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MAÇONARIA E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
História da nossa Independência está intimamente ligada com a Fundação 
do Grande Oriente do Brasil, Obediência Mater da Maçonaria Brasileira.
Apesar do farto material documental existente, pouco se publica sobre o 
papel importante, decisivo e histórico que a Maçonaria, como Instituição, 
teve nos fatos que precipitaram a proclamação da Independência.
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As decisões das autoridades maçônicas fundamen-
tam-se em atribuições conferidas pelos Landmarks 
e pela a Constituições de Anderson, documentos 

colocados à frente das constituições e regulamentos das 
Potências e das Lojas. Claro, pois qualquer ato que contra-
riasse os Landmarks ou as Constituições de Anderson 
seriam nulos sob o prisma das ordenações da Maçonaria 
Universal.

Resta saber, entretanto ‒ e para início de conversa ‒ a 
quais Landmarks esta ou aquela Potência se reporta, uma 
vez que existem muitas "listas" de Landmarks neste que é 
o melhor dos mundos criado pelo Grande Arquiteto do 
Universo.

A compilação mais conhecida é a de Albert Mackey 
(1807-1881), com 25 cláusulas pétreas ("conhecida" é o 
modo de dizer, pois a maioria dos maçons desconhece o 
conteúdo e significado dos Landmarks, apesar de jurarem 
sobre ele a vida toda). E, para o espanto de muitos, a lista 
inventada por Albert Mackey é tão "pétrea" que foi contes-
tada por muitos eminentes maçons da América e da Euro-
pa, recusada ferozmente pelo outro Albert ‒ o Pike, consi-
derado o "Papa do Rito Escocês".

Para Joseph Gottfried os Ladmarks são nove; dezessete 
para Robert Morris; quinze para a Grande Loja de Tennes-
see; doze para Mac Bride; dez para a Grande Loja de Nova 
Jersey; dezenove para Luke Lockwood; quinze para a 
Grande Loja de Connecticut; sete para Grande Loja de 
Massachussets; vinte e seis para a Grande Loja de Minne-
sota; cinquenta e quatro para a Grande Loja de Kentucky.

Durma-se com um barulho desses!
Por aí vocês podem imaginar o quanto são "imexíveis" 

esses Landmarks... e como são "respeitados" na América 
as "Old Charges of Craft Freemasonry" (Antigas Obriga-
ções do Ofício dos Pedreiros Livres) .(1)

O assunto deixaria de ser polêmico se decidíssemos 
nos curvar à voz do "vaticano maçônico" ‒ a Grande Loja 
Unida da Inglaterra ‒ que, apesar de não usar a expressão 
Landmark, fixou basicamente oito condições sem as quais 
eles não reconhecem as demais maçonarias do mundo:

" 1º - Que cada Potência tenha sido estabelecida legal-
mente por um organismo maçônico devidamente constitu-
ída ou por três ou mais Lojas regularmente constituídas. 
(2)

2º - Que seja professada a crença num Ser Supremo, na 
Sua vontade revelada e consequente crença na imortalida-
de da alma.(3)

3º - Que todos os Iniciados assumam sua obrigação 
sobre o volume aberto da Lei Sagrada.

4º - Que os membros das Lojas sejam exclusivamente 
homens.

5º - Que a Potência tenha jurisdição soberana sobre os 
Graus Simbólicos nas as Lojas sob seu controle e não divi-
da essa autoridade com um Conselho Supremo ou outro 
Poder.(4)

6º - Que o Volume da Lei sagrada, com o Esquadro e o 
Compasso sobrepostos sejam sempre exibidos quando a 
Potência ou suas Lojas estiverem em sessão.

7º - Que a discussão de religião e política dentro da 
Loja seja estritamente proibida.(5)

8º - Que o segredo nos modos de reconhecimento, o 
simbolismo do terceiro Grau e os princípios dos antigos 
usos do Ofício sejam estritamente observados."

Mas as dúvidas não param na questão dos Landmarks. 
Nas Constituições de Anderson a observância das Antigas 
Obrigações é ainda mais controversa. Por isso mesmo, aos 
recém iniciados é apresentado um resumo defeituoso, com 
uma dúzia de páginas, do texto integral de James Anderson 
(1679-1739) que tem 226 páginas em inglês antigo, (edi-
ção original do ano 1723).

Os textos fundamentais dessas Antigas Obrigações 
(Landmarks e Constituições) são como os conteúdos da 
Bíblia que quase ninguém leu, mas que todos citam con-
forme o interesse pessoal ou os equívocos que queiram 
perpetuar. Neste aspecto inda se reproduz o costume dos 
antigos párocos do interior brasileiro que desestimulavam 
a leitura na íntegra da Bíblia a fim de não suscitarem ques-
tionamentos nas cabecinhas dos fiéis.

No entanto, as Constituições de Anderson estabelecem 
preceitos tão detalhados que os mais festivos maçons have-
riam de se sentir constrangidos, caso sua observância 
fosse de fato exigida. Por exemplo:

Página 51: "As pessoas admitidas como Membros de 
uma Loja precisam ser Homens bons e leais, nascidos 
livres e de idade madura e discretos, não sendo servos, 
nem mulheres, nem homens imorais ou escandalosos.[...] 
Toda promoção entre Maçons é baseada apenas em Valor 
real e Mérito pessoal a fim de que os Irmãos não sejam 
expostos à Vergonha, nem a Arte Real seja denegrida.

(e mais adiante) "... não deveis reunir-vos em Comitês 
privados ou Conversações em separado sem permissão do 
Mestre, nem falar de coisa que seja indecorosa. Nem inter-
romper o Mestre, os Vigilantes nem qualquer Irmão; nem 

se comportar de forma ridícula, zombeteira enquanto a 
loja estiver ocupada no que é sério;  nem usar de nenhuma 
linguagem indecorosa sob qualquer pretexto.

Página 54: "... diverti-vos com júbilo porém evitando 
todos os excessos ou evitando forçar qualquer irmão a 
comer ou beber além de sua inclinação ou  impedindo-o de 
ir-se quando seus motivos o chamarem a isso." ‒

‒ e por aí vai, como deveria ser em todos os tempos 
numa fraternidade que pretende formar líderes e servir de 
exemplo e referência para o mundo profano.

Todavia, a questão de bem cumprir essas Constituições 
e os famigerados Landmarks ultrapassa imposições de 
ordem moral, uma vez que, sendo iniciado, o homem não 
tem mais o direito de ser "um ateu estúpido nem um liberti-
no irreligioso" (palavras textuais de James Anderson: "a 
stupid atheist, not an irreligious libertine"). Esse preceito, 
longe de ser religioso, impõe que um maçom não seja "um 
estúpido libertino" ‒ ou seja: uma pessoa que proceda com 
irreverência para com as coisas sagradas ou para com a 
família; ou que leve uma vida dissoluta, entregando-se 
imoderadamente aos prazeres da carne. Entendam como 
melhor julgarem...

Dito isso, passarei adiante e convido vocês a acompa-
nharem a série de artigos que planejo divulgar com a análi-
se das Constituições de Anderson e dos Landmarks sob o 
aspecto das regras administrativas, preceitos e leis funda-
mentais que devem reger os estatutos maçônicos, a vida 
das instituições, os regimento das Potências e os regula-
mentos das Lojas.

Todos sabem que as funções dos Oradores, Procurado-
res, Juízes, Deputados e Delegados na Maçonaria depen-
dem de sólidos conhecimentos dessas matérias.

É o que veremos nos próximos estudos.
.....................................................................................
(1) As Antigas Obrigações compreendem o Regius 

Manuscript, os 53 textos da Grand Lodge, os 21 chamados 
Sloane, os 9 textos do Tew, os 8 de Sundry, Spencer, 
Roberts e  Berthelon com 6 textos cada e a menor das cole-
ções, Cooke com 3 textos.

(2) Este princípio põe fim às pendengas e arengas 
intermináveis sobre regularidade em solo brasileiro. Basta 
observarmos qual ou quais Potências foram fundadas por 
três ou mais Lojas regularmente constituídas e estarmos 
atentos à brutal diferença entre "regulardade" e "reconhe-
cimento".

(3) É bom não confundir imortalidade da alma com 
reencarnação, pois (a título de exemplo) o catolicismo 
prega a imortalidade da alma e contesta a reencarnação.

(4) Foi a questão da jurisdição soberana sobre os Graus 
Simbólicos nas Lojas sem o compartilhamento da autori-
dade com um Conselho Supremo que motivou a crise de 
1927 com a criação das Grandes Lojas por Mário Behring 
(ver meu livro "História, Fundamentos e Formação da 
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais", páginas 94 a 
111).

(5) A discussão sobre política dentro das Lojas é inevi-
tável, uma vez que o homem é político por natureza, isto é 
‒ ocupa-se de assuntos públicos pertinentes à cidadania e 
aos negócios do governo. O que Anderson desaconselhou 
foi a promíscua convivência dos maçons com a politicalha 
dos interesses pessoais, trambiques eleitorais dentro e fora 
da Ordem, tapinhas no ombro e troca de favores, ainda tão 
comuns em nosso meio. Quanto à religião, Anderson foi 
forçado a preservar o status dos reis ingleses que comem 
na mesma mesa com os poderosos da Igreja Anglicana.

Ÿ Este artigo não representa a palavra oficial de 
nenhuma Potência, Loja ou Corpo Maçônico. 
Trata-se da opinião e pesquisa pessoal do autor, 
uma vez que "a Maçonaria não impõe nenhum 
limite à livre investigação da Verdade, e é para 
garantir essa liberdade, que ela propõe a todos a 
maior tolerância." 

(*) O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mes-
tre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor  
Corona�, Pedro Campos de Miranda”, jurisdicionada à 
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais.

(*) Por Ir\José Maurício Guimarães
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Por  Laurindo R. Gutierrez (* )

Desde o dia que me foi dada a Luz maçônica, aprendi 
que o Maçom é um pedreiro livre, construtor de cate-
drais, homem pacífico e amante dos estudos. A 

palavra Maçom derivada do francês “pedreiro” me deu a 
certeza da finalidade da Ordem Maçônica, a de construir um 
novo homem, a partir de um profano tosco, habitante das 
trevas. Até a palavra Maço, símbolo da ação maçônica, me 
lembra, Maçom. Nunca vi escrito em rituais, nem ouvi relato 
algum de que o maçom deva prestar obediência ao Papa, a 
não ser a si próprio, pois é livre para pensar e agir e assim se 
tornar um Ser especial, capaz de ensinar a outros e ser exem-
plo em sua comunidade. 

Porém, uma corrente de maçons sustentam que nossa 
Ordem é originária do Cavaleiros Templários, fundada no 

ano de 1.118, por nove monges, sobrevivente da Primeira 
Cruzada, e conhecida como a Milícia de Cristo, criada para 
proteger os peregrinos que se dirigiam ao Santo Sepulcro e 
outros lugares sagrados da Terra Santa. Para ser aceito na 
Ordem o candidato tinha de fazer opção à pobreza pes-
soal, obediência ao Papa e voto de castidade. Alguns auto-
res afirmam que praticavam sodomia entre eles. Em sua 
época os Templários foram um colosso financeiro e militar e 
eram conhecidos como os banqueiros de Cristo, pois arreca-
davam fortunas em dinheiro e o guardavam em cofres forte, 
protegido pelo Senhor; diziam. Muitas obras foram escritas 
e avidamente devoradas por irmãos desejosos de conhecer a 
história desses valentes cavaleiros ali retratados. Os Tem-
plários nada tinham de maçons, nem influenciaram nossa 
Ordem, surgida 400 anos depois do fim deles.  Dos Templá-
rios, a maçonaria apenas herdou os protocolos secretos e o 

sigilo imposto a seus iniciados, além do uso do chapéu. 
Segundo os escritores  J. Castellani e H. Spoladore, o 
mais certo é que a Maçonaria tem sua origem nas Guil-
das, uma Corporação de Ofício, que abrigava trabalhadores 
como, pedreiros, sapateiros,  e alfaiates, que pagavam uma 
certa quantia para pertencer àquela Corporação.  A maçona-
ria da época, por sua tradição oral, não deixou qualquer 
documento escrito, que pudesse liga-la aos Templários, ou 
a nenhum outro grupo ou Ordem. Tudo que se fala ou escre-
ve sobre a ligação Templários e maçonaria, é especulação.

A ruína dos Cavaleiros Templários, parece ter começado 
com seu crescimento desordenado, que tendo começado 
com nove monges, pouco tempo depois eram mais de 15 mil, 
além de uma esquadra marítima poderosa. Seu grande peca-
do foi quando num ato de vilania assaltaram e mataram seus 
irmãos cristãos em Constantinopla  no ano de 1.204. Esse foi 
o grande erro deles, que causou o Cisma da Cristandade, e 
nunca mais a Igreja de Roma e a Grega de Constantinopla, 
fizeram as pazes. O Rei Filipe IV, “O Belo”, em 13 de outu-
bro de1307, ordenou um ataque surpresa, prendendo, tortu-
rando e matando dezenas de cavaleiros em toda a França. 
Nesse dia os Templários foram dizimados  e desapareceram 
para sempre.  Apesar de existirem ainda hoje, alguns grupos 
que se denominam Cavaleiros Templários, na verdade são 
clandestinos e irregulares, pois o verdadeiros Templários 
desapareceram para sempre,  naquele fatídico 13 de outubro 
de 1.307. A pá de cal que sepultou para sempre os C.T. foi 
jogada pelo Papa Clemente V, no ano de 1312, determinando 
a dissolução da Ordem, sob acusação de heresia. Amantes 
do militarismo, admiradores de seitas exóticas, caçadores de 
tesouros perdidos, ao estilo Indiana Jones e curiosos de todo 
tipo criaram a fantasia ligando nossa  Ordem ao Templários. 
Muitos autores trabalham  para dar credibilidade a essa idéia 
com seguidores ferrenhos, que não conhecendo nem o ritual 
maçônico do Grau de Aprendiz acreditam no que leem.  A 
“arma” do pedreiro livre, é a inteligência aplicada à colher 
de pedreiro, não a espada, instrumento de morte, e sua casa é 
o templo onde se reúne; não o quartel.

*Loja de Pesquisas Brasil- Londrina-PR
*Loja de Pesquisas Chico da Botica- Porto Alegre- 

RS

 Fonte - Internet – JB News –  Dicionário Maçônico 
( R. da Camino) –

Texto revisado do original de 25/05/11-  
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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 

http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-rito-escoces-fam088.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-graus-secretos-fam098.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-rito-escoces-skull-and-bones.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-macom-loja-azul-fam095.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-templario-maconico-york-fam097.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-maconico-brilhantes-fam099.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-maconico-brilhante-fam100.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-maconico-brilhante-fam100.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-maconico-brilhante-fam100.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-mestre-macom-fam101.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-macom-robusto-fam066.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-colunas-maconaria-azul-fam096.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-colunas-maconaria-azul-fam096.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-colunas-maconaria-azul-fam096.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-colunas-maconaria-azul-fam096.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-colunas-maconaria-azul-fam096.phtml
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A
 maçonaria brasileira conta, atualmente, com 
uma abundante e valiosa literatura, que é respon-
sável pelo armazenamento de grande parte de 

sua secular história. Ao longo dos anos já transcorridos 
essa dita literatura vem tomando forma significativa 
como fonte extraordinária de esclarecimentos sobre o 
passado da maçonaria, seus principais vultos, sua evolu-
ção através dos tempos, seus grandes feitos etc. 

Entretanto, um ponto se nos apresenta como algo 
envolto em densa névoa quando diante de nossas dúvi-
das o acervo acima não consegue nos dar resposta sobre: 

a) qual é a maçonaria de hoje?; 
b) qual será a maçonaria do futuro? 

O PESSIMISMO
Na incerteza, muitas pessoas indagam saber se ainda 

existem causas com as quais a maçonaria possa se 
envolver e se essas causas realmente existirem, quais 
são elas? Mas encontrar resposta a tais indagações é 
quase impossível. As fontes não passam de escassas 
obras escritas e mais alguns artigos que, de vez em quan-
do, são divulgados através de periódicos maçônicos. 
Também, pela Internet, raramente são encontrados 
comentários de alguns poucos obreiros, em cujas  maté-
rias buscam colocar em evidência preocupações relaci-
onadas à questão em foco.  

Provavelmente, as informações por demais tímidas 
sobre os reais objetivos da maçonaria têm dado espaço 
para muitos crerem que ela esteja caminhando para o 
fim. Contudo, verifica-se não só essa causa, mas várias 
outras que formam um imbróglio ao seu redor. 

Para alguns poucos a maçonaria está em declínio 
porque, embora tendo um passado de importantes lutas 
e de muitas vitórias, enfrenta um presente sem afirma-
ções, à espera de um futuro incerto. Para outros, ela está 
fadada à sucumbência por não ter mais bandeiras de 
luta, por representar alto custo financeiro aos seus mem-
bros e também porque em nada evoluiu ao longo de toda 
a sua história. Enfim, tanto para uns quanto para outros, 
o que faz a maçonaria atualmente não passa de sessões 
monótonas, improdutivas e sem atrativos, com os seus 
dirigentes mais interessados em promover banquetes 
em ambientes suntuosos, onde o que mais se vê é a farta 
distribuição de certificados e medalhas condecorativas, 
em vez de trabalharem no sentido de colocar a Ordem 
nos trilhos da sobrevivência e conduzi-la por rumos 
capazes de resgatarem a sua verdadeira identidade.

Sabe-se, extra oficialmente, que os índices de evasão 
de iniciados nas últimas décadas, a nível nacional, vêm 
se elevando de modo preocupante e essa realidade é fato 
inconteste que pode estar ocorrendo não só pela simples 
falta de bandeiras de luta, ou pelo alto custo que se paga 
em troca da permanência no seio da maçonaria, como 
também em razão de uma série de outros fatores, dentre 
eles destacando-se o desinteresse e a desmotivação.

O OTIMISMO
Por outro lado, muitos entendem, e esta é a grande 

maioria, que o dinamismo é fator imprescindível à evo-
lução da maçonaria. Entendem que, assim como ocor-
rem admissões, também devem ocorrer afastamentos. 
Por conseguinte, entendem que a maçonaria foi, é e sem-
pre será renovação, mas não são unânimes em afirmar se 
o que ela faz no presente é o ideal, o lógico e para onde a 
sorte a levará no futuro. 

Um aspecto que se acha presente na história da maço-
naria é o de que em todas as suas mobilizações sempre 
houve causa determinante. É o óbvio, então, que nos 
induz a crer que, se hoje a referida ordem segue em seu 
caminho como um barco em águas tranqüilas é porque 
não há razões para lutar. Mas o cenário é outro. Como se 
verá adiante, motivos não faltam. O que falta, realmente 
é ação e disposição maçônica para combatê-los. E, jus-

tamente por essa incontestável omissão, uma idéia ocor-
re de que ela esteja sucumbindo.

A VERDADE 
Porém, o que não se deve menosprezar independen-

temente de quaisquer outras causas é a importância da 
atividade maçônica que, como escola, cuida do aperfei-
çoamento e do aprimoramento moral e intelectual de 
seus membros. É o fato de ser a maçonaria uma institui-
ção alicerçada em bases sólidas, com predicados de 
entidade essencialmente progressista e evolucionista. 

Não se deve ignorar também sua capacidade de 
enfrentamento, de preparo para sobreviver ante o desa-
fio implacável de qualquer mudança. Seus já ditos 
predicados a tornam em um empreendimento capaz de 
se renovar a cada dia. Tanto que, para afirmar-se em que 
consiste a sua finalidade nos dias atuais, necessário se 
torna, uma volta ao começo da sua história e, a partir de 
então, procurar desvendar seus mistérios e descobrir 
que entre tantas afirmativas existem muitas divergênci-
as e polêmicas contradições.  É preciso conhecer bem a 
sua origem, as causas que motivaram o seu surgimento, 
sua evolução através dos tempos, para quê ela existe, 
qual o espaço que ainda lhe pertence e só depois poder-
se afirmar o que ela significa, na atualidade, para o 

mundo profano e também para nós, maçons. 
No transcorrer do tempo, o progresso foi, indubita-

velmente, o responsável pela evolução e pelas transfor-
mações que o Brasil e o mundo sofreram. Consequente-
mente, tudo quanto se referia à conduta humana e ao seu 
relacionamento, acabou por compor o núcleo das 
mudanças que, com o passar dos anos, foram se tornan-
do necessárias e imprescindíveis. Evoluíram leis e cos-
tumes, ciência e tecnologia, meios de comunicação, 
indústria e comércio,     sistemas políticos, sistemas 
administrativos, instituições públicas e privadas em 
geral etc., nem mesmo a maçonaria, com o seu conser-
vadorismo, foi capaz de resistir sem se modificar. 

Após a superação desse inevitável processo evoluti-
vo a que teve de submeter-se não há quem discorde de 
que, hoje, a maçonaria brasileira se apresente mais tími-
da, mais retraída em relação àquela aguerrida e combati-
va instituição de outrora. Esta é uma questão que pode 
ser esclarecida pelo fato de já nos encontrarmos no sécu-
lo XXI, onde os desafios que a Ordem Maçônica tem 
pela frente não são iguais àqueles com os quais ela se 
defrontava no passado. Os de agora são outros, diferen-
tes, mais numerosos e mais complexos como, por exem-
plo, a falta de infraestrutura dos serviços públicos colo-

cados à disposição da população, a desigualdade social, 
a violência urbana, o narcotráfico, o tráfico de armas etc. 
Tais desafios, por suas dimensões e impetuosidade, têm 
sido causa do surgimento das mais variadas espécies de 
crime, mal que se alastra no seio da sociedade brasileira, 
com requinte de violência cada vez maior, desafiando a 
lei, a justiça e os demais poderes constituídos.

