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MAÇONARIA EM VENEZA
Il Frosini afirma que a original Maçonaria Operativa já existia em Veneza no séculos XV-XVI, tendo em 
1515 se transferido para Santo Apolinário graças à intervenção de Pietro Lombardo que adquiriu uma par-
cela do Campanile para construir a sua própria sede. Tal construção, na Rua do Campanile, apresenta 
ainda hoje na sua fachada o alto-relevo com os “Quatro Santos Coroados” e a inscrição:“MDCLII SCOLA DI 
TAGLIAPIERA”. > 16

WALTER NORONHA É EMPOSSADO
GRÃO-MESTRE DA GLMEES
Mais de 800 pessoas participaram da Sessão Especial Pública de Posse 
do Sereníssimo Grão-Mestre Walter Alves Noronha, realizada no Centro 
de Convenções de Vitória. Pag. 24
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A Maçonaria, em seu aspecto tradicional, antecedeu à 
criação da Grande Loja da Inglaterra em 1717. Quando 
em 1723 foram publicadas as Constituições de Ander-

son, os ingleses tiveram que reconhecer a existência de pelo 
menos trinta e seis Lojas anteriores à célebre reunião da noite de 
São João do ano 1717 ˗ para a qual foram convidadas apenas 
quatro dessas corporações.

Na reclassificação cronológica das Lojas, a Grande Loja da 
Escócia colocou a “St. Mary's Chapel” como Loja nº 1, pois seus 
membros conseguiram provar a posse de registros escritos mais 
antigos do que a Loja de Kilwinning. Assim ̠  ao contrário do que 
muitos pensam ˗ a mais antiga loja maçônica do mundo é a “St. 
Mary's Chapel”.

PARA ENTENDERMOS UMA QUESTÃO HISTÓRICA:
Os laços maçônicos entre a Escócia e a França e sua inimiga 

tradicional, a Inglaterra, culminariam por volta de 1730 com a 
criação do Rito Escocês numa cidade do nordeste da França, 
Bar-le-Duc, situada na região Lorraine(1)

Durante a Guerra dos Cem Anos entre a Inglaterra e a França, 
iniciada em 1337, a Escócia era independente e aliou-se à Fran-
ça. Mesmo sendo chamada "dos Cem Anos", essa guerra só 
terminou, de fato, com a assinatura de um tratado de paz, em 
1453. Mesmo com a entrega de Joana D'Arc aos ingleses, em 
1430, a presença britânica no norte da França foi desbaratada. 
Desde então as questões diplomáticas entre França e Inglaterra 
direcionaram a orientação da política externa da Escócia e, ape-
sar dos solenes compromissos de 1502, para por fim à aliança 
franco-escocesa, a Escócia prosseguiu em estreito relaciona-
mento político e diplomático  com a França.

Esse preâmbulo serve para dar uma ideia do mal-estar (ainda 
existente) entre aqueles três povos: de um lado, autoritária, impe-
rialista e monarquista, a Inglaterra; de outro, a Escócia e a o 
pensamento libertário da França ˗ cuja filosofia se espelha no 
Rito Escocês(2).

Pois bem (ou "pois mal"); os 563 quilômetros do Canal da 
Mancha, que separam a França da ilha britânica, e as duas horas 
de viagem, de carro, entre Dover e Londres, permanecem como 
anos-luz para uma reconciliação das duas correntes do pensa-
mento maçônico. Imaginem o desalento dos tradicionalistas 
quando têm que admitir que a Maçonaria inglesa nasceu pelas 
mãos de um de um francês (Jean Théophile Desaguliers) e de um 
escocês (James Anderson).

Isso mesmo: a iniciativa dos ingleses nos parece reduzida à 
promoção daquele encontro, "ou ruidoso ágape", regado a muita 
cerveja, numa noite de São João do ano de 1717,  nas tabernas 
"The Goose and Gridiron" (o ganso e a grelha), "The Crown Ale-
House" (cervejaria da coroa), "The Apple Tree Tavern" (taberna 
da macieira), "The Rummer and Grapes" (copo grande e uvas) e 
sabe-se lá quantas outras jeropigas e bagaceiras(3). Quanto ao 
aspecto parte pensante ̠  ou intelectual, como queiram ̠  os ingle-
ses deixaram para o pastor escocês presbiteriano James Ander-
son e Jean Théophile Desaguliers, membro da academia de 
ciências Royal Society, filósofo e naturalista francês, filho de 
pastor calvinista refugiado na Inglaterra.

O paradoxo entre as tabernas e a moral protestante persistiu 
apesar de tudo. James Anderson não se conteve e deixou claro 
um recado nas Constituições:

" ...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 cha-
marem a isso" [...] o maçom deverá considerar também a sua 
saúde, não continuando a se demorar longe do lar depois que as 
sessões da Loja se findem; devereis evitar a gula ou embriaguez; 
e que suas famílias não sejam negligenciadas ou injuriadas, nem 
vós incapacitados de trabalhar... (You may enjoy yourselves with 
innocent mirth... avoiding all excess, or forcing any brother to 
eat or drink beyond his inclination, or hindering him from going 
when his occasions call him"... etc.)

Depois dessa azáfama toda, Jean-Theophile Desaguliers 
reuniu as Lojas metropolitanas de Londres e tratou de elaborar 
um projeto para a estrutura maçônica. Elegeram Anthony Sayer 
para Grão-Mestre. Em 1720, Jorge Payne, segundo Grão-
Mestre, esboçou um regulamento que confiou a James Anderson 
para dar um "bom acabamento". Desaguliers foi o terceiro Grão-
Mestre e a ideia de uma Constituição ganhou força e contornos 
protestantes apesar de a religião da Inglaterra ser, desde 1534 
(com Henrique VIII) vinculada à Igreja Anglicana(4).

PARA VOLTARMOS À VACA FRIA (let us return to the 
cold cow):

Como todos sabem, o terceiro grau (Mestre Maçom) não 

existia até que a Maçonaria deixou de ser operativa (profissão de 
pedreiro) passando a ser especulativa. Até então, entre os opera-
tivos, só havia Aprendizes e Companheiros, sendo as Lojas 
dirigidas pelo Companheiro: o "noble chief" ou "lodge captain", 
literalmente: nobre capitão ou chefe da loja(5).

Não existia também, antes da redação das Constituições, a 
figura do Grão-Mestre, pois as Lojas não estavam associadas 
num organismo maior.

Tampouco havia legislativo, judiciário, tribunais ou câmaras 
legislativas, pois:

"A Grande Loja consiste e é composta pelos Mestres e Vigi-
lantes de todas as Lojas específicas, o Grão-Mestre em sua 
governança e seu Grão-Mestre Adjunto, e os Grandes Vigilan-
tes, Secretário e Tesoureiro..." (§61, James Anderson ̠  Constitu-
ições).  

Esta é a estrutura da primeira Grande Loja que ficou a cargo 
de James Anderson, elaborada em tempo aparentemente recor-
de, cujo texto pronto, e impresso em 1723, levava o título: "The 
Constitutions of The Free-Masons containing the History, Char-
ges, Regulations, &c. of the most Ancient and Right Worshipful 
Fraternity" (Constituições dos Pedreiros-Livres contendo a 
História, Deveres, Regulamentos, etc. da mais Antiga e Justa 
Venerável Fraternidade), sendo a obra dedicada ao Duque de 
Wharton, sexto Grão-Mestre. 

Apesar do esforço de Anderson e Desaguliers para moralizar 
os costumes entre os ingleses, as Constituições acabaram com 
essa bizarra dedicatória ao infeliz Philip Wharton cuja vida curta 
vida, cheia de controvérsias e escândalos, envolvimentos com 
os "Hellfire Club"(6), blasfêmias, profanação e casas de jogo, 
levaram-no à morte com pouco mais de 30 anos, em 31 de maio 
de 1731, num mosteiro de Poblet, com sérios problemas de álco-
ol e na completa miséria.

Apesar de tudo, e em defesa de uma causa, a Obra Prima da 
Maçonaria, que são essas Constituições, sobreviveram ao tempo 
e a todo tipo de mutilação que pretenderam e ainda pretendem 
cometer contra ela.

A estrutura do texto é a seguinte:
Introdução ̠  § 1 a 48 ̠  história bíblica e narrativas sobre as 

corporações europeias;
Os deveres de um pedreiro-livre (free-mason) § 49 a 91:
I- Deus e Religião;
II- Das Autoridades Civis;
III- Das Lojas;
IV- Dos Mestres, Vigilantes, Companheiros e Aprendizes;

V- Da condução das Lojas quando em atividade;
VI- De Comportamento, a saber: 1) Da Loja enquanto cons-

tituída; 2) Após a Loja fechada e com os Irmãos ainda presen-
tes; 3) No encontro entre Irmãos sem estranhos, mas fora da 
Loja; 4) Na presença de estranhos não Maçons; 5) No lar e na 
vizinhança; 6) Com respeito a Irmãos estranhos.

Segue anexo um resumo das Constituições. O texto comple-
to, em inglês, enviarei aos Irmãos que manifestarem interesse. 
Em português, indico a excelente edição feita pela Editora 
Juruá: "As Constituições de Anderson" - Texto Original, 244 
páginas, publicado em 30/04/2001.

.....................................................................................
.................................................................

(1) Lorraine ou Lorena é o nome do símbolo "Cruz de Lorena" que os 
maçons do Grau 33 do REAA ostentam em suas lapelas, muitas vezes desconhe-
cendo seu significado. O símbolo é uma cruz cuja linha vertical é cruzada por 
duas linhas horizontais menores. Lorena é uma região que preserva vestígios dos 
reinos merovíngio (ano 450) e carolíngio (anos 800 a 987), consequentemente 
escolhido pelos escoceses exilados na França como berço do Rito Escocês (ler 
"O Santo Graal e a Linhagem Sagrada" de Michael Baigent, Richard Leigh e 
Henry Lincoln, publicado no Brasil pela editora Nova Fronteira).

(2) Hoje denominado Rito Escocês Antigo e Aceito, cuja potência territorial 
é acentuada nos Estados Unidos com dois Supremos Conselhos (Scottish Rite of 
Freemasonry, South Jurisdiction e Scottish Rite of Freemasonry, Northern 
Masonic Jurisdiction), mas estrutura e filosofia e ideário de origem essencial-
mente francesa: liberal, democrático e republicano.

(3) Portanto, em defesa de uma causa, nunca nos espantemos com o saudá-
vel "hábito de beber socialmente", tão festejado em nosso meio. A palavra latina 
liber tem o significado de livro mas também se refere ao nome da divindade 
Liber Pater (oulibertinus) consagrada aos prazeres e à bebida. Daí "libação", ato 
que consiste na aspersão de vinho em intenção de uma divindade: libatìo, liba-
tìónis. Entre o livro e a libação, uns preferem aquele, outros dependem desta. Ou 
vice-versa;... ou muito pelo contrário..., pois cada um sabe de si.

(4) Fato que não transformou a Inglaterra num país verdadeiramente protes-
tante, pois a Igreja Anglicana permaneceu católica quanto à doutrina.

(5) Ainda hoje ouvimos Irmãos apregoarem que são "maçons operativos" 
porque fazem beneficência, arregaçam as mangas e tudo mais. Todavia, "maçom 
operativo" não existe mais, a não ser entre aqueles Irmãos que exercem a profis-
são de pedreiro. Hoje todos somos maçons especulativos ou "maçons aceitos", 
isto é: estudiosos que desde o Século XVIII foram aceitos entre os pedreiros 
para, mediante o simbolismo da alvenaria, construírem a  busca do conhecimen-
to. Quanto aos nobres capitães, chefões da Loja, ou mandachuvas das cerimôni-
as, nunca se espantem com os tais, pois a prática é tão velha quanto a Serra do 
Curral. Se fazem bem ou mal, só as particularidades de cada grupo poderão 
definir...

A MODERNA MAÇONARIA E AS CONSTITUIÇÕES DE ANDERSON
Para melhor compreensão deste artigo é necessário que os Irmãos se familiarizem com os princípios fundamentais que norteiam as Constituições de Anderson (vide anexo no final da página); e que 
tenham especial atenção para os preceitos ali contidos. Estou convencido de que a quase totalidade dos problemas vivenciados nas Lojas ou nas Potências seriam facilmente solucionados ou admi-
nistrados se conservássemos em mente tais princípios.

Geral

*Ir\ José Maurício Guimarães

Or\ de Belo Horizonte-MG

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2015/09/resumo-dos-principios-fundamentais-que-norteiam-as-constituicoes-de-anderson-2.pdf
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Por Vitor Manoel Adrião (*)

Quem passa em Hill Street junto à porta n.º 19, não 
deixa de reparar no invulgar do seu aspecto, desde 
as colunas jónicas laterais até um misterioso 

emblema gravado por cima da entrada, que tem sido moti-
vo das mais desencontradas leituras por aqueles que des-
conhecem estar diante da Mary´s Chapel n.º 1 de Edim-

burgo, a mais antiga Loja Maçônica ativa do Mundo.
Esse emblema esculpido em pedra sobre a entrada 

principal portando a data 1893, nasceu de um projeto 
apresentado pelo Venerável Mestre Dr. Dickson no Lyric 
Club em 6 de Outubro desse ano e que se destinava a ser 
colocada aqui. Consiste num hexalfa dentro de um círcu-
lo tendo ao centro a letra G resplandecente. O hexalfa ou 
estrela de seis pontas com dois triângulos opostos entre-
laçados circunscrito pelo círculo, designa a Harmonia 
Universal, a Alma Universal alentada pelo Graiado indi-
cativo de Geómetra, o Grande Arquiteto do Universo, 
portanto, God ou Deus, que como Espírito (triângulo 
vertido) elabora a Matéria (triângulo vertido), ambos os 
princípios não prescindido um do outro (triângulos entre-
laçados) para que a Grande Obra do Universo (a sua evo-
lução e expansão incluindo todos os seres viventes dele) 
seja justa e perfeita, o que se assinala no círculo. Em lin-
guagem Maçônica, isso quer dizer que os trabalhos de 
Loja possuem retidão e ordem. Em linguagem hermética 
ou segundo os princípios de Hermes, o Trismegisto, sig-
nifica “o que está em cima é como o que está em baixo, e 
vice-versa, para a realização da Grande Obra”.

Nesse emblema aparecem também muitas marcas em 
forma de runas pictas (isto é, a dos primitivos habitantes 
da Escócia, os pictos, que estabeleceram o seu próprio 
reino) e símbolos de graus maçônicos que vêm a designar 
em cifra, correspondendo à marca Maçônica pessoal, os 
nomes dos Oficiais da Grande Loja da Escócia e da Loja 
de Edimburgo nesse ano de 1893 da qual esta Loja de 
Mary´s Chapel faz parte como número 1. Com efeito, 
entre os triângulos e o círculo aparece a sigla LEMCNºI, 
“Loja (de) Edimburgo Mary´s Chapel n.º 1”, e dentro dos 
triângulos 12 símbolos correspondentes aos 12 Oficiais 
desta Loja, enquanto os 4 símbolos fora do círculo desig-
nam os 4 Oficiais da Grande Loja presentes quando se 
aprovou esta peça artística. Como exemplo único evitan-
do indiscrições, repara-se no H com o Sol Levante por 
cima: é a marca pessoal de George Dickson, Venerável 
Mestre desta Loja de Edimburgo em 1893.

Leva a designação atual de Loja de Edimburgo porque 
Mary´s Chapel (Capela de Maria), onde a Loja funcio-
nou originalmente, não existe mais. Ela foi fundada e 
consagrada à Virgem Maria, no centro de Niddry´s 
Wynd, por Elizabeth, condessa de Ross (Escócia), em 31 
de Dezembro de 1504, sendo confirmada por Carta do rei 
James IV em 1 de Janeiro de 1505. A capela foi demolida 
em 1787 para a construção de uma ponte no sul da cidade.

Esta Loja é a número 1 na lista da Grande Loja da 
Escócia (estabelecida em 30 de Novembro de 1736) por 
lhe ser muito anterior possuindo a ata de uma sessão 

Maçônica datada de 31 de Julho de 1599, constituindo o 
documento maçónico mais antigo do mundo e num 
tempo de transição entre a Maçonaria Operativa e a Maço-
naria Especulativa, posto a existência desta Ordem 
poder-se repartir por três períodos distintos: 1.º) Maçona-
ria Primitiva (terminada com os colégios de artífices 
romanos, os Collegia Fabrorum); 2.º) Maçonaria Opera-
tiva (terminada em 1523); Maçonaria Especulativa (ini-
ciada em 1717). Por esse motivo, foi nesta Loja de 
Mary´s Chapel que William Shaw (c. 1550-1602), Mes-
tre de Obra do James VI da Escócia e Vigilante Geral do 
Ofício de Construtor, apresentou os seus famosos Estatu-
tos Shaw datados de 28 de Dezembro de 1598, aperce-
bendo-se pelo texto que ele além de pretender regular sob 
sanções a Arte Real dos artífices, procurava estabelecer 
uma separação entre os maçons operativos e os cowan, 
isto é, profanos.

O fato de aqui redigir-se uma ata Maçônica em 1599, 
pressupõe que a Loja é anterior a esse ano e estaria orga-
nizada e ativa desde data desconhecida. Seja como for, 
esta também foi a primeira Loja Maçônica antes de 1717 
a admitir membros que não fossem construtores: Sir Tho-
mas Boswell, Escudeiro de Auschinleck, Escócia, foi 
nomeado Inspetor de Loja em 1600, o que constitui a 
primeira informação relativa a um elemento não profissi-
onal recebido em Loja de Construtores Livres. Outros 
autores dão o nome como John Boswell, Lord de Aus-
chinleck, admitido como maçom aceito nesta Loja. Este 
John Boswell é antecessor de James Boswell, que foi 
Delegado do Grão-Mestre da Escócia entre 1776 e 1778.

As atas de 1641 desta Loja Mary´s Chapel igualmente 
indicam que maçons especulativos foram iniciados nela. 
Nesse ano foram iniciados Robert Moray (1609-1673), 
general do Exército Escocês e filósofo naturalista, Henry 
Mainwaring (1587-1653), coronel do Exército Escocês, 
e Elias Ashmole (1617-1692), sábio astrólogo e alqui-
mista. Reconheceu-se aos três novos membros o título de 
maçons, mas como não gozavam dos privilégios dos 
autênticos obreiros, pois o cargo era somente honorário, 
foram denominados como accepted masons.

Ainda sobre Robert Moray, Roger Dache, do Institut 
Maçonnique de France, informa que aquando da sua 
iniciação Moray recebeu como marca Maçônica pessoal 
o pentagrama ou estrela de cinco pontas, muito comum 
na tradição dos antigos construtores, com a qual se iden-

tificou bastante e a utilizou nas assinaturas de diversos 
documentos. Ainda sobre Elias Ashmole, G. Findel, na 
sua História da Maçonaria, diz que há uma confusão nas 
datas sobre a sua iniciação Maçônica: Ashmole terá sido 
iniciado em 16 de Outubro de 1646 em uma Loja de War-
rington, Inglaterra, mas o fato é que o próprio escreve no 
seu Diário ter sido iniciado em Edimburgo em 8 de Junho 
de 1641.

Em 1720, o artista italiano Giovanni Francesco Barbi-

eri apresentou na Loja Mary´s Chapel um trabalho lavra-
do em reproduzindo com muita fidelidade a Lenda de 
Hiram, ou seja, o fenício Hiram Abiff que era o chefe dos 
construtores do primitivo Templo de Salomão, em Jeru-
salém. Sabendo-se que essa Lenda foi incorporada ao 
ritualismo maçônico cerca de 1725, conjectura-se que 
Giovanni possa ter sido um dos maçons aceitos da época 
e que a Lenda já era parte da ritualística Maçônica em 
Mary´s Chapel desde muito antes.

Há ainda o registo da visita de Jean-Theophile Désa-
guliers (1683-1744) à Loja Mary´s Chapel em 1721, 
visita estranha do filósofo francês Vice-Grão-Mestre (em 
1723 e 1725) da recém-formada Grande Loja de Inglater-
ra. Os maçons escoceses duvidaram do seu estatuto e 
sujeitaram-no a rigoroso inquérito em 24 de Agosto de 
1721, até finalmente acreditarem nele e aceitarem-no 
com as regalias do cargo. Seja como for, não parece que 
as pretensões de Désaguliers tenham obtido o êxito que 
procurava, talvez por motivos de recusa de sujeição dos 
maçons escoceses aos maçons ingleses, o que recambia 
para a antiga questão independentista.

Foram ainda iniciados nesta Loja de Edimburgo o 
príncipe de Gales, depois rei Eduardo VII (1841-1910), e 
o rei Eduardo VIII (1894-1972), que abdicaria do trono 
britânico para poder casar com a americana Bessie Wallis 
Warfield. A caneta com que assinaram o documento da 
sua iniciação é conservada no museu desta Loja, que o 
visitante pode ver entre outros objetos relacionados com 
a longa história dos maçons de Mary´s Chapel.

Aqui fica, em síntese simplificada para o leitor não 
familiarizado com estes assuntos, a história da Lodge of 
Edinburgh n.º 1 (Mary´s Chapel), aliás, desconhecida de 
muitos maçons apesar de ser a mais antiga da Escócia e 
do Mundo.

