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Em cerimônia parecida com a que assistimos 
recentemente na Loja Maçônica Liberdade e 
União, no dia 7 de fevereiro de 1778, um 

senhor de 84 anos de idade, de nome François Marie 
Arouet, conhecido como Voltaire, adentrou o Templo 
da Loja Maçônica do Grande Oriente da França, “Les 
Neuf Soeurs – Loja das Nove Irmãs” de Paris, após 
receber permissão para assim proceder, por parte de 
um maçom que ele nunca vira antes e que guardava a 
porta do templo e que lhe ensinou como deveria cami-
nhar pela sua nave; na sua companhia, os dois de bra-
ços dados, estava Benjamim Franklin, também 
maçom e embaixador dos Estados Unidos na França.

Após receber instrução para se postar entre duas 
colunas, aconteceu algo inusitado dentro do hermetis-
mo do ritual maçônico: Jèróme de Lalande, o venerá-
vel mestre que dirigia a cerimônia, desceu as escadari-
as do altar das dignidades da loja e se dirigiu à porta do 
templo para receber o ilustre neófito.

Caminharam, os três, sob aplausos de uma multi-
dão de maçons que lotava a loja e festejavam a efemé-
ride. Aquele caminhar, rumo à cerimônia de iniciação, 
embora compassado pelos passos titubeantes do que 
estava no meio, segurando nos braços dos dois 
irmãos, foi uma das mais brilhantes e inesquecíveis da 
história da maçonaria universal.

Durante a cerimônia, Voltaire usou o avental que 
pertenceu ao eminente maçom, filósofo e literato fran-
cês que havia falecido sete anos antes, Claude Adrien 
Helvetius, que lhe foi oferecido pela viúva daquele 
irmão; infelizmente, três meses após aquela cerimô-
nia, Voltaire faleceu; provavelmente não teve a opor-
tunidade de usar o avental que pertenceu ao seu amigo 
Helvetius em outras ocasiões.

É claro que não estou, nem tentando, fazer um com-
parativo entre a iniciação do dr. Heitor Rosa em nos-
sos mistérios na Loja Maçônica Liberdade e União e 
aquela cerimônia, embora fosse tentado a fazê-lo pela 
representatividade que meu novo irmão da Arte Real 
representa para a coletividade cultural e científica de 
Goiás e também, pelo afeto que nos une. Somos 
irmãos há muitos anos!

Convivo com o irmão Heitor há mais de 50 anos, 
mantemos um contubérnio quase que diário; começa-
mos nossa vida profissional na mesma época, quando 
montamos, na década de 1960, uma clínica na Rua 70, 
no Bairro Popular; depois, nunca mais nos separamos.

Nosso relacionamento se estreitou de maneira 
extraordinária no ano de 1972 quando fomos, os dois 
casais (Heitor e Consuelo e Marília e eu) fazer um 
curso de pós-graduação em Londres por seis meses. 
Época de grandes dificuldades econômicas, porém, 
tínhamos um ao outro para apoiamento.

Não vou falar na sua carreira de médico e professor 
universitário, pois a coletividade, tanto universitária 
como a dos seus clientes conhecem-no e o admiram 
sobejamente; não vou falar do marido e do pai de famí-
lia exemplar, pois são atributos do homem honrado e 
ele o é.

Gostaria de falar de algumas características da per-
sonalidade do Heitor que são pouco conhecidas: Hei-
tor é uma pessoa espirituosa, dotado de invejável faci-
lidade para escrever, além de ser muito culto e poliglo-
ta (fala o inglês, francês e o espanhol). É cronista, con-

tista e ensaísta; escreveu cinco livros literários, um 
deles com tradução para o inglês e o francês. Em 2006 
recebeu o Prêmio Eli Brasiliense – da Academia Goia-
na de Letras. Como pesquisador, foi autor de mais de 
duas dezenas de capítulos de livros utilizados em vári-
os cursos de Medicina no Brasil versando sobre: ence-
falopatia hepática, fígado e vias biliares).

Gostaria de falar, também, sobre a sua expertise na 
música clássica; tive a oportunidade de acompanhá-
lo, infelizmente poucas vezes, a concertos, principal-
mente durante nossa estada na cidade de Londres. 
Heitor acompanhava a música, dedilhando as notas 
musicais. Parecia que ele adivinhava ou melhor, sabia 
as notas, sequencialmente.

Portanto, aqui na nossa Ordem, ele poderá ajudar-
nos a manter nossa tradição de “Entidade ligada à cul-
tura”.

Participei da festa da sua Iniciação na Ordem e sou 
obrigado a dizer que este ato é apenas uma formalida-
de, pois Heitor Rosa já nasceu maçom (seu pai e seu 
sogro dignificaram a maçonaria com as suas aderênci-
as).

No entanto, apesar de ser aceito como um irmão 
maçom após esta cerimônia, acho que devo conversar 
com o irmão Heitor sobre alguns episódios atinentes à 
nossa Ordem, até porque sei que ele deve estar curioso 
ao ver tantos símbolos espalhados pela loja.

O conceito fundamental de maçonaria é expresso 
por meio de símbolos. Toda a sabedoria que acumula-
mos através dos séculos pode se resumir nos símbo-
los.

O conceito de moral é simbolizado no nosso livro 
sagrado (A bíblia para nós ocidentais, alcorão para os 
orientais ou outro qualquer, dependendo da cultura a 
que estamos considerando).

O conceito de irmandade que deve comandar nos-
sas ações com outros irmãos da nossa loja e do univer-
so da maçonaria é simbolizado pelo compasso.

Conceito de retidão de caráter é simbolizado pelo 
esquadro; Livro sagrado, compasso e esquadro são os 
três maiores símbolos do templo maçônico. Repre-
sentam a luz que está acima de nós, a luz que está ao 
nosso redor e a luz que está embrenhada em nosso 
sentimento.

Estes três símbolos estão conectados com outros 
símbolos e assim por diante!

Os símbolos sempre representaram a maneira que 
os homens arranjaram para terem suas próprias visões 

do mundo e da vida; pensemos no profundo significa-
do da cruz na origem e evolução do cristianismo. É 
através do símbolo que o homem expressa suas mais 
abstratas formas de intelecto.

Na maçonaria o símbolo da iniciação segue um 
ritual e passa ser o elo de ligação da corrente que une 
todos os irmãos da superfície da terra.

Quando o maçom entra em uma loja maçônica, em 
qualquer parte do mundo, ele poderá tomar parte nos 
seus trabalhos; os símbolos lhe permitem falar, inde-
pendente de contingências históricas ou de idioma, 
pois é nossa linguagem universal, refletindo sua 
característica de imutabilidade.

O maçom de hoje é iniciado com o mesmo simbo-
lismo de 250 anos atrás, temos tradição, não somente 
temos como meta a regeneração do homem, mas, tam-
bém, procurar entender, pelo estudo, o significado de 
muitos símbolos que frequentemente vemos nas nos-
sas lojas, como o “compasso” “o esquadro”; “o triân-
gulo” e muitos outros.

Nossa entidade é a maior organização fraternal do 
mundo, com quase três milhões de membros nos Esta-
dos Unidos, mais de 700 mil na Grã-Bretanha e quase 
dois milhões no resto do mundo.

Nossos princípios e nosso simbolismo são imutá-
veis no tempo, haja vista o que escreveu William Pres-
ton no livro “Masonry” editado em 1801 em Londres, 
com minha tradução livre: “Para ser admitido na 
Ordem é condição 'sine qua non' que o candidato 
tenha a firme crença em um Ser Supremo, que deno-
minamos de Grande Arquiteto do Universo; acolhe-
mos em nossos templos homens de todas as religiões e 
raças e temos, como tema central, o comportamento 
moral, o auto-aperfeiçoamento constante e a dedica-
ção à caridade.”

