria solenizar aquele grande acontecimento 
social e altamente humanitário, com um desfile cívico. A 
participação da Loja Esperança e Porvir n.º 1, na libertação 
dos escravos está gravado em vários depoimentos um dos 
quais o do irmão José Cardoso Ramalho Júnior, pronuncia-
do em 1913. 

Quando no Brasil se iniciou o movimento libertador 
contra a mancha que enodoava a nossa pátria como nação 
civilizada, a Assembléia Provincial do Amazonas foi a 
primeira de suas co-irmãs que teve o arrojo de em seu orça-
mento consignar uma verba elevada a alforria do negro 
escravo e a Benemérita Loja Esperança e Porvir n.º 1, apro-
veitando aquele e os recursos que conseguia angariar os 
seus dedicados obreiros, lançou-se ousadamente no traba-

lho humanitário de dignificar homens o mesmo irmão 
ainda descreve: 

“com tão vontade se houvesse no desempenho da tarefa 
que a si havia imposta, refere – se à Loja Esperança e Por-
vir tais e tão elevados serviços prestou a humanidade, que 
os seus esforços e dedicação à nobre causa encontraram 
em poucos anos o justo galardão a que fizera jus.”

Como sinal de reconhecimento ao empenho da maço-
naria a favor da emancipação, representada na época pelas 
lojas Esperança e Porvir n° 1 e Amazonas nº 2, ambas 
receberam o titulo de Benemérita, conferido pelo Mare-
chal Deodoro da Fonseca Presidente da Republica do 
Brasil e Grão- Mestre Soberano Grande Comendador da 
Ordem Maçônica no Brasil. Este título foi lido e transcrito 
no expediente da seção de 29 de outubro de 1891, sob 
entusiástico aplauso. Auto de Declaração de Igualdade de 
Direito dos Habitantes da Província do Amazonas – 1884. 
Este documento original é a arca luminosa e sem paisa-
gem artificial. 

Este fato histórico é um dos mais importantes episódi-
os já ocorridos na nossa história. São ângulos bem vividos 
de um passado memorável, motivo de grande orgulho 
para todos nós, maçons ou não que agora vem a lume gra-
ças a manutenção de documentos originais que resistiram 
as intempéries do tempo. Podemos chamá-lo de pré-
excelas documentações de um passado glorioso em nome 
de homens nobres e de alta estirpe, homens ávidos do 
nobre desejo de implantar em nossa Instituição a trilogia: 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

Foram desbravadores e plantadores de uma civiliza-
ção justa e perfeita, procurando destacar o homem sem 
diferença de raça, cor ou religião. Alguns desses homens 
passaram por nossa terra banhando os rostos nas águas do 
fabuloso Rio Negro. Aqui chegaram não somente atraídos 
pelos nossos mistérios, pelo fascínio de nossa exuberante 
natureza ou pelo delírio de grandes conquistas materiais, 
mas também no intuito de construírem com suas inteli-
gências e com as próprias mãos um passado que agora 
faço ressurgir para conhecimento de toda uma geração.

Hoje o velho Rio Negro que presenciou tantas lutas 
desses bravos irmãos, caminha de forma encontrada ao 
encontro do grande e perpetuo embate com o Solimões, 
como se fora um milagre diário da vontade suprema do 
Grande Arquiteto do Universo, a festejar as almas dos 
nossos bravos irmãos emancipadores de tão longínqua 

Província. Nos templos da Grande Benemérita Loja Sim-
bólica Esperança e Porvir nº 1 e Amazonas nº 2, repousam 
em seus arquivos adormecidos em sono profundo, docu-
mentação insubstituíveis para comprovação cabal marca-
do em nossa terra, através da presença dos maçons que 
provaram com sangue e gestos, a firme vontade de emanci-
par os negros de nossa província, a segunda do Brasil a 
fazê-la.   

Fonte:http://portalamazonia.com
Baze, Abrahim. Escravidão – O Amazonas e a Maçona-

ria Edificaram a História. Manaus: Editora Travessia, 
2001. 336 p. 

Baze, Abrahim. Nas curvas do tempo. 1 ed. Manaus: 
Academia Amazonense de Letras, 2001. 112 p. 

Abrahim Baze

Historiador e Jornalista
Or\ de Manaus-AM

A MAÇONARIA AMAZONENSE E A LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS
Memória
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Salomão, nome derivado do hebraico Shalom (paz), e do 
Árabe Sulaymam (amado). Oficialmente o Rei David 
teve 10 filhos, Amnon, Daniel, Absalão (estes três 

primeiros morreram), Adonias, Sefatias, Itreão, Simeia, Seba-
be, Natã e Salomão que era o décimo. Ele foi figura de desta-
que na tradição judaico-cristã, citado na Bíblia e no Alcorão. 
Consta que esteve presente no Egito, onde teria sido iniciado 
nos Pequenos e Grandes Mistérios em Menfis, desenvolven-
do um imenso conhecimento das doutrinas secretas da cabala. 
A ele se deve um dos símbolos cabalísticos mais conhecidos e 
usados, o Signo de Salomão. É considerado como o homem 
mais sábio e rico da humanidade.

Sua mãe, Bate-sebá, foi esposa de um general, o hitita 
Urias, a quem Davi mandou para frente de batalha para que 
morresse e ele pudesse tomá-la como esposa.

Salomão (pacífico) por ter um reinado sem guerras em 
Jerusalém de 971 a.C a 931 a.C (40 anos).

Como era o décimo filho e não era o herdeiro natural ao 
trono de Davi, sua mãe tramou para que ele assumisse o reina-
do. Para não ter maiores problemas em seu governo e para 
assegurar o trono, Salomão ordenou que seu irmão Adonias 
fosse morto, pois ele seria o herdeiro natural segundo a lei.