Consciente das mutações políticos sociais que o 
mundo passou a sofrer, a maçonaria brasileira, por uma 
questão de sobrevivência, também teve que evoluir 
sendo levada a alterar suas formas de luta o que foi 
imprescindível à sua continuidade dentro do já referido 
processo evolutivo.  Desta feita, num balanço sucinto e 
comparativo entre o que construiu a maçonaria no pas-
sado e o que faz ela atualmente, pode-se chegar pelo 
menos a uma conclusão segura: a Arte Real, não só no 
Brasil, mas no mundo inteiro, mudou de tática e de 
estratégia de ação, porém, suas idéias e convicções per-
manecem como antes. Aqui, em nosso país, não se vê 
mais em suas fileiras tantos vultos como aqueles que 
dela fizeram parte no passado, mas continua sendo uma 
ordem atuante e laboriosa, respeitada e presente em 
quase todos os momentos da vida nacional. Contudo, 
em que pese a maçonaria brasileira aparentar-se para 
alguns maçons uma entidade quase morta, há a maioria 

que a admite mais viva do que nunca. Entretanto, para 
estes últimos é preciso que, em sã consciência, façam 
uma análise sobre o desempenho da Ordem para perce-
berem que nem tudo o que é dever maçônico vem acon-
tecendo como era de se esperar, de maneira tão justa 
quanto perfeita, pois se assim fosse ninguém ousaria 
lançar contra a maçonaria uma pedra sequer. Mas o que 
se vê é, vez por outra, alguém a detratando sem piedade. 
Digo sem piedade, porque no meio de tantas suspeitas 
levantadas e arremessadas contra a mencionada institui-
ção a maioria não passa de algo leviano e de acusações 
falsas. 

Mas, enfim, quais os focos para onde se direcionam 
tais críticas? Em seu seio muitos agem movidos pela 
vaidade e pela ostentação de cargos. Muitos trabalham 
dedicadamente a bem da Ordem. Outros nada fazem, 
omitindo-se sem motivo justo, sacrificando os demais. 
Como é sabido, a vaidade, a omissão, o comodismo e o 
desânimo em que se coloca boa parcela dos maçons são, 
hoje, um mal de elevadas proporções no seio da maço-
naria, que a impede de progredir e de alcançar seus mais 
nobres objetivos.

Continuar...
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A OMISSÃO
Apesar de tudo, à vista dos incontáveis problemas sociais 

aqui reinantes, que nos envolvem a todo instante e que estão a 
exigir das autoridades competentes, decisões arrojadas, corajo-
sas, capazes de solucionar crises, de remover dificuldades, de 
proporcionar o bem-estar social etc., é de se acreditar que a maço-
naria ainda seja uma instituição influente sobre todas as camadas 
sociais, dotada de prestígio e respeito, o bastante para propiciar a 
si própria a força necessária para ser ouvida e atendida. Porém, 
não sabendo tirar proveito das condições que lhe favorecem, a 
ordem maçônica tem demonstrado notória timidez nos momen-
tos em que a sua intervenção se torna medida necessária e indis-
pensável. Vejamos alguns exemplos: 

No campo da saúde pública, o sistema de atendimento é algo 
indigno do ser humano. A imprensa não cessa de denunciar fatos 
lamentáveis, que ocorrem quase todos os dias e que atingem só 
os mais pobres e necessitados, justamente quem não tem poder 
de ação para reagir e exigir o que lhe cabe por direito. È um siste-
ma desestruturado e falho. Muitas pessoas que a ele recorrem, 
por não terem alternativa, depois de muita humilhação e cons-
trangimentos, acabam morrendo sem alcançar atendimento. Isto 
porque os recursos médicos são escassos, as condições de traba-
lho muito precárias e a falta de medicamentos tornou-se uma 
situação quase permanente. Cirurgias, mesmo as denominadas 
de emergentes, não são realizadas a tempo de salvar vidas. Para 
justificar o caos reinante na saúde pública, que nunca foi tratada 
como causa prioritária, seus responsáveis alegam sempre a 
mesma coisa: falta de recursos orçamentários. Há anos o povo 
vê a mesma cena se repetir. Mudam-se governantes, mudam-se 
autoridades públicas e nada muda no referido sistema. Não 
muda porque nessa história antiga há também um velho jogo de 
empurra que todos conhecem bem: A União afirma que faz a 
parte dela, os Estados culpam os Municípios e estes culpam os 
Estados. Dessa forma, ignorando seus maléficos efeitos, a roleta 
segue girando sem nenhuma perspectiva de melhora, sem nin-
guém fazer nada, sem ninguém cobrar. O descaso e a falta de 
vontade política dão a entender que estão se perpetuando, 
enquanto que, o direito à saúde, como princípio básico consa-
grado em nossa Constituição Federal, continua sendo flagrante-
mente desrespeitado, apesar de sua clareza: “A saúde é direito de 
todos e dever do Estado.” Daí, se depreende que o acesso às 
ações e serviços a ela inerentes é universal e igualitário. Há anos 
nós, maçons, assistimos a tudo isso e ficamos em silêncio.

No campo dos delitos, embora não tão adequada para os dias 
atuais, temos uma legislação penal e processual que define os 
crimes, estabelece as respectivas penas, traça regras processua-
is, determina as formas de julgamento e a aplicação da pena 
cabível em cada caso. Por fim, temos ainda um outro instituto 
jurídico que é a chamada Lei de Execuções Penais. Questionável 
e discutível porque quando da sua elaboração esqueceu-se de 
que, no campo do direito penal, quem erra contrai dívida com a 
sociedade. Dívida que tem de ser paga de modo exemplar. No 
Brasil isso não ocorre por causa da lei acima referida, cuja insti-
tuição se deu tendo como finalidade primordial a redução do 
tempo da pena aplicada ao condenado preso (desde que este 
cumpra certas exigências nela contidas), de modo a garantir a 
sua volta à liberdade o mais rápido possível. Veja este exemplo: 
hoje, um homicida condenado a doze anos de reclusão, não fica-
rá mais que dois anos na prisão se for primário e se o seu compor-
tamento for avaliado como bom. Tanto benefício assim torna a 
pena numa condenação ridicularizada e quase nula. Ela perde o 
seu caráter punitivo e, consequentemente, perde também o 
poder coibitivo e intimidador que toda lei penal deve conter. Não 
se sabe por que, ao serem estabelecidos tantos benefícios a favor 
do réu preso, o legislador não tenha pensado em resguardar de 
igual modo os direitos da sociedade que é quem paga impostos e 
dá sustentação a todo o aparato estatal. Ele, da mesma feita, não 
pensou em se colocar no lugar da vítima ou de seus familiares 
para poder avaliar melhor a intensidade da dor e dos danos irre-
paráveis que lhes podem ser causados. Pensou-se apenas no 
quanto custa para o Estado um longo período de prisão. Para 
resolver o problema das superlotações de modo prático, imedia-
to e barato, não se pensou na construção de mais presídios. Foi 
mais fácil a opção pela diminuição do tempo de cumprimento da 
pena, até para os mais periculosos elementos, tendo-se como 
premissa as possibilidades de recuperação e de ressocialização 
do condenado preso como se isso fosse algo possível de se atin-
gir dentro ou fora de qualquer presídio como os que temos aqui 
no Brasil. O resultado é que, grande parte dos que são beneficia-
dos por essa lei volta a delinqüir. Para a sociedade, para o cida-
dão de bem, fica sempre a sensação de impunidade, de medo e de 
insegurança. 

No Brasil há cerca de quinhentos mil condenados presos. 
Nos Estados Unidos há dois milhões. Por que essa diferença tão 
grande entre duas nações cujos índices populacionais são mais 
ou menos iguais? Será que é porque aqui ocorrem menos cri-
mes? Não! É porque os sistemas penal e prisional de lá são muito 
mais rigorosos. Lá, quem erra age sabendo que não escapará das 
garras da justiça, tanto assim que, muitos após a prática da ação 
delituosa, preferem o suicídio. Aqui, inúmeros crimes são come-
tidos porque a lei e a justiça não intimidam ninguém. Lá, é 
cobrada do condenado a efetiva reparação do dano causado, na 
medida justa, para não deixar que a sociedade sinta a horrível 
sensação de impunidade. Lá há mais presídios e menos benefíci-
os. Aqui, as regras para acabar com a impunidade exigem 

mudanças, principalmente, na lei de execuções penais. O con-
senso é geral a esse respeito, mas ninguém faz nada, nem mesmo 
nós, maçons, para que as necessárias mudanças ocorram.

No campo dos tributos, nossa sociedade conta com um siste-
ma arcaico, portanto, superado, demasiadamente oneroso e 
injusto o que, sem dúvida, são fatores que estimulam a prática da 
sonegação e da corrupção. Além do mais, as regras em vigor 
impõem ao povo brasileiro uma das mais pesadas cargas tributá-
rias do mundo.

Devido aos múltiplos interesses econômicos, financeiros e 
políticos ligados a essa questão, as disputas são acirradas em 
torno dela. No Congresso Nacional, sempre que se fala em refor-
ma tributária, o clima se agita abrindo espaço para discussões 
que não se esgotam e, sem consenso, a matéria não segue adian-
te, nem vai a votação alguma. Em meio a esse conturbado jogo 
de interesses que parece ser sem solução, está a sociedade que-
rendo mudanças, mas a necessária reforma tributária não sai. 
Nós, maçons, temos consciência de que um novo sistema tribu-
tário precisa ser aprovado, mas em vez de ação preferimos ficar 
em silêncio.

Por fim, o sistema de educação pública, aqui implantado, que 
vai do ensino fundamental ao superior. Em todo o território 
nacional, exceto no Distrito Federal, o sistema público de ensino 
fundamental (do 1º ao 9º ano) está a cargo dos municípios, com 
os Estados, atualmente compartilhando essa responsabilidade 
do 6º ao 9º ano. Esse sistema, tanto na rede privada como na 
pública, é regido pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), um ins-
trumento legal que surgiu tendo como motivação alguns aspec-
tos como a reforma do ensino, a erradicação do analfabetismo, a 
inclusão social etc., mas que não correspondeu plenamente aos 
anseios da sociedade brasileira porque, na tentativa de alcançar 
seus objetivos, estabeleceu regras cujos efeitos, na prática, não 
estão dando certo. Tanto que no “ranking” mundial de qualidade 
de ensino público divulgado anualmente pelo organismo com-
petente da ONU, o Brasil vem figurando, há alguns anos, entre 
as piores nações em matéria de educação pública, numa relação 
de mais de cem países. Além do mais, veio também o Estatuto da 
Criança e do Adolescente que causou sério agravo às escolas 
públicas ao tirar delas a competência que lhes cabia para impor 
punições a alunos indisciplinados. Com isso, a escola e o profes-
sor não contam mais com a autoridade e o indispensável respeito 
de que deveriam desfrutar para fazerem com que suas orienta-
ções sejam cumpridas. Abre-se aqui um parêntese para ressaltar 
que o referido estatuto teve suas boas intenções. No campo de 
sua aplicabilidade, veio para assegurar direitos, estabelecer 
obrigações, definir atos infracionais, impor medidas de proteção 
e socioeducativas etc., regras tais que poderiam ser bem aceitas e 
inatingíveis por qualquer crítica destrutiva se seu conteúdo 
tivesse sido voltado apenas ao menor e ao adolescente em estado 
de carência, de abandono ou desassistido do ponto de vista mate-
rial e ou psicológico, mas ficou muito aquém de qualquer expec-
tativa, do mínimo compreensível ao estender seus efeitos ao 
menor delinqüente que, conscientemente, faz uso habitual da 
violência, muitas vezes extrema, portanto, dolosa, praticada 
contra seus semelhantes. Fecha-se o parêntese. Então, como se 
afirmava, com a falta de autoridade dos educadores, com a 
ausência de poder coercitivo dos estabelecimentos de ensino 
público para impor e fazer cumprir pelo menos regras discipli-
nares básicas, aumentaram, por parte dos alunos, os atos de 
insubordinação, de desobediência, de desrespeito, de provoca-
ções, de ameaças e outras espécies de comportamento até mais 
graves que são frequentemente noticiadas pela imprensa como, 
por exemplo, a venda e o consumo de drogas dentro do próprio 
estabelecimento escolar, agressões físicas de aluno contra alu-
no, de aluno contra professor, de aluno contra funcionário e, vez 

por outra, até homicídios, coisa que no passado ninguém imagi-
nava que um dia pudesse acontecer no interior das escolas. 

Uma das principais metas da LDB é a erradicação do analfa-
betismo. Para alcançar esse objetivo, o atual sistema de ensino 
chega ao absurdo de orientar as escolas públicas a promoverem a 
qualquer custo o maior número possível de aprovações até 
mesmo daqueles alunos que não lograrem aproveitamento sufi-
ciente no final do ano letivo tão somente para dar satisfação à 
UNESCO. E essa conduta faz com que a referida lei passe a ser o 
instrumento causador de um dano incalculável ao futuro da 
criança que é aprovada sem ter alcançado a aptidão necessária, 
pois tira dela a oportunidade de se desenvolver intelectualmente 
e de competir pelo alcance de um “status” social mais elevado. 
Quando conclui o ciclo intermediário, o estudante oriundo de 
escola pública vai para a faculdade onde ingressa pelo sistema 
de cotas e depois de alguns anos, sai para o mercado de trabalho 
sem ter adquirido a capacitação ideal. Desta feita, a Lei de Dire-
trizes e Bases que foi instituída tendo como objetivo promover 
também a inclusão social, o faz de modo errado gerando efeito 
contrário. Em um futuro não muito distante será ela a responsá-
vel pela baixa qualidade profissional de muita gente. Então, os 
riscos decorrentes de tudo isso, quem irá pagar será a própria 
sociedade se nada for mudado. 

A ESPERANÇA
Esses males têm raízes profundas e não será fácil eliminá-

los. Os maçons sabem disso e compreendem que é utopia acredi-
tar que tais injustiças sociais possam acabar um dia como algo 
que se desfaz com um simples toque de mágica. Contudo, não 
nos é dado o direito de permanecermos calados. A maçonaria 
precisa ser acordada para sair do silêncio e agir em defesa da 
sociedade, principalmente da camada mais pobre da população, 
pois é esta a maior usuária dos sistemas públicos de saúde e de 
ensino, e trabalhar no sentido de fazer com que pelo menos as 
normas relativas a essas quatro questões aqui abordadas, sejam 
revistas e corrigidas em seus aspectos negativos, sendo impor-
tante levar em conta que, para que as mudanças se tornem reali-
dade é preciso coragem para começar e ação para concluir. 

Nestes longos séculos já passados desde que o Brasil foi 
descoberto o mundo inteiro se transformou. E esse notável acon-
tecimento nos trouxe uma qualidade de vida muito melhor. Gra-
ças às mudanças, a sociedade de hoje é outra e a maçonaria tam-
bém. A Ordem Maçônica está muito diferente do que foi no 
passado e isto se verificou em decorrência de uma transição 
ainda não bem esclarecida ou, não tão compreendida, o que faz 
com que alguns maçons a vejam como uma instituição em deca-
dência. Na verdade, ela não decaiu. O que lhe ocorreu foi a impo-
sição natural de uma necessidade absoluta de mudança. A maço-
naria teve que se modificar para não morrer. Mudou suas estraté-
gias de ação sem alterar seus princípios basilares e a sua doutri-
na. Foi sábia ao decidir pelas mudanças em seu comportamento, 
o que não a inviabilizou de continuar, de modo honroso, na 
árdua missão que escolheu, de lutar sempre pela liberdade, pela 
igualdade e pela fraternidade entre os homens espalhados por 
toda a superfície da terra. Com sua nova roupagem ela seguiu 
atraindo adeptos de variadas crenças religiosas. Deixou de cole-
cionar inimigos, de ser perseguida, de ser obrigada a fechar suas 
portas e de ter que renascer das próprias cinzas como conta a sua 
história. 

Até bem pouco tempo, isto nos mostram os relatos escritos, a 
maçonaria era vista e considerada por quem não fazia parte dela, 
nem pertencia à família maçônica, como uma instituição pactua-
da com o demônio, que usava seus Templos para a prática do mal 
através da realização de sessões de magia negra. Em razão dessa 
falsa imagem a Ordem Maçônica chegou a ser fortemente discri-
minada, principalmente, nos meios religiosos, mas hoje, o que 
se nota é que ela passou a ser compreendida e aceita da forma 
como realmente é, uma instituição cuja finalidade não se encerra 
apenas na prática desinteressada do bem, mas em outros diver-
sos princípios que nos permitem tirar dela várias definições. 
Assim, por exemplo, todos os seus iniciados sabem que a maço-
naria é, sem dúvida, uma atuante escola de aperfeiçoamento 
moral, intelectual e espiritual do homem maçom, que lhe ofere-
ce a oportunidade de aprender a ser mais afetivo, mais humano, 
mais justo e a ser também capaz de domar seus próprios senti-
mentos e emoções. É ainda essência da sua razão de ser o prepa-
ro dos seus membros mediante a transmissão de ensinamentos 
ligados às suas ideias, aspirações e convicções, conforme reco-
mendam seus seculares postulados e a sua doutrina universal. 

A maçonaria brasileira vem se autoafirmando sobre dois 
pilares importantes: a fidelidade de seus iniciados e a experiên-
cia adquirida ao longo de sua existência, enquanto que o seu 
rumo está a depender dos destinos da humanidade, da inteligên-
cia e da capacidade daqueles que a dirigem no presente momen-
to e dos que, futuramente, vierem a dirigi-la. 

Irmão Anestor Porfírio da Silva
M.I. e membro ativo da ARLS Adelino Ferreira Machado

Or. de Hidrolândia/GO
Conselheiro do Grande Oriente do Estado de Goiás
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Por Ir\ João Anatalino

A Maçonaria especulativa, da mesma forma que a antiga 
Maçonaria operativa, inicia muitos obreiros. E assim 
como entre aqueles antigos mestres da Arte Real, tam-

bém os modernos obreiros dessa Augusta Arte não são todos 
eleitos, embora todos sejam iniciados. O obreiro da Arte Real 
hoje, inicia-se como aprendiz e continua a ser eternamente um 
aprendiz. É no decorrer do desenvolvimento da cadeia iniciáti-
ca que o iniciado poderá obter ou não a sua iluminação. Essa 
iluminação pode ser definida como uma Gnose, ou uma sensi-
bilidade da verdadeira razão de ser ele um maçom. Então terá 
conquistado o status conferido aqueles que se abrigaram junto 
ás duas colunas sagradas do Templo de Salomão, e se abebera-
ram na fonte dos conhecimentos que delas brotam e que se 
expressam nos nomes sagrados que Salomão deu á aquelas 
colunas: Booz e Jackin.

 Booz e Jackin eram os nomes das duas colunas de bronze 
que Salomão mandou fundir para servir de pórtico para o tem-
plo. Booz deriva de Boaz, nome do patriarca hebreu que fun-
dou a dinastia do rei Davi. Casado com a moabita Rute, Boaz 
foi pai de Obed, que por sua vez gerou a Isaí, ou Jessé , que foi 
pai do rei Davi. Na tradição hebraica, portanto, Boaz foi aque-
le que fundou a família que iria, mais tarde,  estabelecer o 
reino de Israel. Quanto a Jackin, trata-se, provavelmente de 
um nome derivado do antigo alfabeto semítico, significando 
cofre, esconderijo, receptáculo. Sabe-se que os antigos povos 
do vale do Jordão e do Eufrates costumavam construir em seus 
templos e edifícios públicos certas colunas ocas para guardar 
documentos importantes. A essas colunas eles chamavam 
Jackin. Essa tradição está de acordo com as informações 
encontradas nas crônicas do profeta Jeremias, que dizem que 
as colunas do templo de Jerusalém eram ocas. Com base nessa 
tradição, certos autores maçônicos inventaram a lenda de que 
Salomão teria construído colunas ocas para servir de arquivos 
para guardar documentos maçônicos.

O certo, entretanto, é que essas duas palavras, constante-

mente invocadas nos trabalhos das lojas simbólicas, signifi-
cam “ Estabilidade com Força”. As colunas Jackin e Booz 
tinham dezoito côvados de altura (cerca de 9 metros), e eram 
encimadas por capitéis de cinco côvados cada (2,5 metros),  
com romãs e medalhas por ornamento. A romã, como se sabe, 
entre os povos orientais era uma fruta que tinha um alto valor 
simbólico. Representava o amor, a fertilidade, o sexo. Os poe-
mas do Cântico dos Cânticos, atribuídos a Salomão, muito se 
vale do simbolismo da romã para representar a sensualidade 
da união entre os sexos. [1]

O templo maçônico procura reproduzir, no que é possível, 
o Templo de Salomão. O costume de se colocar os Aprendizes 
do lado da coluna B e os Companheiros na coluna J consta de 
uma tradição  que diz que Adoniram, para pagar os trabalhado-
res do canteiro de obras, que eram milhares, costumava sepa-
rá-los por colunas. Os mestres (pedreiros, talhadores, esculto-
res, carpinteiros) eram pagos dentro do templo, daí o termo “ 
coluna do centro”, onde os mestres maçons se colocam para 
assistir aos trabalhos em Loja. Os demais trabalhadores, por 
serem muitos, tinham que ficar do lado de fora. Para facilitar o 
pagamento, que consistia na distribuição de alimentos, rou-
pas, utensílios de trabalho (luvas, aventais, ferramentas etc), 
eles eram separados em grupos. Conforme os graus de profis-
sionalização eram perfilados do lado direito ou esquerdo do 
templo, o que correspondia ás colunas Jackin ou Booz, confor-
me o caso.

Daí o porque dos aprendizes, que no caso do canteiro de 
obras do rei Salomão eram os cavouqueiros, os carregadores, 
os serventes de pedreiro, ficarem no lado correspondente á 
coluna B (Booz) e os companheiros (ajudantes, talhadores, 
assentadores de pedras etc), sentarem-se no lado da coluna J ( 
Jackin).