Seja bem-vindo à nossa Ordem, irmão Heitor 
Rosa!

 
*O Ir\ Hélio Moreira é membro da

 Academia Goiana de Letras, 
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A maçonaria brasileira nasceu com o Brasil, e esteve pre-
sente em todos os principais acontecimentos históricos e 
que culminaram no País que hoje vivemos. Diferente 

não poderia ser a sua participação na Proclamação da Repúbli-
ca.

“A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra 
em nova fase, pois pode-se considerar finda a Monarquia, 
passando para o regime francamente democrático com todas 
as consequências da Liberdade. Assim iniciava o Editorial da 
Gazeta da Tarde, da Edição de 15 de Novembro de 1889”.

Implantação de um Estado Republicano foi, sem dúvida, o 
fato histórico mais importante de nosso País e teve como líderes 
e idealizadores deste movimento, Maçons Ilustres que hoje 
estão nos nossos Livros de História, tais como Marechal Deo-
doro da Fonseca, Benjamin Constant, Ruy Barbosa, Campos 
Salles, Quintino Bocayuva, Prudente de Morais, Silva Jardim e 
outros mais.

A idéia republicana é antiga no Brasil; nós a vemos na Guer-
ra dos Mascates (1710), na Inconfidência Mineira (1788), na 
Revolução Pernambucana (1817), na Confederação do Equa-
dor (1824), na Sabinada (1837) e na Revolução Farroupilha 
(1835 – 1845).

 Portanto, o Brasil clamava pela República! Era uma ques-
tão de Tempo. O Império Brasileiro estava desgastado e vaga-
rosamente ruía-se. Iniciou a sua queda em 1870, após a Guerra 
do Paraguai, onde, mesmo o Brasil saindo vitorioso daquela 
campanha, o Exército, seu principal agente, não foi devidamen-
te valorizado, causando sérios descontentamentos. A Igreja, por 
sua vez queria a liberdade, pois, encontrava-se submetida ao 
padroado Imperial.

Mas o fato principal, que fez com que o Império perdesse a 
sua sustentação, foram as leis antiescravistas, defendidas fervo-
rosamente nas Lojas Maçônicas Brasileiras. Leis como a do 
Ventre Livre (1871), dos Sexagenários (1885) e finalmente a 
Lei Áurea (1888).

Atentos a todos estes fatos, a Maçonaria, através de várias 
Lojas como a Vigilância e Fé, de São Borja – RS, Loja Indepen-
dência e Regeneração III, ambas de Campinas – SP, aprovaram 
um manifesto contrário ao advento do Terceiro Reinado e envi-
aram a todas as Lojas Maçônicas do Brasil, para que tomassem 
conhecimento e que apoiassem esta causa. Mais uma vez a 
Maçonaria estava à frente para liderar um Movimento Demo-
crático.

Em 10 de Novembro de 1889, em uma reunião na casa do 
Irmão Maçom Benjamin Constant, onde compareceram os 
Irmãos Maçons Francisco Glicério e Campos Salles, que deci-
diram pela queda do Império. Benjamin Constant foi incumbi-
do de persuadir o Marechal Deodoro da Fonseca, já que este era 
afeiçoado ao Imperador. Por fim, Deodoro assumiu o comando 
do movimento e Proclamou a 15 de Novembro de 1889, a Repú-
blica no Brasil.

Faz-se necessário aqui uma justiça ao Imperador D. Pedro 
II, um homem culto, ponderado, que contrariando a opinião 
pública, não lutou pelo trono, pois não queria ver derramado o 
sangue de brasileiros, demonstrando um alto sentimento altru-
ísta, reconhecendo que para o Brasil este seria o seu novo e 
melhor destino.

E em resposta dada à mensagem ao Novo Governo diz:
“À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, 

às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circuns-
tâncias, partir, com toda a minha família, para a Europa, dei-
xando esta Pátria, de nós tão estremecida, à qual me esforcei 
por dar constantes testemunhos de entranho amor e dedicação, 
durante mais de meio século em que desempenhei o cargo de 
Chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas 
de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lem-

brança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e 
prosperidade”.

Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 1889
D. Pedro de Alcântara
Segue, para o exílio, o Imperador, e com ele, meio século de 

história do Brasil Imperial. Estava proclamada a República e 
voltavam as esperanças de se construir uma nova nação, dentro 
dos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

No dia 21 de Novembro, o Jornal República Brasileira, 
publicava o seguinte trecho em seu Editorial:

“Comecemos de pensar. Esta República que veio assim, no 
meio do delírio popular, cercada pela bonança esperançosa da 
paz; esta República no Século XIX que surgiu com a precisão 
dos fenômenos elétricos, sem desorganizar a vida da família, a 
vida do comércio e a vida da indústria; esta República america-
na que trouxe o símbolo da paz, que fez-se entre o pasmo e o 
temor dos monarquistas e a admiração dos sensatos,  esta Repú-

blica é um compromisso de honra e um compromisso e san-
gue”…

 A exemplo de todos estes fatos devemos ter os mesmos atos 
de coragem que tiveram os Maçons que hoje fazem parte da 
história da Humanidade. Temos a obrigação de agir para que, 
no futuro, sejamos citados pelos Maçons que nos sucederem, e 
que, da mesma forma, os nossos nomes fiquem registrados, 
como cidadãos atuantes, na memória histórica de cada rua, cada 
bairro, cada cidade, cada estado, por toda a Nação Brasileira.

E que estes Maçons do futuro tenham em nós, como tivemos 
nos Maçons do passado, o exemplo motivador da defesa da 
cidadania como instrumento de busca de uma sociedade mais 
igualitária, mais justa e fraterna, portanto mais feliz.

Texto recebido do Ir.·. José Aparecido dos Santos
Fonte: blog.msmacom.com.br

A MAÇONARIA NA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
Geral
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Um momento significativo e guardado para sempre 
por mim, aconteceu no dia 26 de setembro de 2011, 
quando levado ao Rio de Janeiro por 65 irmãos 

maçons goianos, recebi o título de membro honorário da 
Loja Maçônica Comércio e Artes 001, fundada em 15 de 
novembro de 1815, completando agora 200 anos gravados 
na história brasileira.

Sou muito agradecido ao maçom membro do quadro, 
Robinson Botelho, apresentador do meu nome à aprecia-
ção dos demais integrantes, resultando em aprovação unâ-
nime para ser membro honorário da Loja. Recebi de 
Robinson Botelho no templo do histórico Palácio do 
Lavradio e guardo com cuidado especial o diploma assina-
do pelo Venerável Mestre Abramo Antônio Scarlato e 
pelos demais integrantes da diretoria À época, José Augus-
to Barquinha, José Aparecido Budóia, Ivaldo Lobato, Fabi-
ano Santoro, Mário Avelino e Luiz França.

Sou também grato a Deus que me deu a oportunidade de 
servir na maçonaria, pelo bem, harmonia e solidariedade 
humana, sempre me vigiando dia a dia para que em meus 
atos manifeste a vontade do Mestre Jesus: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei”. 

A Loja Comércio e Artes nasceu e foi o berço onde 
foram geradas definições estritamente políticas em defesa 
da Independência do Brasil. Esta Loja alcança dois séculos 
de contribuição em prol de nossa pátria. Entre figuras proe-
minentes da época, nela se encontravam José Bonifácio de 
Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo, que conven-
ceram e obtiveram a concordância de D Pedro quanto sua 
iniciação maçônica, posteriormente assumindo o Grão-
Mestrado Geral.