Também mandou matar Joabe e Simei, que lhe eram desa-
fetos.

Menciona-se que teve mil mulheres, 700 mulheres e 300 
concubinas, todas de grande beleza e adquiridas em troca de 
grandes somas de ouro.

Ele foi casado com Anelise, filha do faraó Siamon, tendo 
recebido como dote de casamento a cidade Cananéia de 
Gezar.

Como era um rei que mantinha relações com vários povos, 
construiu Templos para Astarte, deusa do amor, Milcon, etc. 
Permitiu inclusive que a rainha de Sabá cultuasse o Deus 
Baal.

O Templo de maior destaque e que ficou na história, foi o 
Templo de Jerusalém, que veio a ser conhecido como o Tem-
plo de Salomão. Contou co ajuda de Hiram Rei de Tiro e 
Hiram Abif na coordenação de milhares de trabalhadores, era 
um Templo suntuoso e de grande riqueza, ali seria guardada a 
Arca da Aliança.

Salomão reconstruiu e fortificou várias cidades (Megido, 
Hazor, etc).

Infelizmente, grande parte da história antiga carece de 
confirmação, e vários povos vizinhos ao reino de Salomão 
estranhamente não o mencionam em suas histórias.

A sua história e recheada de decisões sábias e envolta em 
grandes mistérios, lendas e mitos.

Uma de suas mais conhecidas decisões é sobre a história 
de duas mulheres que disputavam um bebê. Salomão manda 
que se divida a criança ao meio e que se desse uma parte para 
cada uma das mulheres, tendo através deste artifício desco-
berto qual era a mãe verdadeira.

Sobre o Rei Salomão, seus feitos e decisões sábias certa-
mente dariam para ser escrever vários livros.

Salomão era um ser humano e não um santo ou Deus, por-
tanto, estava sujeito a possuir virtudes e defeitos, como todos 
na humanidade. Ele não foi certamente o representante máxi-
mo da virtude que várias sociedades lhe atribuem. As institui-
ções são perfeitas, mas os homens que as constituem são 
imperfeitos, basta verificarmos o que acontece no período 
eleitoral, nas disputas pelo poder. As instituições religiosas e 
iniciáticas estão perdendo o direito de se intitularem como 
fraternidade, segundo o dicionário Aurélio (união ou convi-
vência como irmãos, harmonia, paz, concórdia, fraterniza-
ção), alguns ainda devem acreditar que são donos da institui-
ção, que para se praticar maçonaria deve-se pertencer somen-
te a uma ou outra obediência, são os maçons de carteirinha, 

não descobriram ainda, que o conhecimento acumulado de 
milênios nos foi dado gratuitamente e que não é de proprieda-
de de uma única instituição. Ignoram que outros praticam tais 
conhecimentos de uma maneira melhor do que em outros 
lugares. Para os ignorantes da história, pessoas que não têm 
fortuna ou que a ela renunciaram, jamais poderiam participar 
da instituição, nem mesmo para ensinar, com o atual pensa-
mento materialista, Buda, Jesus Cristo, Ghandi ou Chico 
Xavier, jamais poderiam participar da sublime Ordem, pois, o 
único bem e riqueza que possuíam era espiritual, Salomão 
certamente seria convidado, alias, justamente por não ser 
perfeito, ele mereceria um lugar na instituição de aperfeiçoa-
mento, para nós seria uma honra. Se os homens não precisas-
sem de aperfeiçoamento moral e espiritual, não existiria razão 
da existência da sociedade maçônica.

O herdeiro ao trono de Salomão foi seu filho Roboão, 
quem se habilita a ser herdeiro de seu conhecimento e sabedo-
ria?

POR IRMÃO PEDRO NEVES
E-mail: neves.pedro@gmail.com
FONTE: RECANTO DAS LETRAS

O REI SALOMÃO E SUA HERANÇA

Outro dia estava na instalação e posse de um Venerável 
Mestre em Oriente de outro Estado que não o que resido. Fui 
surpreendido com algumas passagens da cerimônia, em espe-
cial no compromisso assumido. Uma das perguntas feitas ao 
empossando solicitava o compromisso de seguir estritamente 
a Constituição de Anderson e a Constituição daquela Obe-
diência. Tamanho é o fascínio dos maçons brasileiros pela 
Grande Loja Unida da Inglaterra que, até mesmo uma Obe-
diência que não tem atualmente o reconhecimento da mesma, 
estava solicitando a um Venerável Mestre que seguisse uma 
Constituição que supostamente é de outra Obediência.

Pode um irmão seguir duas constituições distintas? De 
duas Obediências distintas? Cada Obediência não é sobera-
na? Será que não há nada em uma constituição que é incom-
patível com a outra? Quem escreveu essa cerimônia já leu 
alguma vez a Constituição de Anderson? Sabe o que ela diz? 
E o mais importante: sabe que a Constituição de Anderson 
não é mais utilizada pela Grande Loja Unida da Inglaterra há 
mais de 250 anos? Que não tem valor prático, apenas históri-
co?

Uma simples leitura da Constituição de Anderson deixa 
qualquer maçom sério envergonhado. Seu primeiro capítulo 
é dedicado a apresentar uma genealogia maçônica, indicando 
Adão como o primeiro maçom, com vários pontos fantasio-
sos, passando por Augusto César, tido como um Grão-
Mestre, até chegar aos reis ingleses. Então diz que a Rainha 
Elizabeth desestimulou a Maçonaria por ser mulher e, portan-
to, não podia ser maçom. Mas então o Rei James VI, sendo 
maçom, reanimou a Maçonaria. E então a Maçonaria tem 
sido governada pelos reis e príncipes ingleses desde então. E 
essa história é então repetida de forma resumida na “Música 

do Mestre”. Fica evidente que não foi à toa que Desaguliers 
escolheu James Anderson para escrevê-la: Anderson era 
conhecido por fazer bicos, criando genealogias míticas, para 
não dizer falsas, para famílias inglesas que desejavam um 
upgrade em seus históricos. Sua constituição maçônica é 
considerada “uma mistura de compilação e fantasia, inven-
ção e manipulação, clareza e ambiguidade e de fato de erro”.