(*) Vítor Manuel Adrião, renomado escritor esotéri-
co português, é consultor de investigação filosófica e 
histórica, formado em História e Filosofia pela Facul-
dade de Letras de Lisboa, tendo feito especialização na 
área medieval pela Universidade de Coimbra. Presi-
dente-Fundador da Comunidade Teúrgica Portuguesa 
e Diretor da Revista de Estudos Teúrgicos Pax, Adrião é 
profundo conhecedor da História Medieval do Sagra-
do, sendo conferencista de diversos temas relacionados 
ao esoterismo, às religiões oficiais, aos mitos e tradi-
ções portuguesas, às Ordens de Kurat (em Sintra) e do 
Santo Graal, das quais também faz parte.

Geral
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A 26 de outubro de 1863 uma reunião de maçons na 
“Freemason Tavern, Rainha Elizabeth No. 11”, em 
Londres, foram estabelecidas por escrito as regras 

do futebol, se formando assim a Associação de Futebol 
Inglês.

No encontro sérias discordâncias surgiram entre os 
participantes. Um setor, liderado por representantes da 
“Liga de Rugby”, era a favor de permitir o uso das mãos, 
mas o grupo liderado pela “Liga de Harrow” inclinou-se 
permitir que apenas o uso dos pés e da cabeça. Os que eram 
favoráveis a permitir o uso das mãos se retiraram da 
reunião e lançaram os fundamentos do esporte que 
chamaram de “Rugby”.

Então, sob orientação do Grão-Mestre da Loja Nº 11 
foram determinadas as regras do jogo. O futebol seria um 
esporte de equipe jogado entre duas equipes de 11 
jogadores cada e quatro árbitros para que as normas sejam 
cumpridas. O campo de grama seria retangular, natural ou 
artificial, com uma curva em cada lado do campo. O 
objetivo seria mover uma bola com qualquer parte do 
corpo que não as mãos ou braços, e principalmente com os 
pés, tentando entrar no arco oponente. Esse objetivo seria 
chamado de ação. A equipe que marcar mais gols em 

partida, de 90 minutos, seria a vencedora. Entre os 
principais promotores do novo esporte estavam maçons 
escolhidos para essa reunião na “Freemason Tavern, 
Rainha Elizabeth No. 11”. Os maçons fundadores das 
bases do futebol aplicaram o espírito de igualdade e 
fraternidade, sem distinção de nacionalidade, raça, 
ideologia, religião ou sexo. A arquibancada é o “ponto de 
encontro”, onde admiradores aplaudem ou criticam os 
jogadores, sem considerar se é um socialista, capitalista, 
um social-democrata, ou um jogador de terceiro mundo. 
Não deve ser considerado se o jogador vem das classes 
mais baixas ou nasceu em uma família rica. O jogo evoluiu 
mantendo o espírito maçônico de sua fundação, hoje não 
faz acepção de sexo (a partir do campeonato do mundo das 
mulheres na China em 1991) e não discrimina porque 
existem campeonatos mundiais de futebol organizados 
pela “Associação de Futebol Internacional de Gays e 
Lésbicas (IGLFA)” a partir de 1992. Independentemente 
do resultado, os jogadores trocaram camisas no final da 
partida, uma expressão que enfatiza o valor da tolerância, 
outro princípio maçônico.

A maçonaria levou o futebol para muitos países 
fundando clubes e incentivando o esporte. Um grande 

exemplo desta influência maçônica pode ser visto na 
Argentina aonde o futebol chegou através viajantes 
ingleses, muitos dos quais eram maçons. A 20 de junho, 
1867 o primeiro jogo foi disputado no Buenos Aires 
Cricket Club. Um grupo de parceiros liderado pelos irmãos 
Thomas e James Hogg publicou um anúncio no jornal 
“The Standard” convocando de uma reunião para 
promover a prática do futebol. Este grupo imediatamente 
fundou o Buenos Aires Football Club e do encontro entre o 
vermelho e o branco, que ganhou do primeiro de 4 a 0, 
organizado com essas duas cores para corresponder os 
atributos de Mestre Maçom.

No início dos anos 1880 o Mestre Maçom da Excelsior 
Lodge Nº. 617 Alexander Watson Hutton veio para a 
Argentina carregando bolas e bombas de inflar entre seus 
pertences. Vindo da Pós-Graduação em Ciências Humanas 
da Universidade de Edimburgo, assumiu a escola de Saint 
Andrew onde implementou esporte e cultura física. Logo 
depois ele fundou a base Alumni Inglés High School. Em 
1887 nasceu o Athlectic Clube Quilmes, somente o Inglês, 
o mais velho dos clubes que formam a Associação 
Argentina de Futebol. A 01 de dezembro de 1899 um grupo 
local fundou o Argentinos de Quilmes. “E mudaram um 
costume: no Inglês os jogadores bebiam chá no intervalo e 
os jogadores argentinos tornavam chá mate”.

Sucessivamente Gimnasia y Esgrima de La Plata, 
Banfield, Estudiantes de Buenos Aires, Argentina Central 
Railway Athletic (Rosario Central) e Alumni, dos irmãos 
Brown, foram participantes do primeiro campeonato. O  
Alumni, antecedeu o Racing Club de Avellaneda, onde 
todos os membros eram maçons. Entre 1901 e 1910 foram 
criadas 32 instituições. Estações ferroviárias, lojas 
maçônicas e clubes de futebol constituíam na época um 
conjunto intimamente relacionado. Aconteceu o mesmo 
com os imigrantes italianos que se estabeleceram no bairro 
de La Boca, nas margens do Riachuelo, em Buenos Aires.

O River Plate Club também foi fundado por maçons e 
as cores que carrega em sua camisa correspondem ao 
avental e faixa vermelha em toda a camisa lembra-nos 
fazia parte da vestimenta do Mestre Maçom da época. Na 
sede do Suarez 465 (Figli d'Italia, Liberi Pensatori, entre 
outros), nasceu o River Plate, a 25 de maio de 1901, através 
da fusão das entidades a Santa Rosa e La Rosales. Seu 
primeiro campo foi em Sarandi, coincidindo com a linha 
ferroviária sul de Buenos Aires.

A presença de funcionários e empregados britânicos no 
desenvolvimento ferroviário argentino favoreceu a criação 
de lojas maçônicas nas imediações das estações, como 
revelado pelo mapa Maçônico argentino do início do 
século XX. Os nomes se repetiam de estações, pousadas e 
clubes de futebol.

A exemplo da Argentina outros países tiveram seus 
clubes de futebol fundados pela maçonaria.

Por Irmão Honório Sampaio Menezes,33º do REEA, 
Loja Baden-Powell 185, GLMERGS, Brasil.

Geral
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A Maçonaria declara combater a intolerância, a 
ignorância e o fanatismo. Esses três males 
estão intrinsicamente relacionados. A ignorân-

cia é, sem sombra de dúvidas, a origem e o cerne do 
fanatismo e de toda a intolerância, em especial a reli-
giosa. “Conhecereis a verdade, e a verdade vos liber-
tará”. Essa máxima cristã ensina que o conhecimento, 
alcançado pela busca da verdade, liberta o homem da 
ignorância. A Maçonaria, em seus rituais, instruções e 
literatura, também é extremamente rica em passagens 
que revelam essa sua vocação. Além de sua história.

Como bem observado pelo pesquisador Antônio 
Gouvêa Mendonça[i], a Maçonaria constituiu “um 
peso razoável na balança a favor do protestantismo no 
momento de sua inserção na sociedade brasileira”. 
Isso ocorreu a partir da segunda metade do século 
XIX. Nessa época, de hegemonia e poder católico no 
Brasil, os protestantes eram a minoria, que sofria todo 
tipo de ataque intolerante, fanático, preconceituoso. E 
a Maçonaria, original defensora da liberdade religio-
sa, e em combate aos males já mencionados, muito 
colaborou para o ingresso e consolidação das igrejas 
protestantes no país.

David Gueiros Vieira, em seu artigo sobre o tema-
[ii], destaca que a Maçonaria brasileira da segunda 
metade do século XIX, não somente trabalhou em 
prol do protestantismo, como também do liberalismo, 
da abolição da escravatura, do ensino laico, e da pro-
clamação da república, garantindo assim a separação 
da Igreja-Estado, da qual todos usufruímos atualmen-
te. Marcos José Diniz Silva, inclusive, atentou para a 
guerra midiática entre a Maçonaria e a Igreja Católica, 
a favor e contra o ensino laico e a liberdade religiosa, 
por meio de seus jornais.[iii] Mas foquemos aqui na 
questão religiosa.

Naquela época, os protestantes enfrentavam todo 
tipo de boicote, desde aquisição de terrenos para igre-
jas, compra de material de construção, mão de obra, 
até ameaças aos sacerdotes e fiéis, e atos de vandalis-
mo. Há registro de casos de congregações religiosas 
que funcionaram inicialmente nas dependências de 

Lojas Maçônicas, que as ajudaram a construir seus 
próprios edifícios. Há também registro de proteção 
maçônica a pastores em suas pregações públicas em 
todo o interior do país. As igrejas pentecostais e neo-
pentecostais, que surgiram no Brasil durante as déca-
das seguintes, usufruíram da base bem fundamentada, 
construída pelos protestantes tradicionais (históricos) 
com o auxílio dos maçons (muitos deles, também pro-
testantes).

No entanto, atualmente, o Brasil tem assistido 
outra crise de ignorância, fanatismo e intolerância 
religiosa. Os noticiários têm apresentado uma cres-
cente onda de casos de intolerância contra, principal-
mente, religiões de origem africana. Aqui mesmo, nas 
proximidades da Capital Federal, três terreiros sofre-
ram vandalismo e foram incendiados. Isso mesmo: no 
entorno de Brasília, em pleno século XXI. Lojas de 
artigos de umbanda também foram depredadas em 
Belo Horizonte. Isso sem contar os casos quase que 
diários de agressão física, até mesmo a uma menina 
no Rio de Janeiro, apedrejada por ser adepta do Can-
domblé, e outra em Curitiba, agredida dentro de sala 
de aula pela mesma razão. Cada uma em um canto do 
país. Ambas, vítimas do que é uma clara afronta aos 
Direitos Humanos e à Constituição.

Infelizmente, alguns sacerdotes de certas vertentes 
evangélicas, também tomados pela ignorância, vez ou 
outra nos surpreende com discursos e propagandas 
antimaçônicas, como já noticiado aqui no blog. Suas 
memórias curtas ou, simplesmente, puro desconheci-
mento (ignorância), levam-lhes ao erro de atacar a 
Maçonaria, que tanto colaborou para a consolidação 
de suas antecessoras e, consequentemente, de suas 

próprias igrejas no país. É esse tipo de “ignorância 
sacerdotal” que incita a intolerância, o fanatismo, 
levando indivíduos aprisionados a suas fés cegas e má 
orientações espirituais a atos de terrorismo como os 
mencionados.

Espero que nossas Obediências Maçônicas abra-
cem novamente a causa do combate à intolerância 
religiosa, como fez há 150 anos. A reforma política já 
tem a atenção de grandes instituições, como o MPF – 
Ministério Público Federal, e a CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil. As minorias religiosas 
discriminadas não. Essa conquista maçônica do pas-
sado, chamada de liberdade religiosa, está seriamente 
ameaçada e merece mais uma vez nossa atenção. Não 
podemos esperar que as difamações contra a Maçona-
ria se transformem em apedrejamento de maçons e 
incêndio a Lojas Maçônicas para agir.

 
[i] MENDONÇA, A. G. Inserção dos protestantis-

mos e “questão religiosa” no Brasil, século XIX (re-
flexões e hipóteses). Estudos Teológicos, Vol. 27, 
No. 3, 1987, p. 219-237.

[ii] VIEIRA, D. G. O Liberalismo, a Maçonaria e o 
Protestantismo no Brasil no Século Dezenove. Estu-
dos Teológicos, Vol. 27, No. 3, 1987, p. 195-217.

[iii] SILVA, M. J. D. Maçonaria e laicismo republi-
cano na imprensa católica cearense entre os anos de 
1910 e 1920. Ciência & Maçonaria, Vol. Vol. 1, n.1, 
Jan/Jun, 2013, p. 7-19.

Fonte: http://www.noesquadro.com.br/
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(*) Por Irmão Honório Sampaio Menezes

A formação de um regime autoritário na Itália em 1922 
(sendo uma ditadura totalitária a partir de 1925) levou a 
uma luta contra a maçonaria.

No início, várias associações maçônicas apoiaram a chegada 
de Mussolini ao poder e havia muitos maçons entre os fascistas. 
Porém, paralelamente existia uma forte corrente antimaçônica 
herdada do nacionalismo, compartilhada pelo próprio Chefe dos 
“camisas pretas” e por várias lideranças do novo regime. Inicial-
mente, a maçonaria foi proibida nas fileiras do Partido, para 
depois ser proscrita (em 1925).

Neste artigo vamos discutir os motivos que provocaram o 
confronto e o significado da oposição maçonaria/fascismo, a 
aliança do fascismo com forças liberais, com a Igreja católica e a 
formação de uma “religião política”, incompatível com a tradi-
ção e os valores maçônicos.

A Maçonaria, cujos ideais coincidem com o liberalismo, 
participava da vida política italiana com maçons em todos os 
partidos (Cordova, 1990). O rejeição explícita da Maçonaria, 
além da hostilidade tradicional da Igreja Católica contava com a 
Associação Nacionalista Italiana e o Partido Socialista Italiano 
(Braschi, 1984).

Em seu primeiro congresso em 1911 os nacionalistas tenta-
ram declarar a incompatibilidade entre filiação maçônica e filia-
ção partidária. Em 1913, o órgão L'Idea Nazionale nacionalista 
promove uma pesquisa da Maçonaria, cujos resultados só serão 
publicados em 1925 quando servirão de base para um projeto de 
lei para a abolição das sociedades secretas. Alfredo Rocco, um 
dos mais importantes intelectuais e políticos da ANI e futuro 
Ministro da Justiça do regime fascista resume a posição Nacio-
nalista: a Maçonaria entrou como um verme destrutivo na socie-
dade italiana e todos os dias impede a formação de uma socieda-
de italiana unida e da formação de um consciência nacional forte, 
assim era a sua opinião. Em primeiro lugar, o anticlericalismo da 
Maçonaria degenerou em uma luta antirreligiosa, anticatólica. 

Quase ao mesmo tempo, os socialistas italianos começaram as 
hostilidades contra a maçonaria, liderados pela estrela em ascen-
são da socialismo, o jovem Benito Mussolini. Eles diziam que a 
Maçonaria era contrária aos interesses do socialismo porque 
pregava concórdia e não a luta de classes, e porque era uma 
expressão da burguesia. No Congresso do Partido Socialista em 
julho de 1912, foi apresentada, mas não aprovada uma moção 
antimaçônica por Nino Mazzoni.

Dois anos depois do congresso socialista (Abril de 1914) foi 
apresentada e aprovada a proposta antimaçônica de Zibordi 
Giovanni com um complemento de Mussolini convidando todas 
as secções do partido a expulsar os maçons conhecidos. O moti-
vo de sua atitude foi, além do repúdio a “burgueses”, desencanto 
com o Iluminismo humanista e pacifista expresso pela Maçona-
ria.

Não esqueçamos que Mussolini era ateu e inimigo de todas as 
crenças religiosas. Os maçons estavam preocupados com o 
colapso do sistema Liberal onde tinham sido historicamente 
influente, além disso haviam sinais preocupantes na mobilização 
Católica e o ativismo socialista radical inspirado na Revolução 
Russa.

Torrigiani, Grão Mestre do Grande Oriente da Itália, proferiu 
um discurso (em 19 de Outubro de 1922, uma semana antes da 
Marcha sobre Roma), alertando os maçons sobre as dúvidas de 
apoiar o fascismo, servindo para amortecer o entusiasmo pró-
fascista de Irmãos maçons e identificar os limites de uma adesão 
a um fenômeno político ainda pouco definido (Di Luca, 2007).

Em novembro de 1922, o IV Congresso da Internacional 
Reunião Comunista em Moscou declarou a incompatibilidade 
entre filiação em partidos comunistas e filiação na Maçonaria. A 
hostilidade pessoal e ideológica de Mussolini contra a maçonaria 
veio de sua formação marxista e de Nietzsche, persistiu durante e 
depois da guerra, no entanto, os interesses políticos prevalece-
ram. Maçonaria era uma força que não poderia ser negligencia-
da, assim mostrou simpatia e promoveu maçons dentro do movi-
mento fascista. Mussolini aceitou sem problemas a filiação maçô-

nica e até maçons ocupando lugares no Grande Conselho do 
Fascismo (o mais alto órgão do Partido Fascista) (Giuriati, 
1981). A mudança veio após o sucesso da Marcha sobre Roma e a 
formação do primeiro governo fascista, entre o final de 1922 e 
início de 1923. Na ocasião Mussolini teve de escolher entre dois 
aliados potenciais incompatíveis, a Maçonaria e a Igreja Católi-
ca.

Em um encontro secreto entre Mussolini e o cardeal Gaspar-
ri, foi selado acordo onde a igreja daria apoio a Mussolini em 
troca receberia a eliminação da Maçonaria e outros inimigos da 
Igreja (Savarino, 2007).

Parte do mundo católico apoiava os fascistas e o Partido 
Popular de Don Luigi Sturzo (fundado em 1919), um partido em 
princípio Católico, mas apoiava velhos e novos inimigos do 
catolicismo. Maçonaria, em suma, era uma moeda de troca em 
um jogo político onde as forças católicas tinha um peso extraor-
dinário.

As cartas de Mussolini não foram descobertas até sua ascen-
são ao poder, então é revelado os termos do acordo com a Igreja, 
levando a uma mudança inesperada e conservadora do movi-
mento pró-católico nascido de um socialista, laico e anticlerical. 
Outro fator que influencia essa mudança é a confluência da ANI 
com o Partido Fascista, em fevereiro de 1923, com o qual o fas-
cismo recebe uma grande infusão de cultura nacionalista e 
homens proeminentes Luigi Federzoni, Alfredo Rocco e Emilio 
Borrero, todos pró-católicos e Anti-maçons. Federzoni escreve 
em suas memórias que a convergência de ANI com o Partido 
Fascista “já não era possível sem remover a Maçonaria” e foram 
os líderes nacionalistas que impuserem esta condição. “Também 
tive que abrir o caminho para o acordo com a Igreja, porque Mus-
solini estava disposto a defender a paz religiosa na Itália e respei-
tar o Papa” (Federzoni, 1967).

O novo governo fascista começa com muitos decretos pro 
clericais e iniciativas, como a introdução do ensino de religião 
nas escolas públicas, a exibição do crucifixo em edifícios públi-
cos, reconstrução de igrejas afetadas pela guerra e resgata o Bank 
of Rome, ligado ao Vaticano. Na 5ª reunião do Grande Conselho 
do Fascismo (13 de Fevereiro 1923) é aprovada  uma ordem do 
dia em que proíbe a inscrição de fascistas nas Lojas Maçônicas.

O início do Estado Totalitário se dá em 03 de janeiro de 1925. 
Até aquele momento  o Partido Fascista era apoiado por uma 
coalizão de forças liberais e Católicas, e o parlamento ainda 
representava a oposição. É em 1925 que se dá a extinção de todas 
as partes apoiadoras (exceto o partido fascista) e, finalmente, o 
sistema liberal democrático. Um passo importante neste proces-
so é precisamente o decreto proscrição da Maçonaria. A 12 de 
janeiro Mussolini e o Ministro da Justiça Alfredo Rocco apresen-
tam um projeto de lei sobre a disciplina das sociedades secretas, 
que tem como principal objetivo a eliminação de Maçonaria. O 
projeto é discutido no Parlamento, entre os dias 16 e 19 de maio. 
Neste último dia é aprovado por voto secreto, com 289 votos a 
favor e apenas quatro contra. A importância deste evento é sinali-
zada pelas discussões calorosas na Câmara, Mussolini intervém 
para defender o direito indicando o perigo da Maçonaria, o qual 
ele já havia detectado durante a sua militância socialista.

Parte do discurso dizia: “Não há dúvida de que as instituições 
do Estado, que administram a justiça, a educação das novas gera-
ções e que representando as Forças Armadas [...] sofreram e 
estão sofrendo, com vicissitudes alternadas, a influência da 
maçonaria. A saber inadmissível, e deve terminar” (Susmel, 
1956). O discurso, interrompido por aplausos e vivas conclui 
com um apelo para promulgar a lei, independente da possível 
represália da Maçonaria na Itália e em todo o mundo. Outros 
deputados falaram em favor do projeto de lei, observando que a 
destruição da Maçonaria representará realização da unidade 
espiritual da nação italiana. Nos meses seguintes à promulgação 
desta Lei  medidas que levaram à formação do regime totalitário 
foram implementadas. Começou com a restrição da atividade da 
oposição, depois fechamento da imprensa independente, estabe-
lecimento de um código penal mais restritivo e, finalmente, 
abolição de partidos políticos e associações (em outubro 1926).