No templo nobre do Supremo Conselho do Brasil do 
Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito – São Cristóvão, 
A Loja Comércio e Artes, em sessão histórica na data de 13 
de novembro de 2015, sexta feira, com as mais altas repre-
sentações das maçonarias simbólica e filosófica do Grande 
Oriente do Brasil, comemorou 200 anos de fundação. Faço 
aqui e diretamente ao atual Venerável Mestre Fabiano San-
toro e aos membros do quadro, na impossibilidade de ter 
comparecido, meus cumprimentos em nome do Grão-
Mestrado Geral Adjunto e do Conselho Federal, que presi-
do, por esta marca da Loja Primaz do Brasil, fundadora do 
GOB, da qual muito me honro em ser membro honorário.

Mas a história dela se liga a Joaquim Gonçalves Ledo, 
nascido em 11 de agosto de 1781. Político e jornalista que 
em 15 de setembro de 1821, lançou o jornal “Reverbero 
Constitucional Fluminense”, combatendo os interesses 
dinásticos portugueses e reivindicando a constituição de 
um governo liberal. Foi ele um dos promotores do “Dia do 
Fico”. Muito modesto, ficou em segundo plano na luta pela 
Independência. Trabalhou por seus ideais e não por ambi-
cionar cargos, títulos ou honrarias. A história não nega sua 
grande importância sendo apontado por pesquisadores, 
como o grande articulador desse movimento, articulação 
esta conduzida e feita na intimidade da Loja Comércio e 
Artes.

Antes da Independência do Brasil, dirigiu-se ao Prínci-
pe com as seguintes palavras: “A natureza não formou 

satélites maiores que os seus planetas. A América deve 
pertencer à América, a Europa à Europa, porque não debal-
de o Grande Arquiteto do Universo meteu entre elas o espa-
ço que as separa. O momento para estabelecer-se um per-
durável sistema, é ligar todas as partes do nosso grande 
todo, é este”. Sem dúvida nenhuma foi o grande persona-
gem dentro da Loja Comércio e Artes e da Independência 
do Brasil.

Em 1808, ainda em Portugal, com 37 anos de idade, 
escreveu uma carta para o seu irmão Custódio, que se 
encontrava no Brasil. Disse ele: “Partirei daqui brevemen-
te e acompanhado de mais amigos, irei organizar no Brasil 
a primeira Loja que será o centro da propaganda liberal do 
Brasil. Brasileiro, não seguirei os batalhões portugueses 
nem derramarei meu sangue na defesa dos opressores de 
minha terra de nascimento, o amado Brasil”.

Com esta carta estava lançada a semente germinadora 
da Loja Comércio e Artes e assim, em 1815, ela era funda-
da, de quem Gonçalves Ledo foi Venerável, na linha de que 
a indicação de seus integrantes deveria atender às virtudes, 
fervores maçônicos e patrióticos, assim entendidos como 
atuantes em prol da Independência do Brasil. 

Foi dentro desse contexto que em 17 de junho de 1822 a 

Loja Comércio e Artes, dividida em duas “União e Tran-
quilidade” e “Esperança de Nictheroy”, fundaram o Gran-
de Oriente Brasílico ou Brasiliano, depois denominado 
Grande Oriente do Brasil. Por consecução dos objetivos da 
Independência, D Pedro, inicia-se na Loja “Comércio e 
Artes” em 2 de agosto de 1822, seguindo-se aos graus de 
Companheiro e Mestre e conduzido ao Grão-Mestrado 
Geral do GOB.

Tenho certeza de que estes 200 anos não foram em vão, 
preenchidos pela coragem, pelo nacionalismo, amor à 
pátria, sendo símbolo para que os maçons de hoje, como 
Gonçalves Ledo fez, tendo a Loja Comércio e Artes como 
berço, se posicionem, se levantem e com destemor e indig-
nação, lutemos contra a corrupção, contra a crise moral, 
para que este momento dolorido e triste, possa ser libertado 
dos opressores que nos conduziram a esta situação e que 
eles sejam julgados, recebendo pena proporcional ao mal 
que tanto fizeram e fazem.

Parabéns Loja Comércio e Artes n° 001 pelos seus 200 
anos.

(*) Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral Adjunto 
do Grande Oriente do Brasil

200 ANOS DA LOJA MAÇONICA COMÉRCIO E ARTES
BERÇO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil
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Uma das situações, talvez a mais dolorosa para um 
homem, é quando ele se conscientiza de que é total-
mente desnecessário, seja, no ambiente familiar, no 

trabalho, na comunidade ou, principalmente, para nós 
maçons, na nossa Instituição.

Os maçons tornam-se desnecessários:
· Quando decorrido algum tempo de sua Iniciação ao 

primeiro grau da Ordem, já demonstram desinte-
resse pelas sessões, faltando constantemente, 
demonstrando não estarem comprometidos com a 
Instituição, apesar de terem aceitado a Iniciação e 
terem feito um juramento solene.

· Quando, durante as sessões, já “enturmados”, 
ficam impacientes com as instruções, com as pales-
tras ou com as palavras dos Irmãos mais velhos, 
achando tudo uma chatice, uma bobagem que atra-
sa o ágape e a esticada.

· Quando, ao tempo da apresentação de trabalho para 
aumento de salário, não têm a mínima idéia dos 
assuntos dentre os quais podem escolher os seus 
temas. Simplesmente copiam alguma coisa de um 
livro e apresentam-no, pensando que ninguém vai 
notar.

· Quando, ainda companheiros, começam a partici-
par de grupos para ajudar a eleger o novo Venerável 
e, não raro, já pensando seriamente em, assim que 
chegarem a Mestres, começarem a trabalhar para 
obter o “poder” na Loja.

· Quando Mestres, não aceitarem que ainda não 
sabem nada a respeito da Ordem e acharem que 
estudar e comparecer ao máximo de sessões do ano 

é coisa para a administração, para os companheiros 
e aprendizes.

· Quando Mestres, ao participarem das eleições 
como candidatos a algum cargo na Loja, principal-
mente para o de Venerável, e não forem eleitos, 
sumirem ou filiarem-se a outra Loja onde poderão 
ter a “honra” de serem cingidos com o avental de 
Mestre Instalado, que é muito mais vistoso do que o 
de um “simples” Mestre.

· Quando já Mestres e até participando dos graus 
filosóficos não terem entendido ainda que o essen-
cial para o verdadeiro maçom seja o seu crescimen-
to espiritual, a sua regeneração, a sua vitória sobre a 
vaidade e os vícios, a aceitação da humildade e o 
bem que possam fazer aos seus semelhantes, e que, 
a política interna, a proteção mútua, principalmente 
na parte material, é importante, mas não essencial.

· Quando, como Aprendiz, Companheiro ou Mestre, 
não entenderem que a Loja necessita que suas men-
salidades estejam rigorosamente em dia, para que 
possam fazer frente às despesas que são inevitáveis.

· Quando, como Veneráveis Mestres, deixam o caos 
se abater sobre a Loja, não sendo firme o suficiente 
para exercer sua autoridade; não tendo um calendá-
rio com programação pré-definida para um perío-
do; não cobrando de seus auxiliares a consecução 
das tarefas a eles determinadas, e não se importan-
do com a educação maçônica, que é primordial para 
o aperfeiçoamento dos obreiros.

· Quando, como Vigilantes, não entenderem que, 
juntamente com o Venerável Mestre, devem consti-

tuir uma unidade de pensamento, pois em todas as 
Lojas nas quais um ou os dois Vigilantes não se 
entendem entre si e principalmente não se enten-
dem com o Venerável, o resultado da gestão é catas-
trófico.

· Quando, como Guarda da Lei, nada sabem das leis e 
regulamentos da Potência e de sua própria Loja, e 
usam o cargo apenas para discursos ocos e intermi-
náveis.

