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Walter Alves Noronha é eleito Grão-Mestre da Grande Loja do ES
A Chapa 1, dos Irmãos Walter Alves Noronha e Valdir Massucatti, 
recebeu 64,09% dos votos, contra 35,47% do Irmãos Salustriano 
José da Silva e Raphael Câmara. Houve 0,29% de votos brancos e 
0,15% de votos nulos.
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O “Caminho de Santiago” na verdade são várias rotas de peregrinação religiosa que 
levam os místicos adeptos dessa prática iniciática à verdadeira jornada mística por cami-
nhos inóspitos e difíceis, até o santuário de São Tiago Maior, localizado na cidade espa-
nhola de Compostela. São percursos percorridos a pé pelos peregrinos, numa tradição 
que já vem desde o século XI, quando, segundo dizem, os restos mortais desse discípulo 
de Jesus foram encontrados no local onde hoje se ergue a sua monumental basílica. 

O Caminho de Santiago de Compostela 
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Como quarto poder, em razão da influência que exerce, a 
imprensa brasileira, sobretudo a investigativa e a social-
popular, é a grande responsável pelo momento de depura-

ção que estamos vivendo. Sem desconsiderar, enalteço o Minis-
tério Público Federal, Polícia Federal e a determinação do herói 
da moralidade dos tempos modernos do judiciário brasileiro, 
Sérgio Fernando Moro. Paranaense de Ponta Grossa, juiz federal 
que com 43 anos de idade, no auge da vida física, intelectual - 
jurídica, ganhou notoriedade nacional e internacional por 
comandar o julgamento dos crimes identificados na Operação 
Lava Jato, investigação de um dos maiores casos de corrupção 
do país.

Mas, sem a imprensa pouco teria acontecido, como em outros 
tempos que as falcatruas ficavam escondidas nas gavetas dos 
poderes. É ela que faz o elo com a população, informando sobre 
as mazelas que se tornaram comuns, enriquecendo políticos e 
empobrecendo o povo.

O maçom Ruy Barbosa, em 1808, discursando em defesa da 
imprensa, disse que ela deve cumprir com o dever da verdade. "A 
imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a Nação acompanha o 
que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, 
devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou 
roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que lhe 
cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela 
do que a ameaça."

A Operação Lava Jato ficará para sempre como símbolo de 
um momento inacreditável, em que representantes do povo afun-
daram uma instituição orgulho, fundada por Getúlio Vargas em 
1954, que é a Petrobrás. Revela a corrupção plantada no país por 
criminosos representantes partidários, especialmente de um 
partido que foi o sonho de muitos, enquanto oposição, mas que 
ao subir os degraus do poder, não soube ser governo e se nivelou 
por baixo com os mais de 30 que temos. Afundou-se no mar de 
lama que rouba a saúde, a educação, enveredando-se por cami-
nhos que estão levando muitas “dignidades” ao lugar reservado 
para criminosos, que são as grades das prisões. Estão pagando, 
vão pagar muito mais. Vários estão ainda não identificados. 
Outros desdobramentos ocorrem nas fases da Lava Jato e levam 
à revelação de comportamentos iguais em diversos órgãos públi-
cos.

A cada investigação, vem a notícia. Mais senadores, deputa-
dos federais e estaduais, prefeitos, vereadores, lobistas, executi-

vos e proprietários de grandes empresas, muitas fantasmas, cria-
das para servirem de instrumentos de corrupção. Está imprensa é 
o órgão visual da nação. Por ela nós estamos respirando a verda-
de. É o grande aparelho da depuração.

A imprensa brasileira, jornais, revistas, rádios, televisões e a 
comunicação via redes sociais, impede a cegueira do país. Assim 
nos informa e ficamos sabendo das máculas, das sujeiras que 
“homens vistos como de bem”, tem seus esqueletos mostrados à 
população brasileira.

É relevante a história da imprensa no Brasil, em vista de estar 
vinculada a história da política brasileira caracterizada entre 
períodos de ditadura e de democracia, de censura direta ou indi-
reta e de liberdade de expressão. O Brasil já passou por vários 
momentos, com seus veículos sendo submetidos à censura. 

Um dos maiores problemas da imprensa mundial é a falta da 
liberdade de expressão e a censura em alguns países. Exemplo 
aqui próximo, Venezuela, mais distante, Cuba, mais longe, 
Coréia do Norte, China e outros, países onde impera a ditadura e 
que a imprensa deve obedecer sempre às ordens do governo, ou 
nem existe.

“A Gazeta do Rio de Janeiro” foi o primeiro jornal publicado 
em território nacional, começando a circular em 10 de setembro 

de 1808, como órgão oficial do governo português que aqui tinha 
se refugiado. O jornal evidentemente só publicava notícias favo-
ráveis ao governo.

Porém, no mesmo ano, pouco antes, primeiro de junho de 
1808, o exilado maçom, jornalista e diplomata Hipólito José da 
Costa, lançara de Londres, o “Correio Braziliense”, primeiro 
jornal brasileiro, ainda que fora do Brasil. O primeiro número só 
chega ao Rio de Janeiro em outubro, onde tem grande repercus-
são nas camadas mais esclarecidas, sendo proibido e apreendido 
pelo governo. Enquanto o jornal oficial relatava o estado de 
saúde de todos os príncipes da Europa, natalícios e circulação 
social da família real, o do exilado fazia política, atacando os 
defeitos da administração do Brasil.

Saudemos, pois estas colunas da resistência democrática e da 
defesa dos interesses verdadeiramente nacionais, ao contrário da 
grande maioria dos representantes do povo atualmente. Hipólito 
José da Costa, também homenageado como maçom e a sua gran-
de história, por ter uma Loja Maçônica com o seu nome no Gran-
de Oriente do Distrito Federal e Sérgio Fernando Moro, juiz da 
dignidade, missionário de novos tempos nos céus da justiça 
brasileira.

SALVE A IMPRENSA NA OPERAÇÃO LAVA JATO
DE HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA A SÉRGIO FERNANDO MORO

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

A constituição de 88, concebida logo após o fim de 
uma tenebrosa ditadura, e por isso talvez, chegou com 
um propósito prá lá de ambicioso: recobrar o povo do 
inferno ditatorial e inseri-lo direto no céu da democra-
cia. Sua interferência não se limitou aos aspectos da 
liberdade, onde a ditadura fez maiores estragos. Mas se 
imiscuiu por todas as searas, econômicas, administra-
tivas, fiscais, assegurando benesses que só países 
adiantados, com civilizações passadas a limpo poderi-
am alcançar. Logo nós, que mal temos um rascunho de 
civilização! 

A intenção não poderia ser melhor. Ante um rosário 
de benefícios tão amplo, precisaríamos de um PIB da 
China ou pelo menos da Alemanha para atendê-los. Só 
faltou abolir a lei da gravidade para os infantes, os por-
tadores de necessidades especiais e os maiores de 60 
anos. Mas como diz a sentença atribuída ao velho 
Marx: “O caminho do inferno está pavimentado de 
boas intenções”. 

A mesma constituição, que garante tais benesses, 

quer nos poupar dos sacrifícios de conquistá-las. De 
aparência democrática, ela se apropriou do velho rece-
ituário populista latino-americano, seguindo a ordem 
alfabética dos dicionários em que o descanso vem 
antes do trabalho. E acena para os eventuais fracassos 
com sucessivos salvadores da pátria, como se fôsse-
mos coitados, incapazes de nos conduzir.

Apesar de ser campeã em acenar com benefícios, 
não aponta as fontes de recursos para sustentá-los. Até 
porque não há milagres em economia. Criando assim 
uma lacuna entre o que é e o que prometeu ser. Esse gap 
é elegantemente apelidado pelos juristas de “reserva 
do possível”. Talvez nós tenhamos a maior jazida de 
reserva do possível do mundo. E a sensação de explo-
rá-la é quase morrer. Seria como a promessa de ser 
conduzido de Lamborghini, mas enquanto o Lamborg-
hini não vem, vai mesmo é de busu da Transurb. Este 
espaço percebido entre o Lamborghini da promessa e o 
busu da realidade é exatamente a tal “reserva do possí-
vel”, que poderá ser suprida por algum salvador da 
pátria, que vai nos chegar das urnas de um sistema elei-
toral infame. A corrupção achou terreno fértil para pros-
perar nesse ambiente.

Pela constituição, em grande parte envelopada em 
suas cláusulas pétreas, temos segurança pública de alta 
eficiência, com o delinqüente recebendo tratativas 
humanitárias. Mas pesquisas apontam que 80% das 
pessoas têm medo de morrer assassinados dentro de 

um ano. Temos uma educação de qualidade, mas sem 
constranger o aprendiz com ensinamentos puxados. 
Aliás, há quem entenda que nem podemos ensinar, 
porque seria discriminatório. Se não podemos ensinar, 
tampouco reprovaremos o aluno por não ter aprendido. 
Com isso, nossa produtividade por trabalhador é de 
apenas 20% da que se verifica nos países mais bem 
posicionados. Temos saúde universal de primeira, mas 
sem arrochar os mecanismos de controles que regulam 
a atividade, os recursos vazam pelo ralo, deixando a 
população desassistida em todos os quadrantes. Dessa 
forma, os casos se sucedem numa ladainha sem fim.

No momento, estamos vivendo uma crise de alta 
magnitude. Não seria a hora ideal de pensarmos criti-
camente a nossa situação como País, buscando solu-
ções decentes que nos livrassem de nosso eterno coita-
dismo?

OS PAVIMENTOS DO CAMINHO DO INFERNO
Edival Lourenço

Escritor
Goiânia-GO
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O Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk Filho acu-
mula 32 anos de Ordem Maçônica, tendo passado por 
todos os cargos da Loja Retidão e Prudência, número 

2.143, onde foi iniciado, além de postos de destaque como Pre-
sidente da Poderosa Assembleia Estadual Legislativa (PAEL) e 
Grão-Mestre Estadual Adjunto. Ele é também advogado especi-
alizado em direito do trabalho, professor universitário e conse-
lheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Nesta entrevista exclusiva concedida à Revista Luzes do GOSP, 
ele fala sobre os principais desafios e o futuro do GOSP. 

Como será seu mandato até 2019? Qual tônica deve estar 
presente, marcando sua gestão? 

Um dos eixos de principal destaque é a reaproximação do 
GOSP com as Lojas da jurisdição. É importante que o Grão-
Mestrado fique mais perto dos nossos Veneráveis Mestres, na 
manutenção dos princípios iniciáticos e para que a administra-
ção das Lojas seja auxiliada por todas as Secretarias do GOSP.

Outra ferramenta de aproximação será a construção do par-
que de informática, que permitirá que todos os Irmãos possam 
interagir em nossos sistemas. Cada um terá seu e-mail próprio, 
além de um ambiente social parecido com o Facebook, para que 
a comunicação seja bastante efetivada.

Quais os principais desafios e como o Irmão espera 
superá-los?

 Temos inúmeros desafios. Destaco o combate às “pseudo-
maçonarias”, que hoje já passam de 140 entidades que promo-
vem um verdadeiro comércio. Pretendemos combatê-las forta-
lecendo a relação com nossas Lojas e coma Grande Loja Maçô-
nica do Estado de São Paulo (GLESP) e, ainda, dificultando que 
os Irmãos vindos dessas 'Lojas comerciais' mantenhamos graus 
que tiverem nestas.

Outro ponto é, mais uma vez, incentivar o Instituto Acácia 
de Responsabilidade Social para que centralize o trabalho filan-
trópico da Maçonaria, servindo como elo direto entre os recur-
sos privados e públicos e as mais de 150 entidades filantrópicas 
mantidas atualmente pelas Lojas e Irmãos. Finalmente, enfren-
taremos também a evasão, que faz o GOSP perder membros que 
sem dúvida têm potencial. Isso será combatido não apenas mos-
trando nosso passado histórico, mas falando sobre nosso futuro.

Fale um pouco sobre a relação do Poder Executivo com 
os demais poderes constitucionais Maçônicos. Como essas 

forças institucionais se unem em prol da Maçonaria Gospia-
na? Podemos dizer que temos hoje uma relação completamente 
harmônica. Depois de muitos problemas entre os três poderes, 
essa nova gestão da PAEL foi eleita em chapa única, o que 
demonstra essa harmonia, união e preparo de todos. Mostra 
também que todos temos consciência de nossos desafios. Se não 
fizermos a Maçonaria dar um salto de qualidade, estamos 
fadados a ser um clube de amigos. Essa união é fundamental 
para um futuro promissor. Ninguém é tão bom quanto todos nós 
juntos.

Qual será a importância dada em sua gestão para temas 

como tempo de estudo e formação maçônica? Os Encontros 
Regionais de Aprendizes e Companheiros (ERACs) passam 
a ser subsidiados pelo GOSP. Como será isso?

Cada Loja Maçônica é um centro de estudos tanto dos prin-
cípios iniciáticos quanto das discussões idearias da sociedade 
civil. Isso já ocorre dentro de cada um desses micronúcleos. 
Queremos fomentar os ERACs para trazer a esses membros 
nossos princípios iniciáticos e ouvi-los em nível regional. A 
realização desses eventos sempre foi muito complicada para as 
Lojas, sobretudo em função do alto custo e do trabalho de orga-
nização necessário. OGOSP passa a patrocinar financeira, 
logística e institucionalmente esses encontros.

Fonte: Revista Luzes do GOSP

Entrevista

Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk Filho tem 32 anos de Ordem Maçônica

ATENDIMENTO
(11) 2649-4962 Com.
(11) 97243-3248 Vivo

http://filhosdoarquiteto.com

Anel Águia Rito Escocês Grau 33

 Por R$ 340,00 
Anel Maçônico Graus Secretos

 Por R$ 340,00  Por R$ 320,00 
Anel Virtus Rito Escocês e Skull and Bones

 Por R$ 230,00 
Anel Maçonaria Simbólica Loja Azul

 Por R$ 320,00 
Anel Maçônico Rito de York In Hoc Signo Vinces

Anel Maçônico com Brilhantes 
Por R$ 300,00

Anel Mestre Maçom com Acácias Trabalhado 
Por R$ 310,00

Anel Maçônico Esquadro e Compasso Robusto
Por R$ 313,50

Anel Colunas Maçonaria Simbólica Loja Azul 
Por R$ 370,00

O Maior Portal de Anéis Maçônico do Brasil 
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Europa, Idade das Trevas. Após a queda do Império 
Romano do Ocidente, a Europa viveu uma época 
extremamente difícil, sem lei e sem ordem, tomada 

pela violência, miséria, ignorância, pragas e, ainda, sofren-
do com as guerras civis e invasões bárbaras.

Os registros existentes, sob total influência da Igreja, 
são escassos e controversos. Às mulheres nenhum direito. 
Seus maridos podiam surrá-las e sua educação era proibi-
da, visto que, no dizer da época, eram incapazes de racioci-
nar.

Nesse cenário, em meados do século IX, nasceu Joana, 
em Engelheim, Mainz, Alemanha. Filha de um cônego 
inglês e possuidora de uma inteligência privilegiada. 
Aprendeu a ler e a escrever desde cedo, sendo considerada 
uma aberração para a época. Já na adolescência, dominava, 
também, o latim e o grego. Com esse talento descomunal e 
extraordinária sede de saber, só nos monastérios poderia 
aprofundar seus estudos.

Assumiu, então, uma identidade masculina e ingressou 
no Monastério de Fulda, com o nome de Johannes Angli-
cus. Ali, com uma biblioteca a sua disposição, aprofundou-
se nos estudos religiosos e clássicos, além de interessar-se, 
também, pelas ciências. Com seu intelecto prodigioso, 
tornou-se extremamente culta. Era uma erudita. Passados 
alguns anos, sentiu que era hora de partir para Roma, cen-
tro do poder religioso. Lá, com sua sabedoria, ganhou pres-
tígio e respeito entre os ilustres dignitários da Igreja. Foi 
nomeada Secretário da Cúria e, em seguida, Cardeal.

Em 855, com a morte do Papa Leão IV, foi aclamada 
Papa, com o nome de João VIII. Seu pontificado distin-
guiu-se pela justiça e defesa dos mais humildes; era um 
Papa discreto e quase não aparecia em público. Certo dia, 
durante uma procissão solene, com pompa e circunstância, 
a cavalo e à frente do cortejo, como era de costume, Joana 
sentiu-se mal; dores violentas fizeram-na cair do cavalo. 
Ali, entre dores, sangue e lágrimas, deu à luz uma criança.

Alguns cardeais, atordoados, ajoelharam-se, excla-
mando: “milagre, milagre!”. A partir daí, os relatos diver-
gem. Segundo alguns, a multidão reagiu com indignação, 
apedrejando Joana e a criança até a morte. Para outros, 
foram encerradas no castelo papal, até o fim de seus dias. 
Em outra versão, ela e a criança morreram de complicações 
do parto.

Durante muitos séculos, a história da Papisa Joana 
havia sido reputada pelo próprio clero como incontestável, 
mas, com o andar dos tempos, os ultramontanos, com-
preendendo o escândalo e o ridículo que o reinado de uma 
mulher devia lançar sobre a Igreja, trataram como fábula 
digna do desprezo dos homens esclarecidos o pontificado 
dessa mulher célebre. Autores mais justiceiros defenderam 
a reputação de Joana e provaram, com testemunhos os mais 
autênticos, que a Papisa havia ilustrado o seu pontificado 
com o brilho das suas luzes e com a prática das virtudes 
cristãs.

O fanático Barônio considera-A como um monstro que 
os ateus e os heréticos tinham evocado do inferno por sorti-
légios e malefícios; o supersticioso Florimundo Raxmond  
A compara a um segundo Hércules que teria sido enviado 
do céu para esmagar a Igreja romana, cujas abominações 
tinham excitado a cólera de Deus. Contudo, a Papisa foi, 
vitoriosamente, defendida por um historiador inglês, cha-
mado Alexandre Cook; a sua memória foi vingada por ele 
das calúnias dos seus dois adversários, e o pontificado de 
Joana retomou o seu lugar na ordem cronológica da histó-
ria dos papas. As longas disputas dos católicos e dos pro-
testantes acerca dessa mulher célebre deram um atrativo 
poderoso à sua história, e somos obrigados a entrar em 
todos os detalhes de uma existência tão extraordinária.

Uma das provas mais incontestáveis da existência dEla 

existe exatamente no Decreto, publicado pela corte de 
Roma, proibindo que se colocasse Joana no catálogo dos 
papas. Assim, acrescenta o sensato Launay, não é justo 
sustentar que o silêncio guardado sobre essa história, nos 
tempos seguidos imediatamente ao acontecimento, seja 
prejudicial à narrativa, mais tarde, feita. É verdade que os 
eclesiásticos contemporâneos de Leão IV e de Bento III, 
por um zelo exagerado pela religião, não falaram dessa 
mulher notável, mas os seus sucessores menos escrupulo-
sos descobriram, afinal, o mistério...

Verdade ou lenda? Para muitos, a história da Papisa é 
pura lenda, e o argumento principal é a falta de registros 
sobre Ela em documentos da época. Ora, se considerarmos 
que o poder da Igreja, naqueles tempos, era incomensurá-
vel e os historiadores eram prelados, fica fácil deduzir a 
falta de registros sobre a Mesma, uma vez que fortes 
razões, sempre, imperaram no Vaticano para que se omitis-
se a ascensão de uma mulher ao Trono de São Pedro.

Assim, desconsideraram o seu Papado de dois anos e 
alguns meses e fizeram suceder a Leão IV o Papa Bento III, 
nomeando, ainda, em 872, outro Papa com o mesmo nome 
adotado pela Papisa, João VIII. Alguns fatos, entre inúme-
ros outros, no entanto, dão força à história da Papisa: em 
1276, o Papa João XX, após rigorosa investigação, mudou 
seu nome para João XXI, com isso, reconhecendo o Papa-

do de Joana; existiu, também, entre diversos bustos papais 
de terracota, na Catedral de Siena, um da Papisa, até 1601, 
quando, por determinação do Papa Clemente VIII, desapa-
receu. Outro fato importante foi a existência de uma cadei-
ra com um buraco no assento, usada nas cerimônias de 
consagração papal, exatamente, a partir daquele momento 
até o século XVI.

O recém-eleito era ali sentado, e procedia-se a um 
exame palpável para se determinar se era, de fato, do sexo 
masculino. Só, então, o camerlengo anunciava as palavras 
esperadas: “Habemus Pappam”. Essa cadeira, ainda, existe 
em Roma, não podendo a Igreja negar a sua existência.

Assim, segundo os testemunhos mais irrecusáveis e 
mais autênticos, está demonstrado que a Papisa Joana exis-
tiu no nono século; que uma mulher ocupou a Cadeira de S. 
Pedro, foi o Vigário de Jesus Cristo na Terra e proclamada 
Soberana Pontífice de Roma!

Uma mulher assentada na cadeira dos papas, ornando-
lhe a fronte a tiara e tendo nas mãos as chaves de S. Pedro, é 

um acontecimento extraordinário, de que os fatos da histó-
ria oferecem um único exemplo! E o que mais admira, 
ainda, não é uma mulher elevar-se pelos seus talentos 
acima de todos os homens do seu século, pois houve heroí-
nas que comandaram exércitos, governaram impérios e 
encheram o mundo com a fama de suas glórias, sabedorias 
e virtudes; mas o fato de Joana, sem exércitos, sem tesou-
ros, não tendo outro apoio senão a sua inteligência, ser 
assaz hábil para enganar o clero romano e fazer que lhe 
beijassem os pés os orgulhosos cardeais da cidade santa. É 
isso que a coloca acima de todas as heroínas, porque 
nenhuma delas se aproxima do que há de maravilhoso 
numa mulher feita papa.

A Papisa foi imortalizada no século XI, em uma das 
cartas do tarô de Marselha, representando a sabedoria, o 
conhecimento, a intuição e a chave dos grandes mistérios. 
A história foi, também, contada num filme, em 1972, 
estrelado por Franco Nero, Liv Ullman, Olívia de Havil-
land e outros. 

*Trabalho de compilação baseado nos livros: “Papisa 
Joana”, de Donna Woolfolk Cross; “A Papisa Joana – O 
Mistério da Mulher Papa”, de Rosemary e Darroll Par-
doe; "O Crime dos Papas", de Maurice de Lachatre. 

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

História

www.entreirmaos.net
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Por Cunh.·.  Silvânia Maria dos Santos R. Guimarães 
Oriente de Juiz de Fora – MG

Desde os primórdios do mundo quando as pessoas se 
organizavam em grupos biológicos, até os dias atua-
is onde o individualismo impera na sociedade capi-

talista em que vivemos, o conceito de família, suas influên-
cias e impactos na sociedade modificaram bastante. 

Até pouco tempo atrás os papéis desempenhados pelos 
membros de uma família eram claramente delineados e 
perceptíveis: à mãe cabia a vida e a alimentação, ao pai o 
sustento e educação e aos irmãos a divisão fraterna do que 
se adquirisse.

E com esse modelo de família, através dos tempos, a 
sociedade se desenvolveu. Era o bastante para dar o con-
forto e o aconchego necessários ao crescimento dos filhos e 
direcioná-los à vida de acordo com a visão de mundo do 
grupo familiar. Suficiente para aprender valores como 
amizade, fraternidade e amor.