Continua na pagina 07
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Gramsci foi preso no dia 08 de novembro de 1926, junta-
mente com o outro deputados comunistas e, após um ano de 
Confino (prisão domiciliar) é enviado para a cadeia. O pre-
texto para completar a virada autoritária levando a Ditadura é 
o ataque (descoberto antes que ele acontecesse) contra Mus-
solini organizado pelo deputado socialista Tito Zaniboni, em 
31 de outubro de 1925. O processo que envolve diretamente 
a Maçonaria, incluindo o Grão-Mestre Torrigiani Domizio 
(recém- reeleito em 6 de Setembro) e Luigi Capello, perten-
centes ao G.O.I. nas Forças Armadas. A imprensa fascista 
desencadeou uma campanha antimaçônica feroz e os Cami-
sas Pretas atacam a Maçonaria e tentam queimar a sede maçô-
nica que permaneceu aberta. A seguir todas as lojas do G.O.I. 
são fechadas e colocadas na Piazza del Gesù sob “custódia”.

A grande maioria dos maçons de fato suspendeu todas as 
atividades, seja por motivos de força maior ou por convic-
ção, não antagonizar o regime e de acordo com o sentimento 
antimaçônico dos círculos oficiais. A Igreja Católica e as 
forças antimaçônicas poderiam descansar, pois um velho 
inimigo tinha sido eliminado e a Itália, nas palavras o padre 
jesuíta Enrico Rosa, “tinha se tornada mais cristã e livre do 
jugo maçônico “. As negociações entre o Vaticano e as forças 
Fascistas são aceleradas entre 1926 e 1929, em paralelo com 
a campanha antimaçônica, incluindo aí um ataque contra o 
governo mexicano de Plutarco Elias Calles (Savarino, 
2002). A participação do Vaticano termina em 11 de Feverei-
ro de 1929, com o Tratado de Latrão, pondo fim à questão 
Romana e reconciliando o Estado italiano com a Igreja e o 
mundo católico. No mês seguinte (24 de Março), foi realiza-
da eleições nacionais em um “plebiscito”, produzindo 98% 
votos para o regime fascista. O sacrifício da Maçonaria, jun-
tamente com o Partido Popular Don Sturzo, era o preço a 
pagar para alcançar este resultado. O custo político para o 
regime foi relativamente limitado. A Igreja procurou preser-
var um espaço exclusivo, defendeu a Ação Católica, que 
pedia medidas para proteger a moral pública e, durante as 
eleições de 1929 recomendou a exclusão de candidatos anti-
clericais, maçons e outras pessoas “ruins”.

Por outro lado, os fascistas filiados à Maçonaria, depois 
de uma explosão anticlerical fugaz em 1931, se sujeitaram à 
disciplina partidária. Os outros irmãos nunca representaram 
fator problemático nos 17 anos que se seguiram, até o colap-
so do Estado Fascista em 25 de julho de 1943.

A natureza essencialmente nacionalista do fascismo não 
era compatível com o espírito universal da Maçonaria. Mus-
solini dirigiu a revolução fascista visando a construção de 
um “novo homem”, forte, viril e marcial, livre dos vícios do 
velho liberalismo cosmopolita, materialista, pacifista e 
humanitário. Nesse  sentido Mussolini via a maçonaria 
como uma ameaça para a construção estrutural o Estado 
totalitário, por sua natureza, a sociedade praticamente secre-
ta era potencialmente incontrolável e exercia influência 
política considerável.

A maçonaria com seu caráter peculiar de organização 
ocultista e esotérica expondo o mundo das lojas a alegações 
de atividade ilegal, conspirações e tramas, levando ao forta-
lecimento de uma imagem denegrida presente na cultura 

popular, assim foi facilmente explorada pela propaganda 
fascista. A Maçonaria era incompatível com objetivos do 
Estado totalitário e teve que ser eliminada para dar espaço a 
uma nova era do renascimento e da glória nacional.

Na biblioteca da Associação Brasileira de Imprensa há 
um livro, de autor ignorado, intitulado “Fascismo e Maçona-
ria”. Nele, narra-se a história da presença e influência da 
maçonaria na Itália, até o advento do fascismo.

Em resumo, a palavra de ordem de Benito Mussolini, 
ditador italiano, era: “Tudo no Estado, nada fora ou contra 
ele”. A luta do fascismo contra a maçonaria foi declarada 
abertamente pelo Grande Conselho Nacional do Partido 
Fascista “considerando-se que os últimos acontecimentos 
políticos e certas atitudes e votos da maçonaria apresentam 
um motivo fundado para admitir que a maçonaria persegue 
programas e adota métodos em oposição aos inspirados pela 
atividade do fascismo…”. A lei aprovada em novembro de 
1925 obrigava todas as associações a comunicar à polícia 
seus estatutos, sócios e deliberações, e proibia aos funcioná-
rios públicos de pertencerem às sociedades secretas. Quatro 
meses depois se publicou a lei de 3 de abril de 1926, subme-
tendo as associações sindicais. Por uma motivação análoga 

(eliminar uma organização influente, perigosa e incontrolá-
vel) o Regime fascista atacou e quase conseguiu destruir a 
Máfia siciliana em 1928.

Os fascistas que eram maçons foram convidados a esco-
lher entre o Partido Nacional Fascista e a Maçonaria. Para os 
fascistas não havia uma só disciplina e hierarquia que não 
fosse as do fascismo e que havia uma só obediência absoluta, 
devota e quotidiana aos chefes do fascismo.

A maçonaria é uma ordem iniciática presente em todo o 
mundo e prega a fraternidade universal, defende o naciona-
lismo e a independência de cada país, mas nunca sob intole-
rância e opressão. O que os regimes totalitários temem é que 
em suas Lojas se planejem ações políticas desestabilizadoras 
e nelas se reúnam homens que ocupem posições politica-
mente importantes que poderiam combater o regime domi-
nante. Onde existir a maçonaria existirá maçons trabalhando 
por justiça e pelo bem comum das comunidades.

(*) Por Irmão Honório Sampaio Menezes, 33º, REAA, 
Loja Baden-Powell 185, GLMERGS, Porto Alegre, RS, 
Brasil.

Continua...
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George Washington (22.2.1732 – 14.12.1799) é considera-
do com toda a legitimidade o “Pai fundador da Nação”, 
tendo sido o primeiro Presidente dos Estados Unidos 

(1789-1797) depois de ser o comandante-em-chefe vitorioso do 
Exército Continental durante a Guerra da Independência dos 
Estados Unidos, tendo presidido à convenção que elaborou a 
Constituição que veio a substituir os Artigos da Confederação e a 
estabelecer a posição de Presidente. Foi “o primeiro na guerra, o 
primeiro na paz e o primeiro no coração dos seus concidadãos”, 
disse Henry Lee,  seu contemporâneo, no dia da sua morte.

Poderá causar uma profunda estranheza aos americanos dos 
dias de hoje o fato de quando George Washington tomou posse 
da Presidência, a Bíblia utilizada para o seu juramento ter sido a 
da Loja maçônica São João, de New York, na época em que era 
precisamente Venerável da Loja maçônica Alexandre, em Ale-
xandria, na Virginia, podendo afirmar-se com toda a legitimida-
de que a Maçonaria Escocesa do Rito de York teve papel ativo na 
fundação do País e na elaboração da sua Carta Magna que é a 
Constituição garante da independência nacional, tendo tido 
papel proeminente este considerado “Pai fundador da Nação” 
que era Mestre-Maçom de Grau elevado. Com efeito, George 
Washington foi iniciado na Maçonaria em 4 de Novembro de 
1752 tendo pago 2 libras e 3 shellings; na Loja N.º 4 de Frederiks-
burg recebeu a elevação de Grau em 3 de Março de 1753 e foi 
exaltado a Mestre em 4 de Agosto de 1753. Presume-se ter sido o 
primeiro Venerável Mestre da Loja Alexandre N.º 22, em Ale-
xandria, pois o seu nome aparece em primeiro lugar na lista da 
Comissão que recebeu a Carta Constitucional em 1788. Além de 
ter prestado o seu juramento presidencial ante o Ministro Robert 
Livingston, que era o Grão-Mestre da Grande Loja de New York, 
sobre uma Bíblia maçônica, promoveu a fundação do Capitólio e 
na cerimônia de lançamento da sua primeira pedra, em 18 de 
Setembro de 1793, apareceu com as insígnias de Venerável Mes-
tre de Honra da sua Loja. Albert Gallatin Mackey (1807-1881), 
distinto escritor maçónico norte-americano, afirmou que Was-
hington foi iniciado durante a guerra com a França na Loja Mili-
tar N.º 227 do Regimento 46. Mas, por motivo qualquer, Mackey 
não citou o mais importante da entrada e elevação maçônica de 
George Washington: a deste ter por paraninfo e conselheiro enco-
berto um Superior Incógnito ou Mestre Espiritual (Mahatma, 
efetivo Illuminati ou Iluminado), provindo da misteriosa Fonte 
Suprema do Mundo identificada pelos orientais como Shambal-
lah ou Agharta, com severas semelhanças à Terra do Preste João 
dos templários e hermetistas medievais.

Com efeito, segundo Robert Allen Campbell na sua obra Or 
Flag (Chicago, 1890), em 1775 quando os fundadores da Repú-
blica nascente estudavam o projecto de uma nova bandeira, apa-
receu um homem estranho, espécie de Conde de Saint-Germain 
em notável e estranho desterro de França no continente america-
no onde circulava entre a hoje cidade de Washington e o atual 
Estado do Novo México, dizendo que possuía Hacienda del 
Destierro em El Moro, próximo a Cimarron, o qual ganhou ime-
diatamente o respeito e a amizade de Benjamin Franklin e de 
George Washington. Esse personagem misterioso, a quem os 
memoralistas limitam-se a chamar o Professor, aparentava ter 
mais de setenta anos, embora fosse tão direito e vigoroso como 
no princípio da sua vida. De estatura alta e aspecto extremamente 
digno, falava com uma autoridade que se misturava com uma 
grande cortesia. O regime alimentar desse cavalheiro era curio-
so: não comia carne nem peixe, não bebia vinho nem cerveja e 
reduzia a sua alimentação aos que entendia chamar de alimentos 
da saúde: cereais, nozes, frutos e mel. À semelhança do Conde de 
Saint-Germain, o Professor falava frequentemente de aconteci-
mentos históricos de tal modo que dava a impressão de ter sido 
sua testemunha. Depois de ter promovido a assinatura da Decla-
ração de Independência em 1776 e passada a euforia do momen-
to, quis-se conhecer a identidade do majestoso Professor e expri-
mir-lhe gratidão, mas ele havia partido e nunca mais tornou a ser 
visto. Aparentemente tinha voltado ao seio da sua misteriosa 
Fraternidade, após ter cumprido com êxito a sua missão, resumi-
da nestas suas palavras proferidas em 4 de Julho de 1776: Deus 
deu a América para que ela seja livre!

Sem dúvida que o enigmático Professor assim como a moral 
maçônica marcaram irreversível e positivamente o perfil e con-
duta de George Washington, tanto espiritual como politicamen-
te. No seu discurso de despedida da Presidência em 1797, cha-
mou a atenção para o civismo e avisou contra o partidarismo e o 
envolvimento em conflitos externos, reafirmando a separação de 
poderes entre o Estado e a Religião. Ele que foi um dos primeiros 
a falar da tolerância religiosa e na liberdade de culto. Em 1775, 

ordenou às suas tropas que não mostrassem sentimentos anti-
católicos quando queimaram a efígie do Papa na Noite de Guy 
Fawkes. Quando contratou operários para a sua mansão de 
Mount Vernon, escreveu ao seu agente: “Se são bons trabalhado-
res, podem ser da Ásia, da África ou da Europa, podem ser 
muçulmanos, judeus, cristãos ou de qualquer seita, e até podem 
ser ateus”. Em 1970, escreveu em resposta a uma carta da Sina-
goga Touro que enquanto as pessoas permanecessem como bons 
cidadãos, não seriam perseguidas por terem diferentes crenças 
ou religiões. Isso foi um alívio para a comunidade judaica dos 
Estados Unidos, já que os judeus tinham sido discriminados e até 
expulsos em muitos países europeus.

Regressado a sua casa em Mount Vernon, dedicou os seus 
últimos dois anos à vida doméstica e à gerência de vários projec-
tos, incluindo no seu testamento a libertação de todos os seus 
escravos. No ano seguinte, em 24 de Outubro de 1798, escreveu 
ao seu amigo G. W. Snyder, pastor evangélico em Maryland, uma 
carta pessoal (atualmente muito adulterada e pior interpretada), 
que realmente é o codicilo espiritual da sua verdadeira posição 
ante a Maçonaria e os Superiores Incógnitos do Mundo promoto-
res da fundação dos Estados Unidos da América:

Mount Vernon, 24 de Outubro de 1798.
Respeitável Senhor, o único motivo de o incomodar com a 

recepção desta carta, é o de explicar e corrigir um erro que 
apercebi ao escrever-lhe anteriormente, devido à pressa com 
que muitas vezes sou obrigado a fazê-lo.

Não era minha intenção duvidar que as doutrinas dos Ilu-
minados e os princípios da Maçonaria não se tenham propaga-
do nos Estados Unidos. Pelo contrário, ninguém está mais 
verdadeiramente satisfeito com esse facto do que eu estou.

A ideia que eu quis transmitir foi que eu não acredito que as 
Lojas da Maçonaria no País, como sociedades, tiveram como 
esforço propagar doutrinas diabólicas atribuídas aos primei-
ros como princípios perniciosos da última (se tais são susceptí-
veis de separação). Os indivíduos que delas têm essa noção e 
fazem isso, podem atribuir tal aos seus fundadores ou aos ins-
trumentos utilizados para fundar sociedades democráticas nos 
Estados Unidos, mas serão eles próprios quem terão esses obje-
tivos, tendo em vista pretenderem realmente uma separação 
entre as pessoas do seu Governo, motivo muito evidente que 
deve ser questionado.

Atenciosamente,
George Washington.

GEORGE WASHINGTON: MESTRE-MAÇOM FUNDADOR DOS E.U.A.
Maçons Famosos

 Por Vitor Manuel Adrião - Fonte: Lusophia
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N
enhuma Sociedade Secreta fascinou tanto as 
multidões sequiosas de sua liberdade, ou da inde-
pendência política conquistada à custa de lágri-

mas e sangue, quanto a Maçonaria Florestal, mais conhe-
cida como “Carbonária”, por ter sido fundada pelos car-
voeiros da Hannover, como associação de defesa e de 
ação contra os opressores e assaltantes de sua classe. 
Constituída no último Quartel do Séc. XV, ela só veio a 
entrar na História, como organização de caráter político, 
após a Grande Revolução Francesa.

Na Itália, ela adquiriu fama de violenta e sanguinária, 
e introduzida na França por ordem de Napoleão, não 
tardou em converter-se na mais poderosa força oposicio-
nista ao expansionismo do grande corso, lutando contra 
ele na França, na Áustria, na Espanha e em Portugal.

O nome de “Maçonaria Florestal”, veio-lhe depois 
que irrompeu, na Itália e na França.

“Maçonaria”, porque os Maçons a propagavam e a 
protegiam, “Florestal”, porque as Iniciações dos seus 
Membros, lembravam as dos antigos Carvoeiros de Han-
nover, realizadas nas florestas mais densas, a cobertos 
das vistas estranhas.

Os Carbonários, antes de serem investidos nos Segre-
dos da Ordem, passavam por duras provas e prestavam 
os mais terríveis juramentos, como este, que eram assi-
nados com próprio sangue:

“Juro perante esta assembleia de homens livres, que 
cumprirei as ordens que receber, sem as discutir e sem 
hesitar, oferecendo o meu sangue em holocausto, à liber-
tação da Pátria, à destruição do inimigo e à felicidade 
do Povo. Se faltar a este juramento, ou trair os desígnios 
da Poderosa Maçonaria Florestal, que a língua me seja 
arrancada e o meu corpo submetido ao fogo lento por 
não ter sabido honrar a Pátria que foi meu berço.” Só 
depois deste juramento é que o Candidato recebia as 
insígnias de “Bom Primo”, (as insígnias de Bom Primo 
consistiam de um balandrau preto e Capuz, tendo borda-
do, em branco, no peito, um punhal (o punhal de São 
Constantino), com o cabo no formato cruciforme entre-
laçado a uma cruz cristã.) O punhal de São Constantino 
não constava somente de um desenho bordado no Peito 
do Balandrau Preto, era também uma arma branca, que 
todos os Carbonários usavam, também em suas execu-
ções, como símbolo da Ordem a qual pertenciam.

O Balandrau Preto, dos líderes, ao invés do Punhal e 
da Cruz entrelaçados possuía bordado no peito, em dou-
rado, um sol radiante.

O brado de guerra dos Carbonários consistia em, cada 
um, levantar o seu punhal bem alto.

Normalmente as reuniões dos tribunais carbonários 
eram realizadas, a exemplo dos carvoeiros de Hannover, 
no passado, em plena floresta, bem distante dos olhares 
curiosos e indevidos.

Seus julgamentos eram implacáveis e seus réus, se 
condenados, eram executados com a máxima eficiência. 
O Carbonário era, às vezes, juiz e carrasco ao mesmo 

tempo. Seus afiliados (jamais podiam trair a Ordem. Os 
que traíram, sempre foram exemplarmente executados) 
se tornavam Carbonário ou executor das ordens de “Alta 
Venda”. Em cada país a Organização da “Maçonaria 
Florestal” obedecia ao esquema italiano: “Alta Venda”, 
corpo deliberativo superior, composto de um Delegado 
da cada “Barraca”, composta por sua vez por um Delega-
do de cada “Cabana”; e as “Cabanas” eram formadas por 
um Delegado de cada “Choça”. Acima da “Alta Venda” 
estava, porém, a “Jovem Itália”, composta por um triun-
virato que nas lutas pela Unificação e pela queda do 
Poder Temporal dos Papas, era constituído por Cavour, 
Mazzini e Garibaldi.

A Carbonária Italiana, a princípio, foi protegida pelo 
Carbonário Lucien Charles Napoleão Murat, General de 
Napoleão Bonaparte, e Princípe de Monte Corvo, filho 
do Marechal Murat, nascido em Milão, em 1803. Ele 
abandonou a Itália em 1815, com a derrocada de Napo-
leão em Waterloo, em 18 de julho de 1815, tendo sido 
capturado na Espanha. Após sua libertação, seguiu para 
os Estados Unidos, em 1825. Ali se casou, tendo retorna-
do a Paris em 1848.

Mais tarde, Murat foi eleito Grão Mestre do Grande 
Oriente, conseguindo um progresso muito grande no 
erguimento da Obediência, com a fundação de muitas 
novas Lojas.

Um dos elementos que se deve destacar na Carboná-
ria Italiana, não pelos seus atos patrióticos, mas sim pela 
sua traição à Carbonária, é o Conde Peregrino Rossi. 
Rossi teve duas atitudes distintas: na mocidade, foi um 
dos mais ativistas e propagandistas dos ideais da Carbo-
nária, merecendo o respeito de todos os Bons Primos. 
Todavia, de um momento para outro, bandeou-se para as 
hostes inimigas.

Rossi aliou-se ao Papa Gregório XVI com a finalida-
de de conseguir do Papa, condenações às ações dos Jesu-
ítas. Nesse ínterim, morre Gregório XVI e sobe ao Trono 
de São Pedro o Papa Pio IX, ao qual Rossi se afiliou de 
corpo e alma. Rossi, que fora até Roma para combater o 
jesuitismo, volta um fiel defensor dos Irmãos de Inácio 
de Loyola.

É proscrito da Carbonária em 1820 e se torna um 
novo Saulo, convertendo-se aos ideais do Papa. Peregri-
no Rossi era o novo Judas, gritavam em todas as “Barra-
cas”, de punhal em riste, os Bons Primos, seus antigos 
companheiros.

Conhecedor que era dos métodos de seus antigos 
companheiros, Rossi teve muita facilidade de nominar 
seus líderes e encher as prisões da Cidade Eterna, dando 
um tremendo golpe no movimento revolucionário.

Rossi cada vez mais se dedicava a uma ação repressi-
va, sem pensar que, desde a mais humilde “Choça” à 
mais pujante “Barraca”, e com Giuseppe Mazzini tendo 
o controle de todas as “Altas Vendas”, os punhais de São 
Constantino eram levantados e descreviam no ar o ângu-
lo reto das decisões fatais. A sentença estava lavrada, 

terrível e implacável.
Havia sido marcada uma reunião para o dia 15 de 

novembro, à 1 hora da tarde, com o Ministro Conde Pere-
grino Rossi. Dissera Rossi no dia anterior: ” Se me dei-
xarem falar, se me derem tempo para pronunciar o meu 
discurso, não só a Itália estará salva, como ficará defini-
tivamente morta a demagogia da Península”. A demago-
gia da península era o movimento Carbonário.

“La causa del Papa es la causa del Dio”. E o Conde 
Peregrino Rossi desceu as escadarias e entrou na carrua-
gem que o levaria ao Parlamento.

Chegando à praça, a carruagem atravessou lentamen-
te a multidão e entrou pela porta do Palácio e foi parar em 
frente ao vestíbulo, onde Peregrino Rossi foi saudado 
por assobios e gritos enraivecidos:  Abaixo o traidor ! 
Morte ao vendilhão da Pátria ! Só então Rossi notou que 
nem toda a consciência nacional estava encarcerada na 
Civilitá Véchia.

Esboçou um sorriso contrafeito para a multidão e 
quando se dispunha a continuar a marcha, recebeu um 
golpe na carótida, especialidade dos Bons Primos, que o 
fez tombar agonizante.