Ainda, há alguns pontos da Constituição de Anderson 
que, dentre outros, podemos apontar como conflitantes com 
os regulamentos maçônicos brasileiros atuais, de modo geral:

A exigência de que o candidato “descenda de pais hones-
tos”;

O Grão-Mestre escolhe e nomeia seu Grão-Mestre Adjun-

to;
Nenhuma Loja jamais iniciará “qualquer homem abaixo 

de vinte e cinco anos de idade”;
Nenhum homem pode ser iniciado “sem o consentimento 

unânime de todos os membros” da Loja.
Nesse sentido, como pode um maçom seguir a Constitui-

ção de Anderson e seguir a Constituição de sua Obediência 
sem desrespeitar uma ou outra? Acaba que, por elementos 
contraditórios, o compromisso assumido torna-se vazio, sem 
valor. Fruto duma desinformada veneração à GLUI, até 
mesmo por aqueles que não têm sido reconhecidos por ela.

FONTE: NO ESQUADRO

A CONSTITUIÇÃO DE ANDERSON NOS DIAS ATUAIS
 Kennyo Ismail 

Escritor e Palestrante
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A ideia da ascensão gradual e penosa faz o mister do 
Escocismo como escola primeira da Arte Real. Está 
presente, também, nas grandes tradições do Ocidente 

como esforço individual para a procura de uma mais alta 
espiritualidade ou de um diálogo mais íntimo com Deus. Tem 
lugar também nos mistérios egípcios , gregos, escandinavos 
ou de Mitra e nos dos Cabalistas (2). Em todos estes mistérios 
e escolas filosóficas, a escada tem o sentido figurativo de uma 
realização espiritual que se alcança, degrau a degrau, vencen-
do as várias dificuldades e através da aprendizagem das 
várias virtudes. 

Se a realização é espiritual e não meramente protocolar ou 
dignitária, ela exige uma entrega psicológica total, uma cren-
ça na capacidade de se alcançar o limiar desejado. Esse esfor-
ço é retribuído pela consciência de se atingir um grau de 
maior perfeição, luz refletida do objeto glorificado: Deus, o 
Grande Geómetra, Buda, Cristo, Alá. 

A percepção da progressão espiritual como processo fase-
ado associa, por vezes, duas ideias erróneas: a de que chega-
dos à etapa almejada, o estado de iluminação é total e sem 
mácula; e que alcançado esse estado não há retorno ou, para 
usar uma imagem trivial, não há queda pela escada abaixo. 
Possível representação do que aqui digo é a atitude de alguns 
Mestres que se pavoneiam nas assembleias maçónicas com 
uma profusão de medalhas e condecorações, à esquerda do 
seu smoking, sem que saibam exatamente o que elas signifi-
cam. 

A escada para cumprir efetivamente o seu simbolismo 
esotérico terá que ter um curso ascendente e um curso descen-
dente e este sentido mais profundo e enigmático é dado, ape-
nas, pela Escada de Kadosh. É errado contudo concluir-se 
que a escada surge no ritual associado aos altos graus do Esco-
cismo. Ela aparece, antes, de forma velada, já que o Rito Esco-
cês Antigo e Aceite não conserva uma figuração clara da 
escada nos quadros de loja dos três primeiros Graus. No 1° 
Grau, ela insinua-se abaixo das colunas do pórtico exterior do 
Templo sendo uma série de degraus de acesso; no 2° Grau, 
esses degraus passam para além das colunas do Templo; no 3° 
Grau, a escada está de todo ausente.

Não é assim no Rito de Emulação onde a Escada de Jacob 
aparece logo no 1° Grau, revelando vários degraus (sete ou 
mais) que constituem as virtudes morais que estimamos. Os 
três primeiros degraus representam, em regra, a Fé, a Espe-
rança e a Caridade e a escada dirige-se para o céu e atinge nele 
sete estrelas . A Escada de Jacob assenta, segundo uma tradi-
ção que data da Maçonaria Inglesa do século XVIII, sobre o 
Livro da Lei Sagrada e sobe até ao Céu simbolizando o sonho 
bíblico de Jacob, filho de Isaac.

A Escada de Jacob é referida no Antigo Testamento no 
Livro de Génesis, Cap. 28, vs. 10-22, um dos cinco livros que 
os historiadores maçónicos acreditam ter sido escrito durante 
o cativeiro do povo judeu na Babilónia. A história é a seguin-
te: Jacob, filho mais novo de Isaac, usou um estratagema para 
receber a bênção do pai e ser designado como chefe da família 
em vez do primogénito Esaú como era tradição judaica. Este 
jurou matá-lo. Jacob recebeu ordem do pai para se dirigir a 
Pada-Aramm a casa de Betuel, seu avô e ali escolher esposa. 
No caminho, Isaac decidiu passar a noite num dado lugar e 
serviu-se de um das pedras do lugar como travesseiro. No 
sonho que teve viu uma escada apoiada na terra cuja extremi-
dade tocava o Céu e ao longo da escada subiam e desciam 
mensageiros de Deus. Por cima da escada estava Deus que lhe 
disse: Sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaac. Esta terra em 
que te deitaste será tua se me adorares. No dia seguinte, Jacob 
usou a pedra que lhe servira de travesseiro e ergueu-a como 
monumento, chamando-lhe Betel e afirmando ser para ele, a 
partir daí, a casa de Deus. 