Flávio Josefo, em suas crônicas sobre as Antiguidades dos 
Judeus, capitulo III, item 6, também se refere a essas duas 
colunas e seu significado. Diz aquele historiador que Deus 
estabelecera o reino de Israel com estabilidade e força, e que 
tal composição duraria enquanto os israelitas mantivessem o 

Pacto da Aliança com Ele. A força provinha do seu fundador 
Davi, que estabelecera com sua competência militar o reino 
hebreu, e a estabilidade lhe tinha sido dada por Salomão. 
Dessa forma, as colunas Booz e Jackin não tinham apenas um 
significado religioso, mas também celebrava motivos políti-
cos e heróicos, homenageando, de um lado Davi, a força, de 
outro lado Salomão, a estabilidade, a sabedoria.

Muita tinta já rolou acêrca das colunas Booz e Jackin. 
Alguns autores desenvolveram inclusive a tese de que as colu-
nas ocas do templo de Salomão representavam símbolos fáli-
cos, tradição essa muito em voga entre as civilizações antigas. 
Elas seriam, segundo Curtis e Madsem, uma projeção da Maze-
both, momumentos de pedra, que entre os fenícios simboliza-
vam o órgão viril, pelo qual a fertilização da terra se processa-
va. Com base nessa interpretação “histórica”, esses autores 
concluem que as “duas colunas ocas, com seus globos em 
cima, e os capitéis enfeitados com romãs, (fruta que simboli-
zava a fertilidade), nada mais eram que símbolos fálicos dis-
farçados. Daí a razão de serem ocas, pois representavam o 
órgão sexual masculino, também oco e encimado por glo-
bos”....[2]

Mais que os significados simbólicos que essas colunas 
possam ter, entretanto, talvez uma interpretação pragmática 
possa nos dar uma explicação melhor. Booz, no alfabeto 
hebraico significa firmeza e Jackin força. Talvez, com esses 
nomes, Salomão quisesse, na verdade, indicar apenas disposi-
ções arquitetônicas. Significava que a estrutura do templo 
estava apoiada sobre essas duas colunas com solidez e resis-
tência. A conexão com os significados dos simbolos fez o 
resto. Salomão, como todos os israelitas, acreditava nas pro-
messas que Deus teria feito ao seu povo através dos profetas. 
Deus dissera que “habitaria” no meio daquele povo. Constru-
indo um templo para Ele, estava, na verdade, selando essa 
promessa. Com isso Israel teria estabilidade como reino por-
que a força do Senhor estaria com eles. As duas colunas cele-
bravam, dessa forma, uma crença firmemente estabelecida.

A tradição maçônica associou as duas colunas á sua própria 
liturgia ritual. Jackin e Booz( ou Boaz) passaram a ser dois 
Mestres (Vigilantes), que imediatamente abaixo do Mestre 
Arquiteto Hiram (Venerável), administravam os dois substra-
tos de trabalhadores que serviam no canteiro de obras do tem-
plo. Boaz tornou-se o Primeiro Vigilante e Jackin o Segundo. 
Daí a ritualística segundo a qual o que o Venerável decide, o 
Primeiro Vigilante estabelece e o Segundo confirma.[3]

Uma outra interpretação das duas colunas gêmeas é a de 
que elas simbolizam as duas colunas de fogo e água que Jeová 
ergueu em frente das tropas do faraó, quando ele encurralou os 
hebreus junto ao Mar Vermelho. Diz a Bíblia que o Senhor 
ergueu colunas de fogo que impediam que os egípcios atacas-
sem os hebreus enquanto eles cruzavam o mar. Depois, quan-
do eles já haviam saído do outro lado em segurança, o Senhor 
afogou as tropas do faraó lançando sobre eles colunas de água. 
Salomão teria celebrado essa intervenção divina pela edifica-
ção das duas colunas. Por isso, inclusive, é que nos antigos 
rituais de iniciação, as cerimônias de purificação pelo fogo e 
pela água eram realizadas em frente aos respectivos altares 
onde se postam os dois Vigilantes, símbolos das respectivas 
colunas. Esse simbolismo é ainda hoje repetido, embora de 
forma sensivelmente modificada. Essa interpretação é a que 
consta dos Primeiros Catecismos Maçônicos de 1725.[4] 

[1] “Os teus lábios são como fita de escarlate: e o teu falar, 
doce. Assim é o vermelho da romã partida, assim é o nácar de 
tuas faces, sem falar no que está escondido dentro.” Cântico 
dos Cânticos, 4;3

[2]  Alex Horne: O Templo do Rei Salomão na tradição 
maçônica, pg. 125

[3] Através das pancadas ritualísticas

[4] Alex Horne-op citado pg. 184

Fonte: Recanto das Letras
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Por (*) Ir\Honório Sampaio Menezes

Em um dos graus da maçonaria Amós é homenageado, 
citando-se em especial a terceira visão do profeta 
(7:7)…eis que o Senhor estava sobre um muro levanta-

do a prumo e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me dis-
se: Que vês tu Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o 
Senhor: Eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel; 
nunca mais passarei por ele.

O Profeta Amós era natural de Tecoa, pequena cidade distan-
te cerca de 20km de Jerusalém e 9km de Belém, na Judéia. Não 
era da corte como Isaías, nem sacerdote como Jeremias. Era 
simples homem de trabalho. Era pastor, boiadeiro, e cultivador 
de sicômoros. “Cultivador” significa “podador” ou “picador” do 
fruto do sicômoro, uma espécie de figo selvagem comido somen-
te pelos mais pobres, fruta que só amadurecia quando picada.

Amós é o contemporâneo mais velho de Miquéias, Oséias e 
Jonas e foi o primeiro dos profetas escritores. Seu nome significa 
“aquele que leva cargas pesadas”. Embora natural da Judéia, 
profetizou contra Israel.

Está em 4:1, “ouvi esta palavra vacas de Basã que estais no 
monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os 
necessitados…”. O apelo por justiça é o tema mais conhecido 
deste livro, porque evidencia a condenação de Deus aos que 
ficaram ricos através da corrupção.

Os cristãos do primeiro século aceitavam os escritos de Amós 
como Escritura inspirada. Por exemplo, o mártir Estevão (At 
7:42, 43; Am 5:25-27), e Tiago, irmão de Jesus (At 15:13-19; Am 
9:11, 12), mencionaram o cumprimento de algumas das profeci-
as.

O livro de Amós pertence ao Antigo testamento da Bíblia, 
vem depois do Livro de Joel e antes do Livro de Obadias. A pro-
fecia deste livro da Bíblia hebraica foi dirigida primariamente ao 
reino setentrional de Israel. Pelo que parece, foi primeiro proferi-
da oralmente, durante os reinados de Jeroboão II e de Uzias, 
respectivamente reis de Israel e Judá, cujos reinados coincidiram 
entre 829 e cerca de 804 a.C. (Am 1:1) Por volta de 804 a.C. foi 
assentada por escrito, após a volta do profeta para Judá.

Vários eventos históricos confirmam as profecias de Amós, 
todas as nações condenadas por ele foram, no devido tempo, 
castigadas. A própria grandemente fortificada cidade de Samaria 
(capital do antigo reino de Israel, hoje entre a Cisjordânia e Isra-
el) foi sitiada e capturada em 740 a.C., e o exército assírio levou 
os habitantes “para o exílio além de Damasco”, conforme predito 
por Amós. (Am 5:27; 2Rs 17:5, 6) Judá, ao sul, recebeu igual-
mente a devida punição quando foi destruída em 607 a.C. (Am 
2:5) E, fiel à palavra de Jeová mediante Amós, descendentes 
cativos tanto de Israel como de Judá voltaram em 537 a.C. para 

reconstruir sua terra natal. (Am 9:14; Esd 3:1).
Amós, com os termos tsaddîq (justo), 'ebyôn (indigente), dal 

(fraco) e 'anaw (pobre), designa as principais vítimas da opressão 
na sua época. Sob estes termos Amós aponta o pequeno campo-
nês, pobre, com o mínimo para sobreviver e que corre sério risco 
de perder casa, terra e liberdade com a política expansionista 
deJeroboão II. É em defesa destes necessitados que Amós vai 
profetizar.

Embora fosse um homem do campo, o profeta Amós possuía 
habilidade literária. Podemos perceber isso pelo uso que o profe-
ta faz de ironias em sua retórica e nos oráculos contra as nações 
(Am. 1:3,6,9,11). Amós recusou-se a ser chamado de profeta 
evidenciando a sua ruptura com as instituições formais de seu 
tempo: o palácio real e o templo (7:14-15).

Essa independência institucional permitiu a Amós proclamar 
a Palavra de Deus livremente sem nenhuma preocupação com a 
opinião pública ou interesses escusos. Nada mais se sabe sobre 
Amós. Alguns eruditos presumem que, após o pronunciamento 
de seus oráculos, tenha voltado para Tecoa, editado e redigido 
suas palavras tal como as temos hoje. Outros ainda afirmam que 
discípulos que o tenham seguido registraram seus oráculos.

Talvez o terremoto mencionado em 1:1 tenha despertado 
Amós a publicar seu texto uma vez que o verso 9:1 parece indicar 
um cumprimento parcial da profecia a Israel, isto é, a revelação 
do Senhor havia sido dada dois anos antes do terremoto citado 
(descrição do fato logo abaixo) e a publicação dos seus oráculos 
aconteceu em um momento posterior. Este terremoto provavel-
mente foi um acontecimento de grandes proporções, pois fora 
lembrado dois séculos depois como o “terremoto dos dias de 
Uzias” (Zc. 14:5).

O ministério de Amós aconteceu entre os anos de 760 a 750 
a.C. durante o reinado de Jeroboão II no Reino do Norte (Israel) e 
de Uzias no Reino do Sul (Judá). Este foi um período muito prós-
pero para Israel e Judá pois não havia a ameaça da Síria, que 
havia sido vencida pela Assíria décadas antes. Por sua vez a Assí-
ria também passava por problemas internos em virtude dos con-
flitos com a Síria, e não apresentava mais perigo.

O resultado deste ambiente de estabilidade política proporci-
onou condições para que os reis Jeroboão II (Israel) e Uzias (Ju-
dá) expandissem novamente as fronteiras da Palestina chegando 
nos mesmos limites dos reis Davi e Salomão (2 Rs. 14:25). Isso 
possibilitou a retomada do comércio internacional e da agricul-
tura proporcionando, desta forma, a estabilidade econômica 
(Am. 4:1-3).

Entretanto, a segurança política e econômica favoreceu ape-
nas os comerciantes e a corte, pois o povo sustentava toda essa 
estrutura por meio da injustiça social e escravidão. O resultado 
disso foi a miséria do povo (2 Rs. 14:26; Am. 2:6; 8:6).

Mesmo assim, a religiosidade era praticada por todos (Am. 
4:4-5; 5:21-23), porém tornou-se mecânica e distante da presen-
ça real de Javé. Amós, tal qual Isaías, enxergou além da superfici-
alidade econômica e social que beneficiava apenas alguns pou-
cos em detrimento da pobreza de muitos (Is. 3:13-15). Da mesma 
forma, o profeta Oséias, 10 anos depois, condenaria de maneira 
enérgica estes mesmos pecados.

Para Amós, a prosperidade agrícola serviu apenas para com-
parar Israel com um cesto de frutas maduras (uma de suas 
visões), prontas para a execução do julgamento divino (Am. 8:2-
3).

Todas as acusações contra as nações, incluindo Israel (Am. 
2:6), eram baseadas em crimes contra a humanidade. Apenas 
Judá foi acusada de rejeitar a Lei e desobedecer os decretos da 
Aliança. Uma das características da escrita de Amós são seus 
oráculos visionários. O profeta realmente havia visto o que dei-
xou registrado, sua mensagem era viva e vibrante, pois Amós 
falava daquilo com o qual estava acostumado. Amós também se 
utilizou da literatura lírica (Am. 5:1-2) e de doxologias (glorifi-
cação de Deus) (Am. 4:13; 5:8-9; 9:5-6) mostrando sua aptidão 
poética e musical. Fórmulas de juramento (O Senhor, o sobera-
no, jurou – 4:2), de proclamação (Ouçam – 4:1) e revelação (o 
Senhor, o soberano, me mostrou – 7:1) são frequentemente usa-
das.

Os oráculos condenatórios de Amós foram dirigidos para a 
corte real (governo), a nobreza (empresários) e para o sacerdócio 
(religiosos). Cada oráculo é composto das características 
comuns da denúncia profética, Javé falava, apontava o pecado, 
julgava e anunciava a punição. Amós destacava os crimes propri-
amente ditos, e anunciava as condenações. A partir do capítulo 
sete (aquele que citamos no início do texto, que a maçonaria 
ressalta), com as visões, não mais acusação e sim é dada a ênfase 
no julgamento. A partir deste ponto o livro passa a descrever 
julgamentos com a descrição detalhada dos pecados para justifi-
car a punição inevitável. A salvação não substituiria a punição, 
mas viria após a punição.

Amós resgatou as determinações da Aliança que incluía o 
aspecto ético em relação do próximo como parte do amor a Deus. 
Por isso ele apela em favor de todos os pobres, injustiçados e 
oprimidos pelos ricos, comerciantes desonestos, líderes corrup-
tos, juízes sem escrúpulos e falsos sacerdotes (4:1; 6:1,4; 7:8-9).

Amós fornece diretivas essenciais para a ação social da Igreja 
na comunidade onde está inserida. De acordo com Amós, o povo 
escolhido de Deus deve primar pela justiça social como um 
aspecto essencial da Aliança com Ele.

Para Amós, a injustiça social era reflexo da falta de importân-
cia que os israelitas deram às estipulações da Aliança com Deus, 
e, além de não amarem ao próximo, não amavam a Deus em 
primeiro lugar.

Na Terceira Visão, a do prumo (Am. 07 v. 07 a 09, observe o 
significado numérico também) aparece Deus que testará Israel 
com um prumo; não há mais desculpa para Israel. Desta vez 
Amós não intercede mais (como em outras ocosião intercedeu e 
amenizou a pena). Nesta terceira Visão o profeta vê Javé verifi-
cando o alinhamento de um muro com um fio de prumo. O muro 
simboliza Israel que está torto e deverá ser demolido para ser 
realinhado, porque muro torto não tem conserto. Só derrubando. 
Desta vez Amós não intercede e a certeza do castigo torna-se 
mais forte. O que de fato acontece anos mais tarde com a escravi-
dão do povo judeu. Ao todo Amós teve cinco visões, na última 
Javé (ele próprio) provoca um terremoto batendo nos capitéis e 
destruindo o santuário (de Betel) matando quem ali estava que, 
na opinião de Amós, havia se tornado um lugar de culto sem 
sentido, ocultando e amparando as opressões e injustiças que se 
cometiam em Israel.

O livro de Amós termina com uma mensagem de esperança 
(9:11-15). Tal esperança foi vislumbrada pelos judeus que, dois 
séculos depois, se encontravam cativos na Babilônia e conscien-
tes de se terem purificado do seu pecado, no amargor do exílio, 
acreditaram que apesar de Deus castigar a Israel, Deus iria resta-
urar a nação, quando ela se voltasse a Deus novamente. Essa 
profecia se cumpriu com a libertação e o retorno do povo judeu a 
sua terra natal, cuja história é estudada em riqueza de detalhes em 
um dos graus superiores da maçonaria.

(*) Honório Sampaio Menezes, 33º, REAA, Loja 
Baden-Powell 185, GLMERGS, Porto Alegre, RS, Brasil.
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Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo em 
1895, elegeu-se deputado federal pelo Partido Repu-
blicano Paulista (PRP) para as legislaturas de 1906-

1908 e 1909-1911. Em 1911 renunciou seu mandato para 
assumir a Secretaria de Negócios Interiores de São Paulo. 
Permaneceu no cargo durante o governo de Rodrigues Alves 
(1912-1915), sendo também secretário interino da Fazenda e 
da Agricultura. Candidatou-se à vice-presidência do estado 
na chapa encabeçada por João Álvares Rubião Junior. Com o 
falecimento deste durante a campanha, substituiu-o como 
candidato a presidente. Eleito em março de 1916; governou 
São Paulo até 1920, tendo enfrentado portanto o difícil perío-
do das greves operárias de 1917 a 1919, contra as quais agiu 
com severas medidas repressivas.

Após deixar o governo paulista em 1920, retornou à Câma-
ra Federal em 1921. Altino Arantes ali permaneceu como 
deputado até a Revolução de 1930. Neste ano, chefiou a 
Comissão de Reconhecimento de Poderes que examinou o 
resultado das eleições de março, tendo aprovado o não reco-
nhecimento (“degola”) em massa dos candidatos eleitos pela 
Aliança Liberal, oposicionista, na Paraíba e em Minas Gera-
is. Após a vitória da Revolução de 1930, em outubro, que 
levou Getúlio Vargas ao poder, Altino Arantes passou para a 
oposição.

Em janeiro de 1932, foi um dos signatários de um mani-

festo do PRP em que este se pronunciava contra a “ditadura 
aliancista” e afirmava sua disposição de lutar por um novo 
regime republicano, constitucional e federativo. A crise entre 
São Paulo e o governo federal resultou na eclosão, em julho, 
do levante armado de 1932. Altino Arantes participou ativa-
mente do movimento, tendo inclusive colaborado na prepara-
ção do plano da luta armada. Com a derrota da Revolução 
Constitucionalista em outubro, exilou-se em Lisboa. Em 
1934, de volta ao Brasil, assumiu a presidência do PRP e 
chegou a concorrer às eleições indiretas para o governo de 
São Paulo, sendo entretanto derrotado.

Após a queda do Estado Novo (29/10/1945), foi eleito 
deputado por São Paulo à Assembléia Nacional Constituinte 
em 1945 na legenda do Partido Republicano (PR). Posterior-
mente, ingressou no Partido Social Democrático e, por esse 
partido, candidatou-se à vice-presidência da República no 
pleito de 1950, na chapa encabeçada por Cristiano Machado. 
Contudo, obteve apenas a terceira colocação, ficando atrás 
dos candidatos João Café Filho, da aliança entre o Partido 
Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Progressista, e Odi-
lon Braga, da União Democrática Nacional.

Morreu em São Paulo no dia 5 de julho de 1965.
Foi casado com Maria Teodora de Andrade Junqueira, 

com quem teve dois filhos, e posteriormente com Gabriela 
Junqueira, com quem teve uma filha.

[Fonte: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 
1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001]

 

Maçons Ilustres

No início do século XX, posteriormente à proclamação 
da república, foi professor de Direito Civil e Comercial da 
Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de 
Janeiro. Foi um dos políticos mais importantes do Segundo 
Reinado do Império do Brasil e grande amigo de D. Pedro 
II.

Armas do visconde de Ouro Preto.
Foi eleito senador pela província de Minas Gerais e 

tomou posse em 26 de abril de 1879. Também ocupou os 
cargos de secretário de Polícia, inspetor da Tesouraria 
Provincial e procurador da Fazenda. Tendo sido deputado 
provincial em dois mandatos e deputado geral por Minas 
Gerais por quatro vezes.

Foi ministro da Marinha e da Fazenda e membro do 
Conselho de Estado. Presidiu o último Conselho de 
Ministros do Império. Assis Figueiredo foi preso em 15 de 
novembro de 1889 no Quartel-General do Campo de 
Santana, no dia da proclamação da república, com todo o 
ministério, tendo sido exilado em seguida.

Ainda no Império, o visconde de Ouro Preto, 
monarquista convicto, abraçou a causa abolicionista. 
Quando senador, criou um imposto de 20 réis sobre o preço 

das passagens de bonde, fato que gerou grande agitação no 
Rio de Janeiro, conhecida como a “Revolta do Vintém”, 
em janeiro de 1880.

Publicou, entre outras obras, A esquadra e a oposição 
parlamentar e Advento da ditadura militar. Foi agraciado 
com o título nobiliárquico de visconde em 13 de junho de 
1888.

Casou-se aos 6 de Janeiro de 1859, com Francisca de 
Paula Martins de Toledo (São Paulo, 11 de fevereiro de 
1839 — Rio de Janeiro, 22 de abril de 1916), filha do 
coronel da Guarda Nacional e conselheiro Joaquim 
Floriano de Toledo, e de sua segunda esposa, Ana 
Margarida da Graça Martins. Do casamento entre o 
visconde de Ouro Preto e Francisca de Paula nasceu o 
imortal Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, que veio 
a fundar o Jornal do Brasil. Também, Francisca de Paula 
era irmã Carlota Martins de Toledo, esposa de Jorge João 
Dodsworth, o segundo barão de Javari. Jorge João vinha a 
ser cunhado do barão de Tefé e, portanto, tio de Nair de 
Tefé von Hoonholtz.

Escreveu uma obra de história sobre os dez primeiros 
anos da república.

Fonte: .msmacom.com.br 

Barão de Jaceguai  Artur Silveira de Mota,  – 1843/1914 – 
almirante, historiador e memorialista. Eleito em 28 de setem-
bro de 1907 para a Cadeira n. 6 da Academia Brasileira de 
Letras, sucedendo a Teixeira de Melo, foi recebido pelo aca-
dêmico Afonso Arinos em 9 de novembro de 1907.

Filho do conselheiro José Inácio Silveira da Mota, fez os 
estudos iniciais no Colégio Vitória e, aos 15 anos, era aspiran-
te a guarda-marinha na Escola Naval do Rio de Janeiro, con-
cluindo o curso em 1860.

Por essa época o futuro almirante esteve bem próximo de 
deixar a carreira em que haveria de obter tantas glórias: o 
conselheiro Silveira da Mota, impressionado com a catástrofe 
que destruíra a corveta Isabel, na qual perecera toda uma 
turma de guardas-marinhas, solicitou ao ministro da Guerra, 
conselheiro Rego Barros, que seu filho fosse transferido para 
as fileiras do Exército. Mas a essa idéia se opôs o guarda-
marinha Artur Silveira da Mota, cuja paixão pela vida do mar 
era verdadeira e profunda.