Em que pese toda essa formação, o mundo também 
mudou, e muito. As exigências modernas mudaram o foco 
da família para além dela. Hoje, numa sociedade competi-
tiva como a nossa, o individualismo e a concorrência domi-
nam tudo, fazendo com que os membros da família tenham 
que se adequar aos valores e elementos da sociedade em 
que vivem, como regra de sobrevivência, e muitas vezes 
contrariando seus próprios valores.

Aliem-se a isso as novas conformações de família: pais 
desconhecidos ou ausentes, mães que necessitam também 
buscar o mercado de trabalho, filhos educados por tercei-
ros, famílias desestruturadas por vícios diversos, e teremos 
então o verdadeiro retrato da sociedade atual: uma socieda-
de onde a família, em seu conceito estrito, está se dissol-
vendo, formada que está por personalidades temerosas e a 
falta de amor e de fraternidade impera.

Nesse contexto é que a Maçonaria tem um papel impor-
tante na formação e principalmente na conservação dos 
laços familiares. Com seus valores sólidos fortalece tam-
bém os valores da família.

A Maçonaria é na verdade uma fraternidade. Seus prin-
cípios de liberdade, igualdade e fraternidade fortalecem a 
vida em coletividade e propiciam a redescoberta da famí-
lia, aprimorando conceitos de ética, de convivência, laços 
de amizade, respeito, enfim, tudo que é necessário para se 
viver bem tanto num pequeno núcleo familiar quanto na 
sociedade em geral.

Mas talvez a maior contribuição da Maçonaria à família 
seja a forma com que os seus integrantes são escolhidos 
nessa sociedade. Todos têm compromisso de ajudarem uns 
aos outros, e o que é isso senão uma família? A Maçonaria 
acolhe, propicia a reflexão de temas capazes de modificar 
comportamentos e ampliar horizontes. Ao cultivar em suas 
reuniões o dever de serem homens bons e melhores, o aper-
feiçoamento intelectual e das virtudes de seus integrantes 
também transfere para o Maçom, no papel de pai, essas 
qualidades. Antes de buscar o aperfeiçoamento da socieda-
de o Maçom busca o seu próprio aperfeiçoamento como 
homem, em todos os seus papéis.

A Maçonaria propicia assim uma evolução moral e 
intelectual de seus integrantes, cultuando um ser criador, o 
Grande Arquiteto do Universo, independente de ideologia 
religiosa. Faz dessa liberdade de escolha religiosa uma 
característica singular de sua sociedade, vez que agrupa 
ideários sem agrupar correntes, transferindo assim, para a 
família, a idéia de respeito e liberdade.

De uma certa forma, a Maçonaria dá aos Maçons os 
instrumentos necessários para que ele seja um bom pai, um 
bom homem e um bom cidadão.

Além disso, a Maçonaria incentiva e cultiva a prática 
constante de filantropia, buscando uma sociedade mais 
humana e justa, e propiciando à família do Maçom a opor-
tunidade de participar desses projetos humanitários, 
desenvolvendo valores como amor ao próximo e afeição 
fraternal, reconhecendo em todos novos Irmãos.

Nesse sentido o apoio dos Maçons às ações de inciativa 
da família também é primordial para a consolidação desses 
valores e inserção de todos os membros numa só socieda-
de. Exemplos disso são as ações sociais e de filantropia que 
são desenvolvidas pelas Fraternidades Femininas, forma-
das pelas esposas dos Maçons, e pelas “Filhas de Jó” e 
pelos “DeMolays”, formadas por filhas e filhos dos 
Maçons, respectivamente. É a família que se une em torno 

de exemplos e boas ações, buscando melhorar as condições 
de vida de nossos Irmãos.

E, como tudo na vida, é dando que se recebe. E é tam-
bém com a prática diária da fraternidade que recebemos os 
insumos de amor, carinho, reconhecimento e respeito, que 
nos direcionam para novas ações.

As ações individuais, com certeza, acodem alguém em 
algum lugar. Mas ninguém está sozinho. Assim, a socieda-
de dos Maçons, amparada por suas famílias, faz muito 
mais, por muito mais gente. Assim é, também, que a Maço-
naria contribui muito para o fortalecimento da família, e a 
família, por sua vez, dá a solidez necessária ao caminhar 
dos Maçons. A via é sempre de mão dupla, num “bate e 
volta” que sói amplia os horizontes e possibilidades daque-
les que trafegam pela vida buscando a felicidade geral e a 
paz universal.

Bibliografia Consultada: Diversos sites disponíveis na 
internet Wikipédia, Revista Superinteressante; Textos da 
UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco. Artigo 
publicado na Revista ATROLHA, Nº 332 – Oriente de 
Londrina-PR

Fonte: O Unificador

A IMPORTÂNCIA DA MAÇONARIA PARA A FAMÍLIA 
Geral
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Pesquisadores do Instituto de Biologia (IB) e do Instituto de 
Química (IQ) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) desenvolveram um sistema híbrido à base de 

hidrogel para tratamento do câncer de próstata, objetivando 
garantir baixa toxicidade e melhora na qualidade de vida dos 
pacientes ao atenuar os efeitos colaterais.

O processo agrega hidrogéis e nanopartículas incorporadas 
com medicamentos, liberados de forma controlada, para 
tratamento tumoral. A própria nanoestrutura já exerce efeitos no 
tumor, mas é potencializada pela utilização dos fármacos.

“Quem dita o efeito antitumoral é a nanoestrutura, que 
interage com proteínas que estão no sangue e no abdômen, local 
escolhido para a aplicação. Essas proteínas chegam até a célula 
tumoral e isso, somado ao efeito do fármaco, faz com que 
obtenhamos um efeito muito significativo”, explica Wagner José 
Fávaro, professor do IB e um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento da tecnologia.

A tecnologia, que encontra-se agora disponível para 
obtenção de licença, obteve resultados satisfatórios em testes in 
vivo, em ratos de laboratórios. Os animais receberam ao longo de 
um mês sistematicamente injeções que continham o sistema 
híbrido à base de hidrogel e apresentaram uma diminuição no 
tamanho dos tumores e  também baixa toxicidade, 
principalmente no coração.

“Não chegamos à cura do câncer, mas o tamanho dos tumores 
nestes animais foi reduzido, em todos os estágios. Em estágio 
inicial, conseguimos que o tumor fosse quase eliminado. Se este 
tratamento for prolongado ou associado a outros tipos de 
fármacos, podemos obter uma nova abordagem”, aponta Fávaro.

De acordo com a equipe de professores e pesquisadores 
envolvidos no processo, uma das preocupações foi a de garantir a 
qualidade de vida durante o processo de tratamento do câncer. 
Assim, Fávaro explica, é “importantíssimo” conseguir 
“melhorar ou prolongar o processo e garantir que esse paciente 

tenha qualidade de vida, fato que está diretamente associado à 
toxicidade dos fármacos”. Ainda segundo o professor, o 
tratamento é inovador por utilizar a nanotecnologia aliada aos 
remédios no combate ao câncer de próstata:

“Em oncologia, a nanotecnologia ainda é pouco aplicada e 
tem utilização muito recente.”

Fonte: O Globo

Processo agrega hidrogéis e nanopartículas incorporadas com medicamentos

Saúde

Passar mais tempo em pé, em vez 
de sentado, pode melhorar os níveis 
do açúcar, gordura e colesterol no 
sangue, de acordo com um novo estu-
do publicado nesta sexta-feira no 
“European Heart Journal”.

Pesquisadores da Austrália deram 
monitores de atividade a 782 homens 
e mulheres, com idades entre 36 e 80 
anos. Os equipamentos podiam 
determinar quanto tempo cada parti-
cipante passava dormindo, sentado 
ou deitado, além de caminhando e 
correndo. Foram analisadas amos-
tras de sangue, altura, peso e circun-
ferência da cintura. Os pesquisado-
res então estimaram o impacto na 
saúde de se substituir o período sen-
tado para o em pé ou andando.

— O tempo em pé em compara-

ção com o sentado foi significativa-
mente associado com menores níveis 
de açúcar e gordura no sangue — 
afirmou Genevieve Healy, pesquisa-
dor da Escola de Saúde Pública, da 
Universidade de Queensland, na 
Austrália. — Além disso, substituir o 
tempo sentado pelo de uma caminha-
da também foi associada com uma 
redução na cintura e no índice de 
massa corporal (IMC).

Duas horas a mais por dia passa-
das em pé em vez de sentada reduz 
em 2% os níveis de açúcar no sangue 
e em 11% o de triglicerídeos (gordu-
ra). Já o resultado de se passar duas 
horas por dia caminhando em vez de 
sentado reduziu em 11% o índice de 
massa corpora e em 7,5 cm, em 
média, a circunferência da cintura. 

Além disso, os níveis de açúcar no 
sangue caíram 11% e os níveis de 
triglicerídios, em 14% por cada duas 
horas gastadas caminhando em vez 
de sentado.

— Estas descobertas trazem 
importantes evidências de que estra-
tégias para aumentar a quantidade de 
tempo em pé ou caminhando em vez 
de sentado pode trazer benefícios 
para o coração e o metabolismo de 
muitas pessoas — afirmou Healy, 
que aconselha. — Levante-se para 
melhorar a saúde do coração.

O pesquisador lembra que isto 
tem importantes aplicações de saúde 
pública, uma vez que permanecer 
sentado por muitas horas é um com-
portamento bastante comum em 
ambientes de trabalho.

FICAR DE PÉ MELHORA SAÚDE DO CORAÇÃO, DIZ ESTUDO

Dias atrás, ao ler pela enésima vez a notícia "droga traz 
esperança contra alzheimer", resolvi dar um Google com as 
palavras chaves "droga + esperança + alzheimer". O resultado 
não me surpreendeu: 146 mil resultados, muitos deles produ-
tos de reportagens antigas com essa velha promessa. Algu-
mas, com mais de uma década.

A promessa da vez são os anticorpos monoclonais, proteí-
nas produzidas naturalmente pelo corpo humano, mas altera-
das e replicadas em escala pelos pesquisadores.

Resultados preliminares da ação de duas dessas drogas 
sugeriram há pouco mais de uma semana que existe uma 
forma de impedir a formação das placas de proteína no cére-
bro que levam à perda da memória.

Mas, tão logo a imprensa mundial começou a disparar 
notícias otimistas a respeito dos estudos, o ceticismo tomou 
conta de grupos que trabalham com medicina baseada em 
evidências.

Em relação à droga solanezumabe, da farmacêutica Eli 
Lilly, o que se sabe que é ela já foi testada em dois grandes 
estudos anteriores e não conseguiu demonstrar benefícios 
reais. Agora está sendo testada novamente em um grupo dife-

rente de pacientes.
Com a aducanumabe, da Biogen, a coisa não é muito dife-

rente. O que foi apresentado é basicamente um adendo de 
resultados que já reportados em março último.

O medicamento se mostrou seguro e eficiente contra as 
placas de proteína em cérebros de camundongos, mas os 
resultados em humanos não foram tão animadores, especial-
mente porque os pesquisadores enfrentam o desafio de encon-
trar as doses corretas a serem aplicadas.

Doses mais altas são mais efetivas, mas apresentam alta 
taxa de efeitos colaterais, como edema no cérebro. Já doses 
menores de fato reduziram um pouco os efeitos colaterais, 
mas se mostraram, em um estudo com 30 pacientes, pouco 
úteis para reduzir a sua perda cognitiva após um ano de trata-
mento.

Ainda assim, Jeffreu Sevigny, diretor-sênior da Biogen 
disse que os resultados, são "fantásticos" e que a empresa já 
começou outros estudos para conseguir lançar a droga no 
mercado nos próximos anos.

Na verdade, ambos são estudos provisórias que apenas 
sugerem a possibilidade de que os medicamentos possam 
causar efeitos muito pequenos sobre algumas medidas de 
funcionamento cognitivo, mas não em outras.

Os efeitos nem chegaram a ser perceptíveis aos pacientes 
estudados ou seus familiares. Ou seja, as medidas cognitivas 
não têm uma relação direta com um benefício clínico aparen-
te.

Então, por que a corrida das empresas para apresentar 
resultados provisórios que nem sequer demonstraram que as 
drogas tiveram qualquer efeito perceptível?

Como Matthew Herper apontou na revista "Forbes", o 

"show das drogas contra o alzheimer" veiculado na mídia 
pode ter tido impacto apenas no mercado financeiro. As ações 
da Biogen, por exemplo, caíram 4% nos EUA no dia do anún-
cio, enquanto os papeis da Eli Lilly subiram 1%.

Por trás de notícias que só trazem falsas esperanças aos 
pacientes, estão investidores que buscam valorizar empresas 
com base nas chances de sucesso de novas drogas.

Onde está a "grande promessa" de uma droga que já foi 
testada duas vezes e não conseguiu demonstrar qualquer bene-
fício em grandes estudos randomizados?

É verdade que muitas das reportagens incluíram advertên-
cias e limitações dos estudos. Entre os grandes meios de comu-
nicação norte-americanos, a NBC, por exemplo, observou 
que os resultados "nem mesmo chegam perto de uma possível 
cura".

Um especialista citado na reportagem disse que sabia que 
as manchetes sobre o assunto elevariam falsamente as expec-
tativas de que essas drogas poderiam em breve estar disponí-
veis e podem ser um caminho para a cura. "O que eu vou dizer 
para os meus pacientes agora?", perguntou.

Seria bom que jornalistas, médicos e outros cientistas 
refletissem muito sobre pergunta antes da divulgação de 
resultados de estudos preliminares sobre alzheimer (e outras 
doenças também).

Não é justo e chega a ser cruel despertar falsas esperanças 
de cura em pacientes e seu entes queridos. De uma vez por 
todas, não há até hoje, dia 4 de agosto de 2015, nenhuma 
droga que tenha demonstrado qualquer benefício clinicamen-
te significativo para os doentes de alzheimer. 

Fonte: Folha de S. Paulo

Claudia Collucci
Jornalista
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Tarima Nistal
“Existe um medo muito grande, que vem tanto da 

pessoa infartada quanto de seu cônjuge: o de ficar para 
sempre sem a atividade sexual depois do infarto”. A frase 
do urologista do hospital Sírio-Libanês, doutor Celso 
Gromatzky, resume bem a postura de desconfiança que o 
paciente passa a ter depois que sofre um infarto. No 
entanto, em geral, a preocupação não faz muito sentido. O 
sexo está liberado para a maioria dos pacientes em até seis 
meses depois do evento.

Uma ereção só acontece quando os corpos cavernosos 
do pênis (dois “tubos” que vão da base à glande) são 
preenchidos com sangue. Para isso, as artérias que vão para 
o pênis precisam estar dilatadas e o coração precisa 
bombear o sangue para que ele chegue até o órgão. Trata-
se, portanto, de um fenômeno relacionado ao sistema 
cardiovascular. Quando ocorre o infarto, há “morte” ou 
danificação de uma determinada área do coração, causada 
pela falta de irrigação sanguínea no local, mas geralmente 
o músculo cardíaco mantém seu papel. “A pessoa não 
perde a função do coração como bomba, após o infarto ele 
volta a bombear sangue. Apenas infartos extensos podem 
prejudicar o funcionamento do órgão e acabar limitando o 
paciente no dia a dia”, explica Gromatzky. É por isso que, 
na maioria dos casos, o infarto não compromete a ereção e 
nem a capacidade de se exercitar.

“Qualquer tipo de gasto energético numa relação 

habitual corresponde a subir dois lances de escada. Se o 
paciente consegue fazer esse exercício, significa que 
consegue realizar a atividade sexual normalmente”, 
tranquiliza Gromatzky. Os casos em que o paciente está 
fragilizado a ponto de não conseguir cumprir essa tarefa 

são poucos. Raros, segundo o doutor. Pesquisas mostram 
que  o número de eventos cardiovasculares durante o sexo 
não chega a 1%.

Um estudo realizado pela Fundação Espanhola do 
Coração fez a análise de mais de 5 mil casos de mortes 
repentinas e apenas 34 delas aconteceram durante a 
atividade sexual por ataque cardíaco. A conclusão do 
trabalho indica que na maioria desses 34 casos a pessoa 
estava se relacionando sexualmente com uma parceira que 
era diferente da habitual. Os pesquisadores interpretaram 
esse resultado com a explicação de que o nervosismo, a 
excitação maior e o desejo de mostrar uma performance 
melhor seriam algumas das causas. Especialistas indicam 
que a atividade sexual convencional, sem muitos 
“malabarismos, e com uma parceira habitual, é a mais 
indicada nesse contexto.

Mas cada caso é um caso. “É importante ressaltar que 
apenas o médico poderá dizer se o indivíduo está hábil ou 
não para praticar atividade sexual e outros tipos de 
exercícios físicos. A avaliação física e o conhecimento 
sobre o que o paciente fazia antes do ocorrido, se fazia 
muito esporte ou se era sedentário, por exemplo, são 
alguns dos fatores a serem considerados”, finaliza o 
especialista.

Fonte: Site Dr. Dauzio Varela

QUEM SOFREU INFARTO PODE FAZER SEXO?

Urologista Dr. Celso Gromatzky

Por Juliana Conte
A hiperplasia prostática benigna (HPB), ou o 

aumento benigno da próstata, atinge cerca de 25% da 
população masculina com mais de 50 anos. Após os 80, 
sua taxa de incidência pode chegar a 90%. É o que 
demonstra um estudo realizado no ambulatório de uro-
logia do Centro de Referência da Saúde do Homem, 
órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

O crescimento da glândula, responsável pela produ-
ção do esperma, é normal à medida que os homens enve-
lhecem. Entretanto, em alguns casos o órgão acaba 
pressionando a uretra, canal pelo qual passa a urina, 
comprometendo sua saída. O resultado é a sensação de 
que a bexiga não se esvaziou completamente, aliada à 
vontade contínua de urinar e a um jato de urina fraco. 
“A maioria dos sintomas ocorre nessa esfera [urinária]. 
O paciente passa a acordar muitas vezes durante a noite 
para ir ao banheiro. Pode ocorrer, inclusive, de a urina 
vazar antes que ele consiga ir ao banheiro. Dependendo 

do caso, pode comprometer muito a qualidade de vida 
da pessoa, que passa a ter que controlar tudo o que bebe 
e não consegue, por exemplo, fazer viagens longas”, 
explica o urologista Joaquim de Almeida Claro, coor-
denador do Centro de Referência da Saúde do Homem.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 
o consumo de gorduras saturadas e zinco aumenta o 
risco de o paciente desenvolver uma HPB sintomática. 

Além disso, o problema pode ser hereditário:  pai ou 
irmão com a hiperplasia aumenta em três vezes o risco 
de desenvolver o problema.

Um check-up urológico a partir dos 40 anos ajuda a 
detectar o aparecimento da hiperplasia. O diagnóstico é 
realizado por meio do teste de PSA (antígeno prostático 
específico), exame laboratorial que mede os níveis 
dessa substância e serve como um marcador biológico, 
e pelo exame físico da próstata, conhecido como “exa-
me de toque retal”. “Em alguns casos graves, quando a 
hiperplasia prostática benigna não é tratada, a bexiga 
acaba perdendo sua função, já que ela faz muita força e 
o músculo entra em falência. Essers pacientes  terão de 
urinar por meio de sonda”, afirma Claro.

É importante lembrar que a hiperplasia não é um 
tipo de câncer e também não aumenta o risco de o paci-
ente desenvolver a doença. “Não há nenhuma correla-
ção [entre hiperplasia e câncer]. O crescimento é total-
mente benigno”, finaliza o urologista.

AUMENTO BENIGNO DA PRÓSTATA PODE AFETAR 90% DOS HOMENS

Pesquisadores examinaram a dieta de quase 500 mil pessoas 
na China durante sete anos e observaram que os que consumiam 
comida picante uma ou duas vezes por semana tinham uma redu-
ção de 10% no risco de morte na comparação com os que consu-
miam este tipo de refeição menos de uma vez por semana.

O risco foi reduzido ainda mais, em 14%, entre aqueles que 
consumiam comida picante entre três e sete dias por semana.

Os cientistas notaram que o principal componente ativo da 
pimenta, a capsaicina, já tinha sido apontado como antioxidante 
e anti-inflamatório.

Os pesquisadores, da Academia Chinesa de Ciências Médi-
cas, afirmaram que os dados são resultados apenas de observa-
ção e que ainda são necessários mais estudos.

A pesquisa foi publicada na revista especializada BMJ.
Mortes
O estudo envolveu pessoas entre as idades de 35 e 79 anos de 

dez regiões geográficas diferentes da China.
Estas pessoas foram acompanhadas entre 2004 e 2008 rela-

tando seu estado de saúde, consumo de bebidas alcoólicas, con-

sumo de comida picante, principal fonte de consumo de pimenta 
(fresca ou seca, em molho ou em óleo) e também o consumo de 
carnes e verduras.

Cerca de sete anos depois, os pesquisadores voltaram a acom-
panhar estas pessoas e registraram 20.224 mortes. Os participan-
tes com um histórico de doenças graves foram excluídos e fato-

res como idade, estado civil, educação, atividade física, históri-
co familiar e dieta em geral também foram levados em conta.

Os participantes do estudo foram questionados sobre o tipo 
de comida picante que consumiam e qual era a frequência. 
Pimenta malagueta, que está entre os ingredientes mais tradicio-
nais da China, foi o tempero que mais apareceu entre as respos-
tas.

Mais análises mostraram que os que consumiram a pimenta 
apresentavam uma tendência a menor risco de morte causada por 
câncer, diabetes, doenças respiratórias e doenças cardíacas 
isquêmicas.

Uma análise mais profunda revelou que a pimenta fresca 
tinha um efeito até mais forte na proteção contra estas doenças.

Segundo o autor do estudo, Lu Qi, professor associado da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, ainda 
são necessárias mais pesquisas para comprovar o efeito protetor 
da pimenta.

Fonte: BBC Brasil

ESTUDO LIGA CONSUMO DE PIMENTA A LONGEVIDADE
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Ir.’. William Almeida de Carvalho  

Guénon foi um prodígio precoce. Cedo dominava o 
grego, latim, inglês, italiano, alemão, espanhol, 
sânscrito, hebraico, árabe e mais tarde, o chinês, 

mantendo conversação com seus interlocutores europeus e 
orientais em suas próprias línguas, para desconcerto de 
muitos deles, ao constatarem um francês dominar com 
maestria a língua e o espírito de civilizações distantes.

O mais decisivo em sua formação, sem dúvida, foram 
os dados doutrinais obtidos pela oralidade diretamente de 
representantes do hinduísmo (Escola de Shankara), do Islã 
(tariqah do Sheikh Elish El Kebir, da linha Alkbariana) e do 
Taoísmo (por intermédio do filho espiritual de Tong Sou 
Luat, eminente mestre Taoísta).

Guénon desmascarou terminantemente dezenas de 
impostores, desde os grosseiros aos mais pretensamente 
refinados, angariando para si, de um lado, a grata surpresa e 
o agradecimento dos que buscavam o oriente autêntico e, 
de outro, o ódio e as perseguições de uma maioria, surpre-
endida em suas falsas bases e artimanhas.

O mais eminente reconhecimento de valor partiu de 
autoridades orientais. Marco Pallis relata a perfeita ortodo-
xia de suas exposições, constatada por lamas tibetanos; 
Ramana Maharshi denominou Guénon como "The Great 
Sufi" ; os verdadeiros mestres taoístas, mais de uma vez, 
designaram Guénon como o único ocidental nos últimos 
séculos a conseguir a apreensão e posterior transmissão do 
verdadeiro espírito do Taoísmo.