· Quando, como Secretários, sonegam à Loja as 
informações dos boletins quinzenais, as correspon-
dências dos Ministérios e, principalmente, os mate-
riais do departamento de cultura, que visam dotar as 
Lojas de instruções e conhecimentos que normal-
mente não constam dos rituais, e são importantes 
para a formação do maçom.

· Quando, como Tesoureiros, não se mostram dili-
gentes com os metais da Loja, não se esforçam para 
manter as mensalidades dos Irmãos em dia e não se 
importam com os relatórios obrigatórios e as pres-
tações de contas.

· Quando, como Hospitaleiros, não estão atentos aos 
problemas de saúde e dificuldades dos Irmãos da 
Loja. Quando constatamos que em grande número 
de Lojas, com uma freqüência média de vinte 
Irmãos, se recolhe um tronco de beneficência de R$ 
10,00 (dez reais) em média, todos são desnecessári-
os, pois a benemerência é um dever do maçom.

· Quando, como Chanceleres, não dão importância 
aos natalícios dos Irmãos, cunhadas, sobrinhos. 
Quando, em desacordo com as leis, adulteram as 
presenças, beneficiam Irmãos que faltam e não 
merecem esse obséquio.

· Quando a Instituição programa uma Sessão Magna 
ou Branca para homenagear alguém ou alguma 
entidade pública ou privada, constata-se a presença 
de um número irrisório de Irmãos, dando aos profa-
nos uma visão negativa da Ordem, deixando cons-
trangidos aqueles que se dedicaram e se esforçaram 
para realizar o evento à altura da Maçonaria.

Todos esses Irmãos indiferentes, que não comparecem 
habitualmente a essas sessões, são desnecessários à nossa 
Ordem.

Muito mais haveria para se dizer em relação aos Irmãos 
desinteressados da nossa Sublime Instituição. Fiquemos por 
aqui e imploremos ao Grande Arquiteto do Universo que 
ilumine cada um de nós, pra que possamos agir na Maçona-
ria com o verdadeiro Espírito Maçônico e não com o espírito 
profano, e roguemos ainda, que em nenhuma circunstância, 
seja na família, no trabalho, na sociedade ou na Arte Real, 
tornemo-nos desnecessários, pois deve ser muito triste e 
frustrante para qualquer um sentir-se sem importância e sem 
utilidade no meio em que se vive.

FONTE: http://www.obreirosdeiraja.com.r
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Por Ir.'. Honório Sampaio Menezes (*)

Conta a história que entre os condenados a trabalhar 
nas pedreiras de mármore haviam muitos cristãos 
que foram perseguidos por sua fé. A Igreja Católica 

lembra os Quatro Santos Coroados que, provavelmente, 
foram martirizados no reinado de Diocleciano por se recusa-
rem a esculpir uma estátua de Esculápio (Deus da Medici-
na). Suas relíquias são mantidas em Roma, na Igreja chama-
da de Quatro Santos Coroados, em túmulos feitos da mesma 
pedra que causou sua morte. A identificação dos nomes 
desse grupo de mártires é uma questão de investigação aca-
dêmica difícil porque tem muitos aspectos enigmáticos. 
Através da análise de algumas fontes disponíveis os pesqui-
sadores chegaram à conclusão que eram cinco os Quatro 
Santos Coroados Santos que teriam sido condenados à morte 
sob o reinado de Diocleciano, em 306 dC em Sirmium (hoje 
Sremska Mitrovica). As fontes romanas e não romanas não 
esclarecem a identidade dos Quatro Mártires Coroados.

Mesmo em documentos do vaticano como no Sacramen-
tário Leonino, o único gregoriano, em Liber Pontificalis de 
Onofrio l (625-638), em Adriano I (772-795) e Leão IV 
(847-855) não há nada que possa esclarecer a questão dos 
nomes dos mártires. Os documentos de origem não-romanas 
(século 7) listam os nomes dos Quatro Mártires Coroados 
que são quase os mesmos que os relatados por um Passio 
(um documento hagiográfico do século 6), que conta a histó-
ria de cinco mártires de Pannonia, então podemos concluir 
que todos esses documentos, de alguma forma, derivam do 
mesmo Passio.

Todas as Martirologias posteriores (coleções de vidas 
dos mártires) acrescentaram dúvidas, o que influenciou o 
Martirológio Romano, que dá aos Quatro Mártires Coroados 
os nomes dos mártires de Albano chamando-os de Severo 
(em vez de Secundius), Severiano, Vitorino e Carpóforo.

As fontes romanas relatam a celebração dos Quatro Már-
tires Coroados e ignoram os nomes dos mártires, as fontes 
não romanas relatam os nomes (quatro ou cinco) extraídos 
do Passio. Discute-se o grau de credibilidade deste docu-
mento uma vez que remonta ao século 4 e deve ser conside-
rado um documento muito importante, para outros é uma 
espécie de lenda, sem credibilidade histórica, de pouco 
valor, cheia de clichês e indigno de ser colocado entre os 
escritos hagiográficas do século 4. O documento conta que 
Diocleciano, em seu caminho para Pannonia (zona sudoeste 
do Danúbio entre a Áustria e a Hungria) para extrair o már-
more para seus edifícios, encontrou entre os seus trabalhado-
res, quatro artistas escultores: Cláudio, Castorius, Simproni-
an e Nicostratus. Diocleciano pediu-lhes para esculpir uma 
estátua do Sol e entusiasmado com sua habilidade, ele enco-
mendou-lhes outras obras de esculturas. Simplício, outro 
escultor pertencente à região da Pannonia, ficou impressio-
nado com as habilidades e disponibilidade dos quatro traba-
lhadores e seguiu-os na fé cristã. Ele foi batizado pelo bispo 
Cirilo de Antioquia em Sirmium. A inveja e suspeita de 
outros trabalhadores, que acusaram os cinco escultores de 
praticar magia, causou uma série de discordâncias, criando 
duas facções opostas e muitos se converteram ao cristianis-
mo. O imperador estava satisfeito com o trabalho realizado 
pelos cinco e encomendou-lhes uma grande estátua de Escu-
lápio, fato que causou inveja dos outros talhadores que acu-
saram os cinco escultores de serem lentos para executar a 
estátua de Esculápio e de serem cristãos e desobedientes. 
Eles foram forçados a confessar sua fé e se recusaram a 
esculpir uma estátua dedicada a um deus pagão. Por esta 
razão, eles foram entregues ao julgamento de Lampadio, que 
morreu logo em seguida, não antes de açoitá-los e julgá-los 
ímpios e profanos. Então Diocleciano mandou colocar os 
cinco cristãos, ainda vivos, em caixões revestidos de chum-
bo e jogá-los no rio, no dia 8 de novembro.

Da narrativa acima se origina a tradição de que no dia 8 
de novembro é comemorado o dia dos patronos dos traba-
lhos da construção civil, dos pedreiros, dos escultores, 
conhecidos como Os Quatro Santos (Mártires) Coroados. As 
atividades corporativistas dos pedreiros, escultores, estuca-
dores e arquitetos que trabalharam durante vários séculos em 
toda a Europa, deixando vestígios tangíveis do seu trabalho 
que, certamente, foi caracterizado por um profundo sentido 
religioso que se expressa em uma devoção simples e sincera 
que se reflete na adoração de seus patronos a manifestação 
de uma fé genuína, intimamente ligada às suas necessidades 
espirituais e materiais. Os longos períodos passados longe 
de suas terras de origem contribuíram para a criação de asso-
ciações reais com o objetivo de cuidar, e dar assistência mate-
rial e espiritual aos companheiros em dificuldades, represen-
tando o papel de sua família. A criação de lugares reservados 
para os pedreiros e construtores, como as inúmeras capelas 
nas igrejas nas cidades atingidas pela migração artística é 
uma prova do desejo de criar uma espécie de consulado, um 

pequeno pedaço de sua terra em lugares onde fossem traba-
lhar. Muitas dessas capelas foram dedicados para os Quatro 
Santos Coroados cujo culto, por tradição, sempre foi associ-
ado com pedreiros, escultores, trabalhadores da construção 
civil que os elegeram como seus patronos celebrando-os no 
dia 8 de novembro.