Em 20 de fevereiro de 1865, seguiu para o Prata, a fim de 
se incorporar à esquadra que ia iniciar as operações contra 
Francisco Solano Lopez. Em 27 de março era nomeado secre-
tário e ajudante-de-ordens do almirante Tamandaré, coman-
dante-em-chefe das forças navais brasileiras em operações de 
guerra no Rio da Prata, que, ao findar seu período naquele 
posto, propôs a promoção do seu ajudante a capitão-tenente. 
Jaceguai obteve, nessa ocasião, o grau de Conselheiro do 
Cruzeiro. Enviou-o o marquês de Caxias ao Rio, em missão 
reservada e especial junto ao Imperador.

Jaceguai desincumbiu-se com discrição e com finura e, ao 
regressar ao Prata, foi nomeado comandante do encouraçado 
Barroso.

Tomou parte destacada na batalha de Curupaiti. A confian-
ça de Caxias e de Inhaúma deu-lhe comissões das mais arris-
cadas e difíceis. Numa delas, em Humaitá, Jaceguai realiza o 

grande feito de sua vida, num lance maravilhoso, forçando a 
passagem perigosíssima do rio, sob o fogo incansável dos 
canhões paraguaios.

Conta a história que a WASHINGTON LODGE, na reali-
dade, foi fundada no Grande Oriente Unido, que evoluíra a 
partir do Grande Oriente do Vale dos Beneditinos, Obediência 
dissidente do Grande Oriente do Brasil, criada sob a liderança 
de Joaquim Saldanha Marinho, em 1863. Quando o Grande 
Oriente Unido desapareceu, por incorporação ao GOB, em 
janeiro de 1883, a Oficina passou a fazer parte deste, receben-
do o número 309, no Registro Geral das Lojas. Apesar disso, 
foi considerada, posteriormente, pelo Grande Capítulo do 
Rito de York, do Grande Oriente do Brasil, como a Loja nº 1 
do rito. E ela iria abater colunas em data incerta, mas antes do 

final do século.
A Segunda Loja do rito foi fundada em Santa Cruz do Sul, 

no Rio Grande do Sul, a 22 de março de 1880, também sob a 
jurisdição do Grande Oriente Unido. Era a LESSING 
LODGE, que, ao ser incorporada ao GOB, em 1883, recebeu o 
número 395. Abateu colunas nos primeiros anos do século 
XX.

Nessa ocasião, em 1880, o maçom brasileiro, contra-
almirante Arthur Silveira da Motta, depois barão de Jaceguai, 
já desenvolvia, na Inglaterra, entendimentos para um tratado 
com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Em 1881, com a 
morte do Grão-Mestre, visconde do Rio Branco, em 1880, 
foram realizadas novas eleições para a administração do Gran-
de Oriente do Brasil, de 27 de junho a 4 de julho, sendo eleitos 
o conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, como Grão-
Mestre, e Silveira da Motta, como Adjunto. Como João Alfre-
do não assumiu o cargo, devido às suas viagens, Silveira da 
Motta, foi empossado, a 29 de setembro, permanecendo como 
Grão-Mestre interino até 5 de maio de 1882, cabendo-lhe, 
nessa posição, assinar o Tratado de dezembro de 1881, entre o 
Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja Unida da Inglaterra.

Fonte: blog.msmacom.com.br 
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A humildade é a rainha de todas as virtudes e a 
gratidão é a princesa. Em contrapartida o mais 
infausto dos vícios é a soberba, superlativo da 

vaidade. A soberba se manifesta através da pretensão, 
do orgulho, e de uma suposta superioridade. Ela aflora 
pela altivez, a autoconfiança excessiva, e pela arro-
gância desmedida. É também um vício específico, 
embora possa ser encontrado em todos os outros víci-
os, leva o homem a desprezar os iguais e a desobede-
cer às leis, nada mais é que o desejo distorcido de gran-
deza em relação às pessoas, aos grupos sociais e reli-
giosos, e às instituições. A xenofobia, o racismo, o 
etnocentrismo, a homofobia, o elitismo e o corporati-
vismo, são comportamentos indicativos da soberba. 

A pessoa soberba não tolera ser contrariada, ela 
sabe tudo, ninguém faz melhor que ela, e quando apa-
rece alguém disposto a fazer qualquer atribuição ou 
encargo que lhe faça “sombra” logo se transforma em 
seu adversário ou quiçá seu inimigo pertinaz. E o que 
é mais grave, para o soberbo “os fins justificam os 
meios”, ele tem a necessidade de se sentir indispensá-
vel e insubstituível, sem ele as coisas não caminham a 
contento. Caso isso aconteça o soberbo não medirá 
esforços, por meio de conspiração rasteira, para          
“eliminar”, desmoralizar, caluniar, injuriar e difamar 
o intruso que ousar cruzar seu espaço e age de modo 
inescrupuloso e ardil. Na verdade o soberbo se acha 
no direito de exigir um reconhecimento unânime que, 
na realidade, na maioria das vezes, não merece ou não 
tem. A pessoa com esse vício não suportar a depen-
dência, menospreza os sentimentos das pessoas, se 
colocando sempre acima de todos como um "ser mai-
or". 

No trabalho surge a necessidade de aparecer, de ser 

notado, ignorando os padrões éticos e morais, vendo 
os outros colaboradores ou colegas com desprezo. 
Aqueles com tais características que ocupam cargos 
elevados ou intermediários se utilizam do seu poder 
para impor suas vontades, manipulando as pessoas 
com o intuito de conseguirem que tudo seja executa-
do, indubitavelmente, conforme seus desejos. Exi-
gem ainda uma disciplina sem falhas, não respeitando 
os limites da individualidade. Não percebem que a 
melhor maneira de incentivar o crescimento não é 
impondo caprichos, mas fazer com que cada um des-
cubra em si seu melhor potencial, pungindo a inde-
pendência. Precisa fazer com que o outro se sinta remi-
tido para sentir-se superior.

Não encontramos a soberba do poder apenas no 
meio político ou nos cargos de destaque da adminis-
tração pública ou privada. O poder como a capacidade 
de fazer com que outras pessoas ajam na dependência 
de sua vontade, pode ser encontrando em muitos 
exemplos de situações diárias: A dona de casa que 
humilha a sua empregada doméstica e exige que ela 
suba, sempre, pelo elevador de serviço; a sociedade 
que vê com desdém o lixeiro e o gari que varre nossas 
ruas; o superior hierárquico que sequer cumprimenta 
seu subalterno; os pais que impõe sua vontade aos 
filhos tolhendo a livre escolha desses, por vezes esco-
lhendo sua profissão ou com quem devam se casar; o 
preconceito sobre a condição econômica, a cor da 
pele, o nível cultural, o credo religioso, etc.. Impor-
tante frisar que muitas religiões são por si só soberbas 
na medida em que pregam a salvação apenas para seus 
seguidores, todos os demais são infiéis. Não querer 
abrir mão de um poder que durante anos deu sentido e 
valor à vida do soberbo, pode trazer muito sofrimento. 
Ninguém abre mão do poder, ou sequer, de uma parte 
dele, com facilidade e satisfação. A perda do poder 
muitas vezes é sentida como sendo algo depreciativo, 
fere de morte a soberba. 

Já o antônimo da soberba é a humildade. A soberba 
está muito distante da humildade, característica bási-
ca de quem possui algum autoconhecimento. A humil-
dade revela inteligência, nobreza de alma e superiori-
dade de espírito, boa formação de caráter e um concei-

to exato do que é a vida. “É a qualidade das pessoas 
que procuram estar no nível dos outros, ninguém é 
pior ou melhor do que os outros, todos estamos no 
mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, 
simplicidade e honestidade. Humildade é assumir, 
seus direitos e obrigações, erros e culpas  sem resistir, 
agir diferente disto, é soberba e uma negação da sua 
origem”. Ser humilde é também ser grato. Agradecer 
sua vida a Deus todos os dias, a comida que você 
come, os que trabalham para que você possa sobrevi-
ver: o agricultor que planta, o cientista que descobre 
novas técnicas, a costureira que faz sua roupa, os pres-
tadores de serviços: água, luz, telefone, cabeleireiro, 
médico, advogado, dentista, etc., etc.. Só os humildes 
são capazes de agradecer, os soberbos pensam que 
tudo não passa de obrigação que todos lhes devem. 
Parafraseando o polêmico jornalista esportivo Jorge 
Kajuru: “Quem não tem gratidão não tem caráter”.

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e 
a potência do intelecto humano, nem a superioridade 
e a nobreza do homem, como o fato de ele poder 
conhecer, compreender por completo e sentir forte-
mente a sua exiguidade”. (Giacomo Leopardi).

Texto do Ir.’. Antônio César Dutra Ribeiro

Geral



10 Setembro 2015

Por Ir \Nuno Raimundo

Nos séculos XV e XVI devido à necessidade de se cons-
truírem várias construções de cariz religioso ao longo 
de toda a Europa, e para mais facilmente circular entre 

reinos e poderem trabalhar, os operários da construção civil 
da época filiavam-se em agremiações de tipo sindical para que 
desse modo lhes fosse possível arranjar trabalho e exigirem 
alguns direitos e melhores salários. O que deu origem aos 
termos “pedreiros-livres” e “franco-maçons”, uma vez que 
eles estavam livres dos pagamentos de certos tributos e de 
portagens nos reinos onde trabalhavam.

E como o trabalho que os construtores tinham de executar 
era normalmente demorado, apesar de ser um trabalho nóma-
da, (porque quando finalizavam uma obra seguiam para 
outras terras, para outros trabalhos), reuniam-se no seio des-
sas associações ou grémios que eram denominadas por  “guil-
das de construtores” para poderem conseguir manter a sua 
coesão e união enquanto grupo de operários especializados e 
também para que lhes fosse possível transmitir e ensinar os 
segredos da sua arte a coberto dos olhares indiscretos de quem 
não pertencia a este ofício. Criando desse modo um tipo de 
fraternidade entre eles.

Mais tarde, nos finais do século XVI, quando as grandes 
construções religiosas (catedrais e abadias) se encontravam 
finalizadas e como não existiam nenhumas grandes obras a 
serem iniciadas a longo prazo,  e como o número de membros 
destas guildas começavam a decair, estes grémios de constru-

tores começaram a aceitar como seus membros, elementos de 
outras profissões dos locais onde se estabeleciam dada a 
curiosidade que estes tinham em relação ao que se passava e 
discutia no interior destas associações.

O que consequentemente em virtude dos temas que nessas 
lojas agora se debatiam, que já não eram somente dedicados à 
construção de edifícios e porventura também da entrada des-
tes novos membros, designados por “maçons aceitos”, veio 
este movimento a dar origem a uma transformação deste tipo 
de maçonaria, assumidamente operativa, numa maçonaria de 
cariz especulativo. Um gênero de maçonaria que já não trata-
ria das construções físicas, mas que em seu lugar, tratariam de 
um tipo de construção espiritual. Aproveitando os maçons 
especulativos, o vasto simbolismo que os construtores deti-
nham e que passaram a tomar como seus. Assumindo que em 
vez de construírem espaços para glorificar o divino, seriam 
eles o seu próprio templo a cultuar.

E já no decorrer do século XVII, quando os partidários dos 
Stuart (casa real) vindos de Inglaterra e fugindo ao seu regime 
vigente, trouxeram consigo para o continente os seus ideiais 
maçônicos, aproveitaram a liberdade que lhes era concedida  
na França e abriram lojas (especulativas) onde se pudessem 
reunir e onde pudessem discutir as formas de resistência 
necessárias para os levar de novo ao poder em Inglaterra.

Sendo que no interior dessas lojas para além de consegui-
rem manter a sua união enquanto grupo de resistentes e deba-
ter que posições deveriam ser tomadas  neste tipo de luta, 

também conseguiam assim manter aceso o espírito fraternal 
que tinham entre eles.

Mais tarde, pela entrada nestas lojas de outras personalida-
des que nada tinham a haver com o espírito de resistência para 
o qual este tipo de lojas tinha sido criado bem como da criação 
de outras novas lojas Maçônicas em terras francesas formadas 
por franceses e/ou estrangeiros, a expansão em França estava 
lançada.

Na restante Europa, a expansão Maçônica estava também 
em marcha, fosse pela transformação das lojas operativas 
(guildas de construtores) em lojas especulativas, bem como 
da criação de lojas militares itinerantes ou lojas locais onde a 
burguesia da época se reuniria para debater as novas ideias 
que viam a luz do dia  nesses tempos.

O que se pode constatar é que independentemente da sua 
denominação (operativos/especulativos), os maçons sempre 
se reuniram em alguma espécie de agremiação para debater as 
suas ideias, deixando de fora gente que não considerassem 
como “bem-vindos” ou que não lhes trouxessem qualquer 
mais valia para o debate de ideias. 

E já no século XVIII, os maçons impulsionados pelo ideá-
rio maçónico e pelo idealismo das Luzes e com o auxílio indi-
reto da expansão colonialista europeia para as “novas terras 
das Américas”, contribuíram relevantemente para o estabele-
cimento da Maçonaria nesses locais.

Fosse  nas ilhas caribenhas ou no próprio continente ame-
ricano, em qualquer porto em que os barcos vindos da “velha 
Europa” aportassem, traziam consigo maçons que para além 
das relações comerciais que teriam com os povos nativos, se  
viriam a estabelecer de forma permanente nestas terras. E 
estes maçons apoiados pelo facto de nestes lugares existirem 
também lojas Maçônicas formadas por militares – uma das 
maiores fontes do expansionismo maçônico no mundo deve-
se a este tipo de Lojas que costumam estar associadas a um 
determinado batalhão ou companhia militares – conseguiram 
em alguns casos, montar uma estrutura local e que não fosse 
nómada como é o caso da generalidade das lojas militares 
Maçônicas. Desta forma ficaram estabelecidas as raízes para 
o crescimento e consolidação da Ordem nas colónias ameri-
canas. E não obstante o aumento da imigração europeia para 
as Américas e com a transformação destas povoações em 
grandes metrópoles posteriormente, também a Maçonaria 
teve um crescimento proporcionalmente direto e hoje em dia 
estimam-se que na totalidade do continente americano exis-
tam mais de 5 milhões de maçons.

Para além do colonialismo americano, também o colonia-
lismo africano e asiático pelos povos europeus possibilitou a 
chegada da Maçonaria a estas partes do mundo e se estabele-
cer de uma forma mais ou menos gradual face à cultura e siste-
mas políticos vigentes nesses países.

Atualmente, do norte ao sul do globo terrestre, a Maçona-
ria encontra-se implantada em quase toda a parte. Sobressain-
do assim o caráter universal desta Augusta Ordem. E, inde-
pendentemente do regime político, desde que seja considera-
do como democrático, a Maçonaria convive de forma natural 
com as leis do local onde se encontra estabelecida. Seja em 
países monárquicos (um bom exemplo que temos é o conti-
nente europeu, onde a Monarquia, nos países nórdicos, se 
encontra consolidada) ou países republicanos (exemplifica-
dos pelo continente americano, que na sua totalidade é forma-
do por repúblicas democraticamente eleitas), com governos 
eleitos designados de direita ou de esquerda, a Maçonaria 
existe.

Porque apesar da alternância dos poderes políticos, a 
Maçonaria sempre persistirá. E o fará, porque ela própria não 
tem doutrina política, a Maçonaria está num patamar acima 
das discussões partidárias ou de qualquer questão que possa 
dividir os Homens.

A Ordem Maçônica é uma instituição agregadora de pes-
soas por isso nunca poderia fomentar a divisão entre elas.

MAÇONARIA, UMA INSTITUIÇÃO UNIVERSAL E COSMOPOLITA

continua...

Geral
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Todavia, a Ordem não impede que os seus membros 
exerçam no mundo profano os seus deveres e direitos 
cívicos conforme os princípios que escolham praticar na 
suas vidas profanas, sejam eles políticos (ou outros) que 
considerarem que lhes sejam mais favoráveis ou com os 
quais melhor se identifiquem. E isso pode ser verificado 
pela prática política de alguns maçons que participam 
efetivamente no mundo político sem que tenham qual-
quer diligência Maçônica nesse sentido - Agindo 
somente com a sua convicção e o seu pensamento.

 Nomeadamente se pode dizer o mesmo  no que res-
peita às suas filiações associativas, tenham elas o cariz 
que tiverem ou à religião que os maçons decidam (ou 
não, no caso de Maçonarias Liberais) observar. E isto 
pode acontecer porque o compromisso que se toma com 
a Maçonaria é um compromisso de ética e de respeito na 
observância dos valores morais existentes; logo este 
compromisso estará acima de qualquer tipo de política 
ou agremiação. Sendo por isso que me é possível afirmar 
neste contexto que : “O maçom faz, a Ordem apenas 
observa…”.

O próprio cosmopolitismo que é inerente à Maçona-
ria permite tais fatos.

A Maçonaria ao deter um caráter universalista e pro-
gressista que ultrapassa qualquer fronteira e por se reger 
por valores de igualdade, fraternidade e de solidariedade 
entre os seus membros, propiciou que a ação dos seus 
afiliados no mundo profano seja um reflexo dos seus 
próprios valores. E como os valores maçónicos são valo-
res que são transversais à sociedade e ao mundo em si, 
não existe um lugar onde um maçom não possa se 
encontrar  ou que esteja impossibilitado de  agir…

Logo, ao ter a Maçonaria criado as bases para o diálo-
go e para o debate de ideias nas suas lojas e tendo poste-
riormente transferido estas competências também para 
o espaço público, sendo as lojas Maçônicas considera-
das como centros formadores de opinião e o espaço 
público como sendo o local de aplicação das vontades 
profanas, fomentou na sociedade a ideia que a tolerância 
aplicada de forma salutar na discussão de ideias, contri-
buiria para a obtenção de consensos sem que se tivesse 
de passar por um qualquer conflito para chegar a tal.

Apenas discutindo e debatendo com respeito e eleva-
ção é que é possível se criarem as condições válidas para 
se poder chegar a um determinado consenso que possa 
ser valorizado como sendo o melhor para ser aplicado ou 
cumprido pelos intervenientes na discussão. Nem sem-
pre a posição dominante prevalece, mas sim a opinião 
que fará mais sentido para a generalidade. E isso somen-
te é possível se existir algum sentido de tolerância e res-
peito pelo próximo e de se ter a capacidade de nos sentir-
mos como integrantes de algo superior a nós próprios. 
Copiando a sociedade desta forma, uma praxis Maçôni-
ca há muito existente.

No entanto quando se fala em Sociedade, Civismo ou 
inclusive em Política, abordamos conceitos que estão 
para além de nós, e a melhor forma de se conseguir ou 
atingir o bem comum, para além de um diálogo franco e 
tolerante, é reconhecer nooutro a sua diferença de opi-
nião como algo que pode fazer evoluir e enaltecer o deba-
te público. Por isso no seio da Maçonaria Regular não se 
aborda política partidária mas poder-se-á em determina-

do contexto, abordar a Política como sendo mais um 
conceito necessário a quem vive em sociedade. Socieda-
de esta, que já não será apenas o local onde nos encontra-
mos ou em que vivemos, mas o mundo na sua plenitude.

Mas apesar de toda esta evolução civilizacional que 
nos foi permitido alcançar, a própria Instituição Maçôni-
ca dada a sua linguagem simbólica e do seu caráter 
quase indecifrável aos profanos, conseguiu permanecer 
quase inalterada desde a sua origem até à atualidade. O 
que facilita e permite que em qualquer parte do mundo  
(mediante a respetiva tradução linguística, se necessá-
ria) a qualquer iniciado nos mistérios da Maçonaria 
poder reconhecer facilmente aquilo que observa ou escu-
ta. Tanto que ao nível da ritualística Maçônica, para os 
maçons que visitem outros países e tenham a honra de 
serem acolhidos nas lojas Maçônicas locais, mesmo que 
não compreendam a língua nativa, conseguem estar 
sempre integrados no ritual que se pratique nas lojas 
Maçônicas - pois o conhecem -, e mesmo as mais ligei-
ras adaptações que possam ter ocorrido fruto do tempo 
ou de traduções feitas aos rituais originais, esse cumpri-
mento do ritual será sempre perceptível para quem o 
assiste.

E dado que a forma como hoje em dia o Homem se 
desloca pelo mundo também evoluiu, e que esta “via-
gem pelo mundo”, seja em trabalho ou em turismo, pode 
ser feita de uma forma bastante mais lesta que antiga-
mente, também a nossa visão do mundo foi evoluindo. 
Já não olhamos para nós como pertencentes a um lugar 
somente  mas como pertencentes ao mundo na sua glo-

balidade. Apesar das diferentes identidades nacionais se 
manterem - e ainda bem!- o resto se vai esbatendo. As 
relações económicas, judiciárias e culturais entre países 
atualmente  são de tal forma evoluídas na sua interação, 
que em determinado país poderemos conhecer ou saber 
o que se passará noutro qualquer, bem como nos é per-
mitido deslocar sem qualquer entrave à circulação. O 
que é sempre determinante para o modo de vida que 
atualmente levamos.

E devido ao facto de o maçom ser alguém que se con-
sidera livre e que vive e exerce a sua liberdade em qual-
quer parte, o maçom é um “cidadão do mundo”, isso 
permitiu-lhe que lutasse também pelos valores em que 
acredita e que acima de tudo são os valores da Maçona-
ria. Assim, foi através da sua ação por este mundo fora, 
que foi possível criar as bases para a implantação e reco-
nhecimento de garantias ao nível dos Direitos Humanos, 
o direito à escola pública, o direito à saúde pública, a 
laicização dos estados (no sentido de que nenhuma reli-
gião se sobreponha ou seja enaltecida em detrimento das 
restantes), o ataque ao trabalho infantil e a emancipação 
da Mulher, entre outras lutas das quais os maçons fize-
ram e  ainda fazem parte pelo mundo fora.

Assim, em jeito de conclusão, combater as trevas, a 
tirania e a ignorância, propiciando o progressivo bem-
estar da humanidade, são os labores que os maçons assu-
mem para com a sociedade e apenas tal é exequível glo-
balmente porque a Maçonaria é universal e cosmopolita. 