René (Jean-Marie-Joseph) Guénon nasceu em 15 de 
novembro de 1886 em Blois, França. Filho único do quin-
quagenário e arquiteto Jean-Baptiste Guénon e Anna Jolly. 
De saúde muito frágil para ir à escola, aprendeu as primei-
ras letras com sua tia, sua preceptora até a idade de 12 anos. 
Ao fazer os estudos secundários, sua saúde ainda inspirava 
cuidados extremos. Já nessa época, começou a estudar 
Filosofia com um especialista dos pré-socráticos – Albert 
Leclère – e com o cônego Gombault, um tomista exaltado e 
interessado em fenômenos sobrenaturais. Ainda em 1905, 
fez uma peregrinação com sua tia ao santuário de Lurdes. 
Após obter bacharelado em filosofia, Guénon foi recebido 
na Escola Politécnica e na Escola Normal Superior em 
Paris. Encetou estudos da Matemática, abandona-os em 
1906. Ainda nesse ano, começou a dirigir sua atenção para 
o ocultismo. Introduziu-se na Escola Hermética dirigida 
por Papus, pseudônimo do Dr. Encausse. Recebido, ainda, 
foi na ordem Martinista e em diversas organizações maçô-
nico-ocultistas (Loja Humanidade). Começou, então, o 
esboço de um romance “A Fronteira do Outro Mundo”. 

Em 1908, ao ser nomeado secretário do Congresso Espi-
ritualista e Maçônico, declinou do cargo após o discurso de 
abertura de Papus. Foi o começo de sua divergência e rup-
tura com Papus e outros ocultistas em geral por ele qualifi-
cados de 'materialistas'. Ingressou, em seguida, na Loja 
Tebas praticante do REAA, da Grande Loja da França, 
frequentando-a até a Primeira Guerra Mundial. Nessa épo-
ca, estreitou contatos com Albert de Pouvouville, iniciado 
taoísta; Léon Champrenaud (Abdul-Haqq), iniciado sufis-
ta; Théodor Reuss, grão-mestre da OTO e Fabre des 
Essarts, patriarca da Igreja gnóstica da França. 

Em 1909, teve início a publicação de seus primeiros 
trabalhos escritos. O primeiro foi um relatório da Escola 
Hermética na Initiation de Papus; o segundo uma polêmica 
na revista maçônica Acácia a propósito do rito de Memphis 
e Misraim e, o terceiro, uma reflexão na France Chrétienne 
Antimaçonnique sob o pseudônimo Le Sphinx. Ao mesmo 
tempo, tomou a frente de uma enigmática Ordem do Tem-
plo renovada que o levou a ser excluído da Ordem Marti-

nista e das organizações controladas por Papus. No final de 
1909, ingressando na Igreja Gnóstica de Alexandria, foi 
sagrado bispo gnóstico sob o nome de Palingenius. Fun-
dou, ainda com esse nome, a  revista La Gnose – que circu-
lou até 1912 – na qual foi publicado seu primeiro texto “O 
Demiurgo”, uma importante parte do “Simbolismo da 
Cruz”, e a parte essencial do “O Homem e seu Devenir 
segundo o Vedanta” e “Um Lado Pouco Conhecido da 
Obra de Dante”.

Em 1912, foi iniciado no sufismo sob o nome de Sheikh 
Abdel Wàhed Yahia. Catolicamente, com Berthe Loury, 
casou-se. Em 1913, Abel Clarin de la Rive, diretor do jor-
nal La France anti-maçonnique, abriu colunas para que 
Guénon expusesse suas idéias sobre a Maçonaria e 'o poder 
oculto'. No jornal, Guénon encontrou Olivier de Frémont, 
católico anti-semita e anti-maçom, estabelecendo, conjun-
tamente com L. A. Chabonneau, uma intensa reflexão 
sobre a questão da Tradição. Desenvolveu com Charles 
Nicoullaud e Gustave Bord, colaboradores da Revista 
Internacional das Sociedades Secretas (RISS), uma polê-
mica em torno da questão dos “Superiores Desconheci-
dos”. Seu amigo, como ele, filiado à Igreja Gnóstica – 
Pierre German – recobrou a fé católica em Lurdes e se ins-
creveram, tal qual o jovem tomista Noèle Maurice-Denis, 
no curso de Filosofia das Ciências do Prof. Milhaud. Noèle 
introduziu Guénon no círculo de Jacques Maritain e do Pe. 
Emile Peillaube S.J. Guénon obteve diploma de estudos 
superiores em Filosofia com o Mémoire intitulado “Exame 
das Idéias de Leibniz sobre o Significado do Cálculo Infini-
tesimal”.

Em 1919, Gonzague Truc, diretor das Edições Bossard, 
promoveu a introdução dele na Revue Philosophique. Em 
1921, Sylvain Lévi recusou conceder-lhe o doutorado em 
Filosofia pelo seu trabalho “A Introdução Geral ao Estudo 
das Doutrinas Hindus”. Essa obra, contudo, seria publica-
da no mesmo ano. Houve a publicação, ainda, de “Teoso-
fismo. História de uma Pseudoreligião”, pela Nouvelle 
Librairie Nationale, numa coleção dirigida por Jacques 
Maritain. 

Em 1922, estabeleceu amizade com Paul Chacornac, 

editor da revista Le Voile d'Isis, que perderá pouco a pouco 
seu caráter ocultista e que, mais tarde, se transformará nos 
Études Traditionnelles. Ainda nesse ano, teve publicado 
“O Erro Espírita”. Seu amigo Frans Vreede, conseguiu-lhe 
um serviço parcial na biblioteca do Centro de Estudos Neer-
landeses da Universidade de Paris. Em 1924, como conse-
quência do livro de F. Ossendowski – Bestas, Homens e 
Deuses – formou-se uma mesa redonda, organizada pela 
Les Nouvelles Littéraires, sobre o tema de um centro ini-
ciático sagrado em que pontificaram o neo-tomista Rei do 
Mundo Jacques Maritain; o orientalista René Grousset; o 
editor Frédéric Lefèvre; o filósofo Ferdiand Ossendowski 
e o hinduísta René Guénon. Surgiu através da Payot, o livro 
“Oriente e Ocidente”, no qual um capítulo consagrava-se 
às condições da reconstituição de uma verdadeira elite. 

Através da Regnabit, revista universal do Sagrado Cora-
ção do Pe. Félix Anizan e de L. A. Charbonneau-Lassay, 
descobriu Guénon, bem próximo dele, a sobrevivência de 
um grupo hermetista cristão. O editor Charles Bosse publi-
cou “O Esoterismo de Dante”, tratando em um dos capítu-
los de uma sociedade esotérico-religiosa: a Fede Santa. 
Teve, ainda, seu livro, editado pela Brossard, “O Homen e 
Seu Devenir Segundo o Vedanta”. Fez-se pronunciar, na 
Sorbone, uma conferência sobre “A Metafísica Oriental”. 

Em 1926, publicou na Regnabit o seu “Terra Santa e 
Coração do Mundo”. Tornou-se colaborador de diversas 
revistas: Voile d'Isis, Vers l'Unité (órgão da nova direita), 
La Revue Bleu, Vient de Paraître (de inspiração católica), 
Au Christ Roi etc. 

O ano de 1927 viu aparecer dois de seus livros: “O Rei 
do Mundo” e “A Crise do Mundo Moderno”. Abondonan-
do a revista Regnabit, retomou a polêmica com a Revista 
Internacional das Sociedades Secretas. No ano seguinte, 
assistiu à morte de sua esposa e, alguns meses depois, de 
sua tia, que tanta influência exerceu na sua vida. Essas duas 
mulheres foram substituídas, em 1929, pela viúva riquíssi-
ma – Madame Dina, conhecida num serão na Livraria Cha-
cornac. Nesse mesmo ano, publicou pela Vrin “Autoridade 
Espiritual e Poder Temporal” e uma plaquete sobre “São 
Bernardo”.

Viajou para o Cairo em 1930, em companhia de Mme. 
Dina à procura de textos sufis. Começou a frequentar, 
também, a Universidade de El Azhar. À época, assistiu-se a 
uma série de artigos na Voile d'Isis tratando do esoterismo 
islâmico. Adotou o nome árabe de Sheikh Abdel Wahêd 
Yahia travando contato com círculos esotéricos no Cairo. 
Casou-se, em 1934, com Fátima Hanem, filha caçula do 
xeique Mohammed Ibrahim, indo morar numa espécie de 
subúrbio afavelado chamado Doki, a oeste do Cairo, em 
um imóvel que lhe foi doado pelo seu admirador John 
Levy. Durante a guerra, manteve intensa correspondência 
com Julius Evola e diversos maçons franceses. Os 'gueno-
nianos' na França, fundaram a Loja da Grande Tríade do 
REAA na Grande Loja de França. 

Em 1944, nasceu sua primeira filha Khadija; em 46, 
instalou-se definitivamente com sua família numa casa no 
centro do Cairo; em 47, nasceu sua segunda filha Leila; e, 
em 48, obteve nacionalidade egípcia, mas sua saúde come-
çou a dar sinais inquietantes; em 49, viu nascer seu primei-
ro filho homem Ahmed (o segundo – Abdel Wahêd -, nas-
cerá após sua morte em 1951).

No ano de 1950, sua saúde estava seriamente abalada. 
Sua morte ocorreu em 7 de janeiro de 1951 às 23 horas. 
Suas últimas palavras foram a invocação do nome de Alá, o 
'nafass khalass' ou seja, 'a alma se vai', e manifestou o últi-
mo desejo para sua mulher de que o seu gabinete de traba-
lho fosse mantido intacto. As orações fúnebres foram exe-
cutadas na mesquita Seyidna-Hussein e foi enterrado no 
túmulo da família Ibrahim. 

Fonte: PS Review of Freemasonry

Maçons Famosos

René Guénon (1886-1951)
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Por Ir.’. E. Figueiredo
“A justiça é uma constante e perpétua vontade 
de viver honestamente, não prejudicar a outrem 
e dar a cada um o que lhe pertence !”. 
Justiniano (483-565 d.C.), imperador bizantino

Quando nos declaramos como “justo e perfeito” 
não é apenas um chavão para dizer que somos 
Maçons. Se somos justos e perfeitos quer dizer 

que há uma justiça a ser seguida. A justiça Maçônica. 
E qual é a justiça Maçônica ?

Justiça, na Maçonaria, é um termo muito presente. 
Está diretamente ligado a um dos principais persona-
gens das lendas Maçônicas: Rei Salomão, que é tido 
como o rei mais sábio e justo de todos. A justiça salo-
mônica é decantada em prosa e versos em todos os 
quadrantes da Terra, com o episódio, sempre relem-
brado, quando sabiamente encerrou a disputa entre 
duas mulheres que se diziam mãe da mesma criança. 
Com habilidade, sabedoria e astúcia, conseguiu iden-
tificar a verdadeira mãe entregando-lhe a criança e 
encerrou a disputa entre as querelantes.

No meio profano, a justiça vem, desde a antiguida-
de, simbolizada por uma mulher com os olhos venda-
dos, tendo em uma das mãos uma espada e na outra 
uma balança (A deusa grega Têmis). Maçonicamente, 
a justiça tem como símbolo o Esquadro.

Essa virtude, a qual é obrigado todos os Maçons, é 
explicada no primeiro Grau Simbólico, sendo realça-
da a sua necessidade e alta importância. O seu emble-
ma, o Esquadro, é um dos mais importantes do simbo-
lismo da Sublime Ordem, e, para os Maçons, é a insíg-
nia genuína da justiça. 

A expressão de “tudo está justo e perfeito” vem de 
eras pretéritas, originária da Maçonaria Operativa ou 
de Ofício. Remonta às organizações medievais de 
canteiros (trabalhadores em cantaria, ou seja, no 
esquadrejamento da pedra bruta). Na época tinha a 
finalidade de atestar a exatidão da obra, após ter sido 
verificada com o prumo e o nível, instrumentos dos 
Obreiros, cujas informações eram transmitidas ao 
Mestre de Obras. No fim do dia de trabalho, por 
ordem do Mestre, um dos Obreiros media a horizonta-
lidade da pedra já cúbica, difícil de se constatar pelo 
olho humano, enquanto um outro media seu lado per-
pendicular; se tudo estivesse em ordem, comunica-
vam ao Mestre que “tudo está justo e perfeito”. Na 
manhã do dia seguinte, antes dos trabalhos serem rei-

niciados, a operação era repetida, da mesma maneira, 
para prevenir, eventuais alterações durante a noite. 

Gramaticalmente, o vocábulo “justo” significa 
“conforme à justiça, à equidade, à razão”; “perfeito” 
exprime um tempo de verbo, passado, que indica, no 
caso, que “está concluído segundo as regras estabele-
cidas“. 

A citação de “justo e perfeito” é encontrada, tam-
bém no Livro da Lei, a Bíblia, em Gênesis, onde é 
retratada a história do Dilúvio ( Gênesis 6, 9 = “Estas 
são as gerações de Noé: Noé era varão justo e perfeito 
em suas gerações: Noé andava com Deus.”)

Por extensão, a expressão passou também a ser 
usada para dizer que a Maçonaria é justa e perfeita, e, 
é citada para o início e término dos trabalhos em ses-
sões Maçônicas.

Ao se transformar de Operativa em Especulativa, a 
Maçonaria deixou de agregar apenas construtores de 
profissão e passou a construtores no sentido simbóli-
co, do Templo moral e social da Humanidade. A 
expressão não deixou de ser usada, porém, seu senti-
do passou a servir para todas as atividades do Homem 
que a Instituição abrange. Faz parte da fala dos Vigi-
lantes, no ritual de abertura dos trabalhos, em sessão 
Maçônica. Como uso e costume, passou a ser forma 
de cumprimento de reconhecimento entre os Irmãos, 
normalmente acompanhado de um aperto de mãos.

Para que sejamos, realmente, justos e perfeitos 

deveremos estar enquadrados na justiça pregada pela 
Ordem, que nos ensina a dar a cada ser humano o que 
merecidamente lhe é devido, sem distinção de nenhu-
ma espécie ou categoria. Através dos seus rituais e 
símbolos, a Maçonaria promove o conceito de que 
uma perfeita Justiça Universal, Divina, rege a vida de 
todas as coisas e seres dentro da harmonia cósmica. 
Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que real e 
legalmente lhe pertence. A conduta do Maçom, sem-
pre ratificada pelo esquadro, leva-o à prática da justi-
ça como uma constante em sua vida. 

Na Maçonaria, o que vale não é tanto a palavra, o 
falar apenas, mas o fazer. Para cumprir suas obriga-
ções, não basta ao adepto repetir as falas dos rituais e 
das instruções recebidas. O que importa, realmente, é 
a prática. Demonstrar e fazer, da melhor maneira, que 
é possível transformar e aperfeiçoar a Humanidade, 
uma das coisas, dentre muitas, que a Sublime Ordem 
preconiza. Somente assim, depois de cumprida a 
meta, justifica expressar de que está tudo justo e per-
feito.

Para justificar que ele é justo e perfeito, o Maçom 
deve praticar a justiça, continuadamente, não se des-
viando jamais da mínima parcela, tendo sempre pre-
sente que, na sua iniciação, foi colocado na Coluna do 
Norte e posto em esquadria, pelo Venerável Mestre, 
saudado como Irmão e reconhecido com todos os 
predicados indispensáveis a um legítimo Maçom.

A justiça Maçônica, enfim, iguala por alto, eleva à 
dignidade todos adeptos da Sublime Ordem, e, nos 
convida a uma lógica diferente, não baseada no méri-
to, mas sim, na solidariedade que questiona, aproxi-
ma e inclui. Para além de preconceitos, para além da 
simples retribuição, a fim de experimentar de fato o 
agir daquele que é bom realmente, justo e perfeito.
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O
 velho Dostoievski – não tão velho como o 
soluço dos regatos, pois quero dizer velho, a 
contar do tempo que separa nossas gerações - 

escreveu que “o segredo da existência humana con-
siste não somente em viver, mas ainda em encontrar 
um motivo para viver”. Confesso que esta advertên-

cia tem me levado, reiteradas vezes, a meditar sobre 
a mensagem que ela inspira.

Na verdade, está em apreciação a vida, um tesou-
ro sem similar, inigualável! Mas que, reparando bem 
nos ensinamentos dos nossos antepassados e nas 
obrigações que decorrem do próprio existir, não 
deverá ser um bem que se preste apenas ao benefício 
de seu possuidor, pois há os descendentes, que nem 
pediram pra vir, como há os que contribuem para a 
sobrevivência e que por isto merecerão a correspon-
dência, como há os que, atingidos pela carência, 
devem ser assistidos conforme as regras da convi-
vência social (as leis) e das recomendações de Deus 
(os mandamentos). Daí a sábia advertência do velho 
romancista de que o viver não basta. E se alguém 
quer descobrir em que consiste o segredo do viver, é 
só estabelecer um motivo. Talvez por isto, entre nós, 
costume-se dar maior ênfase às falações sobre filan-
tropia, clamando, assim ou em termos parecidos, 
que “não serve para viver aquele que não vive para 
servir”

Sigo neste raciocínio, lembrando que, ao homem, 
Deus lhe concedeu a vida. A vida pertence a Deus. A 
qualquer instante ELE a solicita de volta. É como 
ensinava Dom Agostinho, o Bispo da Diocese de 
Hipona: “a vida é uma peregrinação de retorno à 
casa do Pai”. Da mesma forma estabeleceu o Eclesi-
astes, ao advertir que um dia, “quando o corpo vol-
tar à terra, o espírito retornará a Deus que o deu”.

Mas há uma condição implícita nesta cessão da 
vida. É que ela não seja dedicada ao ócio. Ao não 
fazer, por mais que sejam os bens possuídos e sufici-
entes para a pessoa bastar-se materialmente a si pró-
pria. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e 
lhes diz em sua segunda carta que “se alguém não 
quiser trabalhar, com que cara demandará a comi-
da?”. Também parece aquela história do Gênesis em 
que mesmo o casal Adâmico sendo senhor da mãe-
natureza, onde aí poderia encontrar de tudo para a 
sobrevivência, mesmo assim ainda se fazia necessá-
rio “ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto.” 
A vida, portanto, se destina à ação. Um instrumento 
do fazer. Uma oportunidade de produzir. O valor 
dela transcendendo do ter, enquanto seja este ter, em 
nossos dias, a chave das aberturas e dos acessos. E 
sempre a senha aos desvãos equivocados da socie-
dade. A parábola dos talentos nos faz lembrar tal 
assertiva. O Senhor, quando fez a avaliação da dis-
tribuição dos talentos, elogiou quem os haviam colo-
cado em movimento, enquanto puniu severamente 
aqueles que guardaram a prenda que lhes foi confia-
da.

Depois, vem-se a saber que a vida não se exerci-
tará para o benefício apenas da pessoa em que ela 
está, como se essa pessoa isolar-se em si própria, e 
tudo fizesse e de tudo dispusesse apenas para si. 
Jesus Cristo ensinou, e seus discípulos deram reper-
cussão a isto, que Ele veio para dar um novo manda-
mento: “o do amor ao próximo”. Mais tarde, em 
Madri, o filósofo Ortega y Gasset repetia o ensina-
mento, com a expressão – “eu sou eu e minha cir-
cunstância”. A pessoa não se limita em si. Ela terá 
compromisso além desta comarca do si só – com “a 
circunstância”. Ou, na forma da letra cristã, com “o 
próximo”

Já em nossos tempos, João Paulo II abordou o 
assunto do utilitarismo da vida e dos bens, em seu 
livro “Memória e Identidade”. O Papa traz à baila 
pensamentos de Tomás de Aquino respeitantes ao 
bonum honestum, ao bonum utile e ao bonum delec-
tabile. Parece querer ensinar que o bem, para ter um 
fim honesto, não será destinado apenas ao deleite do 
possuidor, mas, para alcançar aquela condição, tor-
na-se necessário ser útil a outros. Lembramos a sen-
tença condenatória do avarento. Uma corda, muito 
grossa, pode até passar no orifício de uma agulha 
ainda que muito fina, mas o avarento terá as maiores 
dificuldades em conseguir ingresso na casa do Pai. A 
Maçonaria absorve estes ensinamentos da utilidade 
da vida, da destinação do homem enquanto ser 
vivente, tornando-se isto um dever para o Maçom, 
ao dizer-se ela não somente iniciática, mas também 
filantrópica. Pois a Ordem não se basta na atividade 

Templária. A formação do ser Maçom inclui seu 
exercício prático na comunidade, onde o alvo é a 
assistência ao carente e ou, a evolução que recebe o 
trato de sua inteligência. O Maçom estará voltado, 
sempre, para a felicidade da pessoa humana – “o 
próximo”.

Quem teve a felicidade de ler algum dos manuais 
Maçônicos haverá de ter se deparado com esta 
advertência de que “a Maçonaria não é uma socie-
dade comum. Ela tem responsabilidade e deveres 
para com a humanidade”. Tais condições serão, 
por conseguinte, compromissos da Loja e de seu 
quadro, o qual “toda ocasião que perde de ser útil, 
pratica infidelidade e em cada socorro que recusa 
comete perjúrio”, sendo a utilidade da vida, portan-
to, um inquestionável dever. 

Desejo encerrar estas minhas palavras de agrade-
cimento aos Irmãos e à Loja Defensores da Lei (mãe 
do GOIPE) que me outorga Medalha tão carregada 
de nobre simbolismo, lembrando uns versos da poe-
tisa Emily Dickinson, nascida a 10.12.1830, em Bos-
ton, USA, onde faleceu a 15.05.1886. Vejamos quão 
lindo é o seu entendimento do viver! 

Não viverei em vão, 
se puder salvar de partir-se um coração,
Se eu puder aliviar uma vida sofrida, 
ou abrandar uma dor 
Ou ajudar um exangue passarinho a subir de novo 

a seu ninho...
Ou repartir meu pão
 por menor que seja
 Com quem, não pela vaidade de eu ser visto, me 

pede a mão
Só assim não viverei em vão.

(*) Palestra apresentada pelo Soberano Grão 
Mestre Irmão Antônio do Carmo Ferreira, ocasião 
das comemorações dos 40 anos de sua dedicação 
exclusiva ao GOIPE e pelos seus 50 anos de Maço-
naria, além da comemoração dos 42 anos de exis-
tência da ARGBLS Defensores da Lei nº 01 (Máter 
do GOIPE/COMAB) e Posse das Luzes e Dignida-
des da Oficina no dia 24 de julho de 2015, nas 
dependências do Palácio Maçônico do GOIPE.