A comemoração de um dia consagrado aos Quatro Santos 
foi a principal causa da propagação de sua religião em toda a 
Europa. Durante os períodos em que as sociedades de pedre-
iros livres tiveram um papel importante na vida das cidades, 
uma produção iconográfica prolífica sobre os Quatro Santos 
Coroados floresceu e quando as corporações enfraqueceram 
essas representações desapareceram.

A coincidência da sua celebração com o “dies natalis” 
dos quatro mártires da Via Labicana (em Roma) sugere que 
as relíquias utilizadas para que a celebração pertenciam aos 
mártires enterrados no lugar chamado “em Comitatum”, e 
eles eram geralmente chamados de Quatro Mártires Coroa-
dos, uma vez que não há outros dados em seu nome.

Em contraponto à confusão que reina na busca de uma 
“verdade histórica” sobre as Quatro Mártires Coroados exis-
te um culto genuíno de adoração aos mesmos que durou 
muitos séculos e é demonstrado pelo inventário iconográfi-
co encontrado na Pannonia, que marca a história da aliança 
de pedreiros e de trabalhadores da construção civil com a 
maioria das cidades europeias.

Em diversos locais do mundo a maçonaria tem homena-
geado os Quatro Santos Coroados colocando esse nome em 
suas lojas. A mais importante loja nesse sentido está em Lon-
dres, é a Loja Quatuor Coronati Nº 2076. EstaLoja Maçôni-
ca londrina é dedicada a pesquisas maçônicas. Ela se encon-
tra no Freemasons' Hall, na Great Queen Street. O seu título 
(Quatuor Coronati) significa, em latim, Quatro Coroados, 
uma referência à lenda dos Quatro Mártires Coroados.

Nove maçons (Sir Charles Warren, William Harry 
Rylands,Robert Freke Gould,Rev. Adolphus Frederick Ale-
xander Woodford, Sir Walter Besant,John Paul Rylands, 
Major Sisson Cooper Pratt,William James Hughan, and 
George William Speth), insatisfeitos com a maneira como a 
história da Maçonaria havia sido exposta no passado, funda-
ram a Loja em 1884. Eles insistiam em utilizar uma aborda-
gem para o estudo da história maçônica baseada em evidên-
cias. Como tal, essa abordagem era nova e incomum, e eles 
pretendiam que os resultados deveriam “substituir os escri-
tos imaginativos de antigos autores sobre a história da Maço-
naria”.

Em adição às reuniões trimestrais onde artigos são apre-
sentados e os apresentadores respondem perguntas, a loja 
publica anualmente o Ars Quatuor Coronatorum, que é um 
registro de todos os artigos apresentados na Loja, bem como 
outros artigos e comentários aceitos para publicação, e ela 
mantém o Círculo de Correspondência Quatuor Coronati 
(Quatuor Coronati Correspondence Circle- QCCC) que 
permite a participação de maçons do mundo todo.

Os Fundadores da Quator Coronati inglesa planejaram 
desenvolver o interesse em pesquisa entre irmãos em todos 
os lugares, para ter artigos lidos e discutidos na Loja e publi-
cados como documentos na Ars Quatuor Coronatorum 

(AQC), assim mantiveram a cooperação de estudiosos e 
professores maçônicos em todas as partes do mundo. Em 
1887 estabeleceram os objetivos principais que eram: 1. 
Fornecer um centro e laço de união para estudiosos maçôni-
cos. 2. Atrair maçons inteligentes para suas reuniões, a fim 
de estimulá-los para a pesquisa maçônica. 3. Submeter as 
descobertas ou conclusões de alunos para o julgamento e 
crítica de seus semelhantes, por meio de trabalhos lidos em 
Loja. 4. Submeter essas comunicações e as discussões 
decorrentes desse acompanhamento ao corpo geral da Maço-
naria pela publicação, em intervalos apropriados, os artigos 
apresentados em Loja, na sua totalidade. 5. Reimprimir tra-
balhos escassos e valiosos sobre a Maçonaria, e publicar os 
manuscritos, etc. 6. Fazer o ofício de língua Inglesa familia-
rizar-se com o progresso do estudo maçônico no exterior, 
por traduções (no todo ou em parte) de obras estrangeiras. 7. 
Tabular de forma concisa, os artigos impressos da Loja, o 
progresso da Maçonaria em todo o mundo. 8. Adquirir insta-
lações permanentes e formar uma biblioteca e um museu 
maçônico. A loja Quatuor Coronati, a primeira para investi-
gação maçônica, continua trabalhando com as normas esta-
belecidas em 1884 mantendo a alta qualidade de trabalhos de 
pesquisa, palestras e discussão estabelecidas desde sua fun-
dação, mantendo uma ótima divulgação através de seu site. 
A loja Quatuor Coronati Lodge tem entre seus membros a 
maioria dos professores das Palestras Prestonianas, sistema 
educacional maçônico da Grande Loja da Inglaterra criado 
em 1824 como legado de William Preston (1742-1818). O 
seu trabalho de investigação exemplar na criação de docu-
mentos recebe reconhecimento mundial pela publicação e 
por meio de turnês internacionais de palestras. As Prestonian 
Lectures são as únicas palestras realizadas sob a autoridade 
da Grande Loja da Inglaterra.

Na Itália temos, também, uma loja em homenagem aos 
Quatro Santos Coroados. É uma Loja de pesquisa histórica, 
filosófica, artística e humanística. Massimo Antoci é o vene-
rável mestre atual (2014/2015) da loja, que foi fundada em 
05 de abril de 1997, e está envolvida no campo da pesquisa 
maçônica conduzindo investigação com base em fontes 
bibliográficas reais e registradas. A Quator Coronati admite 
Mestres Maçons de todas as Lojas da Itália ou Grandes Lojas 
estrangeiras reconhecidas pelo RGLI, e é possível participar 
apenas por convite. Os estudos originais e as intervenções 
feitas pelos Irmãos no Loja foram publicados no volume 
“Proceedings of the Quatuor Coronati Lodge Nº. 112″.

(*) Ir.'. Honório Sampaio Menezes, 33º, REAA, Loja Baden-
Powell 185, GLMERGS, Porto Alegre, RS, Brasil
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 Por  Ir.’. Carlos Alberto Carvalho Pires (*)

“O que entendeis por virtude?” ( pergunta de Apolo 
aos discípulos de Elêusis, Séc VI a.C.)

1- A virtude para os Gregos
Virtude na Grécia Clássica era a Areté, um termo que 

significa a excelência, o máximo, o melhor, a força e o vigor, 
o esplendor ou o sublime. Ser virtuoso equivalia a ser o mode-
lo ideal de cidadão no contexto da pólis. A vida boa, a vida 
digna e justa que os gregos deveriam almejar e cultuar era a 
opção dos melhores, ou seja, dos daqueles coroados pelas 
virtudes. Sócrates afirmava que virtude era a prática da exce-
lência. Já Aristóteles dizia que a virtude são práticas ou hábi-
tos que nos levam para o bem. A dúvida que surge, nesta colo-
cação, é como definir com clareza o que seria uma vida boa. 
Qual seria o perfil de homem que os gregos antigos conside-
ravam como exemplo a ser seguido?