O exemplo bíblico de Jacob revela o uso de um estratage-
ma para alcançar uma vantagem ilegítima. Revela igualmen-
te o sentido da Providência Divina sempre presente, indican-
do o caminho para Deus, o qual só se torna exequível através 
da prática da caridade, a mais sublime das virtudes. A escada 
torna-se etérea porque os degraus são níveis da consciência. 
Só com a iluminação da divindade o véu que cobre o topo da 
escada se dissipa e podemos lobrigar as sete estrelas ou os 

sete céus. 
É trivial a ideia que ao atingir-se o Grau de Mestre o 

Maçom possui a iniciação integral e que os Altos Graus não 
lhe trarão nada de novo, pois nada são mais que desenvolvi-
mentos dos graus anteriores. Este é o ponto de vista de Bou-
cher ao afirmar que com a Mestria o Maçom passa por uma 
transformação total e profunda tendendo para o conhecimen-
to do Absoluto, onde desaparecem as relatividades da exis-
tência material e do pensamento .

Trata-se de uma ideia despida de todo o fundamento. O 
Maçom pela mestria inicia uma nova etapa do seu aperfeiçoa-
mento espiritual, da percepção do sagrado, caminho que 
como tudo o que é humano pode ter retrocessos. Até porque a 
necessidade de consolidar as Ordens Maçónicas tem facilita-
do a subida meteórica de obreiros com a evidente perda de 
qualidade final.

A mais correta figuração desta dicotomia é dada pela 
Escada de Kadosh, a escada que aparece no 30° Grau do Esco-
cismo. Trata-se de uma escada de dois braços, de dois lances, 
com sete degraus cada e com uma significância simbólica 
própria. Sobre o lado virado para a coluna do Norte encontra-
se a indicação das sete artes liberais i.e. de baixo para cima: 
Matemática, Astronomia, Física, Química, Fisiologia, Psico-
logia, Sociologia, no lado virado para o Sul uma sequência de 
virtudes, i.e. de baixo para cima: Sinceridade, Paciência, 
Coragem, Prudência, Justiça, Tolerância, Devotamento. 
Sobre cada um dos lances estão marcadas duas inscrições 
hebraicas: Ahev Eloha (Amor a Deus) e Ahev Narabah ou 
Kerabh (Amor ao Próximo) . Outros autores dão-lhe outras 
designações . A escada encontra-se aberta em 45º. 

Sabemos também que a escada de Kadosh encontra-se, 
em parte, figurada no 26º Grau do REAA [Príncipe da Mercê 
ou Escocês Trinitário] ao permitir o conhecimento das virtu-
des teológicas chegando-se ao Terceiro Céu, subindo-se para 
uma plataforma através de uma escada de três degraus pinta-
dos respectivamente de branco, verde e vermelho . René Gué-
non sublinha muito bem esta dimensão tradicional e esotérica 
da escada quando diz “a escada dos Kadosh (em hebraico 
“santo”) coloca a esfera de Saturno imediatamente acima da 
de Júpiter, chegando-se ao pé dessa escada pela Justiça e ao 

seu topo pela Fé, sendo esse símbolo da escada trazido para o 
Ocidente pelos Mistérios de Mitra”. O 30° Grau que durante 
muito tempo foi o último grau do Escocismo possui - regista 
ainda - elementos iniciáticos que remontam antes da funda-
ção da Ordem do Templo .

O processo de ascensão espiritual idealizado pelo duplo 
lance das escadas é gradativo, aproximando o homem terres-
tre do Céu, dando-lhe uma condição purificada. Mas o simbo-
lismo não ficaria completo se não se acrescentasse à condição 
ascendente uma condição descendente: o iniciado Kadosh, 
depois de concluir o seu percurso iniciático, deve ser capaz de 
transmitir os ensinamentos que aprendeu. Tem que chegar ao 
30° Grau para poder descer ao plano da Terra, para cumprir a 
sua missão de Cavaleiro Místico. Deve tornar-se um educa-
dor, um iniciador, expor as concepções tradicionais àqueles 
que são capazes de as compreender ou seja: receber a mensa-
gem e transmiti-la . Este é o verdadeiro sentido da via descen-
dente e onde a sinceridade – a virtude que está no degrau cime-
iro do primeiro lance da escada - o liberta da arrogância, do 
fanatismo, da condescendência consigo próprio. O objetivo 
ritualista é a procura da Luz, a Luz da Liberdade e o combate 
da opressão, seja qual for a forma que esta assuma.

Esta procura é só possível nos graus filosóficos pois só aí o 
Cavaleiro Escocês se liberta das limitações e dos equívocos 
de uma Mestria insuficiente, do obscurantismo que ainda 
limita a sua liberdade de consciência e das convenções. A 
razão é intuitiva: no julgamento da nossa alma, depois da 
nossa morte física, o Grande Criador do Universo julga-nos 
pela sinceridade que emprestámos às nossas ações em vida, 
por aquilo que fizemos desinteressadamente pelos outros, 
sendo despicienda a proclamação laudatória das nossas virtu-
des próprias. Contudo, a liberdade aqui representada não 
deve ser identificada como licenciosidade, já que esta implica 
excesso e o bom maçom deve viver em equilíbrio utilizando 
sabiamente os instrumentos que se habituou a usar. 

Fonte: Maçonaria.net
Por Arnaldo M. A. G.,  Cav.'. Kad.'.
Conselho Kadosh Marquês de Pombal, Supremo Conse-

lho dos Grandes Inspetores do Grau 33, Lisboa - Portugal

A ESCADA DE JACOB NA SUA DUPLA DIMENSÃO: INTIMISTA E SIMBÓLICA

http://rede.natura.net/espaco/SERGIOCASTRO/nossos-produtos/dia-dos-pais-15a?_requestid=1546330
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No último dia 27 de junho, aconteceu a Cerimô-
nia Pública de Posse do Grão-Mestre Estadual 
e do Grão-Mestre Estadual Adjunto do Gran-

de Oriente do Brasil – Rio Grande do Sul (GOB-RS), 
para o período de 2015 a 2019.