Fonte: Revista Fraternizar

(*) Ir\Antônio do Carmo Ferreira

Grão-Mestre do GOI-PE

Or\Recife - PE

Opinião

www.viniltapetes.com.br
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A declaração do escritor italiano, Umberto Eco, de 
que a internet dá voz a uma multidão de imbecis 
causou enorme estardalhaço durante e depois de 

uma cerimônia na Universidade de Torino. Afinal de con-
tas, Umberto Eco é filósofo, crítico literário, considerado o 
"papa" da semiótica e romancista traduzido em mais de 
quarenta idiomas. As pessoas, principalmente aquelas para 
quem o Google, a Wikipedia e oFacebook são parâmetro 
do conhecimento, sentiram-se magoadas por ele ter dito 
que multidões de imbecis têm agora como divulgar suas 
opiniões. A palavra imbecil (imbecille em italiano) signifi-
ca não apenas a pessoa que denota inteligência curta, como 
também os tolos, os fáceis de serem iludidos e de se torna-
rem joguetes com os quais se faz o que quiser. A postura de 
Eco pode parecer antipática, é claro, mas não é ofensiva 
quanto ao caráter dessas pessoas. Alguém pode ser um 
excelente profissional, um pai de família exemplar - expli-
ca Umberto Eco na entrevista concedida à revista Veja - 
mas ser um completo tolo e fácil de ser iludido pelas redes 
sociais e aplicativos da internet. (O próprio Eco, penso eu, 
deve ignorar diversos assuntos; a diferença é que ele não 
opina a respeito de temas que não entende.)

Por outro lado, o indivíduo comum, assim que vê um 
vídeo luminoso à sua frente e um teclado, vai logo expondo 
o que pensa sobre assuntos dos não tem conhecimentos, 
nem teóricos nem práticos. Nos dias de hoje, até blogs (en-
tre os quais me incluo) são "fonte de informação".

Nós brasileiros somos especialistas em dar palpites: 
uma vez que sabemos de cor a escalação das duas últimas 
seleções de futebol, nos julgamos no direito de opinar 
sobre religião, ciências sociais, economia, hermenêutica, 
metafísica, gnosiologia e diplomacia. Há os que dissertam 
sobre a origem das palavras, desfiando um extenso latinó-
rio, sem nunca terem estudado sequer o "Ludus Primus" ou 
a "Gramática Latina" do Padre Milton Valente, S.J.

A crise do jornalismo é o tema do novo romance de Eco, 
"Número Zero", lançado em português pela editora 
Record. Depois do advento da televisão, que colocou em 
cheque a inteligência de quem trabalha com a notícia, a 
velocidade da internet fez com que tudo o que é noticiado 
em papel, na televisão e nos rádios já seja sabido de ante-
mão pelas pessoas.

Com o Facebook, o MySpace, Twitter, Google+, Lin-
kedIn e outros, optou-se pela pura fofoca ou pela repetição 
das mesmas notícias durante 24 ou 48 horas: páginas intei-

ras sobre assunto insignificantes ou sobre pessoas até então 
desconhecidas (entre nós brasileiros a "construção", da 
noite para o dia, de certos políticos ou a insistência sobre 
um "astro" do sertanejo "universitário", por exemplo), 
temas que podem ser divertidos, mas funcionam como 
fator alienante e exclusivo do senso crítico. Por isso os 
professores de hoje preferem mandar seus alunos para o 
Google do que instruí-los na utilização dos livros e das 
bibliotecas.

Os fatos relatados em "Número Zero" pertencem à cate-

goria das conspirações (imaginárias ou verdadeiras), desta 
vez abordando os episódios sinistros da "Loja" P2 ("Propa-
ganda Dois" ou, em italiano, "Propaganda Due") institui-
ção pseudo-maçônica encoberta e funcionando ilegalmen-
te ao arrepio dos cânones Maçônicos Internacionais, ao 
assumir o aparelhamento do Estado italiano, interferindo 
no exercício livre da imprensa, nos bastidores da OTAN, e 

num hipotético assassinato do Papa João Paulo I, Albino 
Luciani. 

Sou admirador (quase) incondicional de Umberto Eco: 
tenho todos os seus livros e, se ainda não li todos, já flertei 
(ou "fiquei") com a maioria de suas páginas e sei do que 
tratam. Recomendo em especial, "O Nome da Rosa", "O 
Pêndulo de Faulcault", "Diário Mínimo", "Como se Faz 
uma Tese" (para os que não querem fazer uma tese), "Qua-
se a Mesma Coisa" (sobre as traduções), "História da Bele-
za",  "História da Feiura", "A Vertigem das Listas", "Não 
Contem com o Fim do Livro", "O Cemitério de Praga", "A 
Ilha do Dia Anterior" e, para aqueles que gostam de escre-
ver: "Confissões de um Jovem Romancista". Para quem 
tem pressa, este "Número Zero", que é o menos extenso e 

não menos intenso.

*O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mestre e 
fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor Coro-
na�, Pedro Campos de Miranda”, jurisdicionada à Gran-
de Loja Maçônica de Minas Gerais.

*Ir\ José Maurício Guimarães

Or\ de Belo Horizonte-MG

Crônicas

A rejeição ao governo da presidenta Dilma alcan-
çou, em junho deste ano, a marca de 65% de ruim e 
péssimo. No ABC paulista, o berço do PT, chegou a 
75%. No dia 18 de junho, durante uma reunião no 
Instituto Lula, com várias lideranças religiosas, o ex-
presidente Lula analisou esses resultados e disparou 
contra sua pupila, chegando a dizer que ela está no 
“volume morto”, numa alusão ao volume de água 
nos reservatórios de São Paulo.

Reclamou de Dilma pela falta de notícias positi-
vas e disse ter perguntado a ela quando tinha sido a 
última notícia boa para o país. Não teve uma respos-
ta, o que mostrou a situação dramática atual do 
governo petista e do próprio Partido dos Trabalhado-
res. Evidente que Lula está tentando de todas as for-
mas sair mais uma vez como uma vítima ao invés do 

grande articulador e responsável pela situação atual.
Essa sua posição lembra a história do Golem na 

cabala judaica. O Golem era um ser artificial e sem 
vontade própria, criado para satisfazer as vontades 
de quem o criou. Embora sem inteligência, ele podia 
executar tarefas simples. O problema era que, repen-
tinamente, ele ficava sem controle, se tornava muito 
perigoso e desativá-lo, era tarefa muito difícil, 
mesmo para os maiores rabinos e cabalistas.

Na tradição esotérica, o Golem tinha a palavra 
Emeth, que significa Verdade em hebraico, na sua 
fronte ou debaixo de sua língua e para desativá-lo, 
seu criador precisava apagar a primeira letra e trans-
formar a palavra em Meth, que significa morte. Na 
lenda original, para desativá-lo, o preço custou mui-
tas vidas, inclusive a de seu criador.

Lula criou um Golem e agora está tentando desa-
tivá-lo. Não vai ser fácil e, se a lenda estiver correta, 
isso irá custar muitas vidas. No meio desse caos polí-
tico, Lula foi citado, na 14ª fase da Operação Lava 
Jato, como facilitador de negócios de empreiteiras 
fora do país. Mensagens interceptadas pela Policia 
Federal revelaram que o ex-presidente tinha o apeli-
do carinhoso de “Brahma”, junto aos empreiteiros 

investigados.
Em um trecho da conversa gravada pela Polícia 

Federal, os executivos das construtoras falam sobre 
as diferenças do governo Brahma e da senhora atual 
que, segundo eles, tem um discurso fraco, confuso e 
falta carisma. O criador agora tenta se salvar da tor-
menta que bate à sua porta. Para isso, como sempre, 
vale tudo, até sacrificar sua criatura.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO
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D
eterminada Loja Maçônica estava em uma situação 
muito difícil, era uma fase realmente crítica. Suas 
reuniões não traziam nada de novo e até as tradições 

estavam se perdendo. Era sempre a mesma coisa, ou seja, 
ar pesado e poluído, a energia sempre negativa, os Obreiros 
apáticos e desmotivados, bem como a descrença em possí-
veis soluções imperava e os balanços financeiros, um 
horror, não saíam do vermelho. 

A bem da verdade, tanto a sua Administração como as 
contas retratavam muito bem alguns países do Terceiro 
Mundo. Era uma verdadeira calamidade, levando a muitos 
valorosos Irmãos se afastarem assustados e, ao mesmo 
tempo, tristes por não poderem contribuir para a solução 
dos problemas existentes, até porque nem sequer eram 
ouvidos. 

Efetivamente, esta situação não podia mais continuar 
como estava. Era preciso fazer alguma coisa para reverter o 
caos ali instalado. Todavia, nenhum Irmão estava disposto 
a reagir contra aquele estado de coisas; não  queria assumir 
sua parcela de culpa, muito menos oferecer soluções viáve-
is, mas que poderia melindrar alguns Irmãos que insistiam 
em não buscar soluções. 

Desta forma, a maioria dos Obreiros apenas reclamava 
e dizia que tudo estava ruim, não havendo qualquer pers-
pectiva para melhorar o astral ou a harmonia da Loja e, 
consequentemente, o progresso maçônico dos Irmãos fica-
va cada vez mais distante de ser alcançado. 

Acontece que, para uns poucos e valorosos Obreiros, 
nem tudo estava perdido. Todavia, era necessário abrir o 
coração e deixar a Luz do Amor Divino entrar e nele fazer 
sua morada. Acreditavam que a Administração da Loja, ou 
mesmo qualquer Irmão do Quadro, que fosse mais habili-
doso e equilibrado, deveria tomar a iniciativa no sentido de 
reverter todo processo de Decadência Fraternal, Espiritual 
e até mesmo Material, que abateu sobre os Irmãos e, conse-
quentemente, vinha contribuindo para o afastamento de 
grande parte dos membros da Loja. 

É também verdade que muitos deles, talvez inconscien-
temente, estivessem esquecendo os verdadeiros princípios 
maçônicos, nos quais se assenta a Maçonaria, tais como: 
prevalência do espírito sobre a matéria, a busca do aperfei-
çoamento moral e ético, a prática da fraternidade, a tole-
rância, a solidariedade e tantos outros importantes à virtu-
de do Maçom. 

Contudo, a grande surpresa estava para chegar e com 
ela, o desejo de alcançar novos progressos. O fato é que, 
certo dia, quando os Obreiros chegaram para o "trabalho", 
encontraram na Sala dos Passos Perdidos, um imenso car-
taz, todo colorido e chamativo no qual estava escrito um 
comunicado, redigido da seguinte forma: 

"Acabou de passar para o Oriente Eterno, o Irmão que 
impedia a evolução e o progresso da Loja, bem como o 
crescimento de todos os Obreiros. Ele foi atingido por um 
grande mal, ou seja, pelo seu próprio veneno, mas nem 
por isso deixou de ser considerado um Irmão. Agora você 
está convidado a prestar a sua última homenagem àquele 
que na sua ascensão maçônica não passou da Pedra Bru-
ta; permaneceu nela até a sua passagem para o Oriente 
Eterno". 

Todos se mostraram muito tristes por causa do faleci-
mento de um Irmão Fraternal. Após algum tempo, já refei-
tos do choque inicial, os Irmãos ficaram ansiosos e impaci-
entes para descobrirem quem era o Obreiro que há muito 
tempo vinha impedindo que o equilíbrio e a harmonia fos-
sem alcançados na Loja. A especulação também esteve 
presente e até o mais sereno de todos os Irmãos pergunta-
ria: 

"Quem será o dito cujo? 
Era um Irmão antigo ou novo?". 
A agitação e a curiosidade eram demais no recinto, 

gerando até certa confusão, uma vez que todos queriam 
entrar ao mesmo tempo para ver o defunto. Foi preciso que 
alguns Irmãos mais sensatos interviessem para organizar 

uma pequena fila à entrada do Átrio, onde estava sendo 
feito o velório. Assim, conforme os Irmãos iam se aproxi-
mando da Urna Funerária, a excitação aumentava cada vez 
mais. 

Registra-se que o momento mais constrangedor do 
velório ocorreu quando um ilustre Irmão do quadro, muito 
exaltado, talvez tomado pela emoção, interrogava de 
forma contundente: 

"Quem seria o Irmão que estava atravancando o meu 
progresso maçônico? 

Quem foi esse infeliz? 
Ainda bem que a Justiça Divina foi feita e agora 

vamos poder progredir.". 

Foi nesse clima que, um – a – um, os Obreiros aproxi-
maram-se da urna, olhavam o "morto" através do visor e 
em seguida, geralmente pálido, engoliam em seco e se 
afastavam. Após essa dura realidade, os Irmãos ficavam no 
mais profundo e absoluto silêncio, dando a impressão de 
que o mais fundo de suas almas fora atingido e marcado 
para sempre. 

Na verdade não havia ninguém no caixão, mas o visor 
da urna funerária era que um Espelho refletindo a imagem 
de cada irmão que se debruçava para olhar o morto. 

Meus prezados Irmãos, certamente, depois dessa trági-
ca narrativa, todos vocês já perceberam que, o Visor da 
Urna refletia a mais pura e verdadeira imagem daquele que 
vinha emperrando, mesmo que inconscientemente, o tão 
necessário e desejado progresso maçônico. 

Bem, vocês já perceberam também que só existe uma 
pessoa capaz de limitar nossa evolução e nosso crescimen-

to, seja maçônico ou profano, seja interior ou exterior. Essa 
pessoa, em verdade, é você mesmo. 

Na verdade, a única pessoa que realmente pode fazer a 
revolução de sua vida pessoal, material e espiritual ou 
mesmo prejudicar a sua própria evolução é você mesmo. 

Você é a única pessoa que pode se autoajudar. Até por-
que é dentro do seu coração ou no mais profundo do seu 
subconsciente que você vai encontrar força e energia 
necessárias para se transformar no artesão da sua própria 
vida, seja ela maçônica ou profana. 

Além do mais, o Irmão que desejar construir um verda-
deiro Templo deve visitar a si mesmo, no mais profundo do 
seu ser e, aí então, executar um trabalho oculto e misterio-
so. 

Tal como a boa semente que deve ser plantada no seio 
da Terra para que seja possível colher os melhores grãos ou 

frutos. Da mesma forma, quem ouve o chamado da sua 
consciência ou do G.:A.:D.:U.:, liga o seu canal e fica 
sintonizado com Ele e, certamente obterá a mais sublime 
transformação, ou seja, poderá encontrar a Pedra Filosofal 
que está oculta em seu próprio interior, e que lhe possibili-
tará fazer do carvão o diamante mais brilhante, do chumbo 
o puro ouro, da escuridão a luz mais reluzente e, por que 
não dizer, do ódio o amor. 

Esta crônica se destina à nossa reflexão e qualquer 
semelhança com a vida real é mera coincidência. Contudo, 
cabe ressaltar que o momento é propício ao cultivo de bons 
hábitos... 

T.'.F.'.A.'.
AILDO CAROLINO

Fonte:WeberVarrasquim

Geral
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Isaac Newton é o seu nome, e a sua Obra a primeira dedu-
ção que a razão conseguiu dar do Universo em que esta-
mos mergulhados.
Mais do que descrever o trabalho de Newton, julgo que 

será mais enriquecedor enquadrá-lo numa corda unificadora 
do tempo, como aquela que envolve todos nós, tentando 
fazer uma pobre reflexão sobre donde viemos, aonde julga-
mos que chegamos e para onde caminhamos.

O Universo, em que a Terra representa uma partícula tão 
pequena quanto um grão de areia numa praia muito, muito 
extensa, rege-se por um conjunto de mecanismos que os 
homens sonham algum dia entender.

É a procura do entendimento destes mecanismos que faz 
com que possamos dizer que há um pensamento antes de 
Newton e um pensamento após Newton.

De fato, até Newton, desde Euclides, Anaximandro de 
Estrabão e Aristóteles na antiguidade Clássica, passando por 
Nicolau Copérnico, Tycho Brae, Galileu Galilei, Joannus 
Kepler, já durante o Renascimento e o Barroco, todos tenta-
ram deduzir as equações do movimento e da interação dos 
corpos, a partir de sistemáticas observações diretas. Para 
todos eles as leis que deduziam sobre o movimento e intera-
ção dos corpos, eram consequência de aturadas, observações 
diretas dos eventos. Kepler passou uma vida inteira a cami-
nhar para uma torre que tinha junto de sua casa, de onde 
observava e registava a trajetória dos astros durante longas 
noites, demonstrando uma devoção à ciência, como poucos o 
fizeram. É precisamente sobre a chamada terceira lei de 
Kepler que Newton vai desenvolver um trabalho notável, 
que iria revolucionar toda a ciência, com implicações que 
ainda hoje e para todo o sempre se farão sentir.

Mas porque este impacto tão grande e o que é que Newton 
fez que outros não tinham conseguido fazer?!

Isaac Newton foi criado pelos avós, já que seu pai morreu 
pouco antes do seu nascimento. Estava talhado, segundo o 
desejo de sua mãe, para tomar conta das propriedades da sua 
família em Woolsthorpe no Linconshire, propriedades essas 
deixadas pelo seu falecido pai, homem abastado, mas quase 
analfabeto, com uma grande maioria naquela época, mesmo 
entre os mais abastados. Felizmente para todos nós que um 
tio seu (irmão da mãe) e o Reitor da escola local, consegui-
ram convencer a sua mãe, que seria muito importante mandá-
lo para a Universidade, tais as suas capacidades.

Ingressou no Trinity Colledge da Universidade de Cam-
bridge, onde, até aos 22 anos, demonstrou ser uma completa 
nulidade no plano curricular, onde deveria estudar Filosofia e 
Direito. É, no entanto, durante este período que, à margem do 
ensino curricular estabelecido, o recém-empossado na Cáte-
dra Lucasiana de Matemática, Isaac Burrow, lhe dá acesso a 
obras que permitem entender desde a Geometria Euclidiana, 
até, à data, os mais recentes trabalhos de Kepler. Para melhor 
entendermos a importância da percepção que Burrow terá 
tido para dar acesso a esta (in) formação a Newton, é necessá-
rio ter em conta que esta cátedra que se mantém há mais de 
300 Anos, foi decretada por Carlos II, em 1664, cumprindo o 
desejo de Henry Lucas, professor representante da Universi-
dade de Cambridge no Parlamento, que legou àquela Univer-
sidade os seus 4 000 Livros de ciência, pedindo como contra-
partida, a criação desta cátedra que deveria ser ocupada por 
personalidade reconhecida e sem ligações à Igreja.

Olhando para algumas das personalidades, poderemos 
dizer que os seus desejos foram cumpridos já que desde New-
ton (que sucedeu a Burrow) a Charles Babadge, em 1828, o 
pai da máquina analítica como pai da computação moderna, a 
Paul Dirac, em 1932, cujo trabalho está na origem da Mecâ-
nica Quântica e da percepção da existência da anti-matéria, a 
Stephan Hawkings até Outubro de 2009 e, atualmente, 
Michael Green um dos autores da teoria das cordas e ambos 
com trabalho na busca de teoria unificadora do campo eletro-
magnético e do campo gravítico.

Newton é um dos mais ilustres ocupantes desta cátedra, 
porque com as bases matemáticas adquiridas pela consulta 
das obras e, eventualmente, com o apoio de Burrow, vai 
desenvolver de forma quase sobrenatural, novas ferramentas 
matemáticas que suportarão a sua teoria da Gravitação Uni-
versal.

Em 1665, com 22 anos, volta para casa, porque alastra em 
toda a Inglaterra a peste negra e a Universidade é encerrada.

E durante dois anos, com as bases matemáticas que resul-
tavam do que tinha estudado por sua conta, vai desenvolver 
as “series and fluxions”, que hoje conhecemos como cálculo 
diferencial e integral e ainda vai postular, aquilo que hoje 
sabemos ser, a natureza ondulatória da luz e a sua composi-
ção multiespectral.

A partir daqui, com o reconhecimento que passaria a ter, 
vai continuar os seus trabalhos na sua Universidade, que 
culmina na publicação do Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica em 1687, explanará as suas famosas três leis do 
movimento e a Lei da Gravitação Universal, além de correla-
cionar fenómenos como a excentricidade das orbitas dos 
planetas, as variações das marés ou a influência gravítica do 
Sol nos movimentos da Lua. Esta obra é considerada, por 
muitos, a mais importante publicação científica da Humani-
dade.

Para termos a ideia da importância e rigor dos trabalhos 
de Newton poderemos mencionar, por exemplo, a previsão 
da existência do planeta Netuno (à data desconhecido) feita 
pelo matemático francês Urbain-Jean-Joseph le Verrier, em 
1846, um fanático das teorias de Newton, com base na Teoria 
da Gravitação Universal.

Este cientista calculou o valor da excentricidade da orbita 
de Urano entrando, apenas, com a influência gravítica do Sol 
mais os restantes planetas, sobretudo, Júpiter e Saturno ( os 
planetas mais próximos). O valor que encontrou só seria 
correto caso existisse um planeta exterior a Úrano, tivesse 
determinadas características e determinada posição. Comu-
nicou essa previsão ao astrónomo Johan Galle do Observató-
rio de Berlim e este, bastou-lhe uma hora, para descobrir 
Netuno com apenas 1º de desvio em relação aos dados de 
Verrier.

Quando em 1905, Einstein publica a Teoria da Relativida-
de restrita, tem que esperar dez anos e pedir apoio matemáti-
co, que pela primeira vez utiliza a Geometria diferencial, 
para publicar a Teoria da Relatividade Geral, já que as Leis de 
Gravitação de Newton, que Einstein tentava complementar, 
não explicavam satisfatoriamente o fato de todos os corpos 
caírem para a Terra com a mesma aceleração independente-
mente da sua massa. Essa aparente contradição só foi soluci-
onada com a noção de curvatura do espaço-tempo postulada 
na Relatividade Geral recorrendo, como Newton, a novas 
ferramentas matemáticas. Isto mostra o respeito que todos os 
físicos têm pelos trabalhos de Newton, obrigando Einstein a 
abandonar a sua constante cosmológica da Relatividade 
Restrita para chegar à Relatividade Geral, constante essa que 
apenas existiu porque nem Einstein punha em causa o traba-
lho de Newton mais de duzentos anos antes. Mas era Einstein 
que tinha razão e apenas é licito dizer que Einstein alargou 
para além do impensável, também como Newton fizera, o 

conceito da Gravitação passando para um patamar que, para 
nós, já não é tão óbvio, porque quando se lança um foguetão 
para o espaço sideral, quando se criam sistemas de controle 
de estabilidade num veículo, quando se calcula uma ponte ou 
o movimento de um projétil, chega-nos (e sobra-nos) Isaac 
Newton.

O conhecimento evolui pela dúvida sistemática e aquilo 
que é verdade hoje poderá não o ser, totalmente, amanhã. 
Quando Einstein tentou que o Universo fosse estático, come-
tendo um dos seus dois erros, logo surgiu um advogado útil , 
porque se tornou astrónomo, que veio mostra que as galáxias 
divergiam. O seu nome, Edwin Hubble, é uma referência em 
toda a astronomia, que por sua vez não ficou nada incomoda-
do quando se postulou que as galáxias não se afastavam num 
conceito de movimento de deslocação tradicional, mas esta-
vam mais longe umas das outras , porque se estava a criar 
Espaço entre elas, ao longo da linha do tempo. Agora Step-
han Hawkins, Feynman e Michael Green procuram a unifica-
ção do Campo Eletromagnético e Campo Gravítico, introdu-
zindo o conceito de forças nucleares fortes às forças que 
atuam a distâncias muito próximas no interior dos átomos, e 
forças nucleares fracas que atuam a grandes distâncias como 
as que separam os corpos celestes. A admiração que têm por 
todos os que os antecederam é evidente em todas as suas 
obras ao longo do tempo.

O futuro está ainda para lá dos 180º graus que o compasso 
abrange, mas o trabalho de Newton perdurará para sempre na 
História da Física, que depois dele passou a suportar-se na 
dedução teórica, recorrendo á sua ferramenta natural que é a 
Matemática.