Os gregos acreditavam que o mundo era perfeito. Tudo 
que existe teria uma finalidade, um sentido e uma missão a 
cumprir. Isso ocorreria para todos os entes e para os infinitos 
fenômenos da natureza. Como a chuva, os bodes e as acácias, 
cada elemento teria sua razão de existir e comporia o universo 
regido por uma lógica, que eles chamavam de logos, que seria 
uma espécie de “princípio criador”. Este ente original teria 
orquestrado um projeto arquitetônico belo e harmônico, onde 
tudo obrigatoriamente deveria funcionar de forma justa. O 
traçado do mundo, feito por este arquiteto supremo, era uma 
obra de arte – e como toda obra de arte não haveria um traço, 
uma letra, um tijolo ou pedra colocada aleatoriamente na 
planta. Tudo tinha que estar onde exatamente devia estar. 
Uma peça que não se encaixasse no desenho da prancheta 
seria uma hybris, equivalente a um simulacro ou uma aberra-
ção. Assim, não há opção de vida alternativa – ou de alterar o 
seu destino – aos fenômenos naturais, como um rio que flui 
para o mar ou como um terremoto que abre a terra, ou para os 
animais, como um bode que nasce-pasta-reproduz e morre.

Dentre todas as criações existentes, haveria apenas uma 
que teria o potencial de viver fora de seu objetivo primordial 
traçado a priori pelo arquiteto criador: o homem. O ser huma-
no teria condições de navegar contra a sua natureza. Isto ocor-

re quando a pessoa desconhece seus verdadeiros talentos, ou 
quando apesar de descobri-los não os exerce na plenitude. 
Portanto, o primeiro degrau da escada para a jornada em 
busca da vida virtuosa refere-se ao emblemático processo 
denominado de autoconhecimento – gnouti sauthon em gre-
go. Todos tem que se autoanalisar. Como afirmava Sócrates, 
“uma vida não avaliada não merece ser vivida”. Os talentos 
foram dados para que cada ser humano possa desempenhar 
sua função no grande projeto arquitetônico do universo. Não 
foram aptidões agregadas por acaso, dizia o mestre de Platão. 
Para o ethos grego, portanto, a vida boa é aquela vivida de 
acordo com o exercício pleno das aptidões naturais que o 
logos concedeu a cada cidadão. Esta seria a forma virtuosa de 
viver: descubra para que você veio ao mundo, e realize com 
força e vigor o seu destino, seja ele qual for. Se um homem 
não descobre para que serve, ou se apesar de saber não tem 
força moral para exercer estes dons com excelência, estaria 
no caminho do vício. O vício, para os gregos, é a vida exerci-
da fora do planejado. Como exemplos desta condição não-
ideal, imagine Mozart como um comerciante, Van Gogh 
como um pastor ou Pelé como um funcionário público. Seri-
am casos exemplares de hybris, ou de virtudes degeneradas.

O que chama a atenção nesta perspectiva grega da virtude 
é que não importa o tipo de talentos que o indivíduo possui. 
Não interessa se ele os usa para as chamadas boas açoes ou 
para ações nem tão boas assim, quando analisadas pelos crité-
rios de certo e errado dos inúmeros códigos de ética mais 
atuais. Os virtuosos, devidamente funcionais na máquina 
universal, Para os gregos somente os talentosos e que exer-
cem suas aptidões na plenitude poderiam dirigir com exce-
lência os destinos da polis. Assim, o ideal da vida grega ou a 
prática do bem se refletiria na boa condução dos negócios das 
cidades, condição esta exclusiva aos virtuosos.

2-A virtude para os Cristãos
A virtude para os cristãos tem outro significado. Agora a 

preocupação com a possibilidade de se conquistar uma vida 
boa e digna se refere a ter acesso à cidade de Deus. Os bons 
cristãos devem exercer alguns hábitos e práticas formuladas 
por Deus que ficaram conhecidas como virtudes teleológicas: 
fé, esperança e amor (caridade). Por este prisma os talentos 

individuais nada representam em termos de se alcançar o 
ideal de vida. O que importa é a crença em Deus, a esperança 
de perspectivas melhores no futuro e o bem cuidar do próxi-
mo.

3-A virtude na Modernidade
Em meados do século 18 uma nova figura surgia no 

esplendor das luzes pós Renascença: o homem moderno. A 
razão esclarecida passava a ser o timoneiro dos pensamentos, 
dos atos e das omissões dos doutos iluminados. Tudo que 
existia até então teria que passar pelo crivo da capacidade 
questionadora das mentes livres e conscientes. Este novo 
homem racional se reinventou enquanto “ente-no-mundo”. 
Uma vez que passara a questionar todo e qualquer pensamen-
to, este pensador exercia uma autonomia. Criou-se, assim, o 
sujeito, o indivíduo, o “”eu-senhor-de-si ou o ego condutor 
dos próprios destinos. Com imenso poder de devastação 
sobre as concepções anteriores do que seria uma postura vir-
tuosa, a razão e o sujeito moderno ditavam quem tinha ou 
quem não tinha o direito de gozar uma vida reta. A virtude 
grega e cristã perdiam fôlego – o modelo agora era a vida 
calcada em uma espécie de virtude racional, exercida através 
do mote “Cogito Ergo Sum” cartesiano. O novo ethos repre-
sentava uma libertação de todas as formas de tutela ou de 
concepção metafísica: o homem como sujeito seria o sufici-
ente para gerar todo sentido e todos os significados para a 
vida plena. O homem, como figura subjetiva, não dependia 
mais de nenhuma instância superior a si para explicar ou jus-
tificar o universo, enquanto projeto arquitetônico ou enquan-
to obra divina. Tudo se resumiria ao indivíduo, completamen-
te livre e por isso mesmo igual a todos que existem – os ideais 
de liberdade e de igualdade surgem com o homem moderno.

4-A virtude na Contemporaneidade
Já na pós-modernidade a definição de virtude se altera. 

Com a derrocada dos valores modernos, devido à crise moral 
da ciência e da razão enquanto vertentes moduladoras da boa 
vida, algo novo aparece no horizonte dos caminhos do 
homem. Com a explosão dos meios de comunicação de mas-
sa, somado ao incremento na industrialização e na produção 
de bens de consumo (a revolução industrial começou no sécu-
lo 18 mas seu apogeu ocorreu logo depois da II grande guer-
ra), e tendo ainda a recente intensificação brutal da globaliza-
ção de informações e de pessoas pelas conexões da internet, 
ser virtuoso na contemporaneidade equivale a ser um bom 
consumidor dos produtos – tangiveis e intangíveis – que o 
mercado oferece ininterruptamente. Melhor explicando: o 
caminho da boa vida é o caminho do consumo. Esta é uma 
consequência lógica do sistema capitalista. E atrelado a este 
consumismo vem todo um estilo de vida de alta rotatividade, 
de relações fluidas – ou líquidas, como diz Bauman – de hedo-
nismos fugazes e de aparentar uma felicidade abstrata e plas-
tificada.

Independentemente da forma como interpretamos o que 
seriam as virtudes ideais que todo cidadão “de bem” deve 
respeitar e praticar, trata-se de um conjunto de valores que 
determinam um condicionamento de comportamentos ou um 
adestramento das aptidões individuais que ocorre com rarida-
de entre os homens. Mais que isso, são metas ou objetivos 
transcendentais que a maioria das pessoas não vai conseguir 
atingir, por questões de limitações pessoais ou morais. Em 
outras palavras: todos querem ser e se dizem muitas vezes 
virtuosos, mas na realidade isto não ocorre. O ser humano, 
com raras exceções, exercem em sua vida privada e pública 
apenas uma interpretação caricata e bufona dos papéis virtuo-
sos elencados ao longo das eras. Esta máscara “de bonzinho” 
que é tão fartamente utilizada é apelidada de “vício”. O vício 
é a caricatura, o fake, o simulacro da virtude. A sociedade nos 
diz “seja virtuoso”, mas se não for possível que seja pelo 
menos aparentemente virtuoso.