No bolso interno da sobrecasaca, ao ser recolhido o 
cadáver, foi encontrada a sentença de morte: “Juraste 
lutar pela unificação da Itália e traíste o juramento ! Lem-
brando: 'Juro que jamais abandonarei as armas ou deser-
tarei do Movimento Patriótico, enquanto a Itália não for 
livre e entregue a um governo do Povo, para o Povo. Se 
eu faltar a esse juramento, prestado de minha livre e 
espontânea vontade, que o pescoço me seja cortado e o 
meu nome desonrado e apregoado como o mais vil trai-
dor à Pátria e aos Bons Primos da Carbonária Italiana'. 
Com coisas sérias não se brinca !”

A transcrição acima é de autoria do maçom Adelino 
de Figueiredo Lima, um dos raros brasileiros a escrever 
sobre a Carbonária. O trecho acima nos mostra que  a 
Carbonária estava muito distante da Maçonaria (que 
nunca usou tais métodos), mesmo assim a Carbonária 
sempre foi confundida com a Maçonaria, e alguns 
Maçons ainda acreditam que, no passado, a Maçonaria 
executava Irmãos e profanos que não cumprissem suas 
regras.

Jamais a Maçonaria, mesmo no passado remoto, 
matou ou mandou matar os maus elementos da socieda-
de. Quem fez isso, foi a Santa Vehme e a Carbonária (cha-
mada de Maçonaria Florestal, talvez aí resida o ponto de 
confusão entre as duas instituições). A Maçonaria verda-
deira sempre foi pacífica, respeitadora da lei e da ordem. 
Só usando sua estrutura fechada para conspirar contra os 
maus regimes políticos e algumas instituições nocivas, 
mas sempre ordeira e pacificamente.  É verdade que 
conseguiu derrubar tiranos do poder e colaborar com a 
independência de muitos povos, para isso usando sua 
organização exemplar e suas influências sociais. Em 
muitas ocasiões seus integrantes, independentemente de 
suas Lojas, se filiavam a movimentos ou grupos ativistas 
e vingadores, embora a Maçonaria, como instituição 
nunca tenha apoiado tais comportamentos. É inegável 
que, em certar ocasiões, a Carbonária recebeu apoio da 
maçonaria, entretanto nunca foram uma mesma institui-
ção, seus propósitos e seus objetivos raramente foram os 
mesmos.

Por Irmão Honório Sampaio Menezes, 33º do 
REAA, Loja Baden-Powell 185, GLMERGS, Bra-

sil.

Fonte: http://www.systri.com/

A navalha de enxertia (também designada por canive-
te), símbolo das profissões ligadas à floresta, num 
emblema atual, à esquerda. À direita, o emblema 
maçônico com a mesma navalha de enxertia, na facha-
da do bar Gardeners Arms, pertencente à Fraternida-
de de Jardineiros-Livres de Haddington (in Cooper)

Geral
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A Ordem Maçônica, desde o seu embrionário surgi-
mento, traz em seus princípios e fundamentos, a 
essência da virtude como disposição que deve nor-

tear sua doutrina, o que faz com que, por critério justo, seja 
ela reconhecida como instituição infalível, vez que, em 
toda a sua trajetória jamais falhou, nem em tempo algum, 
abdicou da verdade para alcançar seus objetivos. É, sem 
dúvida, uma de suas mais difíceis tarefas o aperfeiçoamen-
to do nível de consciência do maçom através de ensina-
mentos que lhe possibilitem assimilar com clareza o perfe-
ito sentido da trilogia LIBERDADE, IGUALDADE E 
FRATERNIDADE, valores que, em conjunto, represen-
tam seus fins supremos. 

Um aspecto esclarecedor de sua verdadeira personali-
dade aos não maçons é hoje a transparência. Sua face, antes 
tida como oculta, insondável, se fez estampar publicamen-
te nos últimos tempos. Ela vem exibindo a sua identidade 
de modo claro e insofismável aos olhos dos curiosos, reve-
lando o conteúdo de arquivos que no passado eram tidos 
como sigilosos e mantidos em absoluto segredo, mostran-
do não ter ela pacto com o demônio, não ser religião, não 
ser anticlerical e nem serem seus Templos lugares onde se 
praticam rituais de magia negra. 

O fato em questão não foi obra do acaso. Decorreu, 
antes de tudo, da evolução da própria Ordem Maçônica e 
dos avanços dos meios de comunicação. Hoje em dia, as 
leis, os princípios e postulados sobre os quais a referida 
instituição se sustenta já fazem parte de uma rica fonte de 
consultas oferecida pela internet e pelas boas livrarias. 
Porém, em meio às obras confiáveis, que atestam a verda-
de, há também tantas outras que partem de autores inescru-
pulosos, falsos e mentirosos, escritas unicamente para 
confundirem as mentes daqueles que não são maçons. Por-
tanto, para se chegar a um juízo exato sobre o que é a verda-
deira maçonaria é recomendável o máximo de cuidado na 
distinção entre obras de escritores maçons, que são elabo-
radas com conhecimento de causa, com base na verdade, 
em provas, com seriedade, com lisura e aquilo que escre-
vem os maçons desligados da Ordem e os não maçons, na 
maioria das vezes, invejosos, detratores e inimigos gratui-
tos da menciona instituição, pois estes dois últimos grupos, 
descompromissados com a ética e com a verdade, inspi-
ram-se apenas na maldade e em suposições. 

A maçonaria, como se sabe, não é algo abstrato. Ela 
para funcionar, a exemplo do que ocorre com os demais 
empreendimentos de finalidades lícitas, precisa de ter per-
sonalidade de acordo com as leis civis de cada país. No 
Brasil, é nos cartórios oficiais que são feitos os registros 
dos atos constitutivos dos órgãos representativos da Insti-
tuição. Nesses atos acha-se definida a personalidade jurídi-
ca de cada um deles (lojas maçônicas e seus poderes cen-
trais), assim como, suas respectivas atividades, forma de 
administração e as finalidades para as quais foram instituí-
dos, tudo de forma pública, à disposição de quem se inte-
ressar em conhecê-los. 

Há séculos marcando presença, praticamente em quase 
todos os países, exceto nos de regime comunista e ditatori-
al, ela se mantém resoluta e no firme propósito de trabalhar 
pelo bem da humanidade, respeitando a justiça, defenden-
do a família, se empenhando na preservação dos insubsti-
tuíveis princípios da ética e da moral, sem, contudo, se 

dissociar da obediência às leis civis, penais etc.. 
Sua história, documentada e registrada, descreve que 

óbices incontáveis foram postos à sua frente, alguns quase 
insuperáveis, com o propósito de extingui-la ou de, no 
mínimo, impedir o brilho de sua trajetória, mas que, 
mesmo sendo bem orquestrados, falharam e ela, com a 
força da inteligência de seus integrantes, soube trilhar o 
mais certo dos caminhos alcançando cada vez mais notori-
edade e respeito apesar das violentas perseguições a que 
foi submetida.

Algumas infundadas questões, como as que afastaram a 
Igreja Católica da maçonaria ainda não foram removidas 
porque se encontram arraigadas a injustificados sentimen-
tos religiosos. O epicentro do principal motivo é a manifes-
ta aversão à mencionada instituição, há séculos, alimenta-
da pelos altos dignitários da Santa Sé, que a mantêm sob 
censura, fato que teve início em remotos tempos durante os 
quais pairou a suspeita de que a maçonaria fosse uma “as-
sociação que maquinava contra a Igreja Católica”. Logo 
depois, foi disseminada também a falsa idéia de que a men-
cionada instituição fosse uma seita que tinha por hábito 
realizar reuniões secretas para cultuar o mal. Entretanto, o 
tempo se encarregou de mostrar que tudo isso não passava 
de ação caluniosa calcada tão somente em inverdades. Os 
anos foram se passando e, com eles, a verdade sobre as 
causas de tais hostilidades não tardou em se tornar conhe-
cida e, como era de se esperar, as maledicências lançadas 
contra os maçons acabaram perdendo seus efeitos. 

Esse fato levou a Santa Sé a rever sua posição e a se 
manifestar sobre a maçonaria por inúmeras vezes e em 
todas elas o que se ouviu foi a mesma voz que, em tom unís-
sono, ratificava sempre as supracitadas e injuriosas acusa-
ções, mas estas, dada à inexistência de provas, nunca foram 
suficientes para fazer com que a mencionada instituição 
parasse de crescer e de avançar rumo às suas aspirações. 

Ressalte-se, contudo, que para a Santa Sé nada mudou. 
Ela abandonou as crendices do passado, mas continua 
vendo a maçonaria como religião, ou seita religiosa, afir-
mando que dita Ordem tem um Deus próprio e para impe-
dir que os católicos dela se aproximem, sustenta aquela que 
parece ser irretratável aversão, alegando agora os seguin-
tes pontos de vista:  

a) que a visão de mundo para os maçons não é unitária, 
mas relativa, subjetiva e por isso não se harmoniza com a fé 
cristã; 

b) que a maçonaria tem da verdade um conceito relati-

vista, afastando a possibilidade de aceitá-la do ponto de 
vista objetivo, o que é incompatível com o conceito católi-
co: 

c) que o conceito de religião para a maçonaria é também 
relativo e não coincide com a convicção fundamental do 
cristão; 

d) e, finalmente, que o conceito de Deus, segundo a 
maçonaria, é do tipo deísta e não teísta como a Igreja o 
concebe.

Conforme se verá adiante, o rótulo que sempre se tentou 
impor aos maçons é fantasioso e há séculos vem induzindo 
os referidos dirigentes do catolicismo a, levianamente, 
cometerem um grave e continuado erro. 

Entretanto, a reportada aversão teria alcançado pouca 
repercussão não fosse o seu recrudescimento no pontifica-
do de Clemente XII (ano de 1.738) com a edição da bula 
“In Eminenti Apostolatus Specula.” A posição que naquela 
época foi assumida pela Igreja Católica em relação à maço-
naria, resistiu ao tempo até chegar aos dias de hoje, pois foi 
alimentada por imotivada, mas odiosa intolerância por 
parte de todos os papas sucessores de Clemente XII, clara-
mente externada, em várias ocasiões, através de manifesta-
ções escritas e orais. Assim, a conciliação ainda não se 
tornou possível e essa impossibilidade é cláusula repetitiva 
nas manifestações da Santa Sé, pelo fato de seus represen-
tantes não terem conseguido superar o trauma antigo, que 
começou quando a maçonaria foi tida como “associação 
que maquinava contra a Igreja”, depois, como “associação 
que fazia reuniões para cultuar o mal”, e hoje, em nova 
versão, e por causa de irretratável intransigência, para o 
alto clero do catolicismo, maçons são deístas e católicos, 
teístas. 

Como se pode perceber, trata-se de argumento vazio, 
afastado da verdade, pois ser maçom católico é o mesmo 
que ser advogado católico, médico católico, engenheiro 
católico, uma vez que a maçonaria nada tem a ver com a 
opção religiosa do seu filiado, assim como as entidades 
classistas também nada têm a ver com a mencionada opção 
em relação às categorias profissionais que representam. 

Indubitavelmente, a conclusão a que se chega quanto ao 
comportamento dos altos dignitários do catolicismo, é a da 
negação ao princípio criador de todas as coisas, que é Deus, 
ante a recusa de aceitação dos maçons como se estes não 
fossem filhos do mesmo Deus.   

 Continua>>>

A MAÇONARIA INCOMPREENDIDA, APESAR DE JUSTA E PERFEITA
Ir\ Anestor Porfírio da Silva

Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO

Geral

https://www.walmart.com.br/?utm_campaign=descontos10_15off&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliados


Outubro 2015 11

Se alguma dúvida a respeito da maçonaria ainda ator-
menta as mentes dos dirigentes do catolicismo, só a verda-
de definitiva será capaz de tranqüilizá-las. E isto se dará, 
mais cedo ou mais tarde, para que as névoas da cegueira 
sejam dissipadas, como aconteceu no passado quando 
importantes leis naturais do Universo foram reveladas por 
cientistas. Muitas dessas descobertas fizeram surgir novos 
conceitos e opiniões, sacudindo a Igreja Católica e levan-
do-a a alterar certos princípios de sua doutrina. Relembre-
mos um caso apenas, o das afirmações de Nicolau Copérni-
co e Galileu Galilei, as quais nos deram a conhecer que o 
universo era infinito, que não era o sol que girava em torno 
da terra e que nosso planeta também não era quadrado, nem 
uma imensa e única planície como até então se supunha. 
Face àquela incontestável realidade que afrontou os princí-
pios fundamentais do catolicismo, os dois vultos acima, 
após serem denunciados como hereges, foram julgados e 
condenados pela Santa Inquisição porque, pelos seus enun-
ciados, o Céu e o Inferno não poderiam se encontrar nos 
lugares onde os mencionados princípios religiosos os con-
cebiam.

 Hoje em dia, com o fim da Santa Inquisição, que era 
temível por seus efeitos, adota-se a excomunhão como 
punição extrema a quem afrontar a doutrina da Igreja Cató-
lica. Segundo o Código de Direito Canônico, quem se tor-
nar maçom, é excomungado automaticamente, mantida a 
este, a impossibilidade de acesso aos sacramentos religio-
sos e parece que, pelo menos por enquanto, a cúpula da 
mencionada religião não está pensando em desistir de tão 
grotesca bobagem.  

Houve ainda outros pontos em que a Igreja se debateu 
insistentemente contra a maçonaria. Num deles ela afirma-
va, de modo intuitivo, talvez, por ter concebido algo imagi-
nário como real, portanto, sem anteparo da verdade, que a 
Ordem Maçônica Universal se dividia em duas linhas 
sendo uma a Anglo-Saxônica, que abrigava em seu seio 
corrente liberal, ateia e anticlerical e a outra, a Franco-
Maçonaria, mais conservadora, deísta, de tendência católi-
ca.

Essa afirmativa quanto à existência de corrente deísta, 
ateia e anticlerical dentro da Instituição foi fruto de inter-
pretação aleatória, de miragem e, por isso mesmo, não teve 
sentido e perdeu credibilidade quando foi comparada com 
o comportamento social dos maçons em que nada ficou 
comprovado em relação a tais acusações. O que de mal 
existiu não foi a maçonaria Anglo-Saxônica, nem a Fran-
co-Maçonaria, mas o ledo equívoco de a Igreja Católica ter 
encarado a Ordem Maçônica Universal, ora como institui-
ção ateia ou deísta ou anticlerical, ora como religião ou 
seita religiosa.

Também é Indubitável que, nos dois sentidos acima, se 
o intento não era proposital, a maçonaria foi novamente 
mal interpretada e esse fato levou a Igreja Católica a incor-
rer em mais um erro ao construir seus argumentos a partir 
de desprezíveis futilidades, o que se pode constatar medi-
ante comparação de tais acusações com o que sempre cons-
tou dos princípios gerais e postulados universais da maço-
naria, onde ela se define como uma instituição essencial-
mente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e 
evolucionista não se vislumbrando neles qualquer tendên-
cia maçônica, por menor que seja, ao ateísmo, ao deísmo 
ou ao anticlericalismo.

De igual modo, até hoje, nada de condenável se pôde 
provar quanto ao princípio da religiosidade maçônica em 
relação ao catolicismo. Através das cláusulas imutáveis de 
seus Landmarks, cuja fonte inspiradora é a Bíblia Sagrada 
(provérbio 22:28), observa-se que a maçonaria universal 
se limita a proclamar apenas a prevalência do espírito 
sobre a matéria e a crença em Deus como criador do Uni-
verso. Daí por diante deixa de se envolver com o tema, 
excluindo-o da pauta de suas atividades por entender que a 
prática religiosa é algo que diz respeito, não a si, mas a seus 
membros, como questão de foro íntimo e de livre arbítrio 

sobre a qual não lhe cabe exercer qualquer domínio, inter-
ferir, orientar, ou dar sugestões. 

Todavia, sua enunciada posição quanto à fé religiosa do 
maçom é uma postura que pode não ser facilmente com-
preensível para quem não faça parte como membro ativo 
no cenário maçônico. Mas mostrar-se neutra, na condição 
de lenidade perante seus iniciados, mantendo-se distante 
desse assunto é, primordialmente: 

a) para criar um clima de descontração necessário no 
ambiente das reuniões; 

b) para evitar conflitos, uma vez que os seus quadros 
são compostos por homens de tendências religiosas varia-
das; 

c) porque seus objetivos não são os mesmos das entida-
des religiosas. Eles são outros bem diferentes e para alcan-
çá-los ela precisa da união fraternal entre todos os seus 
membros. 

Isto só é possível por que a maçonaria mantém em práti-
ca um de seus mais importantes princípios, o da “Liberda-
de”. Ao proclamá-lo, seu iniciado fica à vontade para deci-
dir se quer continuar como fiel da fé religiosa que vinha 
praticando antes de se tornar maçom ou se prefere apenas 
continuar acreditando em Deus. Mas, ressalte-se que ape-
sar desse livre arbítrio não há maçom deísta na maçonaria 
brasileira, ressalvadas raríssimas exceções e isso ocorre 
não por exigência da maçonaria, nem pelo fato de alguém 
católico, mas não religioso, ter se tornado um de seus mem-
bros, e sim, por uma questão de natureza cultural impreg-
nada nos costumes de uma nação onde milhões de pessoas 
afirmam sua fé no catolicismo, mas não sabem fazer o sinal 
da cruz, não rezam e até nem se lembram da última vez que 
foram à Igreja.

Tem-se então que a imputação feita pela Igreja Católi-
ca, de ser a maçonaria uma associação deísta é coisa do 
passado e nem deve ser lembrada pelos danos que causou 
aos maçons. A maçonaria, não sendo religião, não se dedi-
ca à prática de qualquer culto, não induz, nem obriga 
nenhum maçom a ser deísta. Como deísta, entende-se a 
pessoa física que crê em Deus sem aceitar religião nem 
culto. Essa orientação ela não transmite aos seus filiados, 
tendo em vista que, fazer parte desta ou daquela religião, 
nada diminui, em termos de resultado, no desenvolvimento 
de suas atividades.

Pelo exposto, não se tem como compreender por que 

tão repulsiva incompreensão, cuja natureza preconceituo-
sa e discriminatória tem sido nefasta aos maçons, não deixa 
de fazer parte das leis eclesiásticas, aquelas reguladoras 
das relações entre a Igreja Católica, seus representantes e 
os cristãos nela batizados ou por ela recebidos, que gozem 
de suficiente uso da razão e tenham completado 7 (sete) 
anos de idade. Enfim, sua observância e respeito cabem a 
todos aqueles para os quais ditas leis foram feitas. 

 Por não haver outra forma explicativa, admite-se que a 
irremovível e irretratável posição ofensiva do alto clero do 
catolicismo frente à maçonaria é mantida por mero dever 
do ofício religioso, redundando os efeitos desse comporta-
mento em afronta à justiça, já que o alvo das acusações é 
uma instituição de fins lícitos e humanitários, voltada à 
prática do bem, que não nega a existência de Deus e do 
espírito, que não é religião, que não é seita, que abomina o 
preconceito, o racismo, a intolerância e que tem por fim o 
alcance da IGUALDADE, da LIBERDADE e da 
FRATERNIDADE entre todos os seres humanos, sem 
caráter competitivo com quem quer que seja. Nem ao 
menos compreensível se possa admitir que líderes espiritu-
ais de prestigioso respeito e de tão destacadas posições 
hierárquicas dentro do catolicismo percam seus preciosos 
tempos se prendendo ao que nada significa e disso se 
valham para negarem os maçons como filhos do mesmo 
Deus, sem atentarem para o fato de que, assim se compor-
tando, a infalibilidade da própria religião se exporá a imi-
nente risco. Isto porque a prática da intolerância, da rejei-
ção, da discriminação, da perseguição de qualquer dos 
nossos semelhantes, caracteriza o desprezo, o desamor, 
com repercussão ainda mais negativa se qualquer dessas 
ações partir de um líder espiritual, figura na qual repousa o 
símbolo do bem e de onde se espera irradiar, entre outras 
virtudes, a do amor ao próximo, sentimento que só se admi-
te como verdadeiro se for universal, sem distinção entre as 
pessoas, sem levar em conta de onde estas vieram, quem 
são, o credo religioso que praticam e o que fazem.

 
Por Irmão Anestor Porfírio da Silva

M.’.I.’. Membro da A.R.L.S. Adelino Ferreira                   
Machado

Or. de HIDROLÂNDIA – GOIÁS
Conselheiro do Grande Oriente do Estado de Goiás.
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L
ojas de Adoção ou Maçonaria Andrógina são aquelas 
que admitem mulheres em seus trabalhos. Normal-
mente, são adotadas por uma Loja masculina, ligada 

a alguma Obediência legal, mas considerada irregular pela 
Grande Loja Unida da Inglaterra, pois, desde que os ingle-
ses inventaram a Maçonaria Obediencial, em 1717, e abri-
ram franquia para o resto do mundo, colocaram como ponto 
de honra a não-iniciação de mulheres, instituindo o Clube, 
exclusivamente, masculino. 

Os partidários da Adoção reclamavam o direito de as 
mulheres participarem das ocupações maçônicas. As 
Irmãs, entretanto, estavam longe de participar em igualda-
de com os Irmãos. O próprio nome, dado a essa Maçonaria 
Feminina, indicava já que seus membros formavam uma 
classe inferior na sociedade secreta. As Irmãs não fundaram 
Lojas particulares e independentes a serem administradas 
ou dirigidas por elas mesmas, pelo contrário, eram "adota-
das" por Lojas masculinas e convidadas nas assembléias 
por aqueles que tinham criado um ritual especial para elas. 