Hoje podemos prever qual o resultado de experiências 
que só conseguiremos realizar quando dominarmos a tecno-
logia necessária.

Foi Newton que nos ajudou, muito, neste caminho.
Este espírito de dúvida sistemática, de respeito e admira-

ção pela obra dos que nos precederam, que conseguiram 
tanto com tão poucos recursos. Este espírito de humildade, 
tentando nunca ficar prisioneiro dos sentidos que, recorrente-
mente, nos enganam. Este espírito que nos obriga a valorizar 
o trabalho sério, desinteressado, quase missionário, não 
sucumbindo a gênios fabricados numa sociedade que se afir-
ma cada vez mais pelo ter e não pelo ser, que permite, até, 
comprar a genialidade.

É este o espírito que o verdadeiro Maçom terá que incar-
nar.

Nós somos o que sabemos, mas somos, sobretudo, a 
noção que fazemos da ignorância que temos. 

Isaac Newton M:. M:.
Fonte:http://rosacruzes.blogspot.com.br

O SIMBOLISMO MAÇÔNICO E O ESPÍRITO CIENTÍFICO

Isaac Newton
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As pessoas podem não acreditar na maioria das histórias 
que ouvem. É certo que isso tem uma razão de ser por-
que a inverdade e a fantasia são tônicas que se fazem 

presentes nos conteúdos de muitas delas. Mas esta que vou 
contar está, há muitos anos, guardada no diário de minha exis-
tência porque me levou a ter da vida um novo conceito e um 
novo sentido, pelo simples fato de ter sido eu um espectador a 
curta distância de dois de seus mais comoventes trechos. 

Sintetiza-se esta história num drama iniciado bem antes 
daquele inverno do longínquo ano de 1976, que jamais se apa-
gou em minha mente porque foi real e assim sendo, como é 
óbvio, nada teve de ensaio, de fantasia, mas se constituiu de 
uma cena verdadeira, algo atípico que se desdobrou por vários 
anos seguidos, porém, com um desfecho legal e muito feliz.

Naquela época, era meu costume ir para o trabalho sempre 
sozinho, no meu carro. Certo dia, antes que os primeiros raios 
de sol aparecessem, eu transitava rotinei-
ramente por uma via que dá acesso ao 
centro de uma grande cidade, onde morei 
e trabalhei durante algumas décadas. O 
trajeto que eu seguia indo para o trabalho 
era o mesmo de sempre e a hora também. 
Mas naquele dia de muito frio e de céu 
encoberto, a viagem foi um pouco diferen-
te para mim. 

Tudo parecia dentro da normalidade 
desde que saí de casa quando, a certa altu-
ra do caminho, o motor do carro começou 
a falhar e foi perdendo força, de sorte que, 
quanto mais eu pisava no acelerador, mais 
ele dava sinal de que iria mesmo se apagar. 
Ao perceber que o fato seria inevitável fui 
para a faixa lateral direita da pista de rola-
mento, andando cada vez mais devagar e 
quando já estava prestes a alcançar um dos 
vários viadutos daquela movimentada via 
o motor morreu de vez. 

Por alguns instantes fiquei estático 
sem saber o que fazer ou, por onde come-
çar. Levei as mãos ao rosto, debrucei-me 
sobre o volante e suspirei fundo.  Eu preci-
sava iniciar cedo o meu trabalho para 
cumprir tarefas inadiáveis, mas percebi 
que, naquele dia, mesmo que eu me valesse dos mais adequa-
dos expedientes para evitar demora, minha vontade ficaria 
prejudicada. Mesmo assim, tinha que agir rápido. 

Desci do carro, olhei para os lados à procura de um telefone 
público, entretanto nada avistei. Mas percebi que ali, a poucos 
metros à minha frente, encontrava-se um ancião acompanhado 
de um garoto. Eles se abrigavam sob o elevado do viaduto. Fui 
até lá em busca de informações a respeito de um aparelho tele-
fônico mais próximo, de onde eu pudesse me comunicar com 
alguma assistência técnica. Ao aproximar-me, vi que se tratava 
de moradores de rua, maltrapilhos, sujos, descalços. O garoto 
se encontrava envolto em um cobertor velho, rasgado, fétido e 
impregnado de densa camada de sujeira. O ancião, encolhido, 
tremia de frio. 

Cumprimentei-os e fui logo perguntando se sabiam de um 
telefone público ali por perto. O ancião, impassível, insensível, 
sequer olhou em minha direção. Tal não se deu com aquela 
criança que, solícita, postou-se à minha frente disposta a aju-
dar-me. E foi o que fez. Com o braço estendido na direção da 
outra via daquele viaduto, o garoto me fez ver que, lá em cima 
havia um posto de atendimento em frente a uma drogaria. 

Feito o contato com uma oficina mecânica de minha confi-
ança, voltei rapidamente para o local onde o carro se encontra-
va e ali, enquanto aguardava a chegada de um guincho, come-
cei a conversar com o menino. Foi naquele instante que ele, em 
poucas palavras, narrou-me o seu drama comovente, deixan-
do-me a par de como e quando tudo teve início até chegar ao 
ponto em que se encontravam.

 Falou-me da ascensão financeira de seu pai, um homem 
responsável, dedicado à família, comerciante que começou 
quase do nada e chegou ao auge dos sonhos fazendo fortuna.  

Depois de algumas décadas de esplendor financeiro e 
econômico, ele adoeceu, ficou muito esquecido e foi preciso 
que a minha mãe assumisse os negócios dele, disse o garoto. 

Daquela fase de muita fartura vivida pela família, o menino 
pouco se recordava, mas afirmou-me que a ruína começou 
quando sua mãe faleceu, e prosseguiu: 

- Desde aquele dia, meu pai que já estava ruim da cabeça, 
não foi mais o mesmo, e quando tudo acabou fomos morar na 
rua. Agora, para piorar ainda mais a minha situação, meu pai 

está doente e eu sei que ele vai morrer logo. Ele não reclama de 
nada, mas sei que algo de grave está afetando a saúde dele. Ele 
não era assim. De uns meses para cá parou de conversar, não 
reclama de nada, não pede comida e não se lembra nem do meu 
nome. Quando ele se for vou ficar sozinho, sem destino, vagan-
do por aí, sabendo o quanto será difícil para mim na luta pela 
minha sobrevivência, pela superação de todas as dificuldades 
que haverão de aparecer em meu caminho, mas eu tenho uma 
arma infalível, um trunfo nas mãos que ele próprio me repas-
sou. 

Seu Martim (como era o nome de seu pai) passou a viver 
desmotivado, pois, além de se encontrar doente, não conseguiu 
assimilar o profundo golpe que sofrera com a perda de sua 
esposa. Em sua companhia o único filho, Jeferson, pois não 
tinha outros parentes a não ser um irmão, em idade avançada, 
residente em outra cidade. 

Enquanto conversávamos, seu Martim permanecia a 
alguns metros de nós, calado, em pé, com o olhar perdido no 
horizonte, alheio e indiferente a tudo que se passava à sua vol-
ta. 

Aquela criança conduzia um pequeno embrulho em suas 
mãos e, segundo me disse, eram papéis importantes que não 
podiam perder-se, dentre eles um que seu pai guardava cuida-
dosamente enquanto tinha boa memória. 

Notando que fiquei curioso em saber que papel era aquele, 

o garoto despejou tudo no chão.  
- Veja: Certidão de casamento dos meus pais, minha certi-

dão de nascimento, certidão de óbito da mamãe, identidade do 
papai, identidade da mamãe e este embrulho aqui que ele não 
deixava ninguém ver o que tinha dentro. Agora, já sei que não é 
nada importante, só papéis. Papéis sem valor, eu acho, mas é o 
que vai restar para mim quando ele morrer. 

Entre os ditos papeis estava bem protegido um pedaço de 
folha de caderno onde havia algo escrito. Ele o exibiu a mim 
dizendo: 

- Leia! Este é bom! É o trunfo que eu tenho para vencer. 
Era um bilhete e nele seu pai escreveu: “Filho, um dia vou 

deixá-lo. Você ficará sozinho e se tornará adulto. Até lá terá que 
lutar para vencer, mas lute com lealdade e honestidade. Não se 
afaste do caminho do bem. Seja um homem justo e perfeito.”  

- Pode mostrar-me o resto? Indaguei-lhe. 
Balançando a cabeça positivamente, ele não hesitou e cui-

dou de desembrulhar aquilo que eu chamei de resto. Eram 
papéis expedidos pela maçonaria. Até então eu não era maçom 
e também não sabia para quê serviriam tais documentos, mas 
fui em frente analisando tudo. Um placet de iniciação (cópia), 
carteira de identificação maçônica, diploma, quitte placet etc..

Antes de verificar o que mais continha naquele pequeno 
embrulho, dei-me conta de que o guincho acabara de chegar 
para levar o meu carro. O tempo foi suficiente apenas para 
despedir-me do Jeferson e dizer-lhe que voltaria a revê-lo no 
dia seguinte. Eu pretendia levar o seu Martin a um pronto 
socorro. Dei-lhes alguns trocados e, em seguida, afastei-me 
preocupado com o destino daquele garoto de apenas treze anos 
de idade.

Nos dias seguintes, continuei passando pelo mesmo lugar à 
procura de um novo contato com o garoto, mas isto não foi 
mais possível. Ele não permaneceu lá, conforme havíamos 
combinado. Então, fiquei por entender: que destino teria 
tomado aquele garoto com o seu pai? Para mim, estariam 
perambulando pelas ruas daquela enorme cidade. Mas não foi 
isso o que aconteceu. Numa última tentativa no sentido de 
encontrá-los fui a um pequeno restaurante a poucos metros de 
distância daquele local e lá fiquei sabendo que, por causa do 
intenso frio, a saúde de seu Martim piorou bastante e desde 

então ninguém mais o viu por ali. Meses depois, descobri que 
ele fora socorrido e levado por uma viatura policial a um hospi-
tal onde veio a falecer. O menino, ao ficar só, foi entregue ao 
Poder Judiciário e de lá conduzido a um orfanato. 

Naquele mesmo ano, por questões de ordem financeira e 
familiar, decidi voltar ao meu Estado de origem de onde não 
mais saí e, desde então, mais quinze anos se passaram sem que 
eu soubesse de qualquer notícia do Jéferson, até que um dia, a 
convite de minha Loja mãe, retornei-me ao ninho antigo para 
matar a saudade, rever os irmãos e participar de uma sessão 
magna de iniciação. 

Aquele dia também foi marcante e inesquecível para mim. 
Todos os membros daquela Loja se preparavam para o início 
de uma sessão engalanada e eu não imaginava que algo de 
muito importante estaria tão próximo de acontecer. Os traba-
lhos tiveram início na hora marcada e, ao final do ritual, quan-
do os três neófitos se recompuseram em suas vestes, um rosto 
entre eles chamou-me a atenção. Seria aquele neófito de nome 
Jéferson o mesmo garoto que eu conheci há mais de quinze 
anos em situação tão deprimente? E quem poderia acreditar 
que um menino de rua, abandonado, sem pai e sem mãe, como 
eu o vi, pudesse chegar à maioridade sendo integrante da maço-
naria? A possibilidade existia, embora fossem mínimas as 
chances. 

A partir daquele instante, despertou-me forte curiosidade. 
Eu não pensava em outra coisa. Queria 
saber se ele era mesmo aquele garoto. Os 
momentos que se seguiram foram de acen-
tuada hesitação para mim até que decidi 
aproximar-me, cumprimentando-o e dan-
do-lhe votos de boas vindas.

No momento da modesta recepção que 
foi dada aos presentes em um salão ao lado 
da Loja, eu me dirigi novamente a ele, 
desta vez, para eliminar minhas dúvidas. 
Fiz-lhe algumas perguntas, às quais pron-
tamente respondeu-me:  

 - Sou daqui mesmo, da zona sul. 
E continuou: 
- Sou ex-interno de um orfanato de 

onde saí aos dezoito anos com o curso de 
técnico em eletrônica. Hoje exerço a pro-
fissão de advogado. Meu escritório fica a 
menos de um quilômetro daqui.

Bastaram estas respostas e eu não tive 
mais dúvidas. Aquele neófito era mesmo o 
garoto do viaduto! Foi quando rapidamen-
te lhe perguntei: 

- Você não se lembra de mim? Eu fui o 
dono daquele carro que há mais de quinze 
anos enguiçou lá no viaduto onde você se 
encontrava com seu pai! 

Ele fitou meu rosto, deu um passo para trás e disse-me, 
surpreso:

- Não acredito! 
Arrebatados por contagiante alegria, brindamos nosso 

encontro com momentos de rara felicidade. Permanecemos 
juntos até o final da recepção conversando sobre o que se 
passou comigo e com ele ao longo de tantos anos sem nenhum 
contato. 

Algum tempo depois, nosso encontro estava por terminar 
com alguns irmãos já se despedindo. Jéferson, percebendo que 
logo iríamos nos despedir também, pediu-me licença para ir 
rapidamente até ao seu carro e quando voltou trazia alguma 
coisa em uma de suas mãos.

Ao aproximar-se da mesa onde nos encontrávamos ele 
disse:

- Lembra-se disto? Estes conselhos deixados pelo meu pai 
foram o trunfo de que lhe falei naquele dia tão distante, a vanta-
gem que favoreceu minha vitória, lembra-se?  Veja!

Aquele pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo 
não me pareceu estranho. De fato, eu já o tinha visto e não tive 
dúvida de que, como a prever o futuro do filho, o senhor Martin 
o havia escrito encerrando-o com a expressão do seu mais forte 
desejo, o qual, pela imbatível força de vontade daquele jovem, 
acabava de ser consumado: “seja um homem justo e perfeito!”  

Instantes depois, nós nos despedimos, mas, desta vez, segu-
ros de que não nos perderíamos jamais. E assim se deu. Nosso 
contato nunca mais foi interrompido. 

Este é o relato de uma linda e inquestionável lição de vida, 
envolvendo um indefeso personagem que soube se resguardar 
diante de tantos desafios, superando-os pelos seus próprios 
méritos, mas tendo como escudo os conselhos de um pai que 
nem a morte conseguiu impedi-lo de fazer do filho um “homem 
justo e perfeito.”

                Anestor Porfírio da Silva
                M.I. e membro ativo da ARLS 

Adelino Ferreira Machado
                Or. de HIDROLÂNDIA – GOÁS

                Conselheiro do Grande Oriente do Brasil/Goiás
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Por  Ir\João Anatalino

O “Caminho de Santiago” na verdade são várias rotas 
de peregrinação religiosa que levam os místicos 
adeptos dessa prática iniciática à verdadeira jorna-

da mística por caminhos inóspitos e difíceis, até o santuário 
de São Tiago Maior, localizado na cidade espanhola de 
Compostela. São percursos percorridos a pé pelos peregri-
nos, numa tradição que já vem desde o século XI, quando, 
segundo dizem, os restos mortais desse discípulo de Jesus 
foram encontrados no local onde hoje se ergue a sua monu-
mental basílica. 

São caminhos que se espalham por toda a Europa e vão 
desembocar numa rota situada na costa nordeste da Espa-
nha. Portanto, não há apenas um “Caminho de Santiago”, 
mas vários, que começam em diversos países, como Portu-
gal, França e Inglaterra, e vão se entroncar na rota espanho-
la, que afinal termina em Compostela.

A tradição que se refere à esse santo diz que esse discí-
pulo, após a morte de Jesus, foi pregar o cristianismo na 
Espanha. A terra dos espanhóis era, nessa época uma pro-
víncia romana onde o paganismo estava muito entranhado. 
Dessa forma, São Tiago só conseguiu fazer nove discípu-
los na Espanha. Desiludido com os espanhóis ele voltou à 
Judéia onde continuou o seu apostolado. Na Judéia, onde 
seus companheiros cristãos estavam sofrendo terrível per-
seguição, além de fazer vários discípulos, ele converteu 
um sujeito chamado Hermógenes, o qual tinha fama de 
mago. Muita gente o procurava para resolver seus proble-
mas, de sorte que a sua conversão à doutrina cristã provo-
cou a ira dos habitantes da cidade onde ele vivia, pois a 
partir dai Hermógenes deixou de atender ao povo que se 
valia de suas artes. Perseguido pelos coléricos judeus que 
se viram privado do seu mago, São Tiago foi  denunciado 
às autoridades romanas. Preso e sentenciado à morte, ele 
foi decapitado. Seus discípulos, no entanto, tendo Hermó-
genes á frente, tomaram seus restos mortais e os transporta-
ram para a Espanha, mais precisamente para a região da 
Galícia, onde eles foram depositados numa gruta de pedra. 

Diz-se que  a pedra onde se situava a gruta amoleceu 
como cera e se tornou um sarcófago natural, onde os restos 

mortais do apóstolo foram envolvidos. Esse sarcófago foi 
levado por seus discípulos ao alto de uma colina, onde eles 
o enterraram, marcando o local com uma cruz. Logo come-
çaram as peregrinações a esse local, onde se dizia, milagres 
eram produzidos. As pessoas eram curadas de suas doenças 
físicas e morais, cegos recuperavam a visão, e todos aque-
les que procuravam a paz de espírito a encontrava naquele 
local. Logo foi construída ali uma grande catedral, e o local 
se transformou em um magnífico santuário, visitado pelos 
cristãos de todo o mundo.

A Lenda    
Abstraindo o fato de que São Tiago tenha realmente 

pregado na Espanha e que seus restos mortais repousem de 
fato sobre a colina onde se situa o imponente Santuário de 
Compostela, a verdade é que o Chamado “Caminho de 
Santiago” é hoje considerado muito mais um simbolismo 
ligado à tradições espirituais do que um costume fundado 
em um fato histórico. 

“Caminhos de Santiago”, era, nos primeiros séculos do 
cristianismo, a designação que os viajantes que vinham do 
norte da Europa em direção à costa da Espanha davam à 
Via Láctea. Essa constelação de estrelas que aponta na 
direção norte-sul, servia de orientação para todos os pere-
grinos que se metiam em viagens por mar e por terra. 

A Via Láctea, para os povos antigos, sempre foi um 
símbolo místico de grande significação. Era considerada 
uma espécie de estrada no céu. Segui-la era sinônimo de 
encontro do caminho procurado, fosse ele um caminho 
geográfico, natural, ou místico, de fundo espiritual. Os 
indígenas da América do Norte e os sacerdotes maias, incas 
e astecas viam nela o caminho das almas em sua peregrina-
ção pelo céu, em busca do seu destino final. Por isso ela era 
um símbolo de grande veneração entre a maioria dos povos 
antigos, que nela viam uma estrada mística, uma árvore 
celeste, uma serpente cósmica, um rio no céu, enfim, diver-
sos símbolismos, sempre conectados com aspectos místi-
cos. 

Não se encontrou, até hoje, nenhuma prova documental 
de que o apóstolo São Tiago tenha realmente estado na 
Espanha, ou que seus restos mortais repousem no solo da 

Basílica de Compostela. Bernard Rogers levanta a hipóte-
se de que a Lenda de São Tiago e a tradição de percorrer os 
“Caminhos de Santiago”, sejam, na verdade a expressão de 
uma crença mística que se origina na tradição alquímica. 
Percorrer os “Caminhos de Santiago”, para esse autor 
seria, de fato, uma metáfora do processo que um alquimista 
devia seguir para obter a Pedra Filosofal. Nesse sentido, 
toda a lenda possuiria um conteúdo metafórico que deve 
ser interpretado segundo a linguagem simbólica da alqui-
mia.[1]

No caso, São Tiago é a matéria prima do alquimista que 
“morre” em virtude de ter convertido o mago Hermógenes 
ao cristianismo. Hermógenes, como o próprio nome indica 
é aquele que é derivado de Hermes. Hermes é o símbolo do 
mercúrio filosófico, a essência da Pedra Filosofal. Levado 
para a Espanha(terra do sol, o fogo), os restos mortais do 
santo “derretem” a pedra onde é depositado. A transforma-
ção da pedra em cera, realizada pelos restos mortais do 
santo, realizada pelo mago Hermógenes, e depois a erec-
ção de uma catedral no local onde esses restos mortais 
foram encontrados representa a etapa final do sonho alquí-
mico, ou seja a obtenção da Pedra filosofal. Não é por outra 
razão que o local passou a denominar Compostela, pois 
esse nome significa “compos” ( o que obteve) e stela (estre-
la), ou seja, aquele que obteve a estrela, metáfora do alqui-
mista que conseguiu sintetizar o composto que resulta na 
Pedra Filosofal.

Segundo ainda uma variante da lenda, foi uma estrela, 
que pairando sobre o local onde estava a cruz, denunciou 
ao primeiro peregrino o lugar exato onde os restos mortais 
do santo estariam enterrados.Na tradição alquímica, tam-
bém é uma "estrela", que indica que o composto filosófico 
que resultará na Obra está foi finalmente sintetizado. 

O caráter iniciático da Lenda                                                
Hoje, percorrer os “Caminhos de Santiago” tem o senti-

do de uma jornada iniciática que é preciso fazer para se 
obter a iluminação espiritual. Místicos de todas as partes 
do mundo fazem essa jornada e confessam os benefícios 
espirituais que advém dessa fantástica aventura espiritu-
al.[2] Trata-se de uma jornada iniciática por excelência, 
onde o peregrino, ao longo do caminho, é submetido a mui-
tas provas de superação física e grandes desafios psíquicos, 
nos quais, tal qual uma experiência iniciática de profunda 
significação mística, ele encontra a sua iluminação. Dessa 
experiência ele sai transformado, como um iniciado nos 
Grandes Mistérios, ou análogamente, o crente que se con-
verte após uma profunda experiência espiritual.

Dizem que a igreja onde o corpo do apóstolo foi inuma-
do é um local onde a terra se comunica com o céu. Diziam o 
mesmo os iniciados nos Mistérios de Ísis e Osíris e os inici-
ados nos Mistérios de Elêusis, a respeito dos seus santuári-
os. Por isso, as analogias entre a tradição do “Caminho de 
Santiago” e as antigas iniciações são tão evidentes, bem 
como as alusões à Via Láctea. Todas essas metáforas são, 
no fundo, anseios da alma humana na procura de um cami-
nho que leve o seu espírito ao chamado “eixo do mundo”, 
onde ele encontra o equilíbrio consigo mesmo e efetua um 
religamento com o centro cósmico de onde emana toda a 
virtude. 

Essa também, como sabemos, é a função da iniciação 
maçônica, onde o neófito, ao realizá-la, encontra, ao final, a 
Luz que estava a procurar.  

________________________________________
[1] Descobrindo a Alquimia, Ed. Círculo do Livro, 

1988
[2] Como o escritor Paulo Coelho, que descreveu essa 

experiência na sua obra “Diário de um Mago”.
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Muito se tem escrito no meio maçônico sobre o papel 
protagonista da Maçonaria na Independência do 
Brasil. Desde o manifesto que resultou no Dia do 

Fico, a iniciação de D. Pedro I, ou mesmo sua proclamação 
como defensor perpétuo e imperador do Brasil .

Um dos pontos mais questionados na literatura maçônica 
brasileira sobre o tema está relacionado ao Dia do Maçom, 20 
de agosto, o qual será objeto deste estudo. Essa data entrou 
para o calendário oficial brasileiro como o Dia do Maçom por 
conta de proposta apresentada em 1957 na CMSB - Confede-
ração da Maçonaria Simbólica do Brasil , que congrega as 27 
Grandes Lojas Estaduais brasileiras, proposta que foi posteri-
ormente apresentada e aprovada no Congresso Nacional e 
promulgada pelo Presidente da República. Na época, vários 
municípios e estados já possuíam lei similar, e a Maçonaria 
brasileira em geral já comemorava seu dia em tal data.