Fonte: A Partir Pedra

Continuação
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Quanto vale hoje uma vida humana? A violência 
parece ser a tônica de nosso tempo. Mães que, 
contra a natureza, matam seus próprios filhos; 
filhos adolescentes que matam seus pais e se 

tornam piores no ambiente das ruas, onde criminosos 
vulgares matam por quase nada.

Alpha
Emergindo de séculos e milênios de violências de 

todos os tipos (o cume talvez tenha acontecido durante o 
século XX, com uma guerra de ferocidade nunca vista) 
esperava-se que o Terceiro Milênio fosse, finalmente, a 
era da Unidade e de uma paz duradoura entre os povos. 
Os primeiros sinais são todos negativos; a sociedade 
contemporânea parece verdadeiramente dominada por 
um profundo caos que não isenta nenhum país, nenhuma 
localidade. Por que tudo isso? Provavelmente porque as 
pessoas estão cada vez mais drogadas pela orgia imedia-
tista crescente, que lhes impede de recolherem-se em si 
mesmos, de meditar sobre suas intenções e suas ações.  
Na melhor das hipóteses, não vivemos, mas sim existi-
mos como sombras, que não conhecem nem trégua, nem 
pausa. Bem diverso da sociedade tradicional, na qual a 
família ainda é o carro-chefe de todos os valores educati-
vos, com uma escola sã, pronta para sua elevada tarefa 
pedagógica. Esquecemos que quando viemos ao mundo 
somos postos diante de uma dupla opção: viver a vida ou 
ser carregado pela vida. A maioria dos homens opta pela 
segunda solução, que simplesmente, é mais cômoda, 
embora com prenúncios de muitos infortúnios: os isenta 
de responsabilidades, tira o seu legítimo exercício do 
livre arbítrio, os impede de pensar, de refletir.

Poucos optam por ter idade para viver a vida, de 
serem sujeitos e protagonistas da sua própria e de outras 

histórias. Com a força da determinação, da vontade, 
aqueles são construtores de um mundo alternativo e 
melhor, como construtores do Grande Templo da huma-
nidade.

Diria o Vangelo: A colheita é grande, mas os trabalha-
dores são poucos. É assim mesmo. Mas, feito o diagnós-
tico, desconfortável para nossos dias, é oportuno proce-
der à análise das causas. Se este mundo vai mal, isto se 
deve ao absoluto desacordo sobre os possíveis valores. É 
um fato bem conhecido que não se encontrem duas ou 
três pessoas que entendam a mesma palavra, do mesmo 
modo. É como um diálogo entre surdos ou entre cegos.

A situação fica agravada ao colapso, ainda ideal, 
quando se trata de instruções escolares. Quando acaba-
ram os educadores de outros tempos? Quem pode dizer 
alguma coisa para corrigir a semântica, que fundamen-
talmente é a ciência que estuda e que esclarece o signifi-
cado original das palavras?  E cheguemos ao ponto: na 
verdade não pode haver valores compartilhados sem 
significados compartilhados; o desacordo conduz ao 
litígio ou ao contencioso, na melhor hipótese. É bem 
curioso notar que mesmo na sociedade iniciática dedica-
da ao esoterismo construtivo, há ausência de qualquer 
reflexão sobre um grande mito construtivo que está 
envolto em relevante valor simbólico. (Nota deste edi-
tor: observo que há um Grau nos graus superiores da 
Maçonaria do REAA onde se discute à Torre de Babel). 
Trata-se do mito da Torre de Babel. A história e a arqueo-
logia revelam muitas dessas torres cuja função originária 
era a de aproximação do plano terrestre com o plano 
celeste, de levar o humano ao divino. Chamavam-se 
ziqqurat, com a raiz sumérica zakr – alto, elevado. A 
mais célebre chamava-se Dur-anki – ligação entre o céu 

e a terra. No topo dessa torre acontecia anualmente o 
ieros gamos o conúbio sagrado entre o Rei e a Rainha ou 
entre seus delegados, o Grande Sacerdote e a Grande 
Sacerdotisa de Ishtar. O acoplamento tinha por objetivo 
garantir a manutenção da ordem cósmica, o retorno das 
colheitas com uma boa produção, de maneira a satisfazer 
a exigência de toda a sociedade da época.

Narra o mito, ilustrado no Antigo Testamento, que um 
rei maldoso, Nemrod, construindo sua ziqqurat, queria 
fazê-la tão alta que chegasse ao céu, ao Onipotente. Para 
a execução do trabalho foi empregada uma grande quan-
tidade de trabalhadores, com milhares de operários, 
pedreiros e equipes de arquitetos. O Criador não ficou 
muito impressionado, e decidiu punir de modo exemplar 
a arrogância (precursor da grega ybris) do soberano 
mesopotâmico. Como? Criando a confusão de línguas. 
Não se compreendendo mais uns aos outros, todos ope-
rários fugiram loucamente em todas as direções. Mesmo 
o Rei, não entendia mais nada que falavam seus mais 
fiéis colaboradores.

Foi um verdadeiro desastre ontológico. Até essa épo-
ca, toda a humanidade falava a mesma língua originária, 
a qual, como diz a Tradição, permitia compreender per-
feitamente a língua das aves, de todos os animais e de 
captar o ritmo da harmonia das esferas celestes. Foi 
nesse momento que o hemisfério direito do cérebro 
humano, naturalmente predisposto à intuição, à memori-
zação do canto dos bardos, iniciou seu declínio para uma 
progressiva e irrestringível atrofia, que hoje chegou ao 
máximo, contrariamente ao extraordinário desenvolvi-
mento do hemisfério esquerdo, voltado à fria racionali-
dade, à região agora divorciada do mythos[1].

Daqui, então a parábola que explicou a incompreen-
são do autêntico significado das palavras disseminadas 
entre tantos idiomas diversos. Esta é uma plausível 
chave de leitura, que se dá conta da tragédia do mundo, 
que hoje parece haver chegado ao fundo ou, se preferir, à 
Kali Yoga dos hindus, ou verdadeiramente à Idade do 
Ferro, de profunda memória.

E, todavia, não se precisa ser totalmente pessimista, 
pois a cada descida, cedo ou tarde tem início uma nova 
subida a uma nova Idade do Ouro, ou a Satya Yoga, que 
reedita a idade do Ser.

Se nossos governantes, detentores do destino do mun-
do, forem suficientemente iluminados, cedo ou tarde 
saberão parar o curso dos eventos criando, enfim, as 
bases para a tão esperada paz universal, para a qual a 
única protagonista será a cultura, isto é, a autêntica espi-
ritualidade. E, todavia, surge espontaneamente uma 
consideração: na verdade o mundo é um só país, e nós 
todos somos, ou deveríamos nos sentir, irmãos autênti-
cos, com um destino comum de nascimento, crescimen-
to e morte.

Este texto foi traduzido pelo Irmão Luiz Antonio 
Rebouças dos Santos a partir do original de Bent 
Perodi di Belsito.

Bent Parodi di Belsito  - La confusione delle lingue – 
Revista Hiram,. nº 1/ 2010.  Pg 66. Grande Oriente 
d'Italia. Traduzido por Luiz A Rebouças dos Santos.

[1] N.do T. – O que faz a junção entre os dois hemisfé-
rios cerebrais é o Hipotálamo, Corpo Caloso, símbolo do 
Chifre do Unicórnio ou do Paradigma Holístico, a via do 
Terceiro Milênio.

Geral
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Não sei se é costume em todas as regiões do Brasil o 
Maçom dizer que “subiu um de grau na Escada de Jacó”, 
para externar sua alegria em receber “aumento de 

salário”
Aqui, na região em que vivo e tenho vinculação com a Arte 

Real, é rotina dizer-se esta expressão, tanto na revelação da 
felicidade de quem foi Elevado de grau, como nos discursos de 
saudação aos beneficiados.

Entendo que deverá ser muito denso o significado deste 
símbolo na Maçonaria (1) diante de tanta ênfase que se lhe dá em 
seu uso ou ao se fazer a sua exegese, por mais superficial que seja 
a abordagem.

Não quero falar que a Escada de Jacó é importante, por haver 
sido admitida no Simbolismo Maçônico e ao mesmo tempo em 
que se inaugurava o primeiro Templo Maçônico – o Freemason's 
Hall – inaugura do em 1776 (2), no Oriente de Londres.

Nem desejo registrar, mas já registrando, a sua importância, 
porque esteja configurada no Painel da Loja de Aprendiz, 
elaborado por Willian Dight, em 1808 (3), onde a Escada de Jacó 
aparece, partindo da Bíblia aberta sobre o altar e alçando-se ao 

céu, que o alcança no clarão de uma estrela de sete pontas.
Todavia, como se percebe mesmo sem querer me referir a 

uma Escada, já falei de duas. Uma, a do sonho de Jacó, cuja 
descrição vem do Velho Testa mento (4).Outra desenhada por 
Dight, que se reporta à primeira, mas com omissões e algumas 
inserções. Na Escada do sonho, ela está ligando a terra ao céu, e 
anjos, sobem e descem. Na Escada do Painel, ela está ligando a 
Bíblia do altar ao céu, sem anjos, mas com a introdução de fortes 
símbolos do cristianismo, quais sejam: a cruz da fé, a âncora da 
esperança e o cálice do amor (o sangue do Filho de Deus, 
derrama do em face do amor pela humanidade). (5)

O sonho, teve-o Jacó, e está totalmente narrado no Gênesis. O 
Senhor, na oportunidade, fala a Jacó de tudo de bom que lhe está 
reservado, tanto a Jacó quanto à sua descendência – o povo de 
Israel, nome este que substituiu o de Jacó, após sua luta com o 
anjo, episódio de que a Bíblia se ocupa no livro de Gênesis (6)

A conversa havida ao pé da Escada inspira o entendimento de 
uma contrapartida de Jacó e descendentes ao que o Senhor, seu 
Deus, lhe estava a garantir. Que aquele povo desse à vida o 
destino de encaminhar-se ao Altíssimo: (7) “uma peregrinação 
de retorno à Casa do Pai”, como séculos depois, Santo Agostinho 
ensinava a respeito da vida.

Parece-me não causar arrepios dizer que a Maçonaria pensa 
desta forma, quando proclama a “prevalência do espírito sobre a 
matéria”. Pensamento este muito bem retratado na composição 
do compasso e es quadro, sendo este a matéria e aquele o espírito.

A vida, em seus aspectos menos tangíveis, é o mote principal 
da Ordem. O aperfeiçoamento do Iniciado e seu exemplo na 
comunidade em que habita.. O cuidado com o bem-estar do 

próximo. O zelo pela família. A dedicação às coisas do amor 
fraternal. O adepto da Maçonaria deve apresentar-se pelo bem 
que pode fazer.

A Escada de Jacó indica esta trajetória. No que se refere ao 
sonho, ela é utilizada pelos anjos - seres plenos de virtudes - em 
sua movimentação. O Maçom deverá ser um construtor de 
templos à virtude. Ele mesmo será uma pedra que se poliu para 
ocupar espaço na construção. Ascender mais um degrau na 
Escada é estar mais perto do Criador. Significa dizer: possuir 
mais Virtudes. A contrapartida ao que o Senhor ofertou a Jacó.

A Escada de Jacó, na concepção de Dight que contém os 
símbolos da fé, da esperança e do amor, tem o chamamento do 
Maçom a seu próprio aperfeiçoamento.

Se o Maçom diz que subiu um degrau na Escada, tem 
convicção do que está dizendo, e acredita nisto, ele está 
declarando seu compromisso com esta prática de amar a Deus, 
pois está em seu caminho; de aperfeiçoar-se, porque é destinado 
a ser templo de Deus (8); e de amar ao próximo que é um estágio 
da Escada, que se encontra mais aproximado do Altíssimo.

Que o Grande Arquiteto do Universo conceda, sempre, aos 
Irmãos Maçons a força e o vigor suficientes para subirem não 
somente um, porém vários os degraus nesta desafiadora 
“escada”, com a qual sonhou Jacó e na qual a Maçonaria se 
inspira a cada instante.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
(1) “A Escada de Jacob é alegoria de origem bíblica e designa 

a Escada que Jacob viu em sonho, a qual simbolizava a 
providência e cuidado especial de Deus por Jacob; os anjos 
levavam suas orações e necessidades ao trono de Deus e desciam 
com as bênçãos divinas; em Maçonaria ela é representada sobre 
o círculo entre paralelas verticais e tangenciais, tendo no topo, 
uma estrela de sete pontas, como símbolo da ligação do iniciado 
com Deus, através da ascensão na Escada iniciática”. José 
Castellani, no livro Dicionário Etimológico Maçônico vol 
DEFG pág. 59, Editora A Trolha, Londrina/PR.

(2) “Naquele ano foi pintado um Painel... tudo leva a crer que 
o Irmão Pintor... acrescentou também a Escada de Jacó que desde 
alguns anos antes já vinha sendo ensinado nas Lojas. Lendo 
Machey, vemos que no rito de York, a Escada não era um 
Símbolo original, tendo sido introduzido por Dunckerley em 
1776, época em que Priston iniciou suas LEITU RAS. O que vem 
a comprovar, é que, até aquela data, a Escada de Jacó ainda não 
era um Símbolo Maçônico. No Rito Escocês Antigo e Aceito, ela 
entrou pelas mãos de Miguel André de Ransay, que era um 
ardoroso defensor dos Stwarts, transformando em símbolo 
Maçônico a Escada Mística dos Mistérios Mitraicos.” Francisco 
de Assis Carvalho no livro “Símbolos Maçônicos e suas 
origens”, págs. 135, 136 e 137, Editora A Trolha, Londrina/PR

(3) “Willian Dight, um Maçom inglês, pintor, em 1808 
elaborou três Painéis sobre lona, como era de uso na época.” 
Rizzardo Da Camino no livro “Os Painéis da Loja de Aprendiz” 
pág. 109, Editora A Trolha. Na pág. 110 da mesma obra, está 
reproduzido o painel onde se encontra o desenho da Escada de 
Jacó.

(4) Gênesis 28:10 – 17 
(5) I Cor 13:13 
(6) Gênesis 32: 28 
(7) Gênesis 28:20 – 22 
(8) I Cor 6: 19 

Fonte: Revista Fraternizar

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

Or\Recife - PE

Geral

Desde as reuniões de condomínios e seus edita-
is de convocação às cerimônias mais requintadas. 
é de suma importância obedecer-se sempre as 
normas que regem os cerimoniais. Cada qual com 
suas nuances e costumes, todos sob a batuta do 
bom senso e da obediência aos rituais, para que 
não haja quebra de hierarquia ou autoridade. 

Nunca é demais lembrarmo-nos que aquele ou 
aquela que esteja participando de uma reunião 
onde haja autoridades constituidas, caso queira se 
dirigir aos presentes, terá que antes cumprimentar 
tais dignidades de forma tal que não venha a que-
brar o protocolo e causar constrangimento, 
devendo para tanto atentar à posição administrati-
vamente superior daquele a ser citado em primei-
ro lugar. Por exemplo: Sr. Governador; sr. Prefei-

to, etc, quando o evento for apenas administrati-
vo.

Supondo que seja uma cerimônia ritualística, 
há de ser obedecido o ritual ao qual tal cerimônia 
segue e, desta maneira, a figura em destaque passa 
a ser o agente responsável pela condução 
EFETIVA  do ritual. Aquele participante que 
tenha algo a dizer há de a ele – o agente- se subme-
ter, exceção feita ao caso em que o condutor da 
cerimônia haja alocado junto a si a autoridade 
hierarquicamente superior da administração. Daí, 
tem que se destacar a autoridade administrativa e 
depois a este: Sr. Governador; SSº Condutor 
(...)...

Outrossim, cabe ao cerimonialista em exercí-
cio da função organizar a recepção e alocação da 
autoridade administrativa e sua possível comiti-
va, tendo o cuidado de jamais quebrar a corrente 
hierárquica, organizando a ação ritualística antes 
e só então fazendo o mesmo com as autoridades 
capitaneadas pelo seu líder maior, cujo formato 
de ingresso ele, a maior autoridade, define.

A autoridade maior sempre será observada e 

respeitada como quem permitiu o andamento do 
evento pelo gestor do ritual, porem sua comitiva 
passa a ser, até que se encerre tal condução, ape-
nas participantes, sendo ao término da ação ritua-
lizada reconhecida e tratada como administrativa-
mente comitiva da liderança. Para tanto o cerimo-
nialista encerrará o evento convocando inversa-
mente o grupo administrativo e em seguida os 
envolvidos na cerimônia ritualizada. 

Entendemos que uma reunião com seu anda-
mento previamente elaborado deve cumprir o que 
está programado e caso seja ela de teor adminis-
trativo o que for ritual deve ficar em segundo 
plano e o inverso passar a ser verdadeiro. Enfim, a 
chave do bom andamento é saber cumprir o que 
está escrito.

Ir\Deo Mário Siqueira
Loja Caridade e Esperança

Jacaraipe - Serra - ES
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Por Ir\Fuad Haddad 

História da nossa Independência está intimamente 
ligada com a Fundação do Grande Oriente do Bra-
sil, Obediência Mater da Maçonaria Brasileira.

Apesar do farto material documental existente, pouco 
se publica sobre o papel importante, decisivo e histórico 
que a Maçonaria, como Instituição, teve nos fatos que pre-
cipitaram a proclamação da Independência.

Deixar de divulgá-los é ocultar a verdade e consequen-
temente ocorrer no erro da omissão, que nem a História e 
nem o tempo perdoam, principalmente para com aqueles 
nossos Irmãos, brava gente brasileira, que acreditavam, ou 
ainda mais, tinham como ideário de vida a Independência 
da Pátria tão amada.

O Objetivo principal, sem dúvida nenhuma, da criação 
do Grande Oriente, foi engajar a Maçonaria na luta pela 
Independência Política do Brasil.

Desde sua descoberta em 1500, o Brasil foi uma Colô-
nia Portuguesa, sendo explorada desde então pela sua 
Metrópole. Não tinha, portanto, liberdade econômica, 
liberdade administrativa, e muito menos liberdade políti-
ca.

Como a exploração metropolitana era excessiva e os 
colonos não tinham o direito de protestar, cresceu o des-
contentamento dos brasileiros.

Inicia-se então as rebeliões conhecidas pelo nome de 
Movimentos Nativistas, quando ainda não se cogitava na 
separação entre Portugal e Brasil. Estampava-se em nosso 
País o ideal da liberdade. A primeira delas foi a Revolta de 
Beckman em 1684, no Maranhão.

No início do século XVIII, com o desenvolvimento 
econômico e intelectual da colônia, alguns grupos pensa-
ram na Independência Política do Brasil, de forma que os 
brasileiros pudessem decidir sobre seu próprio destino. 
Ocorreram, então, a Inconfidência Mineira (1789) que 
marcou a história pela têmpera de seus seguidores; depois 
a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana 
(1817), todas elas duramente reprimidas pelas autoridades 
portuguesas. Em todos estes movimentos a Maçonaria se 
fez presente através das Lojas Maçônicas e Sociedades 
Secretas já existentes, de caráter maçônico tais como: “Ca-
valeiros das Luz” na Bahia e “Areópago de Itambé” na 
divisa da Paraíba e Pernambuco, bem como pelas ações 
individuais ou de grupos de Maçons.

Nos dias atuais, os grandes vultos e os fatos marcantes 
da nossa história estão, na maioria das pessoas, adormeci-
dos. O sentimento cívico está distante e muita vezes apaga-
do em nossas mentes. Fatos e acontecimentos importantes 
marcaram o início da emancipação política da nossa nação. 
Retomemos os tempos idos e a alguns referenciais da nossa 

rica história.
Início do século XIX – ano de 1808 – D. João e toda 

família real refugia-se no Brasil em decorrência da invasão 
e dominação de Portugal por tropas francesas, encetadas 
pelo jugo napoleônico. Este fato trouxe um notável pro-
gresso para a colônia, pois esta passou a ter uma organiza-
ção administrativa idêntica à de um Estado independente. 
D. João assina o decreto da Abertura dos Portos, que extin-
guia o monopólio português sobre o comércio brasileiro. O 
Brasil começa a adquirir condições para ter uma vida polí-
tica independente de Portugal, porém sob o aspecto econô-
mico, passa a ser cada vez mais controlado pelo capitalis-
mo inglês.

Ano de 1810 – Ocorre a expulsão dos franceses por 
tropas inglesas, que passam a governar Portugal com o 
consentimento de D. João.

Ano de 1815 – D. João, adotando medidas progressis-
tas, põe fim na situação colonial do Brasil, criando o Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarve, irritando sobremanei-
ra os portugueses.

Ano de 1820 – Cansados da dominação e da decadência 
econômica do país, os portugueses iniciam uma revolução 
na cidade do Porto culminando com a expulsão dos ingle-
ses. Estabelecem um governo temporário, adotam uma 
Constituição Provisória e impõem sérias exigências a D. 
João (agora já com o título de rei e o nome de D. João VI), 
ou sejam:

– aceitação da constituinte elaborada pelas cortes;
– nomeação para o ministério e cargos públicos;
– sua volta imediata para Portugal.
Com receio de perder o trono e sem outra alternativa, 

em face das exigências da Corte (Parlamento português), 
D. João VI regressa a Lisboa (Portugal) em 26 de abril de 
1821, deixando como Príncipe Herdeiro, nomeado Regen-
te do Brasil pelo Decreto de 22 de abril de 1821, o primogê-
nito com então 21 anos de idade – PEDRO DE 
ALCÂNTARA FRANCISCO ANTÔNIO JOÃO 
CARLOS XAVIER DE PAULA MIGUEL RAFAEL 
JOAQUIM JOSÉ GONZAGA PASCOAL CIPRIANO 
SERAFIM DE BRAGANÇA E BURBON. O príncipe 
Dom Pedro, jovem e voluntarioso, aqui permanece, não 
sozinho pois logo viu-se envolvido por todos os lados de 
homens de bem, Maçons, que constituíam a elite pensante 
e econômica da época.