A Loja de Adoção era essencialmente um anexo de uma 
Loja masculina. As reuniões da Loja de Adoção eram, em 
geral, precedidas de uma sessão da Loja masculina. As 
Irmãs deveriam estar a postos a fim de poder entrar na sala 

onde os Irmãos estavam trabalhando previamente. Na ver-
dade, a Maçonaria Feminina do século XVIII nunca teve 
uma organização independente e jamais constituiu uma 
Obediência.

As Lojas de Adoção têm origem tipicamente francesa e 
são, pois, um produto do espírito francês, daí o seu perma-
nente conflito com a Inglaterra. Clavel afirma, ainda, que "a 
Franco-Maçonaria das mulheres foi instituída em 1730, 
mas suas formas só foram fixadas, definitivamente, a partir 
de 1760".

Forestier divide essas sociedades em três tipos: 1) socie-
dades eróticas; 2) associações parodiando as provas que a 
Maçonaria impunha aos candidatos ou buscando fazer-lhe 
concorrência; 3) sociedades que estabeleciam laços de 
afeição platônica entre os membros pertencentes aos dois 
sexos. Entre as principais, podem-se citar as seguintes: 
Ordem da Liberdade, Ordem da Felicidade, Ordem dos 
Cavaleiros e Cavaleiras da Âncora, Ordem dos Cavaleiros 
e das Ninfas das Rosas, Ordem das Rosas, Ordem dos Mop-
ses, etc.

Em 1730, foi fundada a Ordem da Fidelidade, em Fran-
ça, que tinha, apenas, quatro graus. Dois anos depois, surge 
outra, a Ordem dos Cavaleiros e Heroínas da Âncora, liga-
da à Ordem masculina Cavaleiros e Ninfas das Rosas, que 
não aceitavam mulheres como membros, mas, foram os 
primeiros a usar os sinais de reconhecimento com elas e 
aceitar a sua presença em algumas cerimônias. Em 1738, 
foi fundada a Ordem de Moisés, na Alemanha, que tinha 
uma filosofia semelhante e, mais tarde, evoluiu para um 
âmbito misto.

Surgiu, em 1747, a Ordem dos Lenhadores, que havia 
tomado suas principais cerimônias de outra Ordem, os Car-
bonários da Itália; o lugar de reunião dessas Ordens era 
conhecido como Corte Florestal (Pedreiros da Floresta), 
sendo o Mestre chamado de Pai-Mestre e os seus membros 
tratados por bons primos e boas primas. Foi muito popular 
na época, e as senhoras da alta nobreza francesa eram muito 
bem acolhidas nas suas reuniões; essa participação gerou a 
criação de outras, conhecidas como Ordem do Machado e 
Ordem da Felicidade, as quais combatiam, fortemente, a 
Franco-Maçonaria masculina, no que tange ao seu exclusi-
vismo.

Com essas precedências, é criado, em 1774, o Rito da 
Adoção pelo Grande Oriente de França, que via essas 
Ordens como potenciais candidatas a prejudicar sua moral, 
este prescrevendo: “só Franco-Maçons podem comparecer 
às reuniões; cada Loja de Adoção estará sob o jugo de uma 
Loja Maçônica regularmente constituída; o Venerável 
desta última, ou seu deputado, será o oficial que presidirá 
acompanhado da Presidente da Loja de Adoção”. 

No seguimento dessa decisão, no ano seguinte, é criada, 
em Paris, a Loja Santo Antônio, regida pela Duquesa de 
Bourbon, nomeada Grã-Mestra do novo Rito; desta apare-
ceram, posteriormente, mais duas, batizadas de Candura e 
Nove Irmãs.

O Irmão Bernadin dizia que o Rito de Adoção não tem 
história, pois essa Maçonaria consistia, somente, em ses-
sões de iniciação, em cerimônias ritualísticas, em bailes e 
em divertimentos artísticos.

As principais Lojas de Adoção, em Paris e nas provínci-
as anexadas às Lojas masculinas, foram as seguintes: Ver-
dadeira Virtude, em Annonay (de 1774 a 1780); Perfeita 
União, em Rennes (1774); Concórdia de Rochefort, Fran-
cesa Eleita Escocesa de Bordeaux, Sinceridade de Besan-
çon (1777); Filadélfia, em Narbonne (1780); São Luís,  em 
Dieppe (1783); Perfeita Amizade, em Toulouse; São Luís, 
no Regimento de Infantaria do Rei (Loja militar volante; 
estabeleceu Lojas de Adoção em Caen e Nancy); São Luís, 
São Felipe da Glória e Bons Amigos, em Nancy; Nove 
Irmãs, em Toul.

Em 1786, aparece a Loja Maçonaria Egípcia ou Rito 
Egípcio da Maçonaria Andrógina, fundada pelo conhecido 
Conde Cagliostro; iniciado em 1760 na Maçonaria, este 
alegava que as mulheres eram admitidas nos antigos misté-
rios e não havia razão para excluí-las das ordens da época.

Dois anos depois, é fundada a Loja Estrela do Oriente, 
com um Rito de Adoção de, apenas, quatro graus: Apren-
diz, Companheira, Mestra e Perfeita Mestra.

O fim das Lojas de Adoção em França começou de mane-
ira brutal, durante a Revolução Francesa; a Princesa Lam-
belle, Grã-Mestra, em 1786, das Lojas de Adoção, eleita 
pelas Lojas daquele país, foi encarcerada e executada em 
1792, no período do Consulado. As Lojas de Adoção, ainda,  
constituiram-se quando Josefina de Beauharnais, a impera-
triz de Napoleão Bonaparte, foi encarregada por este de 
reconstruí-las, tendo esta iniciado a Condessa de Canisy 
(sua dama de honra) em uma Assembleia, em Estrasburgo, 
no ano de 1805. Em 1810, o então Imperador acabou por 
extingui-las. Só 83 anos depois, em 1893, é que reaparece-
riam.

(*) Francisco Feitosa 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.

(*) Ir\ Francisco Feitosa
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Vou ao livro "Pequenas Biografias de Grandes 
Maçons Brasileiros", Editora Maçônica, de 
Nicola Aslan, escritor com extensa obra sobre 

temas maçônicos, também em pesquisas diversas 
encontrei um dos filósofos mais considerados de sua 
época, por sua inteligência e erudição, Cônego Januá-
rio da Cunha Barbosa. O escritor e biógrafo Aslan 
ocupou a 6ª cadeira da Academia Maçônica de Letras 
do Rio de Janeiro. Um dos fundadores da Academia 
Brasileira Maçônica de Letras. Ocupou vários cargos 
no Grande Oriente do Brasil. Entre seus biografados, 
um de feitos gloriosos e uma vida iluminada.

Januário da Cunha Barbosa, nascido no Rio de 
Janeiro em 1780, morreu em 22 de fevereiro de 1846, 
antes de usar o titulo de Monsenhor com que fora dis-
tinguido alguns dias antes. Foi nomeado Cônego da 
Capela Imperial em 1824. Orador sacro, professor, 
jornalista, polemista político, parlamentar, poeta, 
prosador e maçom. Aos 9 anos de idade perdeu os seus 
pais sendo criado por um tio paterno que lhe deu toda 
a educação. Optou por ser padre. Ordenado em 1803. 
Cônego Januário assombrou aos seus contemporâne-
os com a sua personalidade, bela inteligência, realça-
da pela cultura, pela sua palavra fácil. Na Ordem 
Maçônica iniciado em 1821 na Loja "Comércio e 
Artes", cujos membros pretendiam a constitucionali-
zação e a independência.

A respeito de Cônego Januário da Cunha Barbosa, 
escreveu o biógrafo, historiador, ensaísta, romancista 
e professor, Afonso d'E Taunay: "Afiliado a um grupo 
a que pertenciam como figuras de maior destaque, 
Gonçalves Ledo, Frei Sampaio, J.J. da Rocha, Luis 
Pereira da Nóbrega, passou a pertencer à Maçonaria, 
onde ativamente trabalhou pela liberdade brasileira. 
Bela inteligência realçada pela cultura, homem de 
palavra fácil, pena vigorosa e vivaz. Era das persona-
lidades de maior relevo no meio fluminense, quando 
começaram os acontecimentos do constitucionalis-
mo.

Redigiu juntamente com Gonçalves Ledo o "Re-
vérbero Constitucional Fluminense", jornal político, 
vibrante, arauto da independência nacional que desde 
o primeiro número, em 15 de dezembro de 1821, anga-
riou merecido e elevado prestígio, mantendo incan-
descente o patriotismo brasileiro.

Companheiro de Ledo, teve a honestidade para 
reconhecer o amigo como o verdadeiro construtor de 

nossa Independência. A essa dupla deve-se a procla-
mação ao Imperador forçando-o ao "Fico", em 9 de 
janeiro de 1822.

Na fundação do Grande Oriente Brasiliense, foi 
eleito para exercer as funções de Grande Orador e no 
desmembramento da Loja "Comércio e Artes" n° 001 
do Grande Oriente do Brasil, foi sorteado para fazer 
parte da Loja "Comercio e Artes na Idade de Ouro". 
Dela foi Venerável Mestre em dois mandatos, reer-
guendo-a em 1830. É autor do primeiro hino maçôni-
co de que se tem notícia, publicado no boletim do 
GOB de 1965. Em estrofes assim é cantado: "Quem te 
segue os passos firma no caminho da virtude. A velhi-
ce e a juventude devem teu clarão prezar. Neste novo 
templo unidos em santa fraternidade, honramos a 
divindade por um culto singular".

A sua fidelidade à Maçonaria, foi exemplar e moti-
vo de orgulho para a instituição que o teve e o tem 
como um de seus membros mais dedicados e destaca-
dos.

Depois da Independência foi perseguido, preso e 
deportado para Havre na França. Com a queda dos 
Andradas, retomou ao Brasil, sendo recebido por D. 
Pedro com inequívocas demonstrações de apreço e 
nomeado Cônego da Capela Imperial. Foi escolhido 
para redator do Diário do Governo. Tomou parte ativa 
nos debates políticos da imprensa onde eram plasma-
dos os caminhos da Pátria nascente. Um dos pontos 
marcantes de sua vida intelectual, com extensão até os 
dias de hoje, foi a fundação do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro no ano de 1839, do qual foi 
secretário perpétuo, fundando a Revista do Instituto, 
que publicou até o sétimo volume, ao mesmo tempo 
que mantinha correspondência com os cultores da 
história e da geografia pátrias.

Foi escritor político de renome, poeta, autor de 

sermões, discursos, comédias e outras produções lite-
rárias. Em 1824, eleito deputado estadual pelas pro-
víncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, optando 
pela representação da província do Rio. Diretor do 
Diário Fluminense e diretor da Tipografia Nacional, 
quando tornando-se suspeito pelos liberais, foi demi-
tido. No ano posterior é reintegrado. Redigiu a resolu-
ção dos signatários da constituição do Grande Oriente 
Brasileiro. Em 1837 abandonou a vida pública. Em 
1844 nomeado diretor da Biblioteca Nacional, função 
que exerceu até sua morte.

Deixou entre outras obras "Os Garimpeiros", "Rus-
ga da Praia Grande", "Poema Nictheroy", além de 
numerosas poesias satíricas e estudos biográficos. Em 
1848, com a presença do imperador, o Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro inaugurou o seu busto, 
onde está na sala das sessões.

Tenho orgulho de também pertencer à Loja "Co-
mércio e Artes" 001, Primaz do Grande Oriente do 
Brasil, quando 65 maçons de Goiás me conduziram ao 
Rio de Janeiro em 26 setembro de 2011, para receber o 
título de membro honorário desta histórica Loja, que 
completa no dia 15 de novembro próximo, 200 anos 
de fundação. Viagem organizada, planejada e mobili-
zada pelo irmão Francisco de Assis Azeredo Oliveira, 
na intimidade "Chico", de quem não me esqueço em 
minhas orações.

Finalizo este artigo com a frase do Cônego Januá-
rio da Cunha Barbosa: "Filha da ciência e mãe da cari-
dade, fossem as sociedades como tu, ó Santa Maçona-
ria, os povos viveriam eternamente numa idade de 
ouro".

 
(*) Barbosa Nunes, Grão-Metre Geral Adjunto 

do Grande Oriente do Brasil

UM PADRE MAÇOM: CÔNEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA 
Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil
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A Holanda é um dos países mais liberais da Europa. 
Comportamentos considerados tabu em muitos 
países, como eutanásia, casamento gay, aborto e 

prostituição, são legalmente aceitos pelos holandeses. Em 
Amsterdã, turistas podem comprar pequenas quantidades 
de maconha em bares especiais, os coffee shops, e esco-
lher abertamente prostitutas expostas em vitrines, uma 
tradição da cidade. No passado, De Wallen, o bairro da 
Luz Vermelha, como é chamado nos guias turísticos, foi 
relativamente tranqüilo e apinhado de curiosos. Desde 
que a prostituição foi legalizada, sete anos atrás, tudo 
mudou. Os restaurantes elegantes e o comércio de luxo 
que havia nas proximidades foram substituídos por hotéis 
e bares baratos. A região do De Wallen afundou num tal 
processo de degradação e criminalidade que o governo 
municipal tomou a decisão de colocar um basta. Desde o 
início deste ano, as licenças de alguns dos bordéis mais 
famosos da cidade foram revogadas. Os coffee shops já 
não podem vender bebidas alcoólicas nem cogumelos 
alucinógenos, e uma lei que tramita no Parlamento preten-
de proibi-los de funcionar a menos de 200 metros das esco-
las. Ao custo de 25 milhões de euros, o governo municipal 
comprou os imóveis que abrigavam dezoito prostíbulos. 
Os prédios foram reformados e as vitrines agora acolhem 
galerias de arte, ateliês de design e lojas de artigos de luxo. 
A prefeitura está investindo na remodelação do bairro, 
para atrair turistas mais ricos e bem-comportados.

De Wallen é um centro de bordéis desde o século XVII, 
quando a Holanda era uma potência naval e Amsterdã 
importava cortesãs da França e da Bélgica. Nos últimos 
vinte anos, a gerência dos prostíbulos saiu das mãos de 
velhas cafetinas holandesas para as de obscuras figuras do 
Leste Europeu, envolvidas em lavagem de dinheiro e trá-
fico de mulheres. Boa parte dos problemas é conseqüên-
cia do excesso de liberalidade. O objetivo da legalização 
da prostituição foi dar maior segurança às mulheres. 
Como efeito colateral houve a explosão no número de 
bordéis e o aumento na demanda por prostitutas. Elas 
passaram a ser trazidas - nem sempre voluntariamente - 
das regiões mais pobres, como a África, a América Latina 
e o Leste Europeu. A tolerância em relação à maconha, 
iniciada nos anos 70, criou dois paradoxos. O primeiro 

decorre do fato de que os bares podem vender até 5 gramas 
de maconha por consumidor, mas o plantio e a importação 
da droga continuam proibidos. Ou seja, foi um incentivo 
ao narcotráfico."

O objetivo da descriminalização da maconha era dimi-
nuir o consumo de drogas pesadas. Supunham os holande-
ses que a compra aberta tornaria desnecessário recorrer ao 
traficante, que em geral acaba por oferecer outras drogas. 
Deu certo em parte. Apenas três em cada 1.000 holandeses 
fazem uso de drogas pesadas, menos da metade da média 
da Inglaterra, da Itália e da Dinamarca. O problema é que 
Amsterdã, com seus coffee shops, atrai "turistas da droga" 
dispostos a consumir de tudo, não apenas maconha. Isso 
fez proliferar o narcotráfico nas ruas do bairro boêmio. O 
preço da cocaína, da heroína e do ecstasy na capital holan-
desa está entre os mais baixos da Europa. "Hoje, a popula-
ção está descontente com essas medidas liberais, pois elas 
criaram uma expectativa ingênua de que a legalização 
manteria os grupos criminosos longe dessas atividades", 
disse a VEJA o criminologista holandês Dirk Korf, da 
Universidade de Amsterdã.

"A experiência holandesa não é a única na Europa. 
Zurique, na Suíça, também precisou dar marcha a ré na 
tolerância com as drogas e a prostituição. O bairro de 
Langstrasse, onde as autoridades toleravam bordéis e o 
uso aberto de drogas, tornara-se território sob controle do 
crime organizado. A prefeitura coibiu o uso público de 
drogas, impôs regras mais rígidas à prostituição e com-
prou os prédios dos prostíbulos, transformando-os em 
imóveis residenciais para estudantes. A reforma atraiu 
cinemas e bares da moda para o bairro. Em Copenhague, 
na Dinamarca, as autoridades fecharam o cerco ao Chris-
tiania, o bairro ocupado por uma comunidade alternativa 
desde 1971. A venda de maconha era feita em feiras ao ar 
livre e tolerada pelos moradores e autoridades, até que, em 
2003, a polícia passou a reprimir o tráfico de drogas no 
bairro. Em todas essas cidades, a tolerância em relação às 
drogas e ao crime organizado perdeu a aura de modernida-
de."

Fonte: Revista Veja Mudanças na vitrine: citado por 
Blog Psicopauta

HOLANDA RECONHECE: LEGALIZAR MACONHA FOI ERRO
Geral

Não queira tirar uma moral exclusiva ou um sentido 
único de “Cem Anos de Solidão”. Porque ele é plural e 
contém todos os sentidos e todas as morais. Seu estágio de 
conhecimento, seu estado de espírito, suas crenças e ideias 
dominantes é que vão dar o tom do que se perceber, do que 
se retirar. No microcosmo chamado Macondo é que a saga 
dos Buendía-Iguarán se destrinça. Uma sequência de José 
Arcádio e Aureliano se sucede em profusão, cobrindo um 
período sintomático de 100 anos. Penso até que a árvore 
genealógica dessa mítica família seja impossível de se 
montar, como requer uma obra representativa do realismo 
fantástico. Mas isso não tem a menor importância. Antes, é 
mais um charme dessa obra que é tão charmosa, por essas e 
outras.

Macondo, o cenário onde os fatos se dão, é um pequeno 
mundo, “um povoado de 20 casas de barro e taquaras, cons-
truídas à margem de um rio de águas diáfanas que se preci-
pitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes 
como ovos pré-históricos”. Por falar em ovo pré histórico, 
este romance é uma espécie de ovo da realidade que, com a 
força dos símbolos, dá conta de nos representar, não só o 
Caribe, não só a Colômbia, não só a América Latina, não só 
o presente momento, mas o mundo inteiro em todos os 
tempos com suas contradições, com suas dores, com seus 
desejos não realizados, por fim, com a monumental soli-
dão que pesa sobre os ombros dos Buendía-Iguarán. Que, 
aliás, pesa sobre os ombros de todo ser humano, na condi-
ção de mortal e órfão da própria esperança. Penso que 
mesmo que venhamos a sofrer modificações radicais em 
nossa estrutura física e mental, mesmo que alcancemos 
outros patamares de cognição, mesmo que venhamos habi-

tar outros planetas de outras galáxias, a solidão será ainda a 
nossa marca mais evidente, que nada pode apagar. Por isso 
“Cem Anos de Solidão” é para ser lido em toda parte e para 
sempre.

A musicalidade de “Cem Anos de Solidão” é extraordi-
nária, coisa de embalar o espírito, uma sinfonia majestosa 
feita de frases literárias. Aliás, a musicalidade é tão saboro-
sa que se o texto fosse escrito na língua estranha dos possu-
ídos febris, de forma que o leitor não conseguisse entender 
uma única palavra, ainda assim valeria a pena ler, só pela 
sonoridade. E essa sonoridade não aparece só de vez em 
quando, em momentos mais caprichados, não. Qualquer 
lugar que você abrir o livro ali vai estar presente um trecho 
da grande arranjo melódico. Veja a frase de abertura: “Mui-
tos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coro-
nel Aurélio Buendía havia de recordar aquela tarde remota 
em que o pai o levou para conhecer o gelo”.

Mas esqueça a sonoridade por um instante. Olhe só o 
paradoxal da vida encerrada nessa primeira frase. Não há 
uma situação mais dramática do que se achar postado 
como alvo diante de um pelotão de fuzilamento. E não há 

uma ternura maior do que o pai levar o filho para conhecer 
algo extra, mas ordinário, algo extraordinário, como o gelo 
num mundo tropical, sem geladeiras. Além da musicalida-
de divinal, a frase encerra drama e ternura, numa fórmula 
dolorida, intensa, mas sem lamentação.

Aliás, “Cem Anos de Solidão” teria tudo para ser um 
romance triste e lamentoso, pois fala da miséria da condi-
ção humana da forma mais visceral. Mas não sendo piegas 
nem gaiato o autor nos conta uma história no fio da nava-
lha, em que a graça levita sobre a dor, o que outra coisa não 
é senão a própria essência da vida, em sua forma mais des-
tilada e pura, em suas composições de mistério.

Num momento em que a crítica do mundo inteiro aven-
tava a morte do romance nas encruzilhadas do Nouveau 
Roman, Gabriel García Márquez, feito um mágico de fato 
e cartola, chegou abrindo um novo e amplo horizonte ao 
gênero literário. Gênero este consagrado por outro autor de 
língua hispânica: Miguel de Cervantes, com o seu impagá-
vel “Dom Quixote”.