A razão de a Maçonaria ter escolhido o dia 20 de agosto é 
por conta de Ata de reunião do então Grande Oriente Brazíli-
co, datada do 20º dia do 6º Mês da Verdadeira Luz. Nessa reu-
nião, presidida por Gonçalves Ledo, os maçons presentes 
teriam aprovado a Independência do Brasil, sobre a qual Dom 
Pedro seria informado e deveria aderir, tornando-se Impera-
dor, ou voltar para Portugal.

Porém, José Castellani defendeu em suas obras “Os 
Maçons e a Independência do Brasil”  e “Do Pó dos Arquivos” 
que o 20º dia do 6º mês da Verdadeira Luz não foi dia 20 de 
agosto de 1822, erro histórico esse atribuído ao Barão do Rio 
Branco. Castellani indica como data correta o dia 9 de setem-
bro, ou seja, posterior ao Grito de Independência.

Fato é que em 1822 houve uma reunião maçônica, presidi-
da por Gonçalves Ledo, na qual a Maçonaria posicionou-se a 
favor da Independência do Brasil. Qual foi o dia dessa reu-
nião? Teria sido antes de 7 de setembro, e esse ato teria influen-
ciado direta ou indiretamente a ação de D. Pedro, às margens 
do Rio Ipiranga? Ou teria sido depois de 7 de setembro, em 
nada influenciando o ato do Grito de Independência, em 
particular? A ata dessa histórica reunião apenas informa que 
foi no 20º dia do 6º mês do ano de 5.822.

Para desvendar esse mistério, faz-se necessário compreen-
der os calendários maçônicos adotados na época:

Um arcebispo anglicano irlandês, James Ussher, realizou 
uma série de cálculos no século XVII e determinou que, con-
forme a Bíblia, o mundo teve origem no ano de 4.004 a.C.. Seu 
cálculo dava até hora e data. Quase cem anos depois, James 
Anderson, acreditando que a Maçonaria deveria marcar os 
dias de forma própria, diferente dos calendários adotados e 
ligados a religiões, criou o primeiro Calendário Maçônico. O 2 
Calendário de Anderson arredondava a criação do mundo para 
4.000 a.C., então o ano maçônico passava a ser a soma do ano 
comum e 4.000 e era chamado de Anno Lucis. 

No caso da França, pioneira da Maçonaria latina, adotou-
se o sistema de anos de Anderson, com certo “plus”. No Rito 
Francês ou Moderno, o primeiro dia do ano foi tido como 1º de 
março e os meses passaram a ser contados pelo número ordinal 
7 . Assim, o dia 24 de junho de 1717 na Maçonaria passava a 
ser 24º dia do 4º mês de 5.717 da Verdadeira Luz. A Maçonaria 
francesa serviu de modelo quando do surgimento da Maçona-
ria em Portugal e no Brasil, as quais herdaram dela o nome 
Grande Oriente, além dos ritos, modelo de constituição e 
outras características. Considerando o calendário maçônico 
francês, o 20º dia do 6º mês de 5.822 é exatamente o dia 20 de 
agosto de 1822. Nesse caso, a CMSB estaria certa.

Mas na França também houve um costume de muitos Altos 
Corpos e até Lojas Simbólicas manterem o acréscimo de 4.000 
no ano, sugerido por Anderson, mas usarem os dias e meses 
conforme o calendário judaico. Isso se deveu à influência da 
cultura judaica nos rituais e ritos maçônicos, além da relevante 
presença de judeus na Maçonaria. Tal costume pode ser visto 
até hoje em muitas Obediências, em que o calendário judaico, 
inclusive com o uso dos nomes dos meses em hebraico (Nis-
san, Elul etc), é usado em certificados. Considerando esse 

calendário judaico-maçônico, o 20º dia do 6º mês de 5822 (ano 
maçônico) seria o dia 6 de setembro de 1822.

E há também o chamado no Brasil de Calendário Maçôni-
co Gregoriano, defendido por Castellani como o sistema utili-
zado nas primeiras atas maçônicas brasileiras, que fixa o 
Equinócio Vernal no dia 21 de março, o qual passa a ser o 1º dia 
do ano. Considerando esse calendário, o 20º dia do 6º mês de 
5822 seria o dia 9 de setembro de 1822.

A teoria de 9 de setembro, defendida por Castellani, em 
minha opinião esbarrava em algumas questões. O calendário 
com início em 21 de março é tido como um calendário histori-
camente adotado pelo Rito Adonhiramita, rito esse no qual a 
Loja “Comércio e Artes” teria trabalhado inicialmente e, por 
isso, defendido por Castellani. Porém, os registros indicam 
que em 1822 as três Lojas fundadoras do Grande Oriente do 
Brasil já trabalhavam no Rito Moderno, oficial no Grande 
Oriente da França e no Grande Oriente Lusitano, como o pró-
prio Castellani também evidenciou em sua obra “Fragmentos 
da Pedra Bruta” . Havia então certa contradição. Outro ponto 
interessante é que o Calendário com início em 21 de março foi 
abolido pelo Grande Oriente da França ainda em 12/10/1774, 
o que levava à conclusão de que o Grande Oriente Lusitano 
nunca chegou a adotá-lo. Se, em 1822, a França e Portugal não 
mais o utilizavam, o qual estava em desuso desde 1774, por 
que o Brasil o teria usado?

Considerando o formato utilizado ao datar a ata da referida 
reunião, minha conclusão inicial era de que se tratava do 
calendário maçônico usual da época nos países latinos, ou 
seja, a reunião teria mesmo ocorrido no dia 20 de agosto de 
1822, com tempo de sobra para que a notícia tenha corrido 
entre os líderes populares e intelectuais da época, a ponto de 
provavelmente influenciar José Bonifácio e Dona Leopoldina 
no teor de suas 3 cartas, que alcançaram D. Pedro no dia 7 de 
setembro de 1822, motivando-o a bradar o histórico Grito de 
Independência.

Até aí, cabia o justo questionamento sobre o tema. Porém, 
ao ter a oportunidade de realizar um estudo sobre a ata de fun-
dação do Grande Oriente Brasílico, transcrita na revista 
“Astréa”9 , na edição de Abril de 1928, verifiquei que a teoria 
de Castellani está correta. A ata registra a fundação do Grande 
Oriente Brasílico “aos 28 dias do 3º mez do anno da Verdadei-
ra Luz de 5.822”. Sabe-se que o Grande Oriente Brasílico foi 
fundado no dia 17 de Junho de 1822, próximo ao dia de São 
João Batista, como de costume. Um cálculo simples comprova 
o uso do Calendário Maçônico Gregoriano, conforme Castel-

lani defendia.
Por sinal, o mesmo número da “Astréa”10 traz outro docu-

mento maçônico curioso para a história da Maçonaria no Bra-
sil, que é a carta-denúncia do Grande Oriente Brasileiro, fun-
dado em 24 de Junho de 1831 e tendo como Grão-Mestre o 
Senador Vergueiro, contra o Grande Oriente Brasílico, reer-
guido em 23 de Novembro do mesmo ano. Entre as acusações, 
o Grande Oriente Brasileiro apontava como irregularidade no 
reerguimento do Grande Oriente Brasílico o fato ter sido reer-
guido com José Bonifácio como Grão-Mestre, tido na época 
como inimigo da Maçonaria por conta de, entre outras coisas, 
a criação do Apostolado, e não Dom Pedro I, o último Grão-
Mestre, ou seu sucessor legal. Entre as Lojas que apoiavam a 
denúncia, estava a “Comércio e Artes”, embrião do primeiro 
Grande Oriente Brasílico, e a Loja “Educação e Moral”, de 
Gonçalves Ledo. Mas isso é história para outra ocasião.

Enfim, voltando à participação maçônica na Independên-
cia do Brasil, fato é que, por conta da precariedade da comuni-
cação na época, que seguia literalmente “a cavalo”, enquanto 
os maçons cariocas defendiam a independência entre colunas, 
já havia passado dois dias do grito de independência de D. 
Pedro I. Porém, deve-se levar em consideração que, apesar da 
referida reunião não ter tido participação direta no ato de inde-
pendência em si, ela teve sua importância nos momentos 
seguintes, decisivos para o sucesso do Brasil como país inde-
pendente. Quando da chegada ao Rio, D. Pedro sabia que esta-
va assumindo um Brasil em que 90% da população era analfa-
beta, parte da elite intelectual era republicana, com rivalidade 
entre províncias, à beira da falência, sem exército, marinha, 
armas e munições. O apoio dos irmãos maçons, muitos com 
certa influência nas principais províncias, e num momento de 
tanta fragilidade política e de perigo iminente, foi, sem dúvida 
alguma, de suma importância para o novo Imperador.

Todavia, a participação maçônica nesse processo de inde-
pendência não ficou restrita ao Rio de Janeiro. Deve-se regis-
trar também que os maçons paulistanos foram os primeiros a 
aclamar publicamente o novo Imperador, ainda naquela noite 
de 7 de Setembro de 1822 , fato esse muitas vezes esquecido 
ou ignorado pela literatura maçônica. De qualquer forma, é 
importante ressaltar que a análise dos registros acerca da parti-
cipação maçônica na Independência do Brasil evidencia que 
tal participação “não foi apenas gloriosa, mas visceralmente 
humanizada, com suas grandezas, ousadias, fraquezas, contra-
dições, traições e violências”.Enfim, que bom que funcionou.

20 DE AGOSTO, A MAÇONARIA E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

 Kennyo Ismail 
Escritor e Palestrante

Seja um apoiador do jornal e blog “O Malhete” fazendo suas compras nos sites de nossos anunciantes. Clique no banner abaixo.
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Terminadas as férias encontrei-me num dilema sobre 
qual seria o primeiro texto para retomar as mensagens 
que envio aos que me honram com suas leituras. Eu 

havia separado uma meia dúzia de artigos..., mas permane-
cia a dúvida.

De repente, recebi um trabalho que o Irmão Valdemar 
Sansão apresentou no 2.º Encontro Paulista de Escritores 
Maçons, intitulado "Escrever Para Quem?". A reflexão do 
Irmão Valdemar trouxe subsídios para meus questiona-
mentos: escrever o quê? escrever porquê? Como escre-
ver? e... escrever para quem?

Sei que não é fácil elaborar um texto investigativo com 
padrões de qualidade e fundamentado na pura essência do 
pensamento maçônico. Também não é fácil, se quisermos 
fazer coisa séria, apresentar uma palestra ou ministrar uma 
instrução.

Vivemos tempos de urgências maçônicas.
Parto do princípio de que a Maçonaria não impõe limi-

tes à investigação da verdade. A rigor, se todos os maçons 
estudassem e, principalmente, se houvesse bons instruto-
res, não haveria tanta necessidade de outras literaturas. Os 
rituais e as instruções dos Graus fariam germinar na inteli-
gência do iniciado a compreensão correta do que é Maço-
naria.  Mas entre nós ocorre que muitos vieram para a 
Ordem por motivos opostos ao ideal maçônico. Acrescento 
a tudo isso um fato que ninguém pode negar: em todos os 
segmentos da Ordem há uma espectativa de mudança, 
certo grau de descontentamento, de inquietação e mesmo 
decepção ‒ não com a Maçonaria propriamente dita, mas 
com as condições e disposições correntes.

Apesar dos esforços empreendidos pelos poucos idea-
listas, nossa Ordem não tem desempenhado a função que 
dela espera a sociedade. E volto a dizer: só temos nos dedi-
cado a causas de consenso, pois não nos preparamos para, 
fora do conforto das Lojas e dos ágapes, apresentarmos à 
coletividade um amplo projeto de reeducação humana e de 
transformação das relações entre o Estado e o indivíduo ‒ 
situação crítica e emergência do Século XXI; urgência da 
Maçonaria. Deixamos passar o Século XX e já se foram 
quinze anos do Século XXI embalados nos mesmos discur-
sos e avaliações equivocadas sobre nosso tímido papel 
diante das causas sociais.

Numa cultura imbecilizante como a atual ‒ fundamen-
tada em programas de televisão, aplicativos de celulares e 
nos inferninhos do facebook ‒ os estudos recomendados 
pelas escolas ou pela Maçonaria são substituídos por 
espertezas de uns ou pela politicagem malandra de outros.

Assim, grande parte do que se escreve e daquilo que é  
ensinado ou praticado na Maçonaria brasileira tem inten-
ções e olhos voltados para a perpetuação de feudos particu-
lares e para o embelezamento dos perfumados umbigos 
dos que têm voz de mando ou controle da cultura e erudi-
ção maçônicas.

Por isso, pensei mesmo em parar de escrever "sobre 
Maçonaria", o que ‒ com certeza ‒ deixaria muitos gente 
aliviada. Mas reconsiderei esta hipótese, uma vez que há 
bons estudiosos em todas as Lojas, bons textos que circu-
lam mesmo na internet e boa literatura nas edições públi-
cas. Persiste também a necessidade de os maçons saberem 
falar sobre Maçonaria e terem argumentos em defesa da 
Ordem quando ela for injustamente atacada pela intolerân-
cia dos ignorantes. A boa literatura existente cumpre esse 
papel assim como a boa instrução ministrada de forma 
impessoal, evitando-se meias-verdades e argumentos des-
providos de lógica interna ou coerência textual.

Os ensinamentos maçônicos não podem ser maquina-
dos ou extraídos de cabeças mal familiarizadas com o mile-
nar pensamento iniciático. "Ouvir dizer" não é o mesmo 
que saber. As aparentes boas performances frequentemen-
te exibidas não se fundamentam em  pesquisa séria. Valem 
só pela boa vontade... São pastiches (imitações melosas de 
fragmentos de outras especialidades) que vêem à luz com a 
roupagem de conhecimento. E por serem "mais fáceis" e 
digeríveis, lançam sombras lúgubres sobre o material que 
os bons pesquisadores se esforçam por produzir.

O vício de copiar e colar ‒ copy+paste ‒ começa nas 
"peças de arquitetura" destinadas ao 'aumento de salário'. 

Depois que surgiram a internet, o google e a enciclopédia 
livre wikipedia, a maioria dessas formosuras são 
Ctrl+C/Ctrl+V de erros perpetrados pelos aventureiros da 
internet. Um site copia outro e ‒ que os deuses nos acu-
dam! ‒ em pouco tempo acabaram "criando doutrina".

Com a Lógica − estudo recomendado pela Maçonaria (e 
não direi em que Grau...) − temos maiores probabilidades 
de diferenciar o pensamento correto do falso. A Maçonaria 
não ensina a matéria da Lógica, mas assinala e aconselha 
nas instruções; cabe ao maçom compenetrado e sério pro-
curar noutras literaturas o complemento dessas instruções.

Quem estudou Lógica Menor (segunda parte do Trivi-
um, disciplina que estabelece a forma correta das opera-
ções intelectuais) sabe que nosso pensamento trai nós mes-
mos, daí a advertência dos sábios maçons do passado:

"Se fores dissimulado, serás descoberto".
Exemplos didáticos bastante simples de raciocínios que 

tornam invisível ou pouco perceptíveis sentimentos e 
intenções são os sofismas. Por exemplo:

"Todos os homens são vertebrados; eu sou vertebrado, 
logo sou homem."

"Todos os homens são vertebrados; meu cão é verte-
brado, logo meu cão é homem."

Vocês poderão dizer que estes exemplos são tolos, 
meros simplismos. Mas não os inventei; estão no Curso de 
Filosofia de Huisman e Vergez. O estudo da Lógica parte 
do simples para o complexo. No primeiro caso, a premissa 
maior (... todos os homens são vertebrados), apesar de 
verdadeira não é o que me torna um homem; um bode é 
vertebrado sem ser homem. No segundo caso, as premissas 
maior e menor são verdadeiras, mas a conclusão é falsa.

Os sofistas utilizam a habilidade retórica no intuito de 
defender argumentos inconsistentes. São os dissimulados: 
manejam premissas para enganarem os desatentos. Exis-
tem pessoas que nasceram para isso ‒ uma espécie de 
"dom" infernal ‒, e foi contra eles que Sócrates se insurgiu.

Outro exemplo de embromação é o discurso vazio que 
enche o tempo (e os Templos!); fatigam os ouvintes e 
entram pelo "avançado da hora" apesar de não significarem 
patavina. Observem a tabela anexada no rodapé desta men-
sagem; é uma das astúcias usadas no passado e agora vul-
garizada na internet com o nome de "tabela dos discursos":

Se escolhermos, ao acaso, uma combinação de linhas e 
colunas ‒ por exemplo: A1 / C2 / F3 / H4, teremos o 
seguinte discurso:

"Caros colegas, a atual estrutura de organização faci-
lita a definição dos índices pretendidos."

Mas se optarmos por D1 / G2 / J3 / B4, o resultado será 
outro:

"Do mesmo modo, a consolidação das estruturas exige 
precisão e definição das nossas metas financeiras e admi-
nistrativas."

Os matemáticos afirmam que essa tabelinha pode gerar 
261.780 tipos de combinações. Divirtam-se com esse 
joguinho, escolhendo outras arranjos e obterão novos dis-

cursos ou textos maravilhosos que deixarão seus pares 
encantados e... "bateria de alegria" neles! Muita gente boa 
que circula por aí usa técnicas parecidas com essa ‒ falar 
muito sem dizer nada.

Entenderam agora porque os estudiosos são postos de 
lado nas diversas instâncias do poder?

Ao nos tornarmos maçons, deparamo-nos com símbo-
los alusivos à realidade do dever. Em primeiríssimo lugar, 
o compromisso de mudarmos as tendências que ofuscam 
nossa razão: tumultos, paixões e ódios que caracterizam o 
homem vicioso. Paralelamente a isso, precisamos reco-
nhecer que a Maçonaria não é um hospital nem um refor-
matório para mentes frágeis e homens não realizados soci-
almente. O maçom tem que exercer uma profissão que lhe 
assegure plena subsistência e independência para cumprir 
seu papel social; tem que estar inserido numa família que 
referencie sua experiência como cidadão. Do contrário, ele 
permaneceria escravo e não um homem livre. Em segundo 
lugar há o dever de nos opormos à hipocrisia, deixar à vista 
os traiçoeiros e os desonestos. Eles estão por toda parte e 
sabemos que "a estes não se combate sem perigos". A 
Maçonaria nos dá o exemplo de João Batista, friamente 
decapitado para satisfação de caprichos vingativos e por 
ter proclamado publicamente as faltas e os erros cometidos 
pelos ricos e poderosos.

Só voltaremos a construir algo nestes tempos cujos 
valores éticos e morais foram pervertidos, quando sacrifi-
carmos nossos interesses pessoais e ambições pelos supre-
mos ideais que prometemos defender ‒ mesmo que isso 
nos custe a perseguição e os descasos  das arbitrariedades 
dos grandes.

 Fora disso, permaneceremos falando de democracia e, 
na prática, exercendo monarquias absolutistas asseguradas 
por benesses de feudos particulares e uma extensa e dis-
pendiosa corte de Viscondes, Marqueses, Condes, Barões, 
Arquiduques, Duques, Príncipes Infantes e Vice-Reis.

Jean Jacques Rousseau foi certeiro e explícito:
"... se tivessem adotado os verdadeiros princípios, 

todas as dificuldades seriam superadas e eles se teriam 
mostrado sempre consequentes; mas, nesse caso, teriam 
dito a verdade e enaltecido unicamente o povo. Ora, a 
verdade não conduz à fortuna, e o povo não concede emba-
ixadas, nem cátedras, nem pensões." (Do Contrato Social, 
Livro II).

Contudo, fico esperançoso noutros aspectos: nossa 
Maçonaria é constituída em sua expressiva maior parte de 
pessoas capazes, dignas, reflexivas e propensas às mudan-
ças. Só lhes falta, devido à fragilidade das lideranças, moti-
vação para agir e começarem a retomada de nossos objeti-
vos. Vejo também, com bom ânimo, a auto-avaliação que 
os escritores maçônicos estão fazendo de suas obras.

A caneta é mais poderosa do que a espada.

*O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mestre e 
fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor Coro-
na�, Pedro Campos de Miranda”, jurisdicionada à Gran-
de Loja Maçônica de Minas Gerais.

*Ir\ José Maurício Guimarães

Or\ de Belo Horizonte-MG
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Por Craig Gavin - Tradução José Filardo
Fonte: Bibliot3ca

O Grau de Marca é uma das ordens mais bem sucedi-
das 'além do Craft, ou Simbolismo'. Na Inglaterra e 
País de Gales, ela é considerada um grau comple-

tamente separado, devido ao confuso compromisso que 
criou a Grande Loja Unida da Inglaterra em 1813, e que, 
na verdade, alienou todos os graus fora do Craft, com exce-
ção do Arco Real. No resto do mundo, ele retém a ligação 
tradicional com os Antigos, na medida em que faz parte de 
uma estrutura dentro da Maçonaria em geral. Este é certa-
mente o caso na Escócia (onde é administrada por Grande 
Capítulo), Irlanda; e nos EUA (onde é administrado den-
tro do grupo do Arco Real) ele é parte integrante do rito de 
York.

Foi Dunckerley?
Há evidências documentais de que maçons 'fizeram 

sua marca' na Escócia, já em 1599; mas não há nenhuma 
evidência de um ritual ligado a ele. Parece mais provável 
que alguns maçons somente receberam uma marca na 
iniciação.

Na Inglaterra, a mais antiga menção é quase certamen-
te aquela no Capítulo do Real Arco da Amizade, em Port-
smouth, em 1769, quando Thomas Dunckerley iniciou 
alguns irmãos como Maçons da Marca e Mestres da Mar-
ca, cada um deles recebendo ou escolhendo uma marca. 
Em 1777, John Knight (dos Modernos, mas trabalhando 
em uma estrutura Antiga) a estava documentando em um 
rito em que se lia: Aprendiz, Companheiro, Homem da 
Marca ou Contramestre de Companheiros, Mestre Pedrei-
ro, Mestre de Marca, etc. A partir de então, logo houve 
registros do funcionamento do grau em lojas e capítulos 
em Inglaterra, Escócia e Irlanda.

De onde Dunckerley obteve seu ritual? Não sabemos. 
Vários historiadores maçônicos, incluindo Yasha Beresi-
ner sugeriram a possibilidade de que ele realmente foi 
inventado por Dunckerley; uma teoria que certamente se 
encaixa em todos os fatos conhecidos.

Enquanto a Grande Loja primaz (1717) insistia, duran-
te mais ou menos 70 anos, que a “pura” Maçonaria consis-
tia de apenas três graus (e que não incluía o Arco Real – 
veja 'Uma História Maçônica Pragmática' na edição de 
dezembro 1998) , os Antigos o incorporam em sua estrutu-
ra de graus. Na verdade, ele estava tão integrado que atas 
de muitas lojas Antigas mostravam que ele era conferido 
entre os graus de Companheiro e Mestre Maçom, confor-
me acima.

Apesar dos protestos da Grande Loja primaz (Moder-
nos), muitas de suas lojas trabalhavam nos graus Antigos 
– especialmente a Marca. Tanto é assim que para evitar 

essa prática, a Grande Loja primaz criou o Grande Capítu-
lo, de modo que as lojas pudessem realizar novos graus 
sem os trabalhar em loja dos graus simbólicos.