Apesar de ver ser aceitas suas reivindicações, os revo-
lucionários portugueses não estavam satisfeitos. As cortes 
de Portugal estavam preocupadas com as perdas das rique-
zas naturais do Brasil e previam sua emancipação, como 
ocorria em outros países sul-americanos. Dois decretos em 
1821 de números 124 e 125 emanados das Cortes Gerais 

portuguesas, são editados na tentativa de submeter e inibir 
os movimentos no Brasil.

Um reduzia o Brasil da posição de Reino Unido à antiga 
condição de colônia, com a dissolução da união brasílico-
lusa, o que seria um retrocesso; o outro, considerando a 
permanência de D. Pedro desnecessária em nossa terra, 
decretava a sua volta imediata.

Os brasileiros reagiram contra os decretos através de 
um forte discurso do Maçom Cipriano José Barata, denun-
ciando a trama contra o Brasil.

O Maçom José Joaquim da Rocha funda em sua própria 
casa o Clube da Resistência, depois transformado no Clube 
da Independência. Verdadeiras reuniões maçônicas ocor-
rem na casa de Rocha ou na cela de Francisco de Santa 
Tereza de Jesus Sampaio, Frei Sampaio, no convento de 
Santo Antônio, evitando a vigilância da polícia. Várias 
providências foram tomadas, dentre elas: consultar D. 
Pedro; convidar o Irmão, Maçom, José Clemente Pereira, 
presidente do Senado, a aderir ao movimento e enviar emis-
sários aos Maçons de São Paulo e Minas Gerais.

Surge o jornal, “Revérbero Constitucional Fluminen-
se”, redigido por Gonçalves Ledo e pelo Cônego Januário, 
que circulou de 11 de setembro de 1821 a 8 de outubro de 
1822, e que teve a mais extraordinária influência no movi-
mento libertador, pois contribuiu para a formação de uma 
consciência brasileira, despertando a alma da nacionalida-
de.

Posteriormente, a 29 de julho de 1822, passa a ser edita-
do o jornal – “Regulador Brasílico-Luso”, depois denomi-
nado, “Regulador Brasileiro”, redigido pelo Frei Sampaio, 
que marcou também sua presença e atuação no movimento 
emancipador brasileiro.

Na representação dos paulistas, de 24 de dezembro de 
1821, redigida pelo Maçom José Bonifácio de Andrada e 
Silva, pode-se ler o seguinte registro:

É impossível que os habitantes do Brasil, que forem 
honrados e se prezarem de ser homens, possam consentir 
em tais absurdos e despotismo… V. Alteza Real deve ficar 
no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das Cortes Cons-
tituintes, não só para o nosso bem geral, mas até para a 
independência e prosperidade futura do mesmo. Se V. Alte-
za Real estiver (o que não é crível) deslumbrado pelo inde-
coroso decreto de 29 de setembro, além de perder para o 
mundo a dignidade de homem e de príncipe, tornando-se 
escravo de um pequeno grupo de desorganizadores, terá 
que responder, perante o céu, pelo rio de sangue que, decer-
to, vai correr pelo Brasil com a sua ausência…

9 de janeiro de 1822 – Na sala do trono e interpretando o 
pensamento geral, cristalizado nos manifestos dos flumi-
nenses e dos paulistas e no trabalho de aliciamento dos 
mineiros, o Maçom José Clemente Pereira, presidente do 
Senado da Câmara, antes de ler a representação, pronunci-
ou inflamado e contundente discurso pedindo para que o 
Príncipe Regente permanecesse no Brasil. Após ouvir 
atentamente, o Príncipe responde: “estou pronto, diga ao 
povo que fico”.

A alusão às hostes maçônicas era explícita e D. Pedro 
conheceu-lhe a força e a influência, entendendo o recado e 
permanecendo no Brasil. Este episódio, conhecido como o 
Dia do Fico, marcou a primeira adesão pública de D. Pedro 
a uma causa brasileira.

Em 13 de maio de 1822 – os Maçons fluminenses, sob a 
liderança de Joaquim Gonçalves Ledo, e por proposta do 
brigadeiro Domingos Alves Munis Barreto, resolviam 
outorgar ao Príncipe Regente o título de Defensor Perpétuo 
do Brasil, oferecido pela Maçonaria e pelo Senado.

Ainda em maio de 1822 – aconselhado pelo então seu 
primeiro ministro das pastas do Reino e de Estrangeiros, o 
Maçom José Bonifácio de Andrada e Silva, D. Pedro assina 
o Decreto do Cumpra-se, segundo o qual só vigorariam no 
Brasil as Leis das Cortes portuguesas que recebessem o 
cumpra-se do príncipe regente.

Continua...

MAÇONARIA E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Geral
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Em 2 de junho de 1822 – em audiência com D. 
Pedro, o Irmão José Clemente Pereira leu o discurso 
redigido pelos Maçons Joaquim Gonçalves Ledo e 
Januário Barbosa, que explanavam da necessidade de 
uma Constituinte. D. Pedro comunica a D. João VI 
que o Brasil deveria ter suas Cortes. Desta forma, con-
voca a Assembléia Constituinte para elaborar uma 
Constituição mais adequada ao Brasil. Era outro 
passo importante em direção à independência.

Em 17 de junho de 1822 – a Loja Maçônica “Co-
mércio e Artes na Idade do Ouro” em Sessão memorá-
vel, resolve criar mais duas Lojas pelo desdobramento 
de seu quadro de Obreiros, através de sorteio, surgin-
do assim as Lojas “Esperança de Niterói” e “União e 
Tranqüilidade”, se constituindo nas três Lojas Metro-
politanas e possibilitando a criação do “Grande Ori-
ente Brasílico ou Brasiliano”, que depois viria a ser 
denominado de “Grande Oriente do Brasil”.

José Bonifácio de Andrada e Silva (o Patriarca da 
Independência) é eleito primeiro Grão-Mestre, tendo 
Joaquim Gonçalves Ledo como 1º Vigilante e o Padre 
Januário da Cunha Barbosa como Grande Orador.

O Objetivo principal da criação do GOB foi de 
engajar a Maçonaria como Instituição, na luta pela 
independência PadrePolítica do Brasil, conforme 
consta de forma explícita das primeiras atas das pri-
meiras reuniões, onde só se admitia para Iniciação e 
filiação em suas Lojas, pessoas que se comprometes-
sem com o ideal da Independência do Brasil.

No dia 2 de agosto – por proposta de José Bonifá-
cio, é Iniciado o Príncipe Regente, D. Pedro, adotando 
o nome histórico de Guatimozim (ultimo imperador 
Asteca morto em 1522), e passa a fazer parte do Qua-
dro de Obreiros da Loja “Comércio e Artes”.

No dia 5 de agosto – por proposta de Joaquim Gon-
çalves Ledo, que ocupava a presidência dos trabalhos, 
foi aprovada a Exaltação ao Grau de Mestre Maçom 
que possibilitou, posteriormente, em 4 de outubro de 
1822, numa jogada política de Ledo, o Imperador ser 
eleito e empossado no cargo de Grão-Mestre, do 

GOB.
Porém, foi no mês de agosto de 1822 que o Prínci-

pe, agora Maçom, tomou a medida mais dura em rela-
ção a Portugal, declarou inimigas as tropas portugue-
sas que desembarcassem no Brasil sem o seu consen-
timento.

Em 14 de agosto parte em viagem, com o propósito 
de apaziguar os descontentes em São Paulo, acompa-
nhado de seu confidente Padre Belchior Pinheiro de 
Oliveira e de uma pequena comitiva. Faz a viagem 
pausadamente, percorrendo em 10 dias 96 léguas 
entre Rio e São Paulo. Em Lorena, a 19 de agosto, 
expede o decreto dissolvendo o governo provisório de 
São Paulo. No dia 25 de agosto chega a São Paulo sob 
salva de artilharia, repiques de sino, girândolas e 
foguetes, se hospedando no Colégio dos Jesuítas. De 
São Paulo se dirige para Santos em 5 de setembro de 
1822, de onde regressou na madrugada de 7 de setem-
bro.

Encontrava-se na colina do Ipiranga, às margens 
de um riacho, quando foi surpreendido pelo Major 
Antônio Gomes Cordeiro e pelo ajudante Paulo Bre-
garo, correios da Corte, que lhes traziam notícias envi-
adas com urgência pelo seu primeiro ministro José 
Bonifácio.

D. Pedro, após tomar conhecimento dos conteúdos 
das cartas e das notícias trazidas pelos emissários , 
pronunciou as seguintes palavras: “As Cortes me per-
seguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de 
brasileiro. Verão agora quanto vale o rapazinho. De 
hoje em diante estão quebradas as nossas relações; 
nada mais quero do governo português e proclamo o 
Brasil para sempre separado de Portugal”

A Independência do Brasil foi realizada à Sombra 
da Acácia, cujas raízes prepararam o terreno para isto.

A Maçonaria teve a maior parte das responsabili-
dades nos acontecimentos libertários. Não há como 
negar o papel preponderante desta Instituição Maçô-
nica na emancipação política do Brasil.

Desde 1815, com a fundação da Loja Maçônica 

“Comércio e Artes”, que daria origem às Lojas 
“União e Tranqüilidade” e “Esperança de Niterói” e a 
posterior Constituição do Grande Oriente do Brasil 
em 17 de junho de 1822, o ideário de Independência se 
fazia presente entre seus membros e contagiava os 
brasileiros.

À frente do movimento, enérgica e vivaz, achava-
se a Maçonaria e os Maçons. Entre seus principais 
Obreiros, Pedreiros Livres, de primeira hora podemos 
destacar: Joaquim Gonçalves Ledo, José Bonifácio da 
Andrada e Silva, José Clemente Pereira, Cônego 
Januário da Cunha Barbosa, José Joaquim da Rocha, 
Padre Belchior Pinheiro de Oliveira, Felisberto Cal-
deira Brant, o Bispo Silva Coutinho Jacinto Furtado 
de Mendonça, Martim Francisco, Monsenhor Muniz 
Tavares, Evaristo da Veiga dentre muitos outros.

Faz-se necessário também alçar a figura do perso-
nagem que se destacou durante todo o movimento 
articulado e trabalhado pela Maçonaria, o Príncipe 
Regente, Dom Pedro. Iniciado Maçom na forma regu-
lar prescrita na liturgia e nos Rituais Maçônicos, e 
nesta condição de Pedreiro Livre no Grau de Mestre 
Maçom, aos 24 anos de idade, proclama no dia 7 de 
setembro a nossa INDEPENDÊNCIA. Posteriormen-
te, no dia 4 de outubro de 1822, D. Pedro comparece 
ao Grande Oriente do Brasil e toma posse no cargo de 
Grão-Mestre, sendo na oportunidade aclamado Impe-
rador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. 
No mesmo dia, Joaquim Gonçalves Ledo redigiu uma 
nota patriótica ao povo brasileiro, a primeira divulga-
ção, depois da independência, que dizia: “Cidadãos! 
A Liberdade identificou-se com o terreno; a Natureza 
nos grita Independência; a Razão nos insinua; a Justi-
ça o determina; a Glória o pede; resistir-lhe é crime, 
hesitar é dos covardes, somos Homens, somos Brasi-
leiros. Independência ou Morte! Eis o grito de honra, 
eis o brado nacional…”

FONTE: MSMAÇOM

Continuação

D. Pedro I Gonçalves Lêdo Padre Belchior

www.pousadadobezerra.com.br
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Por Ir\Barbosa Nunes

Estamos sendo bombardeados dia a dia. Não há mais 
notícias positivas. Psicologicamente estamos em 
momento de intranquilidade. Os escândalos viraram 

rotina. A expectativa preocupa. Violência, imoralidade, 
corrupção, desgoverno. Muitos que dirigiam ou ainda 
fazem parte de comissões de inquéritos, estão sendo investi-
gados, outros morando atrás das grades em Curitiba. Por 
este aspecto a fase é positiva. 

Os poderes da nação estão funcionando e nunca se viu na 
história do Brasil, “peixes tão grandes”, envolvidos, acusa-
dos, réus e presos. Apenas alguns das centenas de figurões, 
senadores Renan Calheiros, Gleisi Hoffmann, Lindbergh 
Farias, Edson Lobão, Romero Jucá, Benedito de Lira, Antô-
nio Anastasia, Humberto Costa, Valdir Raupp, Ciro Nogue-
ira, deputados federais Eduardo Cunha, Agnaldo Ribeiro, 
Waldir Maranhão e empresários proprietários das maiores 
empresas do país. Isto é muito bom. É preciso continuar. Em 
que pudermos, nós devemos aplaudir, apoiar e fortalecer 
homens públicos como o juiz Sérgio Moro, procurador da 
República Rodrigo Janot, Polícia Federal e estar atentos 
para que a imprensa continue com seu grande papel investi-
gatório.

Sendo otimista, acreditando que haverá um fim, com os 
irresponsáveis pagando pelas suas diabruras, o Brasil vai 
renascer, o povo brasileiro não tem mais condições de 
suportar, ai eu me revolto e entristeço, perguntando: Aonde 
vamos parar?

O governo é um senhor alinhado com roupas de marcas, 
sapatos caros, gravatas importadas, perfumes franceses, 
neste momento trocando a frota de carros de luxo, um para 
cada senador, mas gastando mais que podia, é um devedor 
insolvente. Vem agora pedir um favor à população brasilei-
ra, assim falando: Povo brasileiro, estou devendo muito, 
preciso que vocês me emprestem mais do que os seus cinco 
meses de contribuição nos impostos recolhidos a cada ano. 
Vou lhes taxar com mais alguns impostos, aumentando mais 
sessenta centavos em cada litro de gasolina e também subin-
do o imposto de renda.

O desemprego aumentando, a industria produzindo 
menos, o comércio em baixa, imóveis as centenas com pla-
cas de “vende-se” e de aluguel e os homens e a mulher lá de 
cima, “não se tocam!” 

No que posso fazer, nos meus limites, tenho usado este 
espaço e tenho me pronunciado na minha instituição, Gran-
de Oriente do Brasil. Meus irmãos do GOB, nosso Grão-
Mestre Geral, Marcos José da Silva, estamos todos determi-
nados em aumentar a nossa contribuição neste momento 
difícil, como já fizemos em outras épocas históricas. Mas 
como disse no início, a tristeza e a revolta nos invadem. Na 
tristeza eu busco Chico Buarque de Holanda, na música 
“Gente Humilde”.

“Tem certos dias que eu penso em minha gente, e sinto 
assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acon-
tece de repente como um desejo de eu viver sem me notar. 
Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem, 
vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja 
dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar.

São essas coisas simples com cadeiras na calçada e na 
fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores 
tristes e baldias, como a alegria que não tem onde encostar. 
E ai me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de 
eu na ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por 
minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar”.

A tristeza nos invade. 95% da população brasileira é 
honesta, trabalhadora, sofrida, mas 5% tomou para si o 
poder, com as enganações eleitorais, locupletou-se e levou a 
nação à situação em que nos encontramos. Estão pagando e 
irão pagar muito mais, pois a justiça brasileira acordou. Mas 
vão pagar na justiça que não se deixa ser contaminada, que é 
a justiça divina. Desta não se livrarão e nem terão advoga-
dos para defendê-los. Estarão expostos, nus e inteiros 
perante Deus, pelos atos que praticaram. 

Este ano de 2015 está sendo doloroso. Marcou-me pro-
fundamente e de uma forma que me abalou, o acontecimen-
to com o anjo Aylan Kurdi, que levado pelo seu pai, fugia da 
guerra, lutando pela vida. Vi nele todas as crianças brasilei-
ras que também estão morrendo, abandonadas ao leu das 

ruas e debaixo das pontes. Ao ler o artigo da jovem escritora 
paulista, Tati Bernardi, 36 anos, publicado na Folha de São 
Paulo, edição de 04 se setembro, intitulado “O menino mor-
to”, emocionei-me e senti que do seu coração nasceu um 
sentimento de mulher, de filha, de mãe, enfim, de um ser 
humano revelado neste escrito, como pessoa extraordinari-
amente sensível. Assim ligando o menino morto as pessoas 
que levaram o Brasil a este momento triste, transcrevo parte 
do belíssimo artigo.

“Nunca mais seremos felizes em 2015. O menino sírio, 
de três anos, com sua camisetinha vermelha, sua bermudi-
nha azul, seus sapatinhos intactos, morto, encerrou qual-
quer chance de sermos felizes este ano. Por que sua vida foi 
perdida se os sapatinhos continuaram agarrados aos seus 
pés? Dava vontade de ajeitar a camiseta tão pequena, ver-
melha, pra ele não se resfriar. Suas costas estavam desco-
bertas. Aquele mar tão gelado, aquela praia tão sem sol, 
aqueles homens tão sérios e vestidos, aquela vida tão sem 
mãe e ele com as costas descobertas.

Ele não era só uma criança morta e devolvida pelo mar, 
ele era todas as crianças que sofrem, ele era todas as famílias 
despedaçadas por extremismos religiosos e xenofobias 
gananciosas, ele era todas as desgraças do mundo, ele era 
todos os refugiados que trocam a morte certa por uma morte 
provável. Sem saber e tão pequeno. Sem ter conseguido e 
tão entregue àquela areia dura, Aylan Kurdi e seus sapati-
nhos que não se perderam se tornou, ao lado daquela garoti-
nha síria que levantou suas mãozinhas "para se entregar" ao 
achar que a câmera fotográfica do jornalista era uma arma, o 
símbolo maior desse terrível 2015”. 

Nossa terra brasileira, haverá de superar as dificuldades, 
sendo merecedora do título de “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”, psicografada em 1938, pelo médium 
mineiro Francisco Cândido Xavier, assinada pelo espírito 
Humberto de Campos.  

Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, membro da 
AGI, delegado de polícia aposentado, professor e Grão-
Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil - 
barbosanunes@terra.com.br.

Opinião

AONDE VAMOS PARAR E O MENINO DA CAMISETA VERMELHA 

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-graus-secretos-fam098.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-rito-escoces-skull-and-bones.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-macom-loja-azul-fam095.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-templario-maconico-york-fam097.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/aneis-maconicos/anel-maconico-brilhantes-fam099.phtml
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Por Juliana Conte

Os homens dificilmente se queixam de problemas de 
saúde, mesmo quando o vigor físico e o desejo sexu-
al diminuem de uma hora para outra, a irritabilidade 

diante dos pequenos problemas aumenta e os pelos come-
çam a cair sem nenhuma explicação. Quando, por fim, 
decidem procurar um urologista (mais de 50% do público 
masculino nunca pisou num consultório desse especialis-
ta), os médicos tampouco investigam os sintomas adequa-
damente. Resultado: os casos de hipogonadismo (ou 
andropausa, na linguagem leiga), um distúrbio em que os 
testículos passam a produzir menos testosterona e que está 
presente em cerca de 15% dos homens entre 50 e 60 anos, 
são subdiagnosticados.

Primeiramente, é preciso saber que mais de 57% dos 
homens nunca ouviram falar em andropausa e 71% desco-
nhecem seus sintomas, segundo pesquisa recente da Socie-
dade Brasileira de Urologia (SBU). O levantamento foi 
realizado com 3.200 homens acima de 35 anos em oito 
capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife e Curitiba).

Dr. Roni de Carvalho Fernandes, presidente da SBU, 
explica que a falta de informação do público masculino a 
respeito da própria saúde se deve ao fato de que os homens 
tendem a priorizar outras tarefas em detrimento da saúde.

“Eles não deixam de ir apenas ao urologista, também 
não consultam outros médicos, não sabem se têm doenças 

como diabetes e pressão alta e têm um enorme preconceito 
em relação a exames como o toque retal, um procedimento 
que não dura nem 30 segundos e é importante para detec-
ção do câncer de próstata. Sobre a queda de testosterona, 
então, nunca ouviram falar. As mulheres se submetem a 
exames muito mais delicados e invasivos desde a adoles-
cência”, comenta.

Segundo informações da dra. Elaine Frade Costa, médi-
ca supervisora da divisão de endocrinologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, a reposição 
hormonal masculina é recomendada quando os níveis de 
testosterona estão abaixo da normalidade, isto é, menores 
que 230 ng/dL. Os principais sintomas da queda de testos-

terona são: diminuição do interesse sexual; dificuldade de 
ereção; falta de concentração e comprometimento da capa-
cidade intelectual; perda de pelos; ganho de peso à custa de 
gordura; diminuição de massa e força muscular; irritabili-
dade; e insônia.

“Devido a um estilo de vida cada vez mais sedentário, o 
nível médio de testosterona nos homens vem diminuindo 
cada vez mais cedo. Além disso, fatores como obesidade e 
diabetes podem intensificar o problema”, esclarece.

Em relação à falta de diagnóstico, segundo Carlos Saco-
mani, doutor em urologia pela FMUSP, os médicos muitas 
vezes não perguntam sobre a vida sexual do paciente. “Se 
nós não perguntamos [sobre a vida sexual do paciente], 
quem irá perguntar? Falta investigação, porque o paciente 
raramente vai se queixar de falta de libido, de sentir menos 
atração pela esposa. Então, nos exames de rotina só se pede 
um ultrassom, um PSA. Mas não solicitam exames de san-
gue para analisar os níveis de testosterona, por exemplo”, 
relata.

O tratamento, dependendo do caso, pode durar a vida 
toda. Normalmente, o paciente precisa tomar uma injeção 
de aplicação trimestral. O medicamento também pode ser 
usado em forma de gel ou adesivo. Entre as contraindica-
ções da terapia hormonal masculina está a suspeita ou caso 
confirmado de câncer de próstata ou de mama masculino.

Fonte: Dr. Drauzio Varella

HOMENS TAMBÉM FAZEM REPOSIÇÃO HORMONAL?
Saúde

O termo "medicina vingativa" foi usado pelo médico 
Cláudio Lottenberg, presidente do Hospital Albert Einste-
in, durante debate no Fórum Tecnologia e Acesso à Saúde, 
promovido pela Folha nesta segunda (31).