Fonte: Revista Bula

CEM ANOS DE SOLIDÃO, UM LIVRO PARA SE LER ETERNAMENTE
Edival Lourenço

Escritor
Goiânia-GO
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 Ir.'. Paulo Roberto Marinho

Circulam em Lojas Maçônicas dezenas de trabalhos 
sobre as chamadas “egrégoras”. Na internet, repleta 
de cultura e, também, com muito lixo, talvez, 

milhares de mensagens sobre egrégoras. Em meus tempos 
de Aprendiz e de Companheiro Maçom citei várias vezes 
as “egrégoras” em meus “Trabalhos de Arquitetura” aque-
la forma de energia maravilhosa de que todos falavam e 
enalteciam os seus efeitos sobrenaturais.

Chegando ao Mestrado Maçônico decidi não somente 
mencionar as egrégoras como uma Graça, uma dádiva do 
Grande Arquiteto, mais sim, também, de apresentar um 
trabalho completo aos meus Irmãos, fundamentado em 
pesquisas e opiniões coletadas em obras de escritores e 
pesquisadores maçônicos fidedignos. As fontes das pes-
quisas, se aqui relacionadas, preencheriam uma página 
inteira. Para minha grande surpresa, não encontrei absolu-
tamente nada que explicasse as tais das egrégoras. Não 
satisfeito direcionei minhas investigações para Livros 
Sagrados: a Bíblia Sagrada em suas versões Presbiteriana, 
Pentencostal, Católica Pastoral; o Bhagavad-Gita e Alco-
rão em suas versões em português… Nada,… Nada, … 
Nada. Daquele dia em diante calei-me em respeito à crença 
de meus Irmãos devotos e defensores da existência das 
chamadas “egrégoras”.

Hoje, os absurdos que vejo aumentar a cada dia que 
passa, com Maçons em tentativas de transformar a Maço-
naria em uma Instituição ocultista, enxertando na ritualísti-
ca práticas supersticiosas, fazem-me, em defesa da Ordem 
e da razão, um crítico obstinado que não transige com 
superstições e não entrega seu destino, sua vontade e sua fé 
a inventados fantasmas; crenças em entidades que são 
rejeitadas, inclusive, pelas nossas tradicionais e respeita-
das Instituições Cristãs.

Quando surgem discussões sobre as tais egrégoras, 
sempre me pergunto: vale a pena “entrar na briga” decla-
rando textualmente que as chamadas egrégoras é uma 
invenção criada por fantasistas e que nada tem a ver com a 
Maçonaria? … Assim o digo.

Alguns defensores das egrégoras querem a sua presen-
ça em todas as Sociedades Místicas independentemente de 
seus dogmas, suas doutrinas e suas fés. E, diga-se de passa-

gem, é claro, na Maçonaria. O vocábulo egrégora não cons-
ta em nenhum dicionário vernacular. Como qualquer pala-
vra a imaginação de cada um pode pela morfologia cons-
truir sua etimologia a seu bel prazer, sem precisar provar 
nada – o papel, ou a net, aceita tudo. Por exemplo, podemos 
dizer que egrégora vem de Grego, de Igreja, de gregário, de 
egrégio, de egresso, de graal, de egolatria e por aí vai. Egré-
gora, além de não constar e nenhum dicionário idiomático 
não consta, também, em nenhum Ritual de instituição mís-
tica séria, como a Cristã, a Judaica, a Islâmica, a Budista, a 
Hindu e outras não menos respeitáveis.

Podemos constatar que o conceito geral que fazem os 
defensores das chamadas egrégoras é de uma entidade 
engendrada e plasmada pela força da mente de seus devo-
tos e que adquire individualidade, vontade própria e, boa 
ou má, interfere na vida e no destino das pessoas.

Avaliem, os respeitáveis Irmãos a questão: consta nos 
Rituais da Maçonaria, Simbólica ou Filosófica (Altos Gra-
us), de qualquer Potência, de qualquer país ou idioma algo 
sobre as egrégoras? Alguma vez participastes de sessões 
maçônicas voltadas para práticas, técnicas e articulações 
místicas na intenção de desenvolver ou alimentar as cha-
madas egrégoras? Se isso não ocorreu, como podem ser 
devotos de algo que sequer sabem o que é? A conclusão 
salta aos olhos: pretendem, os defensores das egrégoras, 
que foi ALHEIO A SUA VONTADE. Como podem então, 
permitirem e crerem que a energia que emana de vossos 
corpos vá alimentar uma suposta entidade que não se sabe 
como atua, onde atua e quais os resultados de sua atuação? 
Queres crer em algo só porque te disseram que deves crer? 
Isso é o que se designa como Auto-engano – a crença em 
algo obviamente falso, que só se explica pela interferência 
de elementos superficiais ou subjetivos como o desejo, a 
paixão e o temor. O auto-engano é a mente do homem ludi-
briando a si mesma.

Muitos Maçons, Construtores Sociais que são e prati-
cantes da Arte Real, já descobriram a verdade, mas, com-
preensivelmente se omitem, sabem que se manifestarem 
suas opiniões a desafeição com certeza se apresentará por 
aqueles, que embora bons Maçons, bons amigos e bons 
Irmãos, elegeram as chamadas egrégoras em dogma maçô-
nico, esquecendo-se que em Maçonaria só existe uma invo-
cação e esta e feita ao GRANDE ARQUITETO DO 

UNIVERSO QUE É DEUS. Invocar forças sobrenaturais 
em Loja Aberta é heresia maçônica.

Apesar de tudo, a fé de nossos Irmãos deve ser respeita-
da, assim promove a Maçonaria. Quem quiser crer e prati-
car as egrégoras, magias e “mancias” faça-o. A Maçonaria 
diz: “Cultiva a tua religião ininterruptamente, segue as 
inspirações de tua consciência; a Maçonaria não é uma 
religião, não professa um culto; quer a instrução leiga; sua 
doutrina se condensa toda nesta máxima – Ama o teu próxi-
mo” Todavia, devemos lembrar que o Templo maçônico 
não é local para invocações ou práticas estranhas a Maço-
naria. Existem na doutrina maçônica elementos de algu-
mas ciências ocultas, mas apenas como referências; como 
suporte indicativo para algum ensinamento moral ou soci-
al. Na Maçonaria estuda-se arte e ciência, e, dentre outras, 
fazem parte a Astrologia, a Numerologia e a Magia. Isto, 
porque “A Maçonaria não impõe nenhum limite à livre 
investigação da verdade”.

Todavia, devemos considerar que entre o estudo e a 
prática existem grandes distâncias doutrinárias. A Maço-
naria não é uma escola ocultista, embora, muitos Maçons 
se esforcem para em tal transformá-la, pois, é mais fácil 
demonstrarem suas mestrias por conceitos sobrenaturais 
que não precisam ser explicados, a ter que estudar ler, pes-
quisar; fundamentar suas interpretações na verdade histó-
rica, na razão, na racionalidade.

Não me queiram mal por pensar diferente. Não sigo 
uma linha religiosa rígida, mas sou religioso. Um dia ajoe-
lhado em um Templo Maçônico alguém me perguntou 
“Senhor, nos extremos lances de vossa vida, em que depo-
sitais confiança? – respondi – EM DEUS”. E, não nas egré-
goras.

Creio no Grande Arquiteto do Universo que é Deus; 
creio na sinergia vitalizadora que promove a fraternidade 
na Maçonaria e contempla nosso ser com a afetividade das 
virtudes maçônicas no abraço, no beijo e no sincero olhar 
amigo. Em fim, pelo meu lado religioso não permitirei que 
forças desconhecidas utilizem minha inteligência para 
supostamente criar entidades com vontade própria e com 
pretensos supremos poderes.

Os Ritos Maçônicos não são ocultistas e os Obreiros 
das Oficinas Maçônicas não são dependentes de forças 
ocultas, sejam elas originadas de respeitáveis instituições 
místicas ou das chamadas egrégoras sustentadas com a 
força motivadora da superstição. A egrégora é uma falsa 
entidade psíquica, um falso culto, um falso ídolo criado 
pela devoção errada do desconhecido, um falso censo de 
controle sobre nossos temores.

Muitas vezes confiamos em superstições para nos sen-
tirmos mais seguros, isto, é contrário a razão e as idéias que 
devemos fazer de Deus. Não devemos entregar nossas 
vidas à supostas forças que desconhecemos, e as vãs pro-
messas de felicidade e proteção, pois, isto é um desprezo à 
lógica e a razão, base do conhecimento natural ensinado 
em nossos Rituais. Como Maçons – Construtores Sociais – 
devemos ser investigadores da verdade e não nos entregar-
mos as superstições.

A manutenção da lenda do terceiro grau é um Land-
mark, justamente pelo maior ensinamento que prodigaliza: 
nunca procurarmos evoluir por métodos fáceis, sem o tra-
balho incessante e a prática da virtude.

Fonte: https://bibliot3ca.wordpress.com/

Geral
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(*) Por Vitor Manuel Adrião

Wilmshurst, um dos fundadores da Maçona-
ria Especulativa no século XVIII, define-a 
da maneira seguinte: “É um sistema sacra-

mental que, como todo o sacramento, tem um aspecto 
externo e visível, consistindo no seu cerimonial, dou-
trinas e símbolos, e outro aspecto interno, mental e 
espiritual oculto sob as cerimónias, doutrinas e sím-
bolos, só acessível ao maçom que haja aprendido a 
usar a sua imaginação espiritual e seja capaz de apre-
ciar a realidade velada pelo símbolo externo”.

Il Frosini afirma que a original Maçonaria Operati-
va já existia em Veneza no séculos XV-XVI, tendo em 
1515 se transferido para Santo Apolinário graças à 
intervenção de Pietro Lombardo que adquiriu uma 
parcela do Campanile para construir a sua própria 
sede. Tal construção, na Rua do Campanile, apresenta 
ainda hoje na sua fachada o alto-relevo com os “Qua-
tro Santos Coroados” e a inscrição: “MDCLII 
SCOLA DI TAGLIAPIERA”.

Essa Escola de Pedreiros-Livres esteve activa em 
Veneza até 1686, data em que a Maçonaria foi interdi-
ta nesta cidade, e só após 1729, quando o Grão-Mestre 
da Loja de Londres visitou Veneza, hospedando-se 
numa casa na Madonna dell´Orto, é que a Maçonaria 
voltou a tomar força mas já sob a nova forma de Espe-

culativa. Então, é fundada por Marconis de Negre, 
filho de um oficial da armada francesa no Egito, a Soci-
edade dos Sábios da Luz, que foi o ponto de partida 
para a expansão da Maçonaria veneziana no século 
XVIII.

Os maçons venezianos quiseram inculcar reforma 
políticas na República de Veneza para que fosse um 
modelo social a seguir por todas as sociedades da 
Europa, e da cidade de Veneza quiseram-na fazer um 
modelo de perfeição moral e social, como se constata, 
por exemplo, no poema heroico do filósofo e maçom 
Giulio Strozzi, La Venetia Edificata. Para isso servi-
ram-se da literatura e das belas-artes para gerar refor-
mas profundas no tecido social e urbano veneziano.

Ao contrário desse pensamento iluminista, deu-se 
o anacronismo da Maçonaria utilizar-se da Carboná-
ria, espécie de seu “braço armado” com organização 
interna semelhante à maçónica que aparecera em Itá-
lia no início do século XIX pela mão dum tal general 
Pepe, a qual distinguiu-se sobretudo pelas suas acções 
armadas que espalharam o terror na República vene-
ziana e em toda a península itálica. Os carbonários 
reuniam-se secretamente em cabanas de carvoeiros, 
derivando daí o seu nome. Republicanos radicais, 
muitas vezes assassinos de reis e rainhas, aos carboná-
rios também se deve a invenção do esparguete à car-
bonara.

Por essa razão, durante a República de Veneza a 
Maçonaria foi sempre estreitamente vigiada pelas 
autoridades. Ainda assim, em 1778 existiam nela 
cinco Lojas maçónicas (duas em Veneza, uma em 
Bréscia, uma em Vicenza e uma em Pádua). Mas 
igualmente houve maçons que se distanciaram das 
agitações políticas do seu tempo e se dedicaram 
exclusivamente à prática da sua ideologia espiritualis-
ta, esta que também foi vigiada de perto pela Igreja 
que via na Maçonaria uma adversária em matéria de 
conhecimentos e tradição.

Segundo o Inventário de 7 de Maio de 1785, notici-
ado por Rossi Osmida em 1988, a primeira e principal 
Loja de Veneza chamava-se Fedeltà e fora fundada em 
1780. Estava instalada num palácio junto ao Rio 
Marin e caracterizava-se pelos seus estudos de Alqui-
mia e Hermetismo e a prática do Rito Escocês Retifi-
cado; depois adoptou o Rito de Misraim, fundado em 
Veneza em 1788 por Cagliostro. Fundaram esta Loja 
Domenico Gasperoni e o veneziano Michele Sessa, 
apelidado Ecques Michael a Leone, ou seja, “Michele 
veneziano”, que passou a Venerável ou dirigente 
supremo dessa Loja após ter obtido autorização da 
Grande Loja de Verona, em 1778.

A Loja Fedeltà possivelmente esteve ativa até 
perto do final do século XIX. Sabe-se que por ela pas-
saram nomes distintos da Maçonaria, como Giuliano 
de Lorenzo, Francesco Milizia e o seu discípulo Tom-
maso Temanza (1705-1789), arquiteto da igreja de 
Santa Maria Madalena nesta cidade de Veneza.

A filiação maçónica de Tommaso Temanza ficou 
claramente marcada nessa igreja da Madalena, em 
vários símbolos que aí se podem ver, sendo de realçar 
que Maria Madalena, para os primitivos monge-
construtores cristãos, era simbólica da Arte Operativa 
por ter sido ela, segundo os Evangelhos, quem primei-
ro viu o Senhor ressuscitado e deu início à difusão da 
sua Palavra de edificação da Igreja Universal. A tradi-
ção simbólica associa ainda o nome de Madalena à 
deusa Lusina celta, também ela Orago dos construto-
res-livres, e à fabulosa Melusina, cuja lenda nobiliár-
quica dá-a como origem dos Lusignan, sendo ao 
mesmo tempo figuração da Iniciação Secreta, isto é, 
detentora dos conhecimentos esotéricos vedados à 
Humanidade comum.

(*) Vítor Manuel Adrião, renomado escritor esotérico 
português, é consultor de investigação filosófica e histó-
rica, formado em História e Filosofia pela Faculdade de 
Letras de Lisboa, tendo feito especialização na área medi-
eval pela Universidade de Coimbra. Presidente-
Fundador da Comunidade Teúrgica Portuguesa e Direc-
tor da Revista de Estudos Teúrgicos Pax, Adrião é pro-
fundo conhecedor da História Medieval do Sagrado, 
sendo conferencista de diversos temas relacionados ao 
esoterismo, às religiões oficiais, aos mitos e tradições 
portuguesas, às Ordens de Kurat (em Sintra) e do Santo 
Graal, das quais também faz parte.

Fonte: Lusophia - https://lusophia.wordpress.com/

Geral

Palácio Maçônico junto ao Rio Marin, Veneza

http://www.posthaus.com.br/moda/levi-s/moda-masculina.html?ctg=2_0_0_132&mkt=PH4175
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Dores nos joelhos, na coluna e limitações de movi-
mentos. Com o passar dos anos, esses são alguns 
dos sintomas causados pelo desgaste das articula-

ções. Embora o predomínio seja em pessoas com mais de 
60 anos, crianças, jovens, atletas e adultos não estão livres 
de desenvolvê-las. "Entre as mais comuns na população, 
estão a artrite reumatoide e a artrose", diz o dr. Reynaldo 
Jesus-Garcia, ortopedista e médico coordenador do Pro-
grama Integrado de Ortopedia e Reumatologia do Hospital 
Israelita Albert Einstein (HIAE).

Apesar do nome parecido, artrite e artrose são doenças 
diferentes.

A artrite é uma inflamação da articulação que destrói a 
cartilagem. Dessa forma, o atrito das extremidades dos 
ossos aumenta e gera irritação no local. A mais comum 
entre as artrites é a reumatoide. Esse quadro ainda tem 
causa desconhecida, entretanto é a mais grave das inflama-
ções. "É uma doença autoimune, devido a uma reação de 
anticorpo do próprio organismo contra a cartilagem, que 
acaba desencadeando uma resposta inflamatória", explica 
o dr. Reynaldo.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a artrite reumatoide ocorre com frequência duas 
vezes e meia maior em mulheres do que em homens. Os 
sintomas são rigidez, inchaço e vermelhidão nas mãos, 
limitação de movimentos e dor intensa. Ao longo dos anos, 
as articulações vão apresentando deformidades que limi-

tam intensamente o movimento das articulações.
A artrose é uma doença degenerativa, ou seja, um des-

gaste natural das articulações. As principais causas são 
sedentarismo, má postura, traumas frequentes – ocasiona-
dos por pancadas e lesões -, além do excesso de peso. 

Dores que aparecem com o movimento ou em repouso, 
mais comuns pela manhã, são os principais sintomas. A 
boa notícia é que a artrose pode ser prevenida.

Cuide de seus movimentos
A melhor maneira de evitar essas doenças é controlar o 

peso, fortalecer a musculatura e adotar hábitos alimentares 
saudáveis, pois o envelhecimento do organismo torna-se 
mais lento. Mas quando esses problemas aparecem, é ine-
vitável realizar um tratamento à base de medicamentos 
para amenizar a dor e preservar a função da articulação 
acometida, além das alternativas para estimular a regene-
ração da cartilagem.

Em casos mais graves, pode ser feita uma cirurgia, rea-
lizada nos ossos e não na própria articulação, para corrigir 
a postura e mudar a posição do eixo do osso que está limi-
tando o movimento da pessoa. Há ainda a alternativa de 
cirurgia para retirar os tecidos que estão inflamados, por 
meio da artroscopia. Caso a doença progrida, pode ser feito 
um implante de cartilagem, em que fragmentos de cartila-
gem saudáveis são retirados para serem colocados em loca-
is desgastados. Nos casos avançados, pode ser necessária a 
ressecção da cartilagem da articulação e a substituição por 
uma prótese metálica no lugar da cartilagem destruída.

Fonte: http://www.einstein.br/ 

DOENÇAS QUE CHEGAM COM A IDADE
Saúde

A dor geralmente aparece nos ombros e braços, 
depois se espalha pelo corpo todo, chegando aos ossos, 
tendões, músculos e articulações. Pode se arrastar por 
dias, meses e até anos. Junto a esses sintomas pode vir 
um cansaço inexplicável, o sono que não relaxa.

Também há quem reclame de dificuldade de con-
centração, depressão, sensação de formigamento em 
braços e pernas, dores de cabeça e até de cólicas intes-
tinais. Para se livrar do problema, o paciente costuma 
passar por vários especialistas, antes do diagnóstico de 
fibromialgia.

Essa demora em se chegar à conclusão de que as 
dores apontam para fibromialgia reside no fato de não 
haver nenhum exame laboratorial ou radiológico que 
comprove o diagnóstico, que é exclusivamente clínico 
e requer histórico e exame físico detalhados. Dessa 
forma, consultas médicas rápidas e baseadas em lau-
dos de exames não trazem resultados, o que faz pacien-
tes passarem por diversos médicos, realizarem uma 
série de exames sem chegarem a nenhum diagnóstico.

Entre os pacientes com o problema, 90% são 
mulheres. A causa é atribuída ao desequilíbrio de neu-
rotransmissores responsáveis por inibir ou gerar a dor, 
como a serotonina. Há uma substância diretamente 
relacionada aos mecanismos da fibromialgia: é a subs-
tância P, do inglês Pain – que significa dor. “O excesso 
da substância P no organismo resulta em maior percep-
ção da dor”, explica Evelin Goldenberg, reumatologis-
ta do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) e auto-
ra do livro O Coração Sente, O Corpo Dói (Editora 
Atheneu).

Pesquisas mostram três vezes mais substância P no 
organismo dos portadores da síndrome, além da queda 
na produção de serotonina. “Há um excesso de agentes 
que enviam informações dolorosas, somado à redução 
nos níveis dos que suprimem a dor”, completa a reu-
matologista.

Gatilhos da dor
Acredita-se que há pessoas com predisposição gené-

tica para a fibromialgia, mas só manifestam a crise 
frente a desencadeantes. Os principais são: trauma 
físico ou emocional, doenças infecciosas (como gripe 
e hepatite C), perdas prolongadas de sono, grandes 
modificações hormonais e mudanças climáticas. Em 
seu livro, dra. Evelin afirma que há estudos sugerindo 
que 60% dos portadores de fibromialgia têm familia-
res com a doença, ou ainda doenças relacionadas à 
serotonina.

O diagnóstico do problema é complexo. Exames 
radiológicos ou laboratoriais não revelam a síndrome, 
que tem seu diagnóstico exclusivamente clínico, por 
meio de história e exame físico detalhados e a palpa-
ção de 'tender points', ou pontos de tensão. Ao todo são 
18 e o critério do Colégio Americano de Reumatologia 
para o diagnóstico é a presença de dor generalizada 
pelo corpo por pelo menos 3 meses e a presença de 11 
em 18 tender points.