Após a união das duas Grandes Lojas em 1813, a posi-
ção da Marca ficou difícil, porque a nova GLUI tentou 
ignorar todos os outros graus, com exceção do Arco Real. 
No entanto, agora, a Marca era uma parte integrante da 
Maçonaria na Escócia, Irlanda e EUA. Ele ainda estava 
sendo trabalhado em algumas lojas Inglesas, mas com 
dificuldade crescente.

Uma Carta Constitutiva Ilegal
Em 1851, seis companheiros do Capítulo do Arco Real 

Bon Accord de Aberdeen, que residiam em Londres obti-
veram de seu capítulo uma carta constitutiva autorizando-
os a se reunir em Londres como Loja de Marca. Natural-
mente, o Bon Accord Aberdeen não tinha poder para emi-
tir tal documento. Ele foi repreendido pelo Grande Capí-
tulo da Escócia e suspenso em 1855; mas se ofendeu por 
ter sido severamente criticado, e nunca se preocupou em 
se reunir novamente.

Mas, a esta altura, a Loja de Marca Bon Accord de Lon-
dres tinha promovido vários irmãos ingleses notáveis, 
incluindo Lord Leigh, Grão-Mestre Provincial para War-
wickshire (1852-1905), que foi instalado como Mestre da 
Loja em 1855. E como eles não estavam mais sob a juris-
dição escocesa, permaneceram trabalhando.

Em março de 1856 foi feita uma tentativa para trazer o 
grau de Marca sob a asa da GLUI como uma “adição gra-
ciosa ao grau de Companheiro”. Uma resolução foi colo-
cada: 'Que o Grau de Maçom da Marca não está em desa-
cordo com o Simbolismo (Craft), e que ele deve ser adici-
onado ao mesmo, sob regulamentação adequada'. Isto foi 
geralmente aprovado. Certamente não havia argumentos 
contra. No entanto, na Comunicação Trimestral seguinte, 
em junho, a moção foi rejeitada.

Aparentemente, os rapazes da Bon Accord e em outras 
lojas estavam prontos para essa eventualidade, porque em 
23 de Junho de 1856, uma Grande Loja de Mestres 
Maçons de Marca foi criada com Lord Leigh como o pri-
meiro Grão-Mestre.

Uma das primeiras ações da nova Grande Loja foi a 
emissão de um Mandado de Confirmação para a Loja Bon 
Accord de Londres sem número e “TI” ou status de tem-
pos imemoriais -que ela mantém até hoje.

A Marca Hoje
O grau de Marca ocorre em e ao redor do Templo do 

Rei Salomão durante a sua construção; ele é a única ordem 
maçónica, com exceção dos Operativos – a lidar com o 
trabalho real de pedreiro. Durante o grau, o candidato tem 
a sua marca (que ele pode escolher sozinho, ou selecionar 
entre várias que lhe são apresentadas) aprovada, e isso 

acabará por ser eventualmente gravado na Grande Loja e 
escrito em seu Certificado de Grande Loja. Ele também 
receberá um sinal de Marca. Um candidato precisa 
somente ser Mestre Maçom.

Nos EUA, no Rito de York, o grau de Marca acontece 
dentro de um capítulo do Real Arco; ele é o primeiro de 
quatro graus, culminando com o Santo Arco Real. Na 
Escócia, o grau pode ser trabalhado em lojas simbólicas, 
ou ele pode ser tomado em uma Loja de Marca dentro de 
um capítulo do Arco Real -ninguém pode chegar ao Arco 
Real sem ter passado pela Marca. Isto está de acordo com 
o funcionamento dos Antigos; um procedimento destruí-
do na Inglaterra com a União de 1813. Na Irlanda, a Marca 
deve ser tomada em um capítulo do Arco Real, e é um pré-
requisito para a exaltação.

A Marca também abrange o grau de de Arco Real Mari-
nho – que abordaremos em outra ocasião.

Publicado na Revista Square 
vol 25, setembro 1999

Muitas das janelas no Mark Masons’Hall são adornadas
com exemplos de vitrais de escudos de lojas e provincias.

Esta é uma seleção representativa.
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A
ntônio Francisco Cândido, popularmente conhecido por 
Toninho, nasceu em Pouso Alegre, Minas Gerais, no dia 
23 de Julho de 1968. É filho único e órfão de pai e mãe. 

Começou a trabalhar cedo, precisamente aos oito anos de idade 
como engraxate, profissão que deixou aos quinze anos, quando 
foi trabalhar na zona rural nas lavouras de batata, que é um dos 
alicerces da economia de Congonhal, cidade onde mora. Em 
1999 prestou concurso para Funcionário Público Municipal na 
cidade de Pouso Alegre, exercendo a função de coletor de lixo 
por um determinado período, até que em 2001 encontrando-se de 
férias sofreu um acidente, ficando devido ao mesmo inapto para 
a função. Daí por diante trabalhou como capinador de rua, gari, 
auxiliar de serviços e em 2005 já com alguns trabalhos escritos 
para o Jornal Diário do Sapucaí (atualmente Jornal Diário), foi 
convidado para trabalhar no Teatro Municipal, onde se encontra 
até hoje. 

Desde que foi trabalhar no Teatro Municipal, Toninho não só 
encontrou o espaço ideal para os seus trabalhos, como também 
fê-los crescer satisfatoriamente participando de concursos poéti-
cos por todo o país e exterior, como aumentou suas amizades, 
devido estar em contato com pessoas ligadas à arte nos mais 
variados setores. Notoriamente, tendo seu círculo de amizades 
crescido, o escritor e poeta ser já reconhecido em muitos locais, 
cidades e estados, não perdeu a humildade, a simplicidade e a 
seriedade, fatores que sempre marcaram sua vida e seus traba-
lhos. Toninho já escreveu até o momento 450 crônicas e 400 
poesias e já foi premiado em nove estados da federação: Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraíba, Bahia, Sergipe e Distrito Federal. Uma de suas 
poesias que se chama “UM MINUTO”, foi traduzida para o espa-
nhol. O poeta já participou de 30 antologias. Dentre suas premia-
ções poéticas e literárias podemos destacar: 4º Lugar no “I Con-
curso Internacionalizando O Jovem Escritor” em Vespasiano, 
Belo Horizonte, MG, com a poesia “Um Minuto”, 2006. 4º 
Lugar no “II Concurso de Poesias Zumbi dos Palmares” em 
Pouso Alegre, MG, com a poesia “Escravo”, 2009. 7º Lugar no 
VII Concurso virArte de Poesias em Santa Maria, RS, com a 
poesia “Muralhas da Solidão, 2010. 28º Lugar no Prêmio SESC 
de Poesia Carlos Drummond de Andrade no Distrito Federal, 
com a poesia “Viola, 2007. Menção Honrosa no III Concurso de 

Poesias Permanente de Poesias do Semi-árido do Nordeste Bra-
sileiro na Paraíba, com a poesia “Buquê de Flores”, em 2008. 
Menção Honrosa no IV Concurso Nacional Permanente de Poe-

sias do Semi-árido do Nordeste Brasileiro na Paraíba, com a 
poesia “Minutos”, 2009. 3º Lugar no Concurso ALPAS - XXI 
Associação Artística e Literária, “A Palavra do Século XXI”, em 
Cruz Alta, RS com a crônica “O Entusiasmo Pela Vida”, 2010. 
Dentre as homenagens, o escritor e poeta foi agraciado com o 
Certificado Talento Literário pela Câmara de Vereadores da 
cidade de Congonhal em 2004. Agraciado com a Medalha Zumbi 
dos Palmares pela Arnepa (Associação da Raça Negra de Pouso 
Alegre), MG, em 2009. Medalha Cruz Acadêmica pela Acade-
mia de Letras de Iguaba Grande, RJ, em 2010. Premiado com o 
troféu Zumbi dos Palmares pela Arnepa (Associação da Raça 
Negra de Pouso Alegre), MG, em 2010. Ordem do Mérito Cultu-
ral pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, MG, em 2010. 
Medalha Ordem do Mérito Cultural Belas Artes pela AFBA 
(Associação Fluminense de Belas Artes), Niterói, RJ, 2011. 
Moção de Aplauso pela Câmara Municipal de Pouso Alegre, 
MG, 2011. Cavaleiro Comendador de Justiça e Comenda Prínci-
pe da Paz, pela Soberana Ordem Equestre Príncipe da Paz, RJ, 
2011. Medalha de “Mérito São João Apóstolo”, Araraquara, SP, 
2012. Medalha Magnum Opus, pela Academia Alquimista das 
Letras, Sorocaba, SP, 2012. Medalha de Honra ao Mérito com a 
Poesia Maçonaria, Aracaju, Sergipe, 2014. Antônio Francisco 
Cândido é Membro Titular da Sociedade Mineira dos Poetas 
Vivos e Afins, Caxambu, Minas Gerais, 2009. Membro Corres-
pondente da A.C.L.A.C. (Academia Cabista de Letras, Artes e 
Ciências de Arraial do Cabo), RJ. Setembro de 2009. Membro 
Correspondente da CACL. (Academia de Letras de Marataízes e 
do Espírito Santo). Julho de 2012. Membro Honorário da 
A.C.L.A.C. (Academia Cabista de Letras, Artes e Ciências de 
Arraial do Cabo), RJ. Maio de 2013. Membro Honorário da Aca-
demia de Letras e Artes da Região dos Lagos (ALEART), Cabo 
Frio, Rio de Janeiro, 2013. Membro Acadêmico Correspondente 
da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, ALPAS 
21, A PALAVRA DO SÉCULO 21, Cruz Alta, Rio Grande do 
Sul, 2015.

Abaixo, dois poemas de autoria de
 Antônio Francisco Cândido

dedicados à Maçonaria 

Ser maçom é crer em Deus como criador de todas as coisas,
É deitar com a consciência tranquila e acordar com o senso do dever 
cumprido,
É buscar sempre a humildade, a verdade, a justiça e o bem comum...
É trabalhar acreditando sempre em bons êxitos, mesmo ante os percalços que 
a vida proporciona,

Ser maçom é promover a cultura, a educação e o entrelaçamento entre os 
povos,
É lapidar a pedra bruta que existe em cada ser humano com o propósito do 
bem, da verdade e acima de tudo da caridade,
É ver em cada irmão um filho de Deus e emissor do bem, da fraternidade e 
da espiritualidade,
É acreditar que tudo posso naquele que me fortalece,
É saber quando é querido e respeitado e o momento em que o dever o chama,

Ser maçom é amar a pátria, a família, os irmãos e, sobretudo, a Deus,
É ser humilde, sensato, honesto e sensível,
É ver a natureza como fonte dos mistérios insondáveis de Deus,
Ser maçom é nunca desistir dos propósitos buscados,
É ser batalhador altivo e persistente, mesmo que tudo conspire na direção 
oposta,
É acreditar que depois da tempestade sempre vem a bonança,
Ser maçom é dedicar-se a promoção do equilíbrio, do senso crítico e 
liberdade visando o bem da família, da pátria amada e do mundo,
É buscar corrigir os erros e manter-se sensato perante a vida e ser sereno ao 
defrontar-se com a morte,
É ser amigo de todos, guardando os princípios da sinceridade, da discrição e 
da moderação,

Ser maçom é um privilégio para poucos e uma honra para todos que trilham 
o caminho do Grande Arquiteto do Universo. 

Geral

ANTÔNIO FRANCISCO CÂNDIDO , UM POETA MAÇÔNICO

Sociedade benemérita e filantrópica,
Por todo o mundo espalhada.
Homens livres e de bons costumes,
E as diversidades religiosas respeitadas.

Da acácia amarela, a liberdade...
O ouro que a todos inflama!
... Homens sensatos, honestos e caridosos...
Mantém viva tão bela e formosa chama.

Sua história é marcada por calúnias e difamações.
Partindo de muitos que não a compreenderam!
Desconhecem irmãos que o sangue derramaram,
E países que sua independência por ela estabeleceram.

O esquadro e o compasso dos homens e pedreiros livres,
E o “Olho”, que tudo vê.
Para muitos um símbolo decorativo,
Mas “Ele”, nunca se esquece de você.

Foi combatida, ultrajada e difamada,
Em sua busca pela igualdade, a liberdade e a fraternidade.
Passou-se o pesadelo, pairando um novo alvorecer...
Trilhando caminhos rumo à posteridade.

MAÇONARIA SER MAÇOM

Seja um apoiador do jornal e blog “O Malhete” fazendo suas compras nos sites de nossos anunciantes. Clique no banner abaixo.

http://www.americanas.com.br/?opn=ZBDZJKCR&utm_source=Lomadee&epar=4AD7-0B94-6391&loja=02
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ATENDENDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

A
 ideia de uma Administração Pública basea-
da na tradição, na rigorosidade formal, numa 
ordem burocrática pesada, está se tornando 

modelo ultrapassado e nada eficiente. Daí a neces-
sidade de um modelo gerencial na gestão adminis-
trativa, capaz de realizar a função pública de forma 
eficiente, moderna, acompanhando a evolução 
econômica e financeira da sociedade, sem deixar 
de lado os princípios legais e éticos que orientam a 
Administração Pública.

A Administração Pública, direta e indireta, não 
possui autonomia para celebrar contratos como 
adquirir, vender, ceder, locar ou contratar obras ou 
serviços, pois esta não trabalha com recursos pró-
prios ou disponíveis, mas sim com recursos públi-
cos. Desta forma, a Administração deverá prestar 
contas e observar uma série de princípios e proce-
dimentos previstos em lei. A Constituição de 1988, 
art. 37, inc. XXI, criou bases, nas quais mais tarde, 
em 21 de junho de 1993, assentou-se a Lei Federal 
nº 8.666, que instituiu o Estatuto das Licitações e 
Contratos Administrativos. Esta estabelece critéri-
os objetivos de seleção das propostas de contrata-
ção mais vantajosas para o interesse público.

Como todo sistema jurídico, o instituto das lici-
tações também tem seus princípios, tais como: O 
princípio da legalidade baseada estritamente no 
que dispõe a lei específica, da isonomia entre as 
partes licitantes, da competitividade que garante a 
livre participação dos interessados que cumpram 
as condições necessárias para a contratação públi-
ca, da impessoalidade para evitar a preferência por 
alguma empresa e/ou pessoa, da publicidade, que 
visa tornar a futura licitação conhecida de todos os 
interessados e o princípio da economicidade auxi-
liando a aplicação dos recursos públicos com zelo 
e eficiência.

A modalidade de licitação define o rito, ou seja, 
a sequência de etapas que deverão ser seguidas 

pela licitação até a obtenção do seu fim: a seleção 
da proposta mais vantajosa. A propósito, na Lei n° 
8.666/93, em seu artigo 22, foram previstas cinco 
modalidades: convite, tomada de preços, concor-
rência, leilão e concurso. Os tipos de licitação 
estão previstos no artigo 45, quais sejam: a de 
menor preço, a de melhor técnica, a de técnica e 
preço e a de maior lance ou oferta. Por sua vez, a 
modalidade pregão, está regulada, atualmente, 
pela Lei n° 10.520/2002. Outro conceito importan-
te é o de fator de julgamento. Um critério de julga-
mento, quando a licitação não for do tipo "menor 
preço", pode envolver uma combinação específica 
de fatores de julgamento. Deve-se ressaltar que os 
fatores de julgamento constituem importantes ele-
mentos com vistas a reduzir o subjetivismo na ava-
liação das propostas. Tal subjetivismo aparece 
com maior intensidade, nas licitações do tipo téc-
nica e técnica e preço.

A Lei 8.666/93 veio dizer ao Gestor Público as 
“regras” que devem conter um edital de licitação. 
Desta feita, não pode o Administrador, seja do 
âmbito Federal, Estadual ou Municipal inovar ou 
fazer exigências que irão restringir o número de 
empresas licitantes.

Infelizmente ainda existem casos de fraude em 
certames licitatórios, conforme têm demonstrado 
os veículos de comunicações, porém, a própria Lei 
8.666/93 em seus artigos 89 a 99 prevê a punição 
para este tipo de crime. Outro fator de relevância 
que deve ser revisto são as contratações de Presi-

dentes de C.P.L. (Comissão Permanente de Licita-
ção) e de Assessor Jurídico da C.P.L.. Muitos são 
os casos em que os Gestores Públicos nomeiam 
Presidente de C.P.L. e Assessor Jurídico de C.P.L. 
que não têm conhecimento da Lei 8.666/93. Tais 
contratações são altamente nocivas à Administra-
ção Pública e aos Munícipes. E posteriormente, 
são também prejudiciais ao próprio Gestor, pois, 
este, responde pelos atos ilegais que a sua C.P.L. 
(Comissão Permanente de Licitação) praticou, o 
que pode levá-lo a ficar inelegível, além de outras 
sanções.

Como advogado especializado em Licitações e 
Contratos Públicos, entendo que está havendo um 
amadurecimento por parte dos Gestores no 
momento de constituir suas C.P.L.s.. Percebo que a 
Lei 8.666/93 (LEI DAS LICITAÇÕES) juntamen-
te com a Lei 8.429/92 (LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA), têm sido ferramentas 
repressoras que inibem a fraude em certames lici-
tatórios, evitando assim a corrupção. Acredito que 
em um futuro próximo nosso País poderá gozar de 
certames licitatórios altamente transparentes e a 
população poderá usufruir de importantes obras e 
serviços públicos essenciais.

(*) Texto do Ir.’.GERALDO RIBEIRO DA COSTA JR.
M M - ARLS “Cavaleiros da Justiça” - Or.’. de Vitória - 

GOB-ES.

*Ir\Geraldo Ribeiro da Costa Jr 
Advogado

ARLS Cavaleiros da Justiça
Or\ de Vitória - ES

LICITAÇÃO PÚBLICA

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2015/08/ribeirc3a3o1.pdf
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C
omemorando 42 anos de fundação a Loja 
Maçônica Brasília realizou, na noite de sába-
do, 06 de junho de 2015, confraternização 

para celebrar o dia das mães e apresentar a diretoria 
eleita em maio de 2015 para o biênio 2015/2017. Na 
oportunidade foi realizada também a 3ª outorga da 
Medalha do Mérito Brasília.

O evento ocorreu no salão de festas do Rotary 
Club, no Setor de Clubes Sul, e reuniu Irmãos da 
Loja, familiares e convidados, dentre os quais mem-
bros das Lojas Fênix de Brasília, Águia do Planalto, 
Jeremias Pinheiro Moreira, Estrela do Planalto, 
Antônio Francisco Lisboa e Acácia do Planalto. 
Contou ainda com a Ilustre presença do Grão-
Mestre eleito do GOB-MG, Eminente Irmão Edu-
ardo Teixeira de Rezende, um dos agraciados da 
noite.

A solenidade de outorga da comenda foi realiza-
da com animada participação dos convidados, que 
aplaudiam com entusiasmo cada um dos condeco-
rados. As comendas foram entregues pelo Venerá-
vel Mestre da Loja no biênio 2013/2015, Irmão 
Júlio Diniz Afecto, pelo Irmão Antônio Carlos da 
Silva Júnior, atual 2º Vigilante, e pelo Venerável 
Mestre Renato Araújo Santos, já empossado para o 
biênio 2015/2017. 

Veja a lista dos agraciados em 2015:
Eminente Irmão Eduardo Teixeira de Rezende, 

Grão-Mestre do GOB-MG ;
Drª Eunides Maria Leite Chaves, coordenadora 

da Universidade Corporativa do SERPRO;
Irmão Antônio José Rigueira, Mestre Instalado 

da Loja Jeremias Pinheiro Moreira nº 2099;
Irmão Paulo Valentim de Oliveira, da cidade de 

Iturama, Minas Gerais, fundador da Loja Vale do 
Rio Grande;

Dr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, Superin-
tendente de Operações do Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados - SERPRO;

Irmão Aloísio Bastos Sales, membro da Loja 
Antônio Francisco Lisboa nº 3793;

Irmão Carlos Antônio Martins Braga, Venerável 
Mestre da Loja Estrela do Planalto nº 3, da Serenís-
sima Grande Loja Maçônica do Distrito Federal;

Irmão Átila do Sacramento Prata, Venerável 
Mestre da Loja Águia do Planalto nº 1767;

Irmão Renato Eduardo de Paiva, Mestre Maçom 
da Loja Brasília, eleito para o cargo de Orador no 
biênio 2015/2017;

Irmão Antônio Moreira Neto, Mestre Maçom da 
Loja Brasília, que ocupa atualmente o cargo de 
Experto;

Irmão Eurípedes Silva Dutra, Mestre Maçom da 
Loja Brasília, eleito para o cargo de Chanceler no 
biênio 2015/2017;

Irmão Ricardo Roesch Morato Filho, Mestre 
Maçom da Loja Brasília e membro da Comissão de 
Admissão e Graus de nossa Loja;

Irmão Jullius Martins dos Reis, Mestre Maçom 
da Loja Brasília, eleito para o cargo de Tesoureiro 
no biênio 2015/2017.

Foram agraciados ainda o Excelentíssimo 
Senhor Senador da República Hélio José da Silva 
Lima, o Eminente Irmão Amintas de Araújo Xavier, 
Grão-Mestre do GOB - Minas Gerais, o Venerável 

Mestre José Marcelo Siqueira Leite, da Loja Acácia 
do Planalto, e o Irmão Cristiano da Conceição, da 
Loja Brasília, os quais, por compromissos assumi-
dos anteriormente, não puderam comparecer à sole-
nidade, e serão condecorados oportunamente.

A celebração teve continuidade com as homena-
gens prestadas pelos Irmãos e cunhadas ao Casal 
que encerra sua gestão. O Venerável Mestre Júlio 
Diniz Afecto recebeu uma placa de agradecimento 
e um avental de Mestre Instalado, e a cunhada Mari 
recebeu das mãos das cunhadas um presente e um 
belíssimo arranjo de flores. Emocionados, ambos 
usaram da palavra para agradecer o gesto de cari-
nho, além do apoio que receberam durante os dois 
anos em que estiveram à frente da Loja Brasília.

Em seguida foi apresentada a nova diretoria da 
Loja para o biênio 2015/2017, e o novo Venerável 
Mestre da Loja, Irmão Renato Araújo dirigiu-se aos 
presentes com belíssima mensagem sobre a missão 
da Maçonaria. A cunhada Lidiane Avelino S. Santos 
agradeceu o lindo arranjo de flores recebido da 
cunhada Mari, e todo o apoio para a continuidade 
dos trabalhos sociais e beneficentes da Loja.

A agradável noite prosseguiu com um delicioso 
jantar e com a confraternização de todos na celebra-
ção dos 42 anos de fundação da Loja Brasília, 
havendo a distribuição de uma lembrança a todas as 
cunhadas e convidadas presentes ao evento.