Segundo Lottenberg, o médico mal remunerado pratica 
a medicina vingativa. Pede exames demais, desnecessári-
os, para diluir a sua responsabilidade.

Fiquei curiosa sobre essa tal de medicina vingativa e fui 
atrás para saber mais. Há registros desde 1998, exatamente 
o mesmo ano da criação da lei 9.656, que rege os planos de 
saúde. Naquela época, a Sociedade Brasileira de Auditoria 
Médica estimava que 20% dos médicos credenciados a 
grupos de medicina de grupo, convênio médicos, planos de 

autogestão e seguradoras cometiam algum tipo de fraude. 
Como achavam que ganhavam pouco, os médicos criavam 
métodos para arrecadar mais.

Os associados tinham (e ainda têm) uma mentalidade 
parecida: como pagam, costumam ir a vários médicos da 
mesma especialidade até encontrarem um que considerem 
mais simpático, por exemplo. Esquecem que carteirinha do 
plano não é um cheque em branco. Aquele custo será repas-
sado para ele no próximo reajuste do plano.

Tudo conspira a favor dessa medicina perversa, a come-
çar pelo atual modelo de remuneração, que premia a doen-
ça e não a saúde do pessoa. Que paga mais o especialista do 
que o generalista, o médico que deveria estar na porta de 
entrada do sistema de saúde.

Nenhum país do mundo com saúde universalizada acon-
tece essa distorção que a gente vê por aqui, de o paciente 
marcando consulta direto com um especialista. No Canadá 
e Reino Unido, por exemplo, a regra é clara: passa primeiro 
com o médico de família, que é a referência dele dentro do 
sistema. É ele que, que, se for o caso, vai encaminhar o 
paciente para o especialista certo e dialogar com ele.

Com isso, evita-se o que a gente vê hoje por aqui: o paci-

ente perdido dentro do sistema, passando de especialista 
em especialista, sem ninguém responsável por ele. Quando 
adoece, procura o pronto-socorro. Lá, faz um raio-X ou um 
outro exame qualquer e, pronto, está acabado o "cuidado".

Quando isso vai mudar? Quando nós, pacientes, sair-
mos da passividade. Foi a uma consulta e o médico mal te 
olhou e já pediu exames? Reclame.

Durante o fórum, uma das tendências discutidas foi o 
autocuidado, inclusive com o uso de aplicativos em saúde. 
Com mais acesso à informação, os pacientes terão maior 
responsabilidade dentro do tratamento, o que deverá ter 
impacto na própria atuação do médico.

"Os médicos têm que entender que terão papel diferente 
no futuro e que perderão o protagonismo para o paciente", 
previu Paulo Chapchap, superintendente de Estratégia 
Corporativa do Hospital Sírio-Libanês. Espero estar viva 
para ver isso.

(*) Cláudia Collucci é repórter especial da Folha, 
especializada em saúde

Fonte: Folha de S Paulo. 

Médicos mal remunerados praticam 'medicina vingativa’
(*) Claudia Collucci

Jornalista

São Paulo - SP

Ela cuidou do marido durante os últimos oito anos da vida 
dele, quando ficou cego, teve câncer e problemas cardíacos. 
Depois que ele morreu em 2002, ela vendeu a casa em Long 
Island, nos EUA, que os dois dividiam, pois o lugar guardava 
muitas memórias. Depois disso, se mudou para sua casa de 
campo.

"Eu não estava nada bem", afirmou Anne Schomaker, de 
73 anos. "Tinha surtos terríveis de tristeza e desânimo. Sentia 
muita saudade do meu marido." Mesmo depois de fazer tera-
pia, o que ajudou um pouco, ela tinha pesadelos e não supor-
tava ouvir as óperas prediletas do casal. "A dor simplesmente 
não passava."

Geralmente, o luto vai desaparecendo à medida que os 
meses passam, e as pessoas começam a alternar entre a triste-
za e a capacidade de redescobrir os prazeres da vida.

O luto fazia parte de vida de Anne há nove anos quando 
ela viu um anúncio da Universidade de Columbia, onde pes-
quisadores que haviam desenvolvido um tratamento para o 
"luto com complicações" buscavam participantes para um 
estudo.

O luto prolongado pode atingir qualquer pessoa, especial-
mente idosos. "O luto é resultado da perda. Pessoas com mais 
de 65 enfrentam perdas muito maiores", diz Katherine Shear, 
psiquiatra de Columbia que publicou um artigo sobre o tema 
no "The New England Journal of Medicine".

Um estudo envolvendo 2.500 pessoas, realizado na Ale-
manha, afirma que a proporção total é de cerca de 7%, che-
gando a 9% entre as pessoas com mais de 61.

O problema parece ser mais provável quando a morte é 
repentina e quando o paciente tem histórico de tendência à 

depressão, ansiedade e uso de substâncias químicas.
A definição desse tipo de luto é motivo de discordância 

entre profissionais da área. Na última versão de seu Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a Associa-
ção Psiquiátrica Americana se negou a classificar o luto com 
complicações como um transtorno mental, mas incluiu o 
"transtorno persistente complexo relacionado ao luto" na 

lista de temas que exigem estudo posterior.
O manual sugere um limite de 12 meses para delimitar um 

luto "normal", mas Katherine e outros pesquisadores pro-
põem um limite de apenas seis meses. Alguns especialistas 
discordam. "A psiquiatria precisa mesmo rotular emoções 
humanas perfeitamente normais como transtornos?", questi-
ona Jerome Wakefield, professor da Universidade de Nova 
York.

Ao diagnosticar o luto com complicações apenas seis 
meses depois de uma morte, afirmou, "muitas pessoas norma-
is vão receber tratamentos desnecessários", incluindo medi-
camentos.

Katherine também se preocupa com a "patologização" de 
emoções. Mas quando uma mulher é incapaz de sair de casa 
quatro anos depois da morte de um filho adulto, como uma 
paciente, algo deu errado, ela diz. Seu centro oferece apoio a 
pacientes em tal situação. Junto a terapeutas, os pacientes 
encaram memórias, fotografias e gravações da pessoa morta, 
além de ter contato com outros enlutados em situação similar.

Darlyn Reardon, da Pensilvânia buscou ajuda em 2011. 
Depois que seu marido, após 40 anos juntos, morreu de cân-
cer, "foi como se eu também tivesse morrido". Sete anos se 
passaram e "eu não cuidava mais de mim. Não ia nem ao médi-
co. Nós tínhamos amigos, mas me afastei deles. Me afastei de 
tudo".

Darlyn, de 72 anos, sempre sentirá falta do marido, John. 
Mas agora ela consegue assistir um filme, comer com a 
prima, ficar com seu pug de estimação ou passar um tempo 
em companhia dos netos.

Fonte: New York Times

Dificuldade para superar luto afeta mais os idosos, mostra estudo

Anne Schomaker, 
cuja vida ficou 
paralisada por 

nove anos após a 
morte do marido
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C
ientistas do Reino Unido detectam evidências de 
que a doença neurodegenerativa tenha sido passada 
entre humanos. Segundo eles, o contágio ocorreu 

pela injeção de hormônio de crescimento retirado do cére-
bro de cadáveres.

A suspeita de que condições neurodegenerativas pode-
riam ser transmitidas entre pessoas despontou na mente de 
cientistas entre o fim dos anos de 1950 e 1985, quando 
observações e experimentos ofereceram as primeiras evi-
dências de que uma enfermidade rara e fatal, a doença de 
Creutzfeldt–Jakob (DCJ), passaria de animal para animal 
e, em condições muito incomuns, entre humanos. Pesqui-
sadores da Universidade College of London, no Reino 
Unido, apresentam, na edição desta quinta-feira (09/09) da 
revista Nature, um estudo pioneiro que fornece indícios de 
que esse fenômeno pode ocorrer com a doença de Alzhei-
mer (DA). Especialistas alertam, contudo, que os resulta-
dos devem ser compreendidos com cautela por se tratar de 
uma condição bem específica de contaminação.

A pesquisa, encabeçada por John Collinge e Sebastian 
Brandner, mostra que pessoas tratadas com hormônio do 
crescimento humano retirado do cérebro de doadores mor-

tos desenvolveram DCJ e uma característica marcante do 
Alzheimer: o depósito da proteína beta-amiloide. O acú-
mulo nos pacientes, que também tinham falecido, foi veri-
ficado na glândula pituitária. O estudo não demonstra, 
porém, se eles desenvolveriam a DA se tivessem vivido o 
suficiente: os donos dos oito cérebros analisados sucumbi-
ram à DCJ ainda jovens, com idade entre 36 e 51 anos.

Collinge e Brandner fizeram uma descrição detalhada 
das alterações nos oito órgãos. As pessoas haviam recebido 
hormônio do crescimento entre 1958 e 1985 e, posterior-
mente, desenvolveram a DCJ, doença provocada por uma 
espécie de proteína mutante, chamada príon. Além das 
alterações cerebrais inerentes à DCJ, sete dos examinados 
tinham depósitos de beta- amiloide, o que levou os cientis-
tas a imaginarem que essas proteínas, ou talvez as células 
precursoras delas, possam ser transmitidas da mesma 
forma que os príons. Nesse caso, pelas injeções de hormô-
nio do crescimento oriundo de cadáveres.

Baseado nisso, não é impossível pensar que a doença de 
Alzheimer possa ser transmitida por meio de equipamen-
tos médicos, uma vez que proteínas patológicas são resis-
tentes a procedimentos de esterilização. “São resultados 

que valem a reflexão. Já sabíamos que os príons e a DCJ 
(doença de Creutzfeldt–Jakob) podem ser passados por 
procedimentos médicos, e nossos achados nos fazem pen-
sar se isso é relevante para o Alzheimer e o Parkinson. No 
entanto, precisamos de mais pesquisas. Não é o caso de 
criar qualquer tipo de alarde”, assegura Collinge.

Novo protocolo
Professor de neurobiologia molecular da Kings College 

London, também no Reino Unido, Roger Morris conta 
que, entre 1958 e 1985, mais de 1,8 mil pessoas receberam 
um tratamento que pode ter resultado em contaminação 
que desencadearia o Alzheimer. As novas regras médicas, 
garante o especialista, evitam esse tipo de problema. “Me-
didas já foram postas em prática para evitar mais casos em 
que uma possível transmissão de Alzheimer ocorreria por 
tabela”, diz. Hoje, utiliza-se hormônio do crescimento 
sintético e poucos países ainda dependem da substância 
obtida de doadores falecidos.

Morris acredita que a pesquisa estimulará mais pesqui-
sas sobre os elementos comuns de doenças neurodegenera-
tivas devastadoras e, com isso, proporcionará novos 
insights e oportunidades para o desenvolvimento terapêu-
tico. Ele ressalta que o estudo, de forma alguma, significa 
que a ciência e a medicina mudarão o olhar sobre o Alzhei-
mer, deixando de vê-lo como uma doença particular, algu-
mas vezes relacionada à idade e outras à genética, para 
abordá-lo como infecção transmitida. “Mas o estudo é um 
marco por fornecer, pela primeira vez, evidência em huma-
nos de um mecanismo de propagação da doença que já 
sabíamos existir a partir de estudos experimentais em 
ratos: as beta-amiloides formadas nos cérebros de pacien-
tes com Alzheimer, se injetadas no cérebro normal, infec-
tam também o hospedeiro”, ressalta.

Origem complexa
Caso a beta-amiloide seja transmitida como os príons, 

como indica o estudo britânico, não se trata de um indicati-
vo de que se manifestaria como Alzheimer, segundo  Otá-
vio Castello, diretor do Departamento Científico da Asso-
ciação Brasileira de Alzheimer. “Não dá para dizer isso 
porque essas placas não são suficientes para explicar a 
doença”, pondera.

Sabe-se hoje apenas que os depósitos de beta-amiloide 
explicam uma parte da gênese da morte do tecido cerebral. 
“Nos últimos congressos, os pesquisadores já afirmam que 
está na hora de subir o rio porque deve existir alguma coisa 
antes desse acúmulo da beta-amiloide. Ele não é a causa do 
Alzheimer”, conta o geriatra. Se a origem do mal permane-
ce desconhecida, nenhuma hipótese é descartada. “E é 
exatamente por isso que o artigo especula se a origem pode-
ria ser algo transmitido. Todo mundo procura um vírus ou 
uma coisa diferente para explicar isso”.

Ainda que os pesquisadores do Reino Unido tenham 
encontrado acúmulo de beta-amiloide no cérebro dos paci-
entes, não detectaram alteração na proteína tau, outra 
característica do Alzheimer. “O artigo relata observações, 
mas  não há comprovação científica”, diz Castello. “É 
muito perigoso falar que Alzheimer é transmissível porque 
a pesquisa não afirma isso em nenhum momento, só indica 
que há uma possível transmissibilidade de um acúmulo de 
proteína, o que não é o que provoca a doença.” Para o geri-
atra, entretanto, o estudo levanta “uma lebre” entre as pes-
soas que pensam sobre a doença. “Elas vão ter mais ele-
mentos para raciocinar”, justifica.

Saúde

Pesquisa sinaliza que alzheimer pode
ter sido transmitido entre humanos

www.viniltapetes.com.br
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Diante de lamentáveis episódios de preconceitos 
quanto à religião alheia, à opção sexual e a cor da 
pele de cada um, pareceu-nos oportuno a publica-

ção da história de um ex-escravo, que ganhou notorieda-
de e modificou seu destino e, em parte, o pensamento 
europeu em pleno “Século das Luzes”. 

Não se sabe, bem ao certo, a origem de Angelo Soli-
man. Calcula-se ter nascido em 1721 e, provavelmente, 
tenha pertencido ao grupo étnico Kanuri, que viveu na 
Nigéria e Camarões. Seu nome original era Mmadi Faça, 
estando ligado a uma classe principesca no Estado de 
Sokoto, no atual nordeste da Nigéria. Ele foi levado cati-
vo, em 1728, ainda, quando criança e chegou em Marse-
lha como um escravo, eventualmente, transferido para a 
casa de uma marquesa que supervisionou em Messina, 
sua educação. Em lá chegando, passou a ser afeto de 
outra escrava da casa, de nome Angelina, quando adotou 
o nome de Angelo e escolheu o dia de seu batismo cristão, 
11 de setembro, para celebrar como seu aniversário.

Depois de repetidos pedidos, ele foi dado, como um 
presente, em 1734, ao príncipe Johann Georg Christian, o 
governador imperial da Sicília. Angelo se tornou mano-
brista e companheiro de viagem do príncipe, acompa-
nhando-o em campanhas militares por toda a Europa e 
teria lhe salvado a vida em determinada ocasião, um even-
to crucial, responsável por sua ascensão social. Devido à 
educação recebida, dominava, fluentemente, o alemão, o 
italiano, o francês, o tcheco, o inglês e o latim.

Após a morte do príncipe Johann Georg Christian, foi 
levado para , para a família de Viena Joseph Wenzel I, 
príncipe de Liechtenstein, onde, posteriormente, chegou 
a ser chefe dos escravos. Mais tarde, ele se tornou tutor 
real de Aloys I, herdeiro do Príncipe, filho de seu sobri-
nho Franz Joseph I.

Em 06 de fevereiro de 1768, Angelo se casou com 
Magdalena Christiani, a viúva de Harrach'schen, irmã do 
general francês  (1770 -François Etienne de Kellermann
1835), general de , Duque de Valmy Napoleão Bonaparte
e Secretário de Anton Christiano. Sua única filha, Josep-
hine, nasceu em 1772 e, em 1786, morre sua esposa Mag-
dalena Soliman. Seu neto foi o renomado austríaco, médi-
co, poeta e filósofo Ernst, Baron von Feuchtersleben. 

Devido a sua cultura, era altamente respeitado nos 
círculos intelectuais de Viena e considerado um amigo de 
muito prestígio pelo imperador austríaco José II e pelo 
marechal do campo austríaco Franz Moritz von Lacy. Em 
14 de novembro de 1781, ele foi iniciado na loja maçôni-
ca "True Harmony", cujos membros incluíam muitos dos 
artistas e estudiosos da época, influentes de Viena, entre 
eles os músicos Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph 
Haydn Ferenc Kazinczy, assim como o poeta húngaro . 

Os registros da Loja indicam que Angelo e Mozart se 
reuniram em várias ocasiões. É provável que o persona-
gem “Bassa Selim”, na ópera de Mozart “O Rapto do 
Serralho” foi baseada no Irmão Angelo Soliman. Mais 
tarde, foi eleito Venerável Mestre de sua Loja, em 21 de 
outubro de 1782, e durante sua administração enriqueceu 
o seu ritual, incluindo elementos acadêmicos, além das 
instruções habituais.  Esta nova orientação maçônica, 
rapidamente, influenciou a prática maçônica em toda a 
Europa. Angelo Soliman, ainda, é celebrado na Maçona-
ria como "Pai do Puro Pensamento Maçônico", tendo seu 
nome, normalmente, transliterado como "Angelus Soli-
manus".

Durante sua vida foi considerado como um modelo de 
assimilação e perfectibilidade dos africanos, e com a sua 
morte, tornou-se, literalmente, um exemplo da "raça 
africana". 

Iris Wigger e Katrin Klein distinguiram quatro aspec-
tos para Soliman - o "Mouro Real”; o "Nobre Mouro"; o 
"fisionômico Mouro"; o "Mouro mumificado". As duas 
primeiras denominações referem-se aos anos antes da 
sua morte. O termo "Mouro Real" designa Soliman no 
contexto de mouros escravizados em tribunais europeus, 
onde a cor da pele marca sua inferioridade, figurando 
como símbolo de “status betokening”, o poder e a riqueza 
de seus proprietários. Desprovido de sua ascendência e 
cultura original, Soliman foi degradado a um "sinal exó-
tico oriental da posição de seu senhor", que não foi auto-
rizado a viver uma existência autodeterminada. 

A designação "Nobre Mouro" descreve Soliman 
como um ex-Mouro, cuja ascensão na escala social, devi-
do a seu casamento com uma mulher aristocrática, fez 
sua emancipação possível. Durante esse tempo, Soliman 

tornou-se membro da Maçonaria e foi considerado “qua-
se” igual aos seus colegas maçons, mas ele continuou a 
enfrentar um emaranhado de preconceitos de raça e clas-
se.

Sob a aparência de uma superfície de integração, 
espreitava-se o destino notável de Soliman. Embora ele 
tenha mudado suavemente na alta sociedade, a qualidade 
exótica atribuídas a ele não estava perdida e, ao longo de 
sua vida, foi transformada em uma característica racial. 

As qualidades utilizadas para categorizar Soliman 
como um "Mouro Fisionômico" foram estabelecidos 
pelos pioneiros vienenses etnólogos, durante sua vida, 
emoldurado por teorias e hipóteses relativas à raça africa-
na. 

Ele não podia escapar à vista taxonômico, que incidiu 
sobre características raciais típicos, ou seja, cor da pele, 
textura do cabelo, tamanho e forma do nariz e lábio. Nem 
sua posição social, nem sua filiação aos maçons, poderi-
am impedir sua exploração póstuma, levando ao seu esta-
tuto final como o "Mouro Mumificado". 

Em vez de um receber um enterro cristão, Soliman foi 
- a pedido do diretor da coleção da história imperial Natu-
ral – mumificado e exposto no Kunstkammer – o Gabine-
te de Curiosidades.

Olhando para os dados tradicionais com precisão e em 
um contexto mais amplo, em seguida, deve-se presumir 
que, Soliman tinha doado o seu corpo por sua própria 
decisão em vida. Após a morte de Soliman, em 21 de 
novembro de 1796, saiu o seu corpo para a escola de medi-
cina, a fim de fazer experiências médicas, ou seja, da 
Universidade de Viena. Um funeral foi realizado em 23 
de novembro, apenas, com seus intestinos, a contragosto 
de sua filha, que exigiu seu corpo, em 14 de dezembro de 

1796, mas em vão.
Enfeitada com penas de avestruz e contas de vidro, 

sua múmia esteve em exposição até 1806, ao lado de ani-
mais empalhados, transformado, a partir de um membro 
respeitável da sociedade intelectual vienense, em um 
espécime exótico. 

Desconsiderando Soliman de suas insígnias e suas 
realizações ao longo da vida, etnólogos, como o que eles 
imaginavam, considerava-o ser um exemplar de "africa-
no selvagem". Sua filha, Josephine, procurou fazer com 
que seus restos mortais fossem devolvidos à família, mas 
seus pedidos, jamais, foram atendidos. 

Durante a Revolução de Outubro de 1848, em Viena, 
o museu foi incendiado após ser bombardeado, e a 
múmia do irmão Angelo foi queimada. Um molde de 
gesso de sua cabeça, ainda hoje, está exposto no Museu 
Rollett, em Baden, na Áustria. Foi feito um molde de 
gesso, pelo escultor Franz Thal, logo após sua morte, 
causada por um acidente vascular cerebral, em 1796.

O autor é o Grande Bibliotecário do Supremo Conselho do 
Grau 33 do REAA da Maçonaria para a República Federativa 
do Brasil e o Titular da Cadeira nº 02 da Academia Maçônica 
Fluminense de Letras.

ANGELO SOLIMAN - “O PAI DO PURO PENSAMENTO MAÇÔNICO!”

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

Geral
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A saga da vida no planeta remonta a 4 bilhões de 
anos. Um tempo tão largo que nos escapa ao 
senso de medição. Olhando para trás, tudo fica 

envolto em bruma de mistérios. Nesse período cego 
de tentativas e erros, a vida saltou de seres 
unicelulares a animais de complexidade extrema, 
como o Homo sapiens e sua rede neural espantosa, na 
revolução cognitiva de 70 mil anos atrás. Acabamos 
de apear no planeta, na ponta da árvore evolutiva. De 
nosso poder cognitivo, como últimos rebentos da 
evolução, surgiram mitos, deuses e religiões como o 
Islã e o Capitalismo. 