(*) Irmão Carlos Alberto Carvalho Pires, M.M.
cacpires@gmail.com

ARLS. Acácia de Jaú 308 – Or.’. de Jaú SP

Fonte: https://maconariabrasil.wordpress.com
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Esta pesquisa é um resumo fragmentário do pen-
samento do escritor, cientista, espiritualista, 
astrônomo, jornalista, Teósofo e Maçom espa-

nhol Mario Roso de Luna – nobre Cavaleiro do Ideal 
Teosófico – que nasceu em 15 de março de 1872, em 
Logrosán, Cáceres, Estremadura, e morreu em 
Madrid, em 8 de novembro de 1931. Por enquanto, 
pense nesta máxima de Mario Roso de Luna: Enquan-
to o homem desenvolve neste mundo sua vida física, 
seu espírito habita as estrelas.

Breve Biografia
Mario Roso de Luna nasceu em 15 de março de 

1872 em Logrosán (Cáceres, Estremadura), e morreu 
em Madrid em 8 de novembro de 1931. Homem de 
letras, cientista e espiritualista, ele foi o incontestável 
astrônomo, jornalista, escritor e teósofo espanhol que 
a capital da Espanha soube homenagear dando o seu 
nome a uma das suas calles.

Mostrando dotes invulgares de criança-prodígio e 
de faculdades psicomentais que o elevavam acima do 
humano comum, aos 18 anos de idade Roso de Luna 
se tornou bacharel em ciências jurídicas e sociais, e 
em 1894 se doutorou na mesma área. Em 1901, con-
cluiu sum novo bacharelato em ciências físico-
químicas. Revelando grande interesse pela Astrono-

mia, em 1893, com a curta idade de 21 anos, descobriu 
o cometa que desde então leva o seu nome.

Conhecido como o Mago Vermelho de Realização, 
Roso de Luna gostava de se definir como teósofo e 
ateneísta (o ateneísmo é uma metodologia de trabalho 
intelectual que permite analisar criticamente a reali-
dade social passada, presente e futura, de tal sorte a 
expandir a cultura, para que seja criada uma sociedade 
mais justa e mais livre). Foi, com efeito, membro 
importante do Ateneo Científico y Literario, institui-
ção cultural privada fundada em 1835 radicada na 
Calle del Prado, em Madrid, cujos antecedentes recu-
am aos liberais madrilenos do século XIX. Caracterís-
tica singular do Ateneu madrileno é nele terem singra-
do os maiores vultos da Maçonaria e da Teosofia dos 
finais do século XIX e da primeira metade do século 
XX, a ponto de ser considerado por muitos como Ate-
neu Teosófico de Madrid.

Foi aí que Mario Roso de Luna tomou contato com 
a Maçonaria pela primeira vez, sendo iniciado em 
Sevilha, em 8 de janeiro de 1917, na Loja Ísis e Osíris, 
da qual era Venerável Mestre Diego Martínez Barrio, 
adotando, então, o nome simbólico Prisciliano. Foi 
assim que se ligou ao Grande Oriente Espanhol e sob a 
tutela da Grande Loja Simbólica Espanhola do Rito de 
Memphis e Misraim no ano seguinte, 1918, o próprio 

Roso de Luna fundou em Miajadas, próxima de 
Logrósan, sua terra natal, uma Loja do Rito Simbóli-
co. Ele chegou ao 33º Grau da Maçonaria. Nesta épo-
ca, a maioria dos maçons madrilenos e estremenhos 
eram igualmente teosofistas, e à Sociedade Teosófica, 
fundada por Madame Blavatsky no século XIX, 
Mario Roso de Luna estava filado, através de uma 
Loja Teosófica de Londres, desde muito antes do seu 
ingresso na Maçonaria.

Polígrafo ímpar, viajante incansável, Mario Roso 
de Luna, como teósofo, realizou um infatigável traba-
lho de divulgação. Traduziu para o castelhano as 
obras de Helena Blavatsky e produziu uma longa série 
de livros próprios, agrupados na chamada Biblioteca 
de las Maravillas. Nos seus livros, Roso de Luna apli-
cou a doutrina teosófica a múltiplos campos, como à 
musicologia, à sexologia, à mitologia árabe, aos mitos 
pré-colombianos, ao folclore espanhol e ao totalitaris-
mo, mostrando sua repugnância por qualquer forma 
de ditadura, religiosa ou laica, e demonstrando a sua 
preocupação com as questões sociais, como ficou 
patente em 1905 ao fazer o projeto de uma escola-
modelo para a educação e o ensino de crianças anor-
mais.

A par disto, Mario Roso de Luna deixou um volu-
moso e profícuo trabalho publicado na imprensa da 
época, tanto como colaborador de jornais como editor 
próprio, na qual, além de divulgar as ancestrais idéias 
espirituais ao homem moderno, expunha as recentes 
descobertas científicas e tecnológicas em favor da 
idéia de auto-realização individual e de progresso 
social.

Em 1910, viajou para América do Sul para realizar 
um ciclo de conferências teosóficas. No Rio de Janei-
ro, onde esteve no início de 1911, o fundador da Soci-
edade Teosófica Brasileira, Professor Henrique José 
de Souza, aclamou-o como o maior sábio do século 
XX.

Também, na Espanha, o seu nome e a sua obra são 
homenageados em outras partes além da Calle Mario 
Roso de Luna madrilena: em Logrósan há o Instituto 
de Estudos Mario Roso de Luna, assim como o seu 
nome em uma calle de Cáceres, que vai desde o Cami-
no Llano até San Juan, e em outra, em Mérida.

As últimas palavras de Mario Roso de Luna foram: 
— Nenhum homem é necessário. Não chorem. Só há 
uma maneira de honrarem minha memória: continu-
ar o meu trabalho. Superando-o!

Fonte: lusophia.wordpress.com
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009803327482&fref=ts
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U
m fato interessante teria se passado, lá pelos idos 
do ano de 1.946, num vilarejo de pouco mais de 
dez mil habitantes, localizado em uma região 

interiorana do Brasil. Segundo afirmam testemunhas 
ainda vivas, o que vem sendo passado de ano para ano até 
os dias de hoje, não se trata de ficção, mas sim, de uma 
história que, verdadeiramente, aconteceu. 

Na cidade havia uma pequena usina hidrelétrica cuja 
capacidade operacional limitava-se ao volume de águas 
que recebia do também pequeno riacho conhecido por 
“Ponte Funda”.  Devido a isso, seu funcionamento ficava 
restrito a apenas uma parte do dia, sempre das dezoito às 
vinte e quatro horas. Além do mais, as quedas de energia 
eram freqüentes e muitas vezes prolongavam-se, sem 
solução imediata, deixando a cidade às escuras por vários 
dias. Na localidade não havia assistência técnica e quan-
do esta se fazia necessária a única solução era sair em 
busca dos demorados recursos de outras regiões mais 
desenvolvidas. 

Certo dia aconteceu que, segundo consta no livro de 
atas da Loja Maçônica do lugar, um clima festivo muito 
bom se formava entre os maçons porque eles estavam se 
preparando para a realização de mais uma seção magna 
de iniciação. Eram apenas dois candidatos, mas, ambos, 
considerados de peso para a maçonaria local. Um era o 
Prefeito, o outro, o Secretário da pasta de Energia. 

Tudo estaria convergindo conforme o planejado. Pre-
tendia-se fechar com brilhantismo aquela que seria, sem 
dúvida, uma das mais importantes sessões já realizadas 
pelos Obreiros locais.