Na ocasião foram empossados o Eminente Ir.'. 
Jorge Pedron de las Llanas, Grão Mestre Estadual e o 
como seu adjunto o Poderoso Ir.'. José Fernando Cle-
mentel de Fraga. 

Prestigiaram o evento as seguintes autoridades 
civis e maçônicas: Eminente Ir.'. Jorge Colombo Bor-
ges – Grão-Mestre Estadual do GOB-RS, Eminente 
Ir.'. Luiz Cleber Martins da Silva, Presidente do Tribu-
nal de Justiça Maçônico, Eminente Ir.'. Evando Lecey, 
Presidente da PAEL/GOB-RS, Poderoso Ir.'. João 
Francisco Guimarães, Grande Secretário Geral de 
Educação e Cultura do GOB (Brasília), representante 
do Soberano Grão-Mestre Geral, Poderoso Irmão 
Fernando Quarneti, Grande Secretário Geral de Rela-
ções Internacionais da Gran Logia de la Masoneria del 
Uruguay e representante do Venerable Gran Maestro, 
Irmão Noé dos Santos, Excelentíssimo Sr General 
Luciano Penna - Chefe do Estado-Maior do Comando 
Militar do Sul, Sra. Cônsul Geral do Uruguai no Rio 
Grande do Sul, Dra. Karla Beszkidnyak, Represen-
tantes da Logia Ibiratipá, do Or.'. de Artigas, Federada 

à Gran Logia da Masoneria del Uruguay, representan-
tes de Entidades Paramoçônicas, e mais de 200 
Irmãos representantes da Lojas do GOB-RS. 

Após a Cerimônia os convidados foram recepcio-
nados pelo Grão-Mestrado do GOB-RS em um almo-
ço, no Restaurante do Hotel Everest, contando com a 

participação de Autoridades e Irmãos, acompanhados 
de suas esposas e do Cônsul Geral da Espanha no Rio 
Grande do Sul.

Fonte: GOB-RS 
Foto Ir.'. Lairton Ripoll

POSSE DO GRÃO-MESTRE ESTADUAL DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL-RS

Em 20 de junho de 2015, sábado, aconteceram as 
posses dos novos deputados estaduais, eleição e posse 
da nova diretoria da PAEL-SP e posse do Grão-Mestre 
Estadual Benedito Marques Ballouk Filho e Grão-
Mestre Estadual Adjunto Kamel Aref Saab.

A nova mesa diretora da PAEL-SP, ficou assim 
constituída, Presidente Raimundo Hermes Barbosa, 
1º Vice-Presidente José Luiz Martineli Aranas,  2º 
Vice-Presidente Brasil Cota Junior, Orador Heraldo 
de Oliveira Santos Filho, Secretário Armando Stoia-
nov Guimaraes Filho.

A posse dos Grão-Mestres ocorreu às 10h30m, 
estando presentes as seguintes autoridades maçôni-
cas. Grão-Mestre Geral Adjunto de Honra do GOB 
Claudio Roque Buono Ferreira, Poderoso irmão 
Bento Oliveira Silva, Conselheiro Federal representa-
do o Grão-Mestre Geral Marcos José da Silva, Grão-
Mestre Estadual de Minas Gerais,  Eduardo Teixeira 
de Rezende, Eduardo Marcantonio Lizarelli, Presi-
dente do Tribunal Eleitoral, Fernando Colacioppo 
Secretário Geral de Comunicação e Informática 
Adjunto do Grande Oriente do Brasil, Garante de Ami-

zades, Santiago Ansaldo de Aróstegui, Manoel de 
Oliveira Leite, Ilustre Conselheiro Federal, Milton 
Paixão, Delegado do REAA de São Paulo, Emílio 
Sanchez Dimitroff, entre outras autoridades, todos 

novos secretário estaduais, deputados federais, depu-
tados estaduais, mestres instalados e mestres em 
geral.

FONTE: GOB

POSSE NO GRANDE ORIENTE DO BRASIL DE SÃO PAULO

Geral

www.pousadadobezerra.com.br
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m clima de paz, cordialidade e partici-Epação de 756 Deputados Federais, a 
Soberana Assembleia Federal Legisla-

tiva, do Grande Oriente do Brasil, no dia 20 de 
junho, sábado, conheceu pela manifestação 
democrática dos seus integrantes, o novo pre-
sidente do Poder Legislativo. Foi eleita a 
chapa liderada pelo irmão Múcio Bonifácio, 
com a preferência de 420 votantes para o biê-
nio 2015/2017. A chapa do irmão Marcassa 
alcançou 333 votos e ainda 3 votos nulos.

A chapa eleita teve uma diferença positiva 
de 87 votos em seu favor. Imediatamente ao 
resultado, o presidente Ademir Cândido 
empossou o novo presidente, transferindo o 
cargo para o irmão Múcio Bonifácio.

Muita confraternização, em ambiente res-
saltado pela palavra do eleito, que afirmou ser, 
o seu trabalho, de unificação e defesa do Poder 
Legislativo.

O Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, em 
nome do Soberano Grão-Mestre, Marcos José 
da Silva, encerrada a sessão, cumprimentou o 
novo presidente Múcio Bonifácio e o irmão 
Ademir Cândido, pelo excelente trabalho rea-
lizado.

Executivo, Legislativo e Judiciário unidos 
pelos mesmos propósitos de "Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade".