Tratamento e prevenção
Não há vacinas ou outros métodos que possam pre-

venir o surgimento da doença. O que se pode fazer é 
adotar atitudes simples que tornem as circunstâncias 
menos favoráveis à fibromialgia, o que não garante 
estar fora de perigo.

O importante para quem tem a síndrome é manter a 
qualidade de vida, uma vez que até o momento não há 
cura. Muitos dos sintomas podem ser amenizados con-
tando com a ajuda de medicamentos e terapias como a 
acupuntura, sessões de relaxamento e massagem.

· Dieta: há expectativa com relação às fontes de 
triptofano, o aminoácido precursor da seroto-
nina, que ajuda a inibir a dor. Esse aminoácido 
apresenta-se em quantidade insuficiente no 
organismo dos portadores da síndrome. O trip-
tofano pode ser encontrado na banana, milho, 
arroz integral, legumes, leite e mel. Entretanto 
a dra. Evelin adverte: “Ainda não está compro-
vada a importância de dieta nesses pacientes”.

· Exercícios físicos: músculos sem treinamento 
são mais vulneráveis a lesões e, por conse-
quência, a desencadear traumas capazes de 
impulsionar o desenvolvimento da fibromial-

gia. A recomendação é a realização de exercí-
cios físicos de caráter lento e progressivo, indi-
vidualizados e sob a orientação de profissional 
especializado.

· Estresse: procure afastar-se das fontes de 
estresse e desenvolver melhores formas de 
administrá-lo como técnicas de respiração, 
yoga, meditação e acupuntura. As pessoas 
estressadas sofrem mais com a dor, insônia e 
irritabilidade, fatores que podem desencadear 
a fibromialgia.

· Sono: perder várias noites de sono pode se 
tornar fonte de fadiga e dor. O mais indicado é 
estabelecer um horário para dormir e evitar 
bebidas que contenham álcool e cafeína e a 
prática de exercícios físicos exaustivos à noite.

· Antecedentes familiares: quem tem familia-
res com fibromialgia deve manter dieta balan-
ceada, praticar exercícios e ter boas noites de 
sono. Se a dor aparecer, esqueça os analgésicos 
e procure um especialista no assunto. O trata-
mento precoce pode evitar a dor crônica.

http://www.hcancerbarretos.com.br/doacoes/sistema-de-doacao/
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U
m prosaico espirro carrega 40 mil gotículas de secreção, 
numa velocidade que pode atingir 300 km/hora. Depen-
dendo da inclinação do jato em relação ao solo, o spray 

percorre mais de 10 metros.
Se você estiver resfriado, cada gotícula conterá 200 milhões 

de unidades do vírus. Se um nariz incauto for alcançado na traje-
tória de uma delas, os vírus penetrarão e se multiplicarão no 
interior das células das mucosas nasais, liberando trilhões de 
cópias de si mesmo que infectarão em cadeia as células das vizi-
nhança.

Se você fosse um dos vírus do resfriado, seria capaz de 
engendrar estratégia de sobrevivência mais inteligente?

Essa estratégia não é a única que os vírus encontraram para 
sobreviver no corpo humano.

Na fase aguda, o herpes simples provoca pequenas bolhas 
nos lábios, nos genitais ou na pele. Assim que o sistema imunoló-
gico consegue contê-lo, as lesões cicatrizam, mas o vírus persiste 
para sempre, refugiado no interior de estruturas existentes nos 
nervos periféricos, à espreita de condições propícias para contra-
atacar.

O mesmo acontece com o vírus da varicela (catapora), adqui-
rido na infância, que sobrevive no organismo durante décadas 
para emergir sob a forma de herpes zoster ao setenta anos de 
idade.

Há, ainda, aqueles que permanecem à espera de uma debili-

dade do sistema imunológico para se manifestar. É o caso do 
vírus causador do sarcoma de Kaposi em pessoas com Aids e 
daqueles associados a diversos tipos de câncer (HPV, EBV e 
outros).

Quando um vírus invade o organismo humano, terá três desti-
nos:

1) Provocará uma infecção tão grave que levará o hospedeiro 
à morte. Matar a galinha dos ovos de ouro não é boa ideia: gente 
morta não anda por aí espalhando vírus. É o caso do Ebola ou do 
vírus da gripe espanhola.

2) O organismo dispara uma resposta imunológica de alta 
eficácia, que consegue eliminá-lo definitivamente. É o que ocor-
re com os vírus do resfriado comum, da gripe ou da hepatite A.

3) O vírus e o hospedeiro entram em convivência pacífica por 
longos períodos, num processo de simbiose. Em certas condi-
ções, o DNA viral pode ser incorporado aos genes carregados 
pelos espermatozoides e óvulos, para ser transmitido às novas 
gerações.

Se considerarmos que o sentido da vida é o eterno crescei e 
multiplicai-vos, os vírus são imbatíveis.

Incapazes de reproduzir-se por conta própria por lhes faltar 
organelas especializadas, conseguem apropriar-se da maquina-
ria responsável pela divisão celular de qualquer ser vivo para 
fazer cópias piratas de seu material genético.

Conseguem infectar bactérias, fungos, todas as plantas e 
animais. Para ter uma ideia da ubiquidade, em um litro de água 
do mar existem cerca de 10 bilhões de bactérias e 100 bilhões de 
vírus.

A multiplicação rápida e o mecanismo que os vírus utilizam 
para incorporar seus genes aos das células infectadas modificam 
o genoma celular, ao mesmo tempo em que o genoma viral sofre 
mutações que vão ser submetidas à seleção natural –mecanismo 
que elimina as formas de vida menos aptas. Esse processo é 
conhecido como coevolução.

Quando os vírus desenvolvem mutações favoráveis à sobre-

vivência do hospedeiro, eles se encarregam de disseminá-las 
para outros membros da mesma espécie. É o que acontece quan-
do uma cepa de bactérias adquire resistência à penicilina: em 
pouco tempo essa habilidade será transmitida às demais da espé-
cie.

Vivem no corpo humano trilhões de vírus. Nosso organismo 
contém mais vírus do que bactérias e mais bactérias do que célu-
las. Eles podem ser encontrados na pele, intestinos, pulmões, 
boca e até na corrente sanguínea. Seus genes estão presentes não 
apenas em nossas células, mas no interior das bactérias que con-
vivem em simbiose conosco.

Mal invadiram um organismo, eles se multiplicam na maior 
velocidade que o ambiente lhes permite. Antes que as defesas 
imunológicas consigam destruí-los, já pensam em ir atrás de 
outro hospedeiro. Nesse entra-e-sai sem fim, a composição do 
viroma dos seres vivos tem características personalizadas.

Cada um de nós, leitor, é um nicho ecológico único, formado 
por células humanas, bactérias e vírus que interagem em meca-
nismos de altíssima complexidade. 

Fonte: Folha de S Paulo

Dr. Drauzio Varella
Médico

São Paulo - SP

Saúde

É provável que você que lê agora este texto não seja um usuá-
rio habitual do SUS. Eu também não sou. Assim como mais de 50 
milhões de brasileiros, tenho um plano de saúde.

Mas já utilizei o SUS várias vezes. Em dois acidentes de 
trânsito em que fui vítima, os socorristas do Samu me levaram a 
hospitais públicos de referência. O primeiro, o Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto, e o segundo, o Hospital Municipal 
São José, em Joinville (SC). Ainda bem. Sabia que nesses locais 
estavam os profissionais mais habilitados para atender traumas 
porque o fazem com muita frequência.

Nas duas ocasiões, fiquei um tempo em macas no corredor, 
aguardando atendimento. Em uma delas, sofri um corte profun-
do na cabeça e havia suspeita de traumatismo craniano (passou 
perto, houve uma fissura). Estava ensaguentada, a cabeça lateja-
va, mas aguardei pacientemente a minha vez porque era evidente 
que havia ali gente em estado muito mais grave do que o meu. 
Acompanhei a tentativa de os médicos reanimarem um senhor de 
meia-idade. Um, dois, três, quatro, cinco choques com desfibri-

lador e nada. Ele morreu ali, do meu lado.
Na segunda vez, no hospital em Joinville, fiquei na maca 

encostada ao caminhoneiro que, após de dormir no volante, 
jogou meu carro contra o guard rail. Perda total do veículo e 
quase da minha vida. Fui socorrida desmaiada, mas, felizmente, 
depois do período protocolar de observação, saí sem sequelas.

Todas as vacinas que já tomei foram no sistema público de 
saúde. Meus pais têm plano de saúde, mas buscam parte das 
medicações de uso contínuo no Farmácia Popular. Tenho tios, 
primos e conhecidos usuários frequentes do SUS, que fizeram, 
inclusive, transplantes.

Por essas e outras razões sou fã do sistema. Mas não fecho os 
olhos para os inúmeros problemas que ele tem. Como já escreveu 
o médico generalista espanhol Juan Gérvas, "no Brasil existe 
apenas a lei e o desejo de oferecer um sistema público, único e 
universal."

Ele tem toda razão. Hoje, 56% do custo da saúde recai sobre 
as famílias brasileiras. O gasto público em saúde recuou para 
44% do total. Na Inglaterra e Suécia, por exemplo, que têm siste-
mas de saúde públicos e universais, o percentual é quase o dobro 
–84% e 81%, respectivamente.

Não bastasse o subfinanciamento, tem muito dinheiro des-
perdiçado por má gestão, ineficiência e corrupção. A coisa está 
errada em todos os níveis. Do faz-de-conta da carga horária dos 
médicos nas unidades públicas de saúde às fraudes milionárias, 
como as que envolveram a máfia das órteses e próteses. O SUS 
necessita de mais dinheiro, não resta a menor dúvida, mas fechar 

o ralo do desperdício precisa, necessariamente, caminhar ao lado 
da discussão por mais verbas.

Ao mesmo tempo, estamos assistindo ao fortalecimento de 
setores privados de saúde. E a Agenda Brasil, apresentada no 
último dia 11 aos ministros da área econômica, deu provas evi-
dentes disso, quando uma das propostas sugeria a possibilidade 
de cobrança diferenciada de procedimentos do SUS por faixa de 
renda. Isso só não foi pra frente porque houve uma grande reação 
dos setores organizados do SUS.

A grande questão, contudo, permanece: de onde sairá o 
dinheiro para colocar em prática o SUS que só existe no papel? 
Em recente evento da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva), o ministro da Saúde, Artur Chioro, fez algumas provo-
cações sobre isso. "Esse financiamento virá do imposto das gran-
des fortunas ou da taxação das heranças? Vamos mexer na cha-
mada taxação do pecado (fumo, álcool, jogo de azar etc)? Vamos 
direcionar recursos Dpvat [Danos Pessoais causados por Veícu-
los Automotores de Via Terrestre), que hoje ficam nas mãos das 
seguradoras e não vão para o usuário?"

É hora de quem ainda acredita em valores coletivos de solida-
riedade e igualdade (princípios que norteiam o SUS) participar 
desse debate. Eu quero um SUS melhor, um SUS que me dê a 
segurança de um cuidado adequado, no tempo certo. Eu e você já 
pagamos impostos suficientes e temos que brigar por isso. Não 
acho que seja sonhar demais. É simplesmente deixar de trouxa. 

Fonte: Folha de S, Paulo

QUERER UM SUS MELHOR NÃO É SONHO, É DEIXAR DE SER TROUXA

Claudia Collucci
Jornalista

São Paulo - SP

http://www.posthaus.com.br/loja/fico.html?ljs=69_50&mkt=PH4175
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A Loja "União e Silêncio", Oriente do Distrito Federal, reali-
zou no dia 8 de Outubro, sessão magna pública para homenagear 
o Sapientíssimo irmão Hebert Ramthum com a Comenda da 
Ordem do Mérito de D. Pedro I  pelos 50 anos de sua efetiva 
atividade e pelos relevantes serviços prestados ao Grande Orien-
te do Brasil.

Os trabalhos desta homenagem foram comandados pelo 
Venerável Mestre Paulo Afonso Coelho  e contou com as honro-
sas presenças do Soberano Grão-Mestre Geral do Grande Orien-
te do Brasil, irmão Marcos José da Silva e do Eminente Grão-
Mestre do Distrito Federal, irmão Lucas Galdeano, além de 
diversas autoridades maçônicas.

Em sessão profundamente emocionante, com o templo lota-
do por maçons, cunhadas, sobrinhos, familiares e convidados, o 
Soberano Grão-Mestre Geral Marcos José da Silva, realizou a 
entrega da Comenda e ao mesmo tempo proferiu distinguidas 
palavras sobre a Maçonaria, ao GOB e particularmente à 
Comenda conquistada pelo Sapientíssimo irmão Ramthun.

Alguns diferenciados discursos e muitos aplausos cercados 
de excessiva emoção e alegria encerraram este raro evento onde 
também teve lugar um aprazível coquetel oferecido pela Admi-
nistração da Loja União e Silêncio à todos os participantes.

HOMENAGEM NA LOJA UNIÃO E SILÊNCIO

A ARLS Antônio Firmino Demuner, 2457 
Or.'. de Rio Bananal – ES, realizou Sessão 
Magna de Iniciação dos novos amados 

irmãos: Ângelo Lozer Júnior, Thiago Paganismo 
Garcia, Rodger Firme, Edivaldo Fabris e Clesio 
Silva 

A Sessão foi presidida pelo Venerável Mestre, 
Irmão Ary José Gava Jr, tendo como Primeiro Vigi-
lante Anderson Darci Silvistrini, Segundo Vigilan-
te Sávio Pinto Sanat'Ana, Orador Belmarques dos 
Santos Farias, Secretário Leonardo Domingues 
Costa, Tesoureiro Carlos José Azevedo, Chanceler 
Gilmar Rocha Ruy e Mestre de Cerimônias, Mar-
celo dos Anjos Bensabat. 

ARLS ANTÔNIO FIRMINO DEMUNER 2457, INICIA CINCO  NOVOS IRMÃOS
Geral

Foi nomeado e empossado pelo Soberano Grão-MestreGeral do 
Grande Oriente do Brasil, Irmão Marcos José da Silva, no cargo de 
Assessor Especial do Gabinete do Grão-Mestre Geral, o Irmão Hesli 
Negrão Fazzio Júnior. Estiveram presentes o Secretário Geral de 
Comunicação e Informática, irmão Edson Fernandes e o Secretário 
Geral de Administração e Patrimônio Ronaldo Fidalgo Junqueira.
Na oportunidade, o Soberano Grão-Mestre foi presenteado com qua-
tro peças de artesanato.

SOBERANO GRÃO-MESTRE
EMPOSSA NOVO ASSESSOR

http://www.omalhete.blogspot.com.br/
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Na tarde de 9 de outubro no belíssimo templo da 
Loja União e Liberdade, que tem como Vene-
rável Vestre o irmão Júlio César de Oliveira, 

aconteceu sessão histórica do Ilustre Conselho Fede-
ral, presidido pelo Sapientíssimo irmão Barbosa 
Nunes. Elogios, reconhecimentos e cumprimentos à 
comissão organizadora constituída pelos conselheiros 
federais da região Rogério Antônio Pereira, Iracildo 
Gonçalves do Nascimento e Sidnei Conceição Suda-
no, também pelo Deputado Federal José Humberto 
Fagionatto, que na solenidade representou o presiden-
te Múcio Bonifácio, da Soberana Assembleia Federal 
e o irmão Silval José Danielle.
Foram perfeitos e detalhados na organização da ses-
são, altamente prestigiada por 23 conselheiros federa-
is, Grão-Mestre Estadual, Benedito Marques Ballouk 
Filho, Grão-Mestre Estadual Adjunto e presidente do 
Conselho Estadual Kamel Aref Saab, deputado fede-
ral e Grão-Mestre Honorário Laelso Rodrigues, presi-
dente da Assembleia Estadual, Hermes Barbosa, sapi-
entíssimo irmão Pastore, Veneráveis Mestres, conse-
lheiros estaduais, deputados estaduais, irmão Fernan-
do Colaccioppo, Grande Secretário Adjunto de Comu-

nicação e Informática do GOB e cerca, na totalidade 
de mais de 100 irmãos. Pelas fotos aqui postadas, veri-
fica-se a organização e a mobilização para o evento. O 
Conselho Federal esteve presente com o Vice-
Presidente Raimundo Regner de Oliveira Filho e o 

Secretário Antônio José Rigueira e mais 21 conselhei-
ros.

http://www.gob.org.br/

SESSÃO HISTÓRICA DO CONSELHO FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO

Geral

O Soberano Grão-Mestre Geral, irmão Marcos 
José da Silva, trouxe aos estúdios da TVGOB o 
Procurador de Justiça Francisco Miguel Bastos 
que deu uma detalhada explicação sobre o projeto 
do Ministério Público intitulado "10 MEDIDAS 
CONTRA A CORRUPÇÃO".

O Grão Mestre Geral, Marcos José da Silva, 
passou aos dois procuradores o documento do 
Grande Oriente do Brasil, "Moção de Apoio", 
materializado nas propostas de iniciativa popular, 
apresentadas pelo Ministério Público Federal, que 
têm por escopo o aprimoramento da legislação 
brasileira, concernente ao combate à corrupção, 
consolidadas em 20 anteprojetos de lei.

Agora, a Maçonaria é chamada a apoiar e 
defender as medidas, conclamando o Congresso 
para que promova as alterações estruturais e 
sistêmicas necessárias para prevenir e reprimir a 
corrupção de modo adequado. Mesmo que algum 
parlamentar proponha as medidas, as assinaturas 
são importantes como manifestação de apoio à aprovação no Congresso. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária.

10 MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO

Clique na imagem acima para assistir o vídeo

http://tv.gob.org.br/share/4/2/412/635805291772526000
http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas
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As Lojas Maestro Vittorio Barbin 4196 e Ulysses Jorge 
Martinho 2135 reuniram Irmãos de seus quadros e convi-
dados da Região para assistirem, na noite do último dia 08 

de outubro, à palestra do nosso Irmão Protógenes Queiroz (Dele-
gado da Polícia Federal licenciado e ex-deputado Federal), no 
Templo da ARLS “Ulysses Jorge Martinho”, em Jundiaí.

Representando o Eminente Grão-Mestre Benedito Marques 
Ballouk Filho, esteve presente o Poderoso Irmão Sérgio Ayres da 
Silva Filho, Secretário Estadual Adjunto de Comunicação e 
Imprensa do GOSP, acompanhado pelo Assessor do Grão-
Mestrado Cícero Rocholli.

O Irmão Protógenes Queiroz discorreu sobre o tema “Pode-
res e Deveres de um Maçom na Construção de uma Sociedade 
mais Ética e Justa”. Falou sobre a notória e epidêmica propaga-
ção do germe da corrupção em nosso território nacional, afetan-
do os diversos Poderes e esferas públicas, contaminando e des-
truindo os basilares princípios morais da ética e civilidade, afe-
tando a todos, inclusive comprometendo as futuras gerações.

Destacou que a Maçonaria sempre foi o fórum ideal para a 
discussão da problemática da sociedade em que vivemos, como 
bem atestam as contribuições da Sublime Ordem à História Uni-
versal, motivando os Obreiros da Arte Real a retornarem com 
esta prática, em nossos tempos, a partir das reações de inconfor-
mismo dos Irmãos que participaram desta palestra.

A atuação de Protógenes em diversas operações da Polícia 
Federal (Operação Satiagraha, caso Corinthians/MSI, fraudes da 
arbitragem no futebol brasileiro em 2005), culminou com a pri-
são de diversas autoridades e empresários.

Na Operação Satiagraha, por exemplo, foi desvendado um 
dos maiores esquemas de desvio de recursos públicos, evasão de 
divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha do Brasil. 
A Operação resultou na prisão do banqueiro Daniel Dantas, do 
especulador Naji Nahas, do contrabandista Law Kin Chong, do 
ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta (1997-2000) e de outros 14 
acusados de corrupção.

Maçom regular da ARLS “Fernando Pessoa”, Oriente de São 
Paulo, Protógenes salientou que sempre pautou sua atuação 
funcional e parlamentar – foi Deputado Federal de 2011 a 2015 – 
nos Sublimes Princípios da Maçonaria.

Explanou aos presentes a necessidade da mobilização popu-
lar para a efetiva renovação das instituições democráticas, que 
garantam a plena manutenção do Estado de Direito.

Neste evento, as seguintes palavras do nosso Eminente Grão-
Mestre Benedito Marques Ballouk Filho ficaram latentes no 
ânimo e na memória de cada Irmão: “É chegada a hora de os 

Maçons deixarem a plateia para serem protagonistas no processo 
de evolução da sociedade.” Essa afirmação ecoou no inconfor-
mismo geral para com a demonstrada impunidade dos afortuna-
dos pela ilicitude, que afeta, esgarça e corrói a formação moral da 
sociedade brasileira.

Protógenes Pinheiro de Queiroz nasceu no dia 20 de maio de 
1959, em Salvador-BA e formou-se em Direito pela Faculdade 
Brasileira de Ciências Jurídicas (RJ), onde atuou pela União 
Nacional dos Estudantes (UNE). No Rio de Janeiro, prestou 

assessoria Jurídica para a Via Campesina, Sindicato dos Operári-
os Navais, associações de moradores e movimentos sociais.

Queiroz era Procurador-Geral do município fluminense de 
São Gonçalo, quando passou no concurso para Delegado da 
Polícia Federal, em 1998.