FONTE: SITE GOB-MG
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Em 03 de agosto de 2015, a Loja Perseverança III nº 199, 
Oriente de Sorocaba, realizou concorrida sessão de aniver-
sário dos seus 146 anos. Presidida pelo Venerável Mestre 

Rubens Cury Basso, estando presente as autoridades maçônicas 
Soberano Marcos José da Silva Grão-Mestre-Geral do Grande 
Oriente do Brasil, Sapientíssimo Mucio Bonifácio, Sapientíssi-
mo Eurípedes Barbosa Nunes, Kamael Aref Saab Grão-Mestre 
Estadual Adj. de São Paulo, Grão-Mestre Honorário - SP Mário 
Sérgio Nunes da Costa, ex Grão-Mestre Honorário do GOB e 
deputado Federal Laelso Rodrigues, Antônio Gavioli Secretário 
Geral de Gabinete do GOB, Fernando Colacioppo Secretário 
Geral de Comunicação e Informática Adj. do Grande Oriente do 
Brasil, Hermes Elias de Moura, Secretário Geral de Educação e 
Cultura Adjunto - GOB, Egisto Rigoli Assessor do Grão-Mestre-
Geral do Grande Oriente do Brasil,  Wlamyr Gusmão Rede Col-
meia Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio prefeito de Sorocaba, 
12 deputados federais, vários estaduais, Veneráveis Mestres, 

cunhadas e sobrinhos, entre outras autoridades o ex-presidente 
da Assembleia Federal Ademir Candido.

Fundada em 31 de julho de 1869 por antigos integrantes da 
Loja Maçônica Constância, a Loja Maçônica Perseverança III se 
destaca, entre as organizações maçônicas do Brasil, por uma 
circunstância particularmente feliz: foi a primeira instituição do 
gênero a constituir-se especificamente com o objetivo de traba-
lhar pela abolição da escravatura e pela educação tanto dos anti-
gos trabalhadores quanto da nascente classe operária sorocaba-
na; A Perseverança III foi a primeira sociedade civil de caráter 
abolicionista a constituir-se formalmente em nosso país, prece-
dendo de pelo menos um ano o surgimento das organizações 
anti-escravagistas formadas, a seguir, no Rio de Janeiro; Vitorio-
sa a causa abolicionista, 29 anos após a sua constituição, mante-
ve a loja acesa a chama da educação popular. Suas escolas notur-
nas somente foram desativadas quando, na década de 50, o 
governo paulista assumiu efetivamente a tarefa da educação dos 

adultos; Nesse meio tempo, a Perseverança III tentou, em mais 
de uma ocasião, dar a Sorocaba o ensino médio que as lideranças 
políticas de então negavam à cidade, dizendo ser ele desnecessá-
rio por ser o município "terra de operários". A causa tornou-se 
vitoriosa em 1929 com a oficialização do Ginásio Municipal, 
precursor da rede pública de ensino médio; Mais recentemente, 
preocupada com a perda de qualidade da escola pública e a falta 
de formação que facilite o acesso do jovem ao mercado de traba-
lho, sem prejuízo da possibilidade de ingresso na universidade, a 
Perseverança III, através da Fundação Ubaldino do Amaral, deu 
a Sorocaba uma escola de ensino médio técnico, com certifica-
ção profissional progressiva: o Colégio Politécnico de Sorocaba.

Fonte: Multitv / Site GOB
Fotos: Cristiano Tvgob

LOJA PERSEVERANÇA III DE SOROCABA
COMEMORA 146 ANOS DE FUNDAÇÃO

Geral

O VIII Encontro Goiano da Ação Paramaçônica 
Juvenil-APJ, reuniu cerca de 250 participantes, 
entre sobrinhos, sobrinhas e preceptores, 

realizado nos dias 01 e 02 de agosto, na sede do 
Grande Oriente do Estado de Goiás. 

Evento muito bem organizado, com inúmeras 
palestras de alto nível, inclusive sendo os apejotistas 
homenageados pela vereadora Doutora Cristina. 
Palestras, atividades esportivas e muito congraçamen-
to, com a solenidade de abertura muito prestigiada.

 A mesa diretiva foi composta pela Ductor Ana 
Paula, que dirigiu toda a sessão, Grão-Mestre Estadual 

Luis Carlos de Castro Coelho, Grão-Mestre Estadual 
Adjunto João Batista Machado, Secretário Estadual 
Tochio Iwace e o Secretário Ajunto do GOB e Diretor 
Executivo Estadual da APJ, Sapientíssimo Irmão 
Eurípedes Barbosa Nunes, Irmão Jerônimo 
Bernardino, que foi cumprimentado pela organização 
do evento. 

Presentes também o Secretário de Assuntos 
Paramaçônicos do GOB Tocantins, Irmão Joel Faria, 
Grande Mestre Estadual da Ordem DeMolay para o 
Estado de Goiás, Thiago Lima Santos, Secretário 
Estadual Adjunto Igor de Oliveira Alvarenga e o 

Grande Tesoureiro Nacional Adjunto e Assessor do 
GOEG, Denis de Oliveira Junqueira e a Presidente da 
Fraternidade Feminina Estadual, cunhada Janine 
Gouveia. 

Participação dos sobrinhos e sobrinhas dos Núcleo 
de Goiânia, Urutaí, Ipameri, Pires do Rio, Itaberai, 
Cezarina, Palmeiras de Goiás e Cristalina. 

O GOB, Grandes Orientes Estaduais e Lojas, 
patrocinam a APJ, oferecendo gratuitamente todo o 
necessário para instalação de um núcleo. 

Agradecemos ao Vice-Diretor Executivo da APJ 
em Goiás, Odirlei Antônio Silva pelo envio das 
fotografias.

Fonte: GOB

Seja um apoiador do jornal e blog “O Malhete” fazendo suas compras nos sites de nossos anunciantes. Clique no banner abaixo.
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P
ara comemorar um Século de sua Fundação, a ARLS 
Noroeste do Brasil, 1241, no Oriente de Avaí, realizou no 
dia 04/08, uma Sessão Magna. A Fundação data de 03 de 

Agosto de 1915, no então Distrito de São Sebastião de Jacutinga, 
que pertencia ao município de Bauru, hoje território de Avaí. A 
Loja foi criada por 18 irmãos.

Membros da Loja Maçônica Arquitetos de Ormuzd de Bauru, 
fundada alguns anos antes a partir da fusão de duas lojas daquele 
Oriente (Arquitetos e Ormuzd) perceberam o potencial do distri-
to para a Maçonaria, já que a alfabetização era rara na época. Foi 
dentro deste epírito que foi Fundada a Loja Noroeste do Brasil. O 
nome foi escolhido em homenagem à estrada de ferro que alcan-
çava seu território, partindo da gare central de Bauru.

Na Sessão, compareceram o Eminente Presidente da Podero-
sa Assembleia Estadual Legislativa (PAEL), Irmão Raimundo 
Hermes Barbosa e o Poderoso Grão-Mestre Estadual Adjunto, 
Irmão KAMEL AREF SAAB. Também estiveram presentes: 
Eminente Irmão Portador da Medalha da Cruz da Perfeição 
Maçônica e Oficial de Gabinete do Grão-Mestrado, Irmão 
Coronel Antônio Carlos Mendes; Poderoso Grande Secretário 
Estadual de Relações Públicas, Irmão Roque Cortez Pereira; 
Veneráveis Deputados Estaduais, Irmãos Antônio Argano e 
Roberto Ferrari; Respeitável Coordenador Regional de Relações 
Internas da 8ª Macrorregião, Irmão Domingos Pinto Ramalho, 
entre outras autoridades. Participaram ainda vários Mestres 
Instalados, Mestres Maçons, Companheiros e Aprendizes da 
Jurisdição do Grande Oriente de São Paulo (GOSP).

 Fonte: Ir.'. Izidro José Agulhari Gutierres
Fotos: Ir.'. Cláudio Conte
Grande Secretaria Estadual de Comunicação e Imprensa

CONHEÇA A RICA HISTÓRIA DA LOJA:
A FUNDAÇÃO: Poucos anos se passaram desde a fundação 

do distrito de paz de Jacutinga, quando em 1915 articulou-se a 
criação da Loja Maçônica “Noroeste do Brasil”. A primeira ses-
são maçônica em Jacutinga aconteceu no dia 3 de Agosto de 
1915, com a sublime presença de 18 valorosos pioneiros, inclu-
indo vários obreiros da Loja Maçônica “Architectos” de Bauru. 
Registraram a sua presença em lista, Antonio Costa Mesquita, 
Alexandre A. Sabino, José Aiello, Paulino Formeo, Antonio 
Izaias de Arruda, João Puccianelli, Eduardo Coutinho, José Men-
des. Em 14 de dezembro de 1915, pouco mais de quatro meses da 
primeira sessão, ocorreu a cerimônia magna de regularização da 
“Noroeste do Brasil”. Na oportunidade o quadro da Loja já era 
composto por 21 obreiros, sendo eles Antonio Costa Mesquita, 

João Puccianelli, Alexandre Sabino, Eduardo Coutinho, José 
Aiello, Paulino Fonseca, Antonio Izaias de Arruda, Domingos 
Marcondes Cezar, Braz Sampieri, Joaquim Rodrigues Marujo, 
José Alves Machado, José Agostinho Oliveira Costa, Juvêncio 
de Oliveira Campos, Elmir Filho, Assad Sanhede, Antonio 
Domingos de Oliveira, Delmiro Francisco Soares, Amador de 
Souza e Silva, Guilherme Rodrigues da Silva e José Mendes.

A FESTIVA REGULARIZAÇÃO: Na edição de 19 de 
dezembro de 1915, o jornal “O Commercio de Bauru”, destacou 
nas suas páginas a Sessão de Magna de Regularização com a 
presença da ilustre comitiva do Grande Oriente de São Paulo, 
liderada pelo Grão Mestre, Arthur da Graça Martins, além de 
Adelmo Pellegrini, Pedro Mais, Ulysses Ramos e Antônio Gius-
ti. Segundo a reportagem do periódico, o séquito que se juntou na 
composição férrea especialmente reservada para a viagem até 
Jacutinga, foi formado por diversos membros da Loja “Architec-
tos”, dentre eles, Paulino Fonseca, Eduardo Coutinho, Nicolino 
Roselli, Antônio Costa Mesquita, Alexandre Sabino, Annibal 
Oliveira, Alfredo Oliveira, Francisco Soares, Henrique Marchi-
one, Orozimbo Soares Nogueira, Vicente Curibelli, Casemiro 
Onofrillo, Emílio Volpini, Gibran Soubihe, Joaquim Cruz, Ama-
deu Collacini, Andrelino Demétrio, Augusto de Mello Vieira, 
Francisco Cardoso Saraiva, e Antônio Benedicto Caruso.

Antes da partida com direção a Jacutinga, uma bela cerimô-
nia aconteceu na gare da Estação Ferroviária de Bauru, animada 
com belos números musicais apresentados pela tradicional “Ban-
da Internacional”, uma grande presença de populares e obreiros 
da Loja “Architectos” que trouxeram seus estandartes. Por volta 
das 18 horas partiu a composição férrea, que cumpriu o percurso 
até Jacutinga em pouco mais de duas horas, já na gare a comitiva 
foi saudada festivamente ao som da banda “Lyra Pirajuhyense” e 
uma grande quantidade de populares, na pequena multidão des-
tacava-se o estandarte da recém-criada Loja “Noroeste do Bra-
sil”, empunhada pelos seus obreiros. Desde a Estação Ferroviá-
ria formou-se um importante cortejo até o templo provisório da 
Loja, onde enfim se realizou a Sessão Magna de Instalação.

Após a magnífica Sessão, todos os maçons e convidados, se 
dirigiram até o bar do “Cine Ideal”, onde ocorreu uma festiva 
recepção. Dando as boas vindas em nome da Noroeste do Brasil, 
João Puccianelli, saudou as altas autoridades do “Grande Oriente 
de São Paulo”, a imprensa e todos os convidados que prestigia-
vam o evento. Ainda segundo a reportagem do “O Commercio de 
Bauru”, o Grão Mestre Graça Martins, declamou uma bela ora-
ção, saudando o grande patrício General Dr. Lauro Sodré, Grão 
Mestre do Grande Oriente do Brasil. Logo após, o Secretário 

Geral, Adelmo Pellegrini, em nome do Grande Oriente de São 
Paulo, agradeceu a amável hospitalidade dos obreiros das Lojas 
“Architectos” e “Noroeste do Brasil”. Encerrando as saudações 
aos presentes, em nome da “Noroeste do Brasil”, Domingos 
Cezar, agradeceu a presença de todos. Após o encerramento das 
festividades, a comitiva partiu em direção a Bauru, chegando por 
volta das 1h40m, se hospedando no Hotel Dix.

UMA HISTÓRIA EDIFICANTE: A história iluminada e 
edificante da centenária Loja Maçônica “Noroeste do Brasil” foi 
se perpetuando graças à presença no seu quadro de valorosos 
obreiros que continuamente buscam evoluir nos seus conheci-
mentos, atitudes e práticas. Desde a sua fundação é notável a 
relevância da diversidade de origens dos seus integrantes (imi-
grantes portugueses, espanhóis, italianos, árabes) e classes soci-
ais (agricultores, comerciantes, trabalhadores, fazendeiros, 
industriais), o que proporcionou um espaço fraterno e plural, 
onde pensamentos diferentes se congregam buscando a evolução 
espiritual e intelectual. Na incipiente maçonaria na cidade de 
Avaí, os trabalhadores ferroviários da E.F. Noroeste do Brasil 
tiveram destaque, pois eram homens “letrados”, o que era consi-
derado um diferencial para a época, ao saber ler e escrever eram 
verdadeiros “doutores” para a sociedade. Assim, devido ao cará-
ter progressista e evolucionista da Maçonaria, foram pioneiros 
que fizeram a “Noroeste do Brasil” progredir junto com a própria 
evolução. Ao longo da História de Avaí, a “Noroeste do Brasil” e 
os seus obreiros sempre estiveram presentes nas ações filantrópi-
cas e benfeitoras da cidade, como por exemplo, nas históricas 
campanhas de arrecadação de fundos para a Santa Casa e o “Le-
prosário Aimorés”, até os dias atuais onde a benemerência desin-
teressada continua levando alivio aos necessitados.

Seus obreiros também atuaram positivamente ao longo dos 
anos na história política avaiense, desde os pioneiros, Joaquim 
Rodrigues Marujo, Domingos e Alcindo Zulian, até recentemen-
te com o ex-prefeito de Avaí e atual vereador em Bauru, Antonio 
Faria Neto. A estreita ligação, desde a sua fundação com a Loja 
Maçônica “Arquitetos de Ormuzd”, proporciona a centenária 
Loja Maçônica “Noroeste do Brasil” a honra para além dos limi-
tes de Bauru, de ser a mais antiga por onde passaram os trilhos da 
histórica Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

A então pequena Loja fundada na Vila de Jacutinga, hoje 
Avaí, graças ao seu pioneirismo e a dedicação dos seus membros, 
tem importante atuação na maçonaria brasileira, fazendo jus ao 
singelo título de “A Edificadora de Templos”.

Diversos obreiros buscaram em outras cidades novas oportu-
nidades de vida, levando os ideais maçônicos para outras para-
gens, ocupando notável destaque na construção de fortes colunas 
nas cidades de Cafelândia, Duartina, Garça, Pirajuí, Penápolis, 
Promissão, Araçatuba, Andradina, Três Lagoas e Campo Gran-
de.

E no caminho inverso dos pioneiros, rumaram até Bauru, 
onde seus obreiros em 1970 fundaram a Loja “Deus, Pátria e 
Família” e, em 1988, a Loja “Acácia Bauruense”.

Neste século, ocuparam o cargo de presidente da Loja, os 
obreiros Walter Aparecido Gorni, Ivan de Freitas, Dorival Mar-
ques, Carlos Alves Rodrigues, Maury Carlos Cardoso, Nicanor 
Alves de Lima, João Lozano Filho, Paulo Henrique Vicari, Rui 
Augusto Moreno Canedo, Luiz Antonio Betting, Moacir Bono-
ra, Wilson Aparecido Miranda, Edemir Pinheiro de Goes e Luci-
ano Garcia Brosque. No ano do centenário, a Loja é presidida 
pelo Venerável Mestre Wanderlei Guilherme, e é composta dos 
seguintes obreiros, Agnaldo Marques, Airton Gamba, André 
Luiz Fernandes, André Luiz Pinto, Antonio Mojioni, Faria Neto, 
Carlos Mattioli, Célio Belizário, César do Nascimento, Dorival 
Marques, Écio de Matos, Edemir Goes, Everton de Matos, Fag-
ner Duque, Gonçalo Branco Neto, Ivan de Freitas, João Lozano 
Filho, Jorge Delfino, João Joannitti, José Louzano, Luciano 
Brosque, Luiz Betting, Luis Carlos Ramos, Márcio Fullioti, 
Maury Cardoso, Moacir Bonora, Nicanor de Lima, Osni da Sil-
va, Paulo Vicari, Rui Canedo, Silvano Piccini, Silvio Lopes, 
Ubirajara Maintinguer, Valter Gorni, Walter Holloway Jr., Wil-
son Miranda e Youssif Ibrahim Jr..

FONTE: GOSP

LOJA NOROESTE DO BRASIL, ORIENTE DE AVAÍ-SP,
COMEMORA UM SÉCULO DE SUA FUNDAÇÃO

Geral
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 ESTRELA DE CAMBURI REALIZA O SEU VIGÉSIMO 
SEGUNDO BAILE DA PRIMAVERA
A Loja Maçônica Estrela de Camburi realiza o seu Vigésimo Segundo 
Baile da Primavera. Um evento Beneficente com o objetivo de 
estreitar os laços de amizade entre a Maçonaria e a Comunidade, 
promovendo o entretenimento de centenas de famílias. A receita como 
sempre é destinada a filantropia, por isso a sua participação é 
fundamental para que possamos atingir nossos objetivos.

DATA: 18/09/2015 de 22 às 02 Horas
LOCAL: MS Buffet, R. Dr. João Carlos de Souza, 118 Sta Lúcia - 
Vitória – ES
Contatos, Aquisições e Informações:
Wilson Lázaro: 
Email: veneravel@estreladecamburi.org.br  - Tel: (27) 9 9981-3020
Claudomiro Pio de Oliveira : 
Email:tesoureiro@estreladecamburi.org.br - Tel: (27) 99970-6911

12

lsfcastro@gmail.com

Sociais

Em uma sessão memorável, marcada por civilidade e 
democracia, o Sereníssimo Grão-Mestre Aídes Bertoldo 
da Silva proclamou eleito o Irmão Walter Alves Noronha 
para o Grão-Mestrado 2015-2018. A apuração ocorreu no 
dia 18 de julho último, durante Soberana Grande Assem-
bleia Deliberativa da Grande Loja Maçônica do Estado do 
Espírito Santo.

A Chapa 1, dos Irmãos Walter Alves Noronha e Valdir 
Massucatti, recebeu 64,09% dos votos, contra 35,47% do 
Irmãos Salustriano José da Silva e Raphael Câmara. 
Houve 0,29% de votos brancos e 0,15% de votos nulos.

“Gostaria de agradecer a todos os membros da nossa 
Grande Loja pelos 1.308 votos recebidos. Tenho certeza 
de que estaremos juntos nesta nova empreitada, nesta 
nova Administração, para continuarmos com a Grande 
Loja ainda mais forte, presente e atuante. Conclamamos 
a todos a trabalharem conosco para elevarmos o nome da 
nossa Potência”, disse o Grão-Mestre eleito Walter Alves 
Noronha ao final da apuração.

Segundo o Sereníssimo Aídes Bertoldo da Silva, a elei-
ção, que durou seis meses, “foi tocada com muito equilí-
brio e muita serenidade por parte do Grão-Mestre. E o 
resultado coroou o importante trabalho que estamos 
realizando na Grande Loja, dando como cumprida a 
nossa obra. Foi uma vitória expressiva, com quase 65% 
dos votos. Houve região em que nosso Eminente Grão-

Mestre obteve a totalidade dos votos. Vamos continuar 
unidos e em fraternidade para que a Grande Loja conti-
nue prosperando.”

 OBaile de Posse do Grão-Mestre Walter Alves Noro-
nha e do Grão-Mestre Adjunto Valdir Massucatti será reali-
zado no Centro de Convenções de Vitória, no dia 26 de 
setembro, às 21 horas.

Walter Alves Noronha e Valdir Massucatti

Em 25 de julho, sábado, o Conselheiro Federal do Grande 
Oriente do Brasil, membro da Loja "João Guerra de Olive-
ira", do Oriente de Goiatuba-GO, desembargador do poder 
judiciário goiano, irmão Olavo Junqueira de Andrade, foi 
homenageado em solenidade realizada na Cidade de 
Goiás, antiga capital do estado, quando da transferência 
que se faz todos os anos dos 3 Poderes para àquela cidade 
histórica, que é Patrimônio da humanidade. Recebeu o 
grau de Oficial, a Comenda da Ordem do Mérito Anhan-
guera, em ato solene conduzido pessoalmente pelo gover-
nador Marconi Perillo.

CONSELHEIRO FEDERAL É HOMENAGEADO PELO GOVERNO DE GOIÁS

O caratê brasileiro demostrou sua Força e 
Vigor nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, 
no Canadá. Atual bicampeão mundial, dois 
Campeonatos Sul-Americanos e líder do ran-
king da categoria até 60 kg, o brasileiro, nosso 
Irmão Douglas Brose derrotou o venezuelano 
Jovanni Martinez por 4 a 0 na final e deu ao 
Brasil seu primeiro ouro nesta quinta-feira, 
dia 23 de Julho de 2015. Era o Título que falta-
va ao irmão Douglas, que treina e reside em 
Florianópolis, onde é membro ativo e regular 
da Loja União Brasileira IIdo GOB-SC. 
Nosso Irmão é Gaúcho de nascimento, natural 
de Cruz Alta.

É a terceira medalha do irmão Douglas Brose em Pans. 
Ele conquistou bronze no Rio, em 2007, e em Guadalajara-
2011. O carateca recebe orientação campeã. É casado com 

a tetracampeã pan-americana Lucélia de Carvalho, que é 
também sua treinadora.

Texto e fotos encaminhadas pelo irmão Fernando Cola-
cioppo, Secretário Geral Adjunto de Comunicação e Infor-
mática.

IRMÃO DOUGLAS BROSE, GOB-SC, É OURO NOS JOGOS PAN-AMERICANOS

Tomou posse no dia 4 de Agosto, no cargo eletivo para 
mandato até 2019, de Diretor-Geral do Instituto de Ciência e 
Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – 
Campus de São José dos Campos, o Professor Doutor, nosso 
Irmão Estevão Tomomitsu Kimpara, Obreiro ativo da 
ARBLS “Integridade e Justiça” 1683, Oriente de Jacareí.

Também foi empossada no mandato até 2019, como 
vice-diretora, a Doutora Rebeca Di Nicoló. O Reitor da 
Unesp, Professor Dr. Magnífico Júlio Cezar Durigan deu 
posse aos novos titulares diretivos.

O evento foi prestigiado por vários irmãos. Entre eles, o 
Grande Secretário Estadual de Políticas Públicas do Grande 
Oriente de São Paulo (GOSP), Poderoso Irmão Flávio Got-
tardo, e o Assessor Especial do Grão-Mestrado, Respeitável 
Irmão Sérgio Rodrigues Jr.

Em seu discurso voltado aos acadêmicos, Irmão Estevão 
Tomomitsu encerrou a oratória ao rogar ao Grande Arquite-
to do Universo, para que o ilumine na busca da perfeição e 
citou uma das frases preferidas pelo Eminente Grão-Mestre 
Estadual, Irmão Benedito Marques Ballouk Filho, de que: 
“Nenhum de nós é tão bom quanto a todos nós juntos”.
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