IRMÃO MÚCIO BONIFÁCIO É O NOVO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA FEDERAL

O Irmão Múcio Bonifácio,  presidente da SAFL, 
acompanhando dos deputados Antônio Carlos Tofeti  e 
Arquiariano Bytes, respectivamente, ex-presidente, 
secretário e chefe de gabinete, fez a primeira visita ins-
titucional ao Soberano Grão-Mestre Geral Marcos José 
da Silva, ocasião que também estavam presentes Eurí-
pedes Barbosa Nunes Grão Mestre Geral Adjunto e o 
Irmão Ronaldo Fidalgo Secretário Geral de Adminis-
tração.

O presidente deu conhecimento sobre ampla progra-
mação que a SAFL implementará no biênio a partir da 
elaboração do Planejamento Estratégico cuja discussão 
será objeto de reunião com a mesa diretora e Comissão 
Permanente a ser realizado em Brasília no próximo dia 
18 do julho de 2015.

O Soberano Grão-Mestre, por sua vez, agradeceu, 
colocando-se permanentemente à disposição do Poder 
Legislativo.

Fonte: GOB

EM PRIMEIRA VISITA, SOBERANO RECEBE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA FEDERAL
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Em solenidade altamente prestigiada, e com o 
Sapientíssimo Grão-Mestre Geral Adjunto do 
GOB e Presidente do Conselho Federal, Irmão 

Barbosa Nunes, representando nossa potência e o 
Soberano Marcos José da Silva, o salão nobre do Cír-
culo Militar de Manaus, ficou lotado com aproxima-
damente 500 pessoas, para a posse dos Irmãos Arman-
do Correa Júnior e Mozandi da Silva Castro, nos car-
gos de Grão-Mestre Estadual e Grão-Mestre Estadual 
Adjunto. A sessão da Assembleia Estadual Maçônica 
foi muito bem conduzida pelo Eminente Presidente 
Rivaldo Rocha, em cerimonial organizado que cha-
mou a atenção de todos os presentes.

Deputados Federais, Estaduais, Grande Loja 
representada, grande número de Veneráveis Mestres, 
cunhadas, sobrinhos da Ordem Demolay, Irmãos de 
Rondônia, Roraima, Acre e Rio de Janeiro. Destaque 
especial para as presenças de apoio e incentivo ao 
Grão-Mestre e Adjunto, dos Grão-Mestres Honorári-
os, Antônio Loureiro, Rosselberto Himenes, José 
Francisco de Queiroz e José Francisco Cesário. A 
cunhada Ana Luíza da Silva Viana, foi homenageada e 

declarou seu entusiasmo pelo trabalho a se  realizar na 
Fraternidade Feminina. O novo Grão-Mestre disse 
estar comprometido em dia-a-dia, a buscar união 
entre todos. Por sua vez o Grão-Mestre Geral Adjunto, 

apresentou a todos a mensagem do Soberano Marcos 
José da Silva, de interesse e certeza de progresso na 
maçonaria amazonense.

FONTE: GOB

ARMANDO CORREA E MOZANDI DA SILVA SÃO EMPOSSADOS NO GOB-AM

Na manhã de sábado, dia 27 de junho, a Poderosa 
Assembleia Estadual Maçônica, em primeira solenidade 
empossou mais de 100 deputados estaduais, para a próxi-
ma legislatura 2015/2017. Na sequência foi eleita a nova 
mesa diretora, em chapa única. Assumiu a presidência o 
deputado Lourival Arantes. De imediato ocorreu a posse 
do Grão-Mestre Estadual Luís Carlos de Castro Coelho e 
do Grão-Mestre Estadual Adjunto, João Batista Machado.

Representando o Grande Oriente do Brasil e o Grão-
Mestre Geral Marcos José da Silva, o Sapientíssimo irmão 
Barbosa Nunes cumprimentou os novos dirigentes, trans-
mitindo a eles o apoio do Soberano Grão-Mestre, ressal-
tando o grande número de irmãos, cunhadas, sobrinhos e 
familiares presentes, quando destaquei a união reinante em 
Goiás, com a chapa única, alcançando 99 por cento de pre-
ferência, atingindo a marca de dois mil votos.

O momento de posse foi realizado com a participação 
familiar dos empossados. Djalma Tavares de Gouvea, Djal-
ma Tavares de Gouvea Neto e Janine Gomes Gouveia Coe-
lho, sogro, filho e esposa do Grão-Mestre Luís Carlos. 
Neusa Luísa Machado e Pedro Gody, esposa e neto do 
Grão-Mestre Adjunto João Batista Machado.

As cunhadas Janine, Neusa e Iolanda Araújo Porto, esta 
esposa do novo Presidente da Assembleia, Eminente Irmão 
Lourival Arantes, foram homenageadas com flores.

Em momento especial da sessão, o Deputado Estadual 

Honorário que completou 100 anos de vida no último mês 
de abril e 67 anos de maçonaria, Sapientíssimo Irmão 
Almir Neves, recebeu homenagem especial, conduzida 
pelo Presidente Anterior da Assembleia, Deputado José 
Humberto Evangelista da Rocha. A Sereníssima Grande 
Loja esteve presente na pessoa do Grão-Mestre Estadual 

Adjunto, irmão Barros. A saudação oficial foi realizada 
pelo Orador da Assembleia, Deputado José Manoel de 
Brito.

Agradecemos as fotos do Secretário Estadual de Interi-
or e Relações Públicas, irmão Daniel Duarte.

POSSES NO GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE GOIÁS

Geral 

http://malheteshopping.com/
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gradecemos as fotos do irmão Siguinei Such, Vene-Arável Mestre da Loja "Semeadores de Luz", regis-
trando a diplomação e transmissão de cargos de 

Grão-Mestre Estadual e Adjunto, ocorrida nos últimos dias 
26 e 27 de junho. A transmissão de cargo aconteceu no 
"Cenarium Rural" com mais de 1.250 presentes.

omaram posse os irmãos Antônio Passos e Floriano 
Almada em substituição à administração do irmão Júlio 
Tardin e Nilton Haragushiku, que transmitiram os cargos 
solenemente.