Fonte: Sec. Est. de Comunicação e Imprensa – GOSP
Colaboração: Irmão Daniel Nascimento Barbin

Crédito das Fotos: Irmão André Magri

IRMÃO PROTÓGENES QUEIROZ REALIZA PALESTRA AOS MAÇONS DE JUNDIAÍ
Geral

Meus Queridos Irmãos,
Desmistificar a Maçonaria fazendo a sociedade comum 

conhecê-la como uma entidade comprometida com a ética, a 
cidadania e a construção social do País.

Desmistificar a Maçonaria desvinculando-a das opiniões 
que a confundem com religiões e seitas secretas de caráter 
duvidoso e ignóbil.

Despertar no Maçom o seu comprometimento para com a 
nossa Instituição, fazendo-o compreender que não somos 
uma associação de auxílio mútuo, um clube de serviço ou um 
simples grupo de amigos.

Fazer compreender que somos membros de uma Institui-
ção que tem sua historicidade de 193 anos na Construção 
Social e política do nosso País.

Compreender que somos membros de uma Instituição  
cujos associados 100% são homens alfabetizados; muitos 
com nível superior e quem não o possui certamente concluiu 
o diploma da adversidade da vida; uma renda per capita signi-
ficativa e uma maravilhosa capilaridade que reúne diversos 
Irmãos em vários seguimentos profissionais, políticos e cul-
turais de nossa Nação.

Precisamos fazer com que nossos Irmãos entendam que 
Maçonaria não se faz em duas horas semanais na Loja e sim 
nas 166 horas lá na sociedade em que foram pinçados, fazen-
do a diferença, realizando seu papel de verdadeiro líder soci-
al, cujos caráter, ética e retidão são o produto que a Maçonaria 
põe à disposição para essa tão propalada Construção Social.

É importante conscientizar a todos que o maior patrimô-
nio da Maçonaria é nossa fraternidade e cumpre-nos a manu-
tenção dessa, sob pena de sucumbir seus propósitos e nature-
za.

É preciso conscientizar que nossos inimigos estão “lá 
fora” e não dentro de nossos Templos, no qual deve reinar a 
fraternidade e a amizade pura e desinteressada.

Para aqueles que embora iniciados não entenderam o 
significado de nossa missão e os princípios Sacrossantos de 
nossa Instituição, que adormeçam em nossas Colunas.

“As calamidades do presente não vencidas, são o ônus 
terrível do amanhã” e “é pelo ideal é só pelo ideal que nos 
dedicamos”, assim, mais do que simples leitura de um ritual, 
façamos dessas máximas o norte de desenvolvimento e pro-
gresso de nossa Instituição, que continuará ser imorredoura 
enquanto todos nós estamos apenas de passagem, portanto, 
façamos o nosso melhor a favor dessa Sublime Instituição 
que tanto amamos.

Sejamos maçons !
Sempre
Honremos nossos antepassados!
Vamos cumprir nossa missão de espargir paz, amor e fra-

ternidade neste mundo onde impera a ganância, a inveja e a 
intolerância.

(*) Benedito Marques Ballouk Filho
Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente de São Paulo 

– Gosp

(*) Benedito Marques Ballouk Filho
Grão-Mestre Estadual do Gosp

São Paulo - SP

http://www.posthaus.com.br/moda/levi-s/moda-masculina.html?ctg=2_0_0_132&mkt=PH4175
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Na década de 60, o único hospital especializado para trata-
mento de câncer situava-se na capital do estado de São 
Paulo e os pacientes que apareciam no Hospital São 

Judas de Barretos com a doença, eram, em sua maioria, previden-
ciários de baixa renda, com alto índice de analfabetismo. Por 

isso, tinham dificuldades de buscar tratamento na capital, por 
falta de recursos, receio das grandes cidades, além da imprevisi-
bilidade de vaga para internação.

Em 27 de novembro de 1967, foi instituída a Fundação Pio 
XII e, conforme memorando 234, de 21 de maio de 1968, assina-

do pelo Dr. Décio Pacheco Pedroso, diretor do INPS, passou a 
atender pacientes portadores de câncer.

Devido à grande demanda de pacientes e ao velho e pequeno 
hospital não comportar todo crescimento, o Dr. Paulo Prata, 
idealizador e fundador, recebeu a doação de uma área na perife-
ria da cidade e propôs a construção de um novo Hospital que 
pudesse responder às crescentes necessidades.

Este pequeno Hospital contava com apenas quatro médicos: 
Dr. Paulo Prata, Dra. Scylla Duarte Prata, Dr. Miguel Gonçalves 
e Dr. Domingos Boldrini. Eles trabalhavam em tempo integral, 
dedicação exclusiva, caixa único e tratamento personalizado. 
Filosofia de trabalho que promoveu o crescimento da Instituição.

No ano de 1989, Henrique Prata, filho do casal de médicos 
fundadores do hospital, abraça a ideia do pai e com a ajuda de 
fazendeiros da cidade e da região realiza mais uma parte do pro-
jeto. O pavilhão Antenor Duarte Villela, onde funciona o ambu-
latório do novo hospital é inaugurado em 6 de dezembro de 1991.

Dando sequência ao projeto que vem ganhando grandes 
proporções com a ajuda da comunidade, de artistas, da iniciativa 
privada e com a participação financeira governamental, outras 
áreas do hospital estão sendo construídas para atender via SUS, 
os pacientes com câncer que chegam até nós.

Uma maneira que o hospital encontrou de homenagear estas 
pessoas que contribuem com esta causa é colocar nos pavilhões 
os nomes dos artistas.

HISTORIA E DADOS DO HOSPITAL DO CÂNCER  DE BARRETOS

Clique na imagem acima para assistir o Filme Institucional

Geral

A Casa foi construída partindo de uma idéia dos Irmãos 
da ARLS “Fraternidade Paulista”, de Barretos-SP, perten-
cente ao Grande Oriente Paulista. Loja esta, centenária, 
fundada em 17 de agosto de 1897.

O objetivo da Casa era o de acolher maçons e parentes 
que necessitassem de tratamento no Hospital de Câncer de 
Barretos – Fundação Pio XII.

Com o engajamento dos Irmãos e a anuência das Potênci-
as Maçônicas, o sonho tornou-se realidade, tendo sido inau-
gurada em 27 de abril de 2.008, com a presença de Irmãos de 
várias localidades e dos Grão-Mestres do Grande Oriente 
Paulista e Grande Oriente de São Paulo, e representante do 

Grão Mestre das Grandes Lojas do Estado de São Paulo.
Disponibilizamos onze apartamentos (suíte), com duas 

camas de solteiro, TV, frigobar, ventilador de teto, ar condi-
cionado.

A Casa possui cozinha e lavanderia equipadas, disponi-
bilizadas aos hóspedes.

A manutenção da Casa se dá, única e exclusivamente, por 
doações de Lojas e de Irmãos individualmente. Doações 
estas, realizadas pelo sistema de boletos emitidos, quando 
autorizado pelo Sócio Colaborador ou com depósitos even-
tuais em conta corrente.

A hospedagem é inteiramente grátis, sendo que a Casa 

oferece café da manhã e café da tarde.
Também, temos uma viatura com motorista que fica à 

disposição dos senhores hóspedes, para traslado ao hospital 
ou para qualquer eventualidade que necessitar.

Venerável que iniciou a construção: André Luis Peroni Ânge-
lo
Venerável que terminou a construção: Rogério Ferreira da 
Silva
Primeiro Presidente da Casa: Joaquim Valentim Sola

CORPO FUNCIONAL
A fundação casa do maçom é composta por três conse-

lhos, conselho diretor, conselho curador e conselho fiscal é 
dirigida pelo conselho diretor composto de Presidente, vice-
presidente, secretário, vice-secretário e tesoureiro.

No seu quadro funcional constam: duas funcionárias de 
Serviços Gerais que atuam em dois turnos. Uma coordena-
dora, um Financeiro/Administrativo e um Auxiliar de logís-
tica.

Para conhecimento dos leitores, já demos inicio na 
ampliação da Casa do Maçom João Baroni, onde pretende-
mos construir mais nove apartamentos no terreno contíguo à 
Casa, já adquirido.

DOAÇÕES
A Casa do Maçom João Baroni se mantém única e exclu-

sivamente de doações de Lojas Maçônicas e de Irmãos parti-
cularmente, de todas as potências e de todo o Brasil.

Clique aqui para fazer sua doação

Clique na imagem acima e assista o vídeo que  mostra a Fundação 
Casa do Maçom de Barretos que abriga a FAMÍLIA MAÇÔNICA em 
tratamento no HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS. 

CONHEÇA MAIS SOBRE A FUNDAÇÃO CASA DO MAÇOM DE BARRETOS

https://youtu.be/Avkc-2qst14
https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2015/09/resumo-dos-principios-fundamentais-que-norteiam-as-constituicoes-de-anderson-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rRM9MgqE1E0&feature=youtu.be
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Faleceu no dia 02 de outubro o ex-Grão-Mestre da Gran-
de Loja Maçônica do Piauí Martinho Ribeiro de Sá 
(1925-2015).

Martinho ingressou na Maçonaria em 13.11.1969, na Loja 
“Caridade e Justiça Oeirense nº 11”, da cidade Oeiras (PI), na 
qual permaneceu filiado por toda a sua trajetória Maçônica.

Exerceu o cargo maior de Grão-Mestre da Grande Loja 
por dois mandatos consecutivos, de 1976 a 1981.

Maçom de paz e amante da concórdia. Fazia da humildade 
uma de suas grandes virtudes, porém sem jamais perder o 
respeito,

Outra virtude marcante do ex-Grão-Mestre era a gratidão. 
Fez de seus colaboradores e assessores amigos para sempre. 
Foi assim com Joaquim Copeiro, João Matos, José Reis. Nes-
tor Coelho, Antonio Xavier Neto, Achiles do Brasil Rocha, 
João Brandão Mendes, Rufino Damásio, Francisco Eulálio, 
Francisco Lopes, Cláudio Passos, José Eduardo Pereira, Osi-
res Neves, Manoel Barros e silva, Xenócrates Sá, Gerônimo 
Rodrigues Alves, Ernâni Napoleão, Orlando Martins Pinhei-
ro, Albino Alencar, Edson Brandão D'Águiar, Alberto Hidd, 
João Afonso, José Narciso do Monte e muitos outros.

Realizou uma expansão coerente da Grande Loja, com a 
fundação de 8 Lojas estrategicamente localizadas em cidades 

do interior do Estado:
“São João Batista nº 17”, em São João do Piauí; “Antônio 

de Castro Franco nº 18”, em Guadalupe; “”Professor João 
Meneses nº 20”, em São Raimundo Nonato; “União e Justiça 
nº 21”, em Gilbués; “Barão de Gurgueia nº 22”, em União; 
“Monte Sião nº 23”, em Corrente e “Francisco Tomé da Frota 
nº 24”, em Fronteiras. Na Capital (Teresina), fundou a Loja 
“Guatimozim nº 19”.

Em 01.04.2011 tomou posse na Cadeira nº 17, da Acade-
mia Piauiense de Mestres Maçons, que tem José Reis como 
Patrono Vitalício.

Martinho merece todas as homenagens póstumas institu-
cionais da Grande Loja.

Na vida pública era Magistrado, com atuação em diversas 
Comarcas do Estado. Em Teresina, chegou ao topo da carrei-
ra, por merecimento, como Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Piauí.

Era casado com Dona Madalena. O casal teve 5 filhos

Por: Narciso Monte
Fonte: 180 Graus

MAÇONARIA DO PIAUÍ PERDE UMA GRANDE REFERÊNCIA

Neste último dia 26.09, às 8:00hs, no Templo Nobre do 
Palácio Nasseri Gabriel – Goiânia, deu-se à abertura de 
mais uma edição anual da Poderosa Congregação do Gran-
de Oriente do Estado de Goiás. Referido evento foi convo-
cado através do ATO n° 163/2015, de 10 de agosto de 
2.015, pelo Eminente Ir. Luis Carlos de Castro Coelho o 
qual sentiu-se honrado e feliz ao ver o Templo Nobre total-
mente tomado pelas presenças dos irmãos e cunhadas que 
testemunharam a magnifica sessão solene de abertura, cuja 
mesa foi composta pelos irmãos: Luis Carlos (EGM), Lou-
rival Arantes (Pael), João Machado (PGMA), Alexandre 
Magno( Tribunal de Justiça), Agenor Sabino (Represen-

tante do Tribunal Eleitoral), Edson Veras (Representando o 
Procurador Estadual) e José Batista Faleiro (Pemeg).

A composição da Poderosa Congregação Estadual, 
conforme a Constituição Estadual, é a seguinte:

O Grão-Mestre (presidente), o Grão-Mestre Adjunto, o 
Presidente da Poderosa Assembleia Legislativa, o Presi-
dente do Tribunal de Justiça, o Presidente do Tribunal Elei-
toral, o Procurador Estadual,  os Secretários Estaduais e os 
Veneráveis Mestres de todas as Lojas do Grande Oriente 
do Estrado de Goiás.

Presentes, além das autoridades maçônicas, a Presiden-
te e a Vice-Presidente Nacional/ Estadual de Goiás da Fra-

ternidade Feminina Cruzeiro do Sul, cunhadas Flora Rios e 
Janine Gomes de Gouveia Coelho, respectivamente que, 
juntamente com as cunhadas Presidentes das Fraternida-
des das Lojas Maçônicas de Goiás, reuniram–se em sepa-
rados no Templo da Liberdade deste Palácio. Após a aber-
tura, os Veneráveis Mestres formaram grupos de trabalhos, 
cujas coordenações ficaram sob as responsabilidades dos 
Secretários Estaduais, a fim de discutirem e apresentarem 
sugestões sobre o nosso Regulamento Geral da Federação 
– Título I – Dos Maçons e Título II – Das Lojas.

Fonte:  GOBGO

PODEROSA CONGREGAÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS FOI UM SUCESSO

Na Suprema Congregação do Grande Oriente do 
Brasil (GOB), realizada de 11 a 15 de Setembro, em 
Brasília, foi aprovada a proposta de criação do Grupo 
Nacional de Ação Política (GNAP), que será presidido 
pelo Soberano Grão-Mestre Geral e composto por todos 
os Grão-Mestres Estaduais e do Distrito Federal.

O item consta do título sobre a “Situação Política 
Brasileira”. O documento cita que o maçom, enquanto 
líder social e agente de transformação nas manifesta-
ções cívicas deve zelar por sua imagem, para que essa 
seja resplendida em seu meio social, familiar e pátrio, 
em todos os sentidos. Considera o documento assinado 
pelos GGMMEE que a corrupção é uma das piores 
mazelas sociais que compromete o tecido social da 
Pátria e que o GOB firmou Carta de Apoio com o Minis-
tério Público Federal, às propostas de iniciativa popular, 
de combate à corrupção, denominada “10 Propostas de 
Combate à Corrupção”.

Que o GNAP terá atuação em nível Nacional, com-
plementado com a atuação autônoma estaduais, com a 
criação de Grupos Estaduais de Ação Política (GEAPs). 
No Estado de São Paulo, o GEAP existe desde 2007, 
quando foi criado pelo Grão-Mestre Estadual, Eminen-
te Irmão Benedito Marques Ballouk Filho.

Os grupos criados, ressalta o documento, têm por 
objetivo definir ação da Maçonaria Gobiana no que se 
refere à política idearia no âmbito da atividade política e 

de classes, “assim como o envolvimento em ações cívi-
cas relacionadas ao engrandecimento da Pátria e à 
melhoria  do bem viver da sociedade brasileira”.

A Suprema Congregação ainda fixou prazo de 60 
dias para que os GG.'. MM.'. EE.'. possam elaborar um 
marco regulatório de uso ético e responsável de mídias 
sociais na Maçonaria, inclusive com a elaboração de um 
anteprojeto de lei referente ao uso indevido das mídias, 
a ser analisado pelos Grão-Mestres e, que uma vez con-

solidado, será o projeto encaminhado à apreciação e 
votação da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

A Carta de Brasília também trata de temas como 
desenvolvimento do maçom, crises regionais das unida-
des da Federação; imagem positiva do maçom na famí-
lia e na sociedade em que vivemos, além de outras pro-
posições.

Clique aqui e leia a íntegra da Carta de Brasília.
 Secretaria Estadual de Comunicação e Imprensa

Suprema propõe criação de Grupo Nacional de Ação Política (GNAP) e GEAPs

Geral

https://www.jurua.com.br/
www.viniltepates.com.br
http://www.posthaus.com.br/moda/novidades.html?lnk=12650_0_0_0_137&ordprd=1&mkt=PH4175
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Mais de 800 pessoas participaram da Sessão Especial 
Pública de Posse do Sereníssimo Grão-Mestre Walter 
Alves Noronha, realizada no Centro de Convenções de 
Vitória. O evento foi prestigiado pela família maçônica, 
por importantes nomes da Maçonaria brasileira e mun-
dial, por autoridades civis e militares e por convidados.

Entre as autoridades maçônicas presentes estiveram 
Thomas Jackson, representante da Conferência Mundial 
das Grandes Lojas Maçônicas Regulares; James Mungo 
Lockhart, representante da Grande Loja Unida da Ingla-
terra; Eliphas Leme Almeida, representante da Grande 
Loja Nacional Francesa; Ronaldo Gonzalez Sanches, 
Grão-Mestre Adjunto da Grande Loja Simbólica do 
Paraguay; Rudy Barbosa Levi, secretário executivo da 
Confederação da Maçonaria Interamericana (CMI); e 
Janir Adir Moreira, secretário-geral adjunto da Confe-
deração da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB).

Comitivas das Grandes Loja dos estados do Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia 
e Amazonas também vieram trazer apoio ao novo Grão-
Mestre empossado. 

Em discurso, o Grão-Mestre Walter Noronha agrade-
ceu a confiança depositada pelos Irmãos e convocou os 

maçons a participarem dos eventos promovidos pela 
Maçonaria, destacando que a Grande Loja Maçônica do 
Estado do Espírito Santo não medirá esforços para reali-
zá-los. O Sereníssimo acrescentou que irá intensificar 
projetos importantes da Grande Loja, como Consciência 
Cidadã e Brasil no Prumo, a Ética na Prática – Maçona-
ria Presente, e anunciou nova edição da campanha Dou 
Valor à Vida.

Walter Noronha ainda fez menção aos dirigentes das 
gestões anteriores da GLMEES, enfatizando o trabalho 
realizado em prol do crescimento da Potência, e enalte-
ceu a atuação do Past Grão-Mestre Aídes Bertoldo da 
Silva, “que dignificou a Ordem, elevando o nome da 
Grande Loja no cenário nacional e no internacional.”   

Antes da transmissão do cargo de Grão-Mestre, a 
desembargadora Janete Vargas Simões e a deputada 
estadual Luzia Toledo foram homenageadas com a 

Comenda Domingos José Martins. Pela primeira vez, a 
Grande Loja concedeu a honraria a mulheres que pres-
tam relevantes serviços à comunidade capixaba.

Após a solenidade de posse, os convidados foram 
recepcionados em uma belíssima festa de confraterniza-
ção ao som da banda Freedance e da bateria da escola de 
samba Mocidade Unida da Glória (MUG).
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WALTER NORONHA É EMPOSSADO
GRÃO-MESTRE DA GLMEES

Sociais

Em 19.09.15, representando o Eminente Irmão Eduardo 
Teixeira de Rezende, Grão-Mestre/GOB-MG, o Eminente 
Irmão Amintas de Araújo Xavier, Grão-Mestre Honorá-
rio/GOB-MG, visitou o oriente de Alto Jequitibá e participou 
da Sessão Magna de Sagração do Templo da ARLS "Renúncia 
e Pureza", nº 1217. Ao término do cerimonial de Sagração, o 
Eminente Irmão Amintas passou o Malhete às mãos do Vene-
rável Irmão Delmo Marquezine, Venerável Mestre da ARLS 
"Renúncia e Pureza", para que aquele Obreiro assumisse a 
direção dos trabalhos daquela Sessão.

Na oportunidade compareceram as seguintes autoridades 
maçônicas:

Em.'. Irmão Célio Rodrigues Leal - Detentor da Comenda 
Cruz da Perfeição Maçônica

Em.'. Irmão Walter Rodrigues Leal - Detentor da Comenda 
Cruz da Perfeição Maçônica

Em.'. Irmão Roberto Pereira Rodrigues - Detentor da 
Comenda Cruz da Perfeição Maçônica

Em.'. Irmão Hesli da Silva Pinto - Detentor da Comenda 
Cruz da Perfeição Maçônica

Pod.'. Irmão Gilson Martins de Rocha - Detentor da 
Comenda Estrela da Distinção Maçônica

Pod.'. Irmão Vicente Pinto da Silva - Secretário Executivo 
da PCM-MG

Ven.'. Irmão Giovani Bento da Costa - Titular da 35ª Coor-
denadoria Regional/GOB-MG

Ven.'. Irmão Fabricio de Sousa Ribeiro - Deputado à 
PAEL/GOB-MG

Ven.'. Irmão Átila da Cruz Machado Bela - Ven.'. M.'. 
ARLS Vinte e Sete de Abril

IRMÃO AMINTAS DE ARAÚJO XAVIER 
VISITOU O ORIENTE DE ALTO JEQUITIBÁ

www.pousadadobezerra.com.br