Do aparecimento da vida até aqui, milhares e 
milhares de espécies surgiram e desapareceram. O fim 
de uma espécie sempre se deu por fatores externos, 
alheios à vontade de seus indivíduos. Como os 
dinossauros, que há 65 milhões de anos, foram 
varridos da face da Terra em razão de clima adverso, 
provocado pela queda de um meteoro. Ou os 
marsupiais gigantes, gambás de até três toneladas, 
exterminados na Nova Zelândia no século 19, pela 
ação predatória dos colonizadores ingleses. Aliás, os 

hab i t an te s  o r ig ina i s ,  o s  maor i s ,  t ambém 
desapareceram, pelas mesmas razões. Somos os 
campeões de destruição de espécies. Destruímos 
inclusive 9 outras espécies de humanos, como os 
erectus, ergaster, neandertais, soloensis etc.

Desde que a vida surgiu, pela primeira vez uma 
espécie ampoderou-se a ponto de ser destruída sem 
depender de fatores externos. Desde 1945, com a 
explosão da primeira bomba atômica no deserto de 
Los Alamos, no Novo México, o homem se gabaritou 
para destruir-se como espécie. E o projeto de 
autocídio vem sendo tocado em várias frentes. O mais 
visível deles, além das armas de destruição em massa, 
é a degradação ecológica, empreendida com 
desenvoltura e arrojo.

Caso não sejamos destruídos por uma catástrofe 
nuclear ou ecológica, frutos de nossa sanha 
consumista, seremos destruídos pela obsolescência. A 
tecnologia tende a nos substituir em algumas décadas 
por seres pós-humanos, completamente distintos dos 
conhecidos até hoje, com psique estranha, mundos 
cognitivos e emocionais que nada têm a ver com nossa 
visão de mundo. 

A seleção natural, que desde o início deu o tom da 
evolução da vida na Terra, está sendo substituída pelo 
chamado design inteligente. O processo se dará pela: 
a) engenharia genética (cruzamento de espécies e rei-
nos diferentes), b)engenharia cyborg (seres que com-
binam partes orgânica e inorgânica, com órgão biôni-
cos) e c)engenharia de vida inorgânica ( faz-se um 

backup do cérebro humano num HD, aplica-lhe um 
upgrade, formata a CPU antiga, transformando-o num 
ser super excepcional, que nada tem a ver com o 
Homo sapiens comum). 

É claro que o mundo das previsões é incerto e 
pantanoso. Vai que nada disso aconteça nas próximas 
décadas. Que a ficção científica se equivoque em tudo. 
Mas nos últimos tempos a realidade tem superado a 
ficção. Há 30, 40 anos a ficção previu um punhado de 
coisas revolucionárias. Umas se realizaram e outras 
não. No entanto, não foi capaz de prever a mais 
revolucionária de todas: a internet e seus 
desdobramentos. Isso implica que se as previsões 
falharem, as mudanças sobre o planeta e nossa espécie 
podem ser ainda mais surpreendentes e devastadoras.

FIQUEM DE OLHO, OS PÓS-HUMANOS ESTÃO CHEGANDO

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

Essa questão percorre o mundo de tempos em tempos, 
mas, agora, um estudo conduzido por cientistas de Har-
vard, nos Estados Unidos, e o MIT (Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts) concluiu que realmente Jesus era casa-
do com Maria Madalena.

Essa pesquisa levou em conta um papiro descoberto em 
2012, parte do Evangelho da Esposa de Jesus, escrito em 
copta, antiga língua morta. Nele se encontra a frase: “Jesus 
disse-lhes: Minha esposa...”, referindo-se a Maria Madale-
na. A análise da composição química do papel, da tinta e os 
padrões de oxidação são consistentes com outros papiros 
antigos, como por exemplo, o Evangelho de São João, o 
Evangelho de Felipe, Tomé, Judas, Tiago e tantos outros 
considerados apócrifos pela Igreja e banidos pelo impera-
dor de Roma, Constantino, durante o 1º Concílio de Nicéia, 
em maio de 325.

Também no Evangelho de Felipe encontramos trechos 

que dizem: “A companheira de Jesus é Maria Madalena”. A 
passagem sobre o casamento de Jesus com Madalena teria 
sido suprimido do Evangelho de Marcos, pelo bispo Cle-
mente, da Alexandria, esse mesmo que escreveu uma carta 
para seu colega Teodoro contando ter mandado apagar o 
episódio da ressureição de Lázaro, porque o evangelista 
deixara claro que Jesus e Maria eram marido e mulher.

Essa carta foi descoberta em 1958, pelo professor Mor-
ton Smith, professor de História Antiga da Universidade de 
Columbia, dentro de um livro de Santo Inácio de Antió-
quia, em um mosteiro perto de Jerusalém. Também sabe-
mos que Jesus ensinava nas sinagogas e era um rabino. 
Ora, para ser rabino e poder ensinar nos templos, ele teria 
que ser casado, pois a lei judaica era clara e só os casados 
podiam ensinar nos templos.

Evidente que o Vaticano nega tudo e considera os papi-
ros como farsas, apesar das provas científicas. A Igreja, 
desde Gregório, O Grande, estigmatizou Maria Madalena 
como uma devassa, prostituta e assim foi ensinado durante 
séculos nas escolas católicas. Em 1969, o Vaticano corrigiu 
essa deformação, declarando que a história bíblica de que 
Jesus tinha expulsado vários demônios dela não queria 
dizer que era uma prostituta, pois na época acreditavam 
que muitas doenças estavam relacionadas com os demôni-
os.

Existem versões nos evangelhos apócrifos que dizem 

que Maria Madalena, além de esposa de Jesus, também era 
uma grande líder e, possivelmente, foi uma das fundadoras 
do Cristianismo. Talvez agora, o papa jesuíta, Francisco, 
que já se mostrou um mestre em falar sobre assuntos evita-
dos pelos outros papas, possa abrir algumas verdades que 
são evitadas, apesar de evidentes. Como dizia o próprio 
Jesus: “O pior cego é aquele que não quer ver.”

JESUS FOI CASADO COM MARIA MADALENA?
Célio Pezza

Escritor e Colunista
Goiânia-GO

www.entreirmaos.net
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O Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk Filho 
e o Procurador-Chefe da Procuradoria da Repúbli-
ca em São Paulo, Dr Thiago Lacerda Nobre, assina-

ram na tarde desta terça-feira, dia 01 de Setembro, na sede 
do Palácio Maçônico do GOSP, Carta de Apoio à Campa-
nha do Ministério Público Federal (MPF), denominada: 
“10 Medidas Contra a Corrupção”. O Ato teve que ser 
transferido para o Templo 21 de Abril, que ficou tomado.

A assinatura seria no Gabinete do Grão-Mestre Estadu-
al, no terceiro andar do Palácio Benedito Pinheiro Macha-
do Tolosa. Dada a quantidade expressiva de Irmãos presen-
tes, foi transferida para o primeiro andar do prédio, no Tem-
plo 21 de Abril, para acomodar a todos. Na Mesa dos traba-
lhos estava o Grão-Mestre Estadual Adjunto do GOSP, 
Poderoso Irmão Kamel Aref Saab.

Prestigiaram o Ato capitaneado pelo Grande Oriente de 
São Paulo (GOSP), o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande 
Loja Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP), Irmão 
Ronaldo Fernandes, bem como o Grão-Mestre Estadual 
Adjunto da mesma Obediência, Eminente Irmão Silvio 
Corbari.

Secretários Estaduais titulares e Adjuntos, Assessores 
do Grão-Mestrado, Coordenadores Estaduais, membros do 
Ilustre Conselho Estadual do GOSP, deputados estaduais e 
federais, diretores do Grupo Estadual de Ação Política 
(GEAP), além de outras autoridades Maçônicas e Obreiros 
de várias partes da Jurisdição, que presenciaram a assinatu-
ra formal da Carta de Apoio entre GOSP e MPF.

As dez medidas inclusas nesta campanha são melhor 
detalhadas no site www.dezmedidas.mpf.mp.br e se con-
substanciam no seguinte:

1) Prevenção à corrupção, transparência e proteção à 
fonte de informação;

2) Criminalização do enriquecimento ilícito de agen-
tes públicos;

3) Aumento das penas e crime hediondo para corrup-
ção de altos valores;

4) Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no 
processo penal;

5) Celeridade nas ações de improbidade administra-
tiva;

6) Reforma do sistema de prescrição penal;
7) Ajustes nas nulidades penais;
8) Responsabilização dos partidos políticos e crimi-

nalização do caixa 2;
9) Prisão preventiva para assegurar a devolução do 

dinheiro desviado;
10) Recuperação do lucro derivado do crime.

LEIA NOVA MENSAGEM DO EMINENTE
 IRMÃO BALLOUK

Meus Queridos Irmãos,
Como é de conhecimento de todos, existem hoje inúme-

ros projetos de lei de iniciativa popular que objetivam coi-
bir a corrupção.

Inúmeros desses projetos buscam apoios em diversas 
entidades no objetivo de se conseguir o número de um 
milhão e meio de assinaturas para que sejam encaminha-

dos ao Congresso Nacional.
A Maçonaria como um todo não é titular ou organiza-

dora de nenhum desses projetos de iniciativa popular, 
tendo apenas uma participação de auxílio de qualidade 
cidadã como qualquer outra entidade que multiplica esses 
tipos de ações.

Ocorre que, em deferência especial, o GOSP foi procu-
rado pelo Ministério Publico Federal de São Paulo, inte-
grante da “Operação Lava Jato” para ser uma das entida-
des protagonistas para integrar essa ação.

São cerca de 100 entidades no Brasil que serão as coor-
denadoras desse Projeto 10 Medidas de Combate à Cor-
rupção.

Neste dia 01 de setembro, no GOSP, recebemos o Chefe 
do Ministério Público Federal de São Paulo, Dr Thiago 
Lacerda Nobre, para a assinatura do “Protocolo de Inten-
ção” que nos incluiu como entidade ativa e participativa 
na realização desse movimento que busca alcançar o núme-
ro necessário para que estes Projetos possam dar entrada 
e tramitar Legalmente no Congresso Nacional.

No dia 14 de Setembro será lançado em nível Nacional 
o referido projeto e o GOSP estará representado nesse 
evento, como uma das 100 organizações responsáveis e 
integrantes desse importante Projeto.

Enquanto algumas entidades apenas apoiam e buscam 
colher assinaturas, o GOSP além de colaborar neste tra-
balho passa, como Instituição, a ser integrante e participa-
tivo dessa iniciativa.

Importante ressaltar que, mesmo que nas fichas (abra 
anexo para imprimir) constem espaços para preenchimen-
to, as pessoas não costumam ter em mãos o número do 
Título Eleitoral. Sendo assim, as únicas informações que 
precisam ser preenchidas nas fichas de apoiamento, são: 
Nome, data de nascimento, CPF e nome da mãe. Caso 
tenham mais algum dado em mãos poderá ser preenchido, 
mas não que seja essencial para validar o apoiamento dos 
projetos de iniciativa popular.

Por fim, Meus Queridos e Amados Irmãos,
Peço-vos que recolham no máximo possível as assina-

turas de Irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, paren-
tes, amigos e colaboradores e que até o dia 30 de Outubro 
encaminhem ao GOSP, aos cuidados do Secretário Esta-
dual de Gabinete, Irmão Ney Duarte, para que possamos, 
num ato formal entregá-las ao Ministério Público Federal  
nossa contribuição da Maçonaria Gospiana, que está 
engajada neste combate a corrupção.

Saúde e Paz a todos.
Fraternalmente,
Benedito Marques Ballouk Filho
Grão-Mestre Estadual Do Grande Oriente De São 

Paulo

Colaboraram: IIr.'. Luiz Brasil e Sérgio Rodrigues JR
Fonte: Secretaria Est. de Comunicação e Imprensa

Eminente Ir\ Ballouk assina com MPF apoio
 a projetos que combatem a corrupção
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(*) Waldir Ferraz de Camargo

Estas reminiscências se originam no dia 17 de 
junho de 1822, quando os maçons do Rio de 
Janeiro, em Sessão Magna Extraordinária na 

Loja Comércio e Artes, única até então naquela cida-
de, resolveram criar a primeira potência maçônica 
denominada Grande Oriente do Brasil, sendo José 
Bonifácio de Andrada e Silva (Pitágoras) eleito Grão 
Mestre. Joaquim Gonçalves Ledo, que adotara o codi-
nome Diderot, antigo costume maçônico da época, foi 
eleito Grão Mestre Adjunto. Para a historiografia 
maçônica, a nona Sessão do Grande Oriente do Brasil 
se reveste de um significado particular. Na data do dia 
2 de Agosto de 1822 consta que o Grão Mestre apre-
sentou proposta para iniciação nos mistérios da 
Ordem o nome de Sua Alteza D. Pedro, príncipe 
regente do Brasil e seu defensor perpétuo.

Aprovada de forma unânime, D. Pedro foi comuni-
cado e, dignando-se aceitá-la, compareceu na mesma 
sessão, sendo acolhido conforme prescrevia a liturgia 
maçônica. Nesta data é preciso reverenciar a memória 
de D. Pedro, regente do Brasil, que ao ser iniciado 
maçom adotou o nome histórico de Guatimozim, em 
homenagem ao último imperador dos Astecas na 
região de Anahuac, área atual do México, que depois 
de supliciado, foi amarrado e lançado sobre brasas até 
morrer, em 1522, pelos invasores espanhóis liderados 
por Hernan Cortez.

Simbolicamente, Pedro I considerou-se à seme-

lhança de Guatimozim, disposto a sacrificar-se pelo 
Brasil, honrando o título de Defensor Perpétuo que 
lhe foi outorgado pela própria Maçonaria em 13 de 
maio de 1822. Bastante envolvido nas teias daquelas 
que articulavam a independência e agora fazendo 
parte do mesmo grupo foi rapidamente elevado ao 

grau 2 (Companheiro) e posteriormente exaltado ao 
grau 3 (Mestre), alcançando a plenitude de sua curta, 
porém rica vida maçônica. Em 7 de setembro de 1822 
proclama a independência do Brasil e, em 4 de outu-
bro do mesmo ano, assume o cargo de Grão Mestre da 
Maçonaria no Brasil.

Os fatos narrados e documentados fazem parte do 
acervo dos Arquivos da Casa Imperial do Rio de Jane-
iro e pesquisadores comprometidos com a memória, e 
outros não maçons, não se destoam; melhor se coadu-
nam com a historiografia maçônica que reconhece o 
devido valor daqueles que estiveram à frente dos fatos 
marcantes, desde os primórdios da Idade Média até os 
dias atuais.

A trajetória política de D. Pedro está sendo revisi-
tada e novas pesquisas revelam o lado fascinante do 
homem que conseguiu transformar a América Portu-
guesa numa única nação, destino bem diferente da 
América Espanhola que se fragmentou em várias repú-
blicas. Desse marco histórico, a figura de Guatimozim 
e de outros personagens, maçons ou não, nos permite 
rememorar, em breves toques no teclado, os feitos 
emocionantes de uma plêiade de homens admiráveis, 
não heróis, mas intérpretes sagrados dos ideais de 
liberdade, autênticos patriotas, como já, infelizmente, 
não se vê mais.

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

GUATIMOZIM E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Geral
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Em noite comemorativa aos 119 anos da Loja 
"Conselheiro Ramalho", Oriente de Mogi-
Mirim, fundada em 1º de setembro de 1896, 

aconteceu bela sessão, com o templo superlotado, 
conduzida pelo Venerável Mestre Alcides Folador. 
P resen tes  o  Grão-Mes t re  Gera l  Ad jun to , 
Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, Secretário 
Geral de Gabinete do GOB, Antônio Gavioli, 
deputado federal José Augusto Moreira Leme e João 
Hermes Marques de Toledo, membro da Magna 
Reitoria do Rito Brasileiro.

A noite maçônica foi mais valorizada ainda com as 
homenagens de entrega de Títulos de Benemérito aos 
irmãos Roberto Lino, Manoel Musto, Luiz Antônio 
Varzini e Walter Brunialti; Grande Benemérito a João 
Francisco de Queiroz, Dionísio Sanches Cavallaro e 
Sérgio Gonçalves Prado; Estrela da Distinção para 
João José Davoli; Cruz da Perfeição Maçônica a João 
Fernandes e encerrando com muita emoção, a entrega 
da Comenda D. Pedro I para o irmão Celso Ribeiro da 
Silva.

A noite foi brindada com a excelente manifestação 

de Ulisses Giraldi. Presenças também do deputado 
federal Aparecido Devito, Sérgio Aires, secretário 
adjunto de comunicação do GOSP, Veneráveis 
Mestres das Lojas "Humanismo" e "Aurora 

Guaçuano".
O Grão-Mestre Geral Adjunto proferiu palestra 

intitulada "O maçom no mundo de hoje".

LOJA CONSELHEIRO RAMALHO COMEMORA 119 ANOS
Geral

Com a presença de aproximadamente 300 convidados, foi realizada sessão 
comemora�va da Independência do Brasil no templo 8 da Rua do Lavradio 97, Rio 
de Janeiro, pela Loja "Commercio e Artes", Primaz do Brasil, que completará 200 
anos neste final de 2015.

Foi proferida palestra pelo professor e historiador Milton Teixeira, muito 
conhecido por suas entrevistas em rádios do Rio de Janeiro e nas visitações aos 
monumentos históricos da cidade maravilhosa.

Presentes: Irmão Matheus Casado Mar�ns, Secretário Geral Adjunto de Admi-
nistração e Patrimônio do GOB, representando o Soberano irmão Marcos José da 
Silva; Irmão Adão José Oliveira , primeiro vigilante da Soberana Assembleia Fede-
ral Legisla�va, vários veneráveis e dignidades maçônicas, civis e militares.

A história do Brasil foi retratada de forma bem descontraída pelo historiador 
com contos surpreendentes agradando a todos.

LOJA COMMERCIO E ARTES 0001 COMEMORA
 INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

http://www.posthaus.com.br/moda/novidades.html?lnk=12650_0_0_0_137&ordprd=1&mkt=PH4175


A Cidade de Goiás é patrimônio cultural da humani-
dade e participando de sua história, a Loja Maçôni-
ca "Azilo da Razão", nº 167, comemorou no dia 21 

de agostos último, 180 anos, quando foi realizada uma 
organizada sessão dirigida pelo Venerável Edivar da Costa 
Muniz, com as presenças do Eminente Grão-Mestre Esta-
dual Luis Carlos de Castro Coelho e do Poderoso Grão-
Mestre Estadual Adjunto João Batista Machado. Templo 
superlotado com mais de 150 pessoas.

O orador, Sebastião da Silva Moura, fez um relato com-
pleto da historia da Loja, desde sua fundação em 21 de 
Agosto de 1835, até os dias de hoje.  Na oportunidade, o 
Grão-Mestre Estadual entregou a Comenda D. Pedro I ao 
irmão Francisco Gomes Lacerda.

Presenças dos irmãos, Presidente do Poder Judiciário, 
Alexandre Magno de Almeida Guerra Marques, juízes 
Vanderlino Cardoso Filho e Rogerio Skaf Abdala, Coorde-
nadores Regionais, Juvenal Aves de Moura e Fabio Augus-
to C. Fleury Junior, Deputados Estaduais, Lázaro Naves, 
Diogo de Paula Oliveira e Assir Cassimiro Mendes, Vene-
ráveis Mestres, José de Moraes Bueno, e Francisco Carva-
lhais Filho,  Deputados Federais, Mario Bernardino e Nico-
la Limongi Filho.

Agradecemos as fotos do Secretário de Relações Públi-
cas do GOBGO, irmão Daniel Duarte.

LOJA AZILO DA RAZÃO DA CIDADE DE GOIÁS COMEMORA 180 ANOS

A Loja Maçônica Azilo da Razão n° 167, da Cidade de Goiás, Federada ao Grande Oriente do 
Brasil e jurisdicionada ao Grande Oriente do Estado de Goiás, está devidamente autorizada 
pelo Grão-Mestrado Geral, em cerimônias especiais, a utilizar os paramentos iguais aos de 
sua fundação ocorrida há 180 anos. 
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Dia 08/09/2015 os irmão da Loja ATRIUM nº 2882, RITO DE YORK, RUA AUGUSTA 
Nº 719 - SOBRELOJA, SÃO PAULO/SP, CONSOLAÇÃO, Fundada em 27/07/1995, 
Sessão de Homenagens entrega da medalha Benemérito da Ordem aos VV. IIr. Carlos 
Alberto Chiarioni e Edson César Marques, por terem completado 25 anos de vida maçôni-
ca, ininterruptos, tendo como Venerável Mestre Sergio Luiz Bongiorno, estando presente 
as autoridades maçônicas Mario Sergio Nunes da Costa Grão-Mestre de honra do Estado 
de São Paulo, Fernando Colacioppo Secretário Geral de Comunicação e Informática Adj. 
do Grande Oriente do Brasil neste ato representando o Soberano Grão-Mestre Geral do 
Brasil, Ir.?. Marcos José da Silva, Dino Brugnera Conselheiro do Tribunal de Contas do 
GOSP, entre outras autoridades, deputados federais, deputados estaduais, mestres instala-
dos, mestres, companheiros e aprendizes.

HOMENAGENS NA LOJA ATRIUM GOB-RN EM CAMPANHA BENEFICENTE

O Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Norte fez doação de mais 
de 300 latas de leite ao Hospital Infantil Varela Santiago, arrecadadas 
nas comemorações do dia do Maçom. O momento foi presenciado 
pelo Grão Mestre Estadual Antônio Pinheiro Barbosa Braga, 
Secretario de Administração, Luiz de França Lourenço da Cunha , da 
cunhada Zilnete Duarte Lourenço em nome da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul Gentil Marinho e do Diretor Superintendente do 
Hospital Infantil Varela Santiago, Paulo Xavier Trindade.

http://www.posthaus.com.br/moda/calcados-e-acessorios.html?lnk=12652_0_0_0_137&mkt=PH4175