O Grande Oriente do Brasil foi representado pelo 
Secretário Geral Adjunto de Educação e Cultura, para 
Instrução de Graus, Tito Alves de Campos.

A família maçônica foi prestigiada pelo irmão Paulo 
Taques, Secretário Chefe da Casa Civil que representou o 
Governador Pedro Taques.

A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul foi muito 
aplaudida quando a cunhada Vera Lúcia passou a sua fun-
ção à nova presidente Sandra Carla Araújo Martins Passos.

TRANSMISSÃO DE CARGO NO GRANDE ORIENTE DO MATO GROSSO

Em sessão conduzida pelo novo pre-
sidente da Assembleia Estadual Legisla-
tiva Maçônica, Eminente irmão Celso 
Rafael de Oliveira, foram empossados 
no dia 27 de junho, último, nos cargos de 
Grão-Mestre Estadual e Grão-Mestre 
Estadual Adjunto, os irmãos Eduardo 
Teixeira de Rezende e Cláudio Willian 
Alves, respectivamente, com as presen-
ças de grande número de irmãos e várias 

autoridades maçônicas.
A transmissão de cargo foi feita pelo 

irmão Amintas Xavier, então Grão-
Mestre Estadual.

O Grande Oriente do Brasil e o Sobe-
rano Grão-Mestre Marcos José da Silva, 
foram representados pelo Poderoso Con-
selheiro Federal Lindemberg Costa Cas-
torino.

POSSE NO GRANDE ORIENTE DO BRASIL - MINAS GERAIS

Em Sessão Magna Pública ocorrida no último dia 27 de 
Junho no Templo da Loja Mãe da Maçonaria Piauiense, 
CARIDADE II, ocorreu a posse dos novos dirigentes do 
GOB-PI: Eminente Grão Mestre Estadual – José Antonio 
Dias Soares Silva e o Poderoso Grão Mestre Estadual 
Adjunto – Noé Rodrigues de Holanda.

A transmissão dos cargos foi realizada pelo Eminente 
Irmão Francisco José de Sousa – Grão Mestre Honorário  e 
pelo Poderoso Irmão Paulo Roberto de Araújo Barros, 
Grão Mestre Adjunto.

Inúmeras autoridades prestigiaram a Sessão: Eminente 
Grão Mestre do GOB-MA – João Soares; Senador da Repú-
blica e Conselheiro do GOB-PI, Irmão Elmano Ferrer; 
Presidente da PAEL, Eminente Marcelo Teixeira do Bon-
fim;  Eminente Irmão Ronaldo Fidalgo de Junqueira, 
Grande Secretário de Administração e Patrimônio do GOB 
representante do Grão Mestre Geral; Presidente do Tribu-
nal de Justiça, Irmão Edvaldo Marques; Poderoso Irmão 
José Gesival da Macena, Grão Mestre Adjunto do GOB-
CE; Odimilson Alves Pereira – Grande Tesoureiro da 
SAFL e representante do Presidente da SAFL; Cicero de 
Andrade Veloso – Delegado Litúrgico do REAA; José 
Almeida de Sousa – Delegado Litúrgico do Rito Brasileiro 
e José Ribamar Dantas – Delegado Litúrgico do Rito Ado-
nhiramita e cunhadas Sonia Sousa, Silmara Dias e Jonelma 
Holanda. Outras autoridades:  Secretários Estaduais, Vene-
ráveis, Deputados Federais, Deputados Estaduais.

A  Sessão contou com mais de 500 participantes entre 
maçons, cunhadas, sobrinhas, sobrinho e convidados.

Na oportunidade o Eminente Irmão José Antonio Dias 
Soares Silva empossou os novos  Secretários, irmãos José 
Martins Santos Sobrinho (Chefe de Gabinete), Nilo Cam-

pelo de Matos Neto (Administração), Eduardo Wilson 
Cavalcante Neves (Comunicação e Informática), Luis 
Freire de Oliveira (Finanças), Elias Alves Barbosa (Orien-
tação Ritualística), Dirceu Iglesias Cabral Filho (Interior e 
Relações Públicas), João Lopes da Silva Sobrinho (Educa-
ção e Cultura), Paulo Roberto de Araújo Barros (Entidades 
Paramaçônicas), Itamar da Silva Andrade (Previdência e 

Assistência), José Luis de Oliveira e Silva (Assessor Espe-
cial) e Pedro Graciano de Almeida (Assessor Institucio-
nal).

Após o encerramento da Sessão os empossados recebe-
ram os cumprimentos no Salão de Banquete, oportunidade 
em que ocorreu um lauto jantar.

GOB-PI EMPOSSA SEUS NOVOS DIRIGENTES

COLÔNIA KAIAK EXPEDIÇÃO MASCULINO - 100ML

O novo Kaiak Expedição traz uma 
fragrância contemporânea, em edição 
especial, para aqueles movidos pelo 
desafio de desvendar o desconhecido 
e a beleza da natureza. Uma explosão 
de notas frescas combinadas com um 
equilíbrio perfeito de notas especia-
das quentes e frias envolvidas em 
uma base de notas amadeiradas e 
âmbar. Você se inspira. O que move 
você?

Conteúdo: 100ml.

COMPRAR PRODUTO
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The Celebration of Apollo - Brasil 2015

The Association of Massonic Arts

15 a 20 de Setembro

Grande Oriente do Brasil
Clique aqui e saiba mais

Em uma belíssima e concorrida sessão magna excep-
cional, ocorrida no dia 30 de maio, a ARLS “Aníbal Frei-
re” nº 1913. Or.'. de Serra - ES, comemorou, com toda 
pompa, seus 40 anos de existência ininterruptos.

A presença inúmeros irmãos representando 14 lojas e 
várias autoridades maçônicas, dentre as quais, o Eminen-
te Grão Mestre Américo Pereira da Rocha,  marcaram o 
sucesso da comemoração.

Na oportunidade, o decano da Loja, Ir.'. Wilson Lou-
renço de Souza fez um relato histórico, deixando clara a 
galhardia dos irmãos na constituição da Loja e construção 
do Templo próprio. Foi lida a ata de Fundação da Loja, 
Balaustre 01, de 31/05/1975.

Na oportunidade, os irmãos Wilson Lourenço de Sou-
za, Sebastião Edmar de Moraes, Elson Ramos Ferreira,  
Jorge Murilo Marques da Silva, e Moacir Gonçalves 
Primo foram homenageados pela Loja, bem como o Emi-
nente Grão Mestre que recebeu do Venerável Mestre 
Roberto Luiz Justiniano, uma homenagem pelo apoio e 
compreensão dispensados à ARLS Aníbal Freire. Foi 
homenageada também a Fraternidade Feminina Cruzeiro 
de Sul Mestre Álvaro.

Surpreendendo a todos os presentes, o ex-venerável, 
irmão Antonio Chiesa, compareceu a festa e presenteou a 
loja com um exemplar do caneco do 1º festival de chopp 
realizado pela Loja.

Para finalizar, um excelente coquetel foi servido, tudo 
dentro da Paz e Harmonia. 
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SESSÃO MAGNA COMEMORATIVA DE 40 ANOS DA LOJA “ANÍBAL FREIRE”

A Poderosa Assembléia Estadual Legislativa do 
GOB-ES, em sessão Solene, na pessoa de seu Presidente 
Ir. Eduardo dos Reis, empossou nos Cargos de Grão Mes-
tre e Grão Mestre Adjunto, respectivamente os Irmãos 
Américo Pereira da Rocha e Hélio Soares da Luz Sodré. 

A Cerimônia bastante concorrida contou com inúme-
ros convidados, inclusive com o Representante da Sere-
níssima Grande Loja do Espirito Santo. Fizeram uso da 
palavra para exaltar os valores morais dos empossados, 
bem como desejar-lhes sucesso na novas atividades, os 
Irmãos Carlos Simões da Fonseca e Alcir Ribeiro da Cos-
ta. Esteve presente também o Ir. José Olívio Grilo, Presi-
dente do Tribunal de Justiça Maçônico, numa nítida 
demonstração da harmonia existente entre os Três Pode-
res do Grande Oriente do Brasil - Espirito Santo. (fo-
tos/texto by Cecilio)

POSSE DO GRÃO-MESTRE DO GOB-ES

No dia 20 de junho, sábado, atuando como presidente da 
Comissão Instaladora, o irmão Humberto de Aguiar 
Torres, aconteceu posse da nova administração da 
AGBLS Linhares Unido nº l710, Oriente de Linhares – 
ES.
Nova diretoria da Linhares Unido
Venerável: Ir.: Joel Elias Ruy
1º Vigilante: Ir.: Paulo Alves de Assis
2º Vigilante: Ir.: Leony Wand Del Rey de Oliveira
Orador: Ir.: Jairo Rocha Filho
Secretário: Ir.: Antônio César Arivabene
Tesoureiro: Ir.: Carlos Junior Helmer
Chanceler: Ir.: Ainer Ramos Sampaio

Departamento Feminino Cruzeiro do Sul
Presidente: Cecília Pereira Ruy
Vice-Presidente: Lucimar Camata de Assis
Diretora Secretária: Maria da Penha Zucoloto Torres
Diretora Adjunta: Geovania C. Zocatelli T. de Moraes
Diretora de Finanças: Marise Borgo
Diretora Adjunta: Cecília Marcia Passos Nunes
Diretora Social e Cultural: Débora Braga Guimarães
Diretora Adjunta: Mírian Soeiro Rodrigues Rocha
Diretora de Patrimônio: Mercedes Bruneli Pessoa
Diretora Adjunta: Maria de Fátima Mendonça Duarte
Conselho Fiscal: Danielly de Aguiar Guerra Barbosa e 
Maria das Graças Vassallo Rocha

TOMA POSSE A NOVA ADMINISTRAÇÃO
DA AGBLS LINHARES UNIDO Nº 1710

Na manhã de quarta-feira, dia 08 
de julho, o Soberano Grão-Mestre 
Marcos José da Silva, em seu 
gabinete, acompanhado do Grão-
Mestre Geral Adjunto, Sapientíssi-
mo irmão Barbosa Nunes, recebeu 
a visita do Grão-Mestre Estadual 
do GOB-Rio Grande do Norte, 
Eminente irmão Antônio Pinheiro 
Barbosa Braga, quando diversos e 

importantes temas foram aborda-
dos, concluindo com assinatura de 
convênio celebrado entre o GOB e 
o Oriente Estadual, tendo como 
objeto a execução de ações plane-
jadas do Grande Oriente do Brasil 
no Rio Grande do Norte, para 
estimular e acompanhar adesão 
das Lojas jurisdicionadas ao pre-
visto no referido convênio.

GRÃO-MESTRE GERAL RECEBE VISITA DO GRÃO-MESTRE DO GOB-RN

COLÔNIA KAIAK EXPEDIÇÃO
 MASCULINO - 100ML

O novo Kaiak Expedição traz uma 
fragrância contemporânea, em 
edição especial, para aqueles 
m o v i d o s  p e l o  d e s a fi o  d e 
desvendar o desconhecido e a 
beleza da natureza. Uma explosão 
de notas frescas combinadas com 
um equilíbrio perfeito de notas 
especiadas quentes e f r ias 
envolvidas em uma base de notas 
amadeiradas e âmbar. Você se 
inspira. O que move você?

Conteúdo: 100ml.

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR NATURA ONLINE
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