Enfim, o momento tão esperado chegou. Em loja, as 
colunas e o oriente repletos, os irmãos ocupantes de car-
gos já em seus respectivos postos, todos aguardavam 
apenas que os trabalhos fossem iniciados e isto aconteceu 
na hora estabelecida sem nenhum contratempo.

Mas eis que, quando os trabalhos já caminhavam para 
o seu encerramento, em meio à escuridão e batidas de 
malhetes, uma voz ressoou:

... A LUZ SEJA DADA AOS NEÓFITOS! 
Passaram-se alguns segundos e...  cadê a luz? Ela não 

vinha! 
Uma grande apreensão tomou conta do recinto. O 

Cobridor Interno, a quem fora incumbida a tarefa de con-
trolar a iluminação do Templo, dirigiu-se rapidamente ao 
Mestre de Cerimônias para informar-lhe de que a energia 
tinha ido embora. 

Acionei o interruptor, mas as luzes não se acenderam. 
Acho que a energia foi embora, disse ele. 

No mesmo instante, o Irmão Mestre de Cerimônias foi 
até ao ouvido do Venerável e lhe passou a informação 
recebida do Irmão Cobridor. 

Sem muito tempo para pensar e encontrar uma rápida 
saída para solução do impasse, o Venerável anunciou aos 
presentes que dado a um pequeno imprevisto os trabalhos 
seriam interrompidos por alguns instantes até que o 
mesmo pudesse ser superado.  

À medida que o tempo passava o Venerável foi fican-
do cada vez mais inquieto. Consultava os irmãos senta-

dos à sua direita, e os da sua esquerda também. Do lado 
direito do seu altar permanecia o irmão Mestre de Ceri-
mônias, que não podia ser visto por causa da escuridão. 

Enfim, o Venerável tomou uma decisão. Chamou o 
irmão Mestre de Cerimônias e disse-lhe em voz baixa: “A 
luz será dada aos neófitos por meio de velas. Uma para 
cada irmão e o imprevisto estará superado, mas tem que 
ser rápido.” 

Procurando agir tal como o Venerável pedira, o irmão 
Mestre de Cerimônias foi até ao local onde se guardavam 
as velas, mas nada encontrou. Lembrou-se, então, do 
Cobridor Externo. Deslocou-se, rapidamente para fora 
do Templo e, ao passar pelo átrio, deu de frente com o 
citado irmão. Enfiou a mão no bolso, tirou alguns troca-
dos e solicitou-lhe que, obsequiosamente, se dirigisse 
sem demora ao pequeno empório da esquina à procura de 
velas. Tem que ser rápido vá correndo, pois o Templo está 
às escuras, disse o irmão Mestre de Cerimônias.  

Enquanto isso, os neófitos permaneciam inertes, sem 
poder ver nada e sem entender o porquê do incessante 
burburinho que se ouvia naquele instante. Todos se per-
guntavam buscando saber o quê teria impedido as luzes 
de serem acesas no momento apropriado.  

No empório, o Irmão Cobridor chegou apressado e 
encontrou somente velas artesanais feitas de cera de abe-
lhas. Sem opção, fez a compra de 32 peças – todo o esto-
que – e voltou correndo para o Templo. 

Assim, à luz de velas, os trabalhos foram concluídos, 
mas algo continuou instigando inquietação entre os que 
haviam presenciado o fato. Eles queriam saber qual teria 
sido o motivo causador da falta de energia elétrica no 
exato momento em que ela não poderia ter faltado.  

O prefeito e o seu secretário, poucos minutos após o 
término da sessão, também se sentiam surpresos e até 
desapontados. Pensou-se primeiramente em sabotagem, 
em ação de pessoas não simpatizantes do prefeito etc.. 
Depois, em outras várias hipóteses. Por fim, resolveram 
fazer uma investigação. No dia seguinte foram até à usina 
hidrelétrica buscar esclarecimentos junto ao operador 
responsável. Lá, durante a inspeção que realizavam, cons-
tataram uma coisa simplesmente curiosa. O sistema de 
geração de energia havia sido interrompido por um pro-
blema na turbina do gerador, a qual se encontrava instala-
da no fundo do reservatório de água, a oito metros de 

profundidade. Era preciso esvaziar aquele reservatório 
para então se descobrir o que teria sido sugado pela turbi-
na, fazendo-a parar.

Quando o grande tanque de concreto armado se esva-
ziou a causa de todo o problema foi logo esclarecida. Lá 
estava uma sucuri, de uns quatro metros de comprimento, 
morta, enroscada na ponta do eixo da turbina. Ao tenta-
rem remover a cobra, foram novamente surpreendidos. 
Ela estava prenhe e no “puxa-puxa” para desentranhar o 
animal do lugar onde se encontrava preso, oito cobrinhas, 
também já sem vida, foram expelidas de seu ventre.

A notícia se espalhou rapidamente e em pouco tempo 
centenas de pessoas estavam lá para ver o bicho e seus 
filhotes.  A cena despertou curiosidade, apreensão e 
medo em muita gente. 

Curiosidade por duplo aspecto. Primeiro, porque atra-
iu muita gente para ver o acontecido. Segundo, porque 
naquele lugar nunca se tinha visto, nem mesmo ouvido 
falar de uma cobra tão grande como aquela.

 Apreensão e medo, porque a impressão que se tinha 
de que o “Ponte Funda”, sempre aceito como um regato 
muito calmo e sereno, não passava de um engano visto 
que, ante a constatação do fato que paralisou o funciona-
mento da pequena usina, outros répteis da mesma espécie 
poderiam estar vivendo nas imediações, inclusive crias já 
adultas da enorme serpente encontrada morta. 

Por longo tempo as margens daquele riacho ficaram 
desertas em razão da síndrome do medo que tomou conta 
dos moradores do lugar. E desde então, não se ouviu mais 
falar do riacho “Ponte Funda”, e sim, do ribeirão da “Su-
curi” como ficou conhecido.  

Ir.'. Anestor Porfírio da Silva
MI e Membro da ARLS Adelino Ferreira Machado

Or.'.  de Hidrolândia – Goiás
Conselheiro do Grande Oriente do Estado de Goiás 

 
  

 

FAÇA-SE A LUZ!  ... E A LUZ FOI FEITA, MAS... A CUSTA DE VELAS!
Ir\ Anestor Porfírio da Silva

Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO
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SEJA UM APOIADOR DO JORNAL O MALHETE
Coloque seu anúncio aqui

CONTATO:
omalhete@gmail.com
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Por  Ir∴ Adílio Jorge Marques

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre o PARAMENTA 
e o simbolismo inerente do fogo. Veremos mais uma vez 
que a Maçonaria é depositária de antiquíssimas Tradições 

místicas e espirituais que remontam aos primórdios de nossa 
atual humanidade. A Lenda de Prometeu também será aqui abor-
dada, assim como a de Agni, deus védico.

Temos no Grau de Cavaleiro R+C a menção de que no prime-
iro degrau do Altar, no Oriente, repousa o “Pramanta”. Mas, o 
que é afinal tal objeto? Podemos supor ser uma palavra de ori-
gem sânscrita, mas, para que possamos responder a esta pergunta 
faz-se necessário voltarmos na história da humanidade, onde 
encontramos religiões unicamente baseadas em fenômenos da 
natureza. E, entre elas, a religião dos árias era eminentemente 
naturalista, pois os seus deuses não somente representavam e 
personificavam os fenômenos da natureza, mas também os pró-
prios elementos do sacrifício: o fogo e os rituais que ajudam a 
acendê-lo e a preservá-lo nos Templos e/ou cavernas.

Tão vagos eram os deuses védicos e tantas vezes se confundi-
am que muitas vezes se perguntou aos estudiosos da Tradição 
Primordial se eles não seriam mais que adjetivos aplicados, 
segundo as circunstâncias, às várias manifestações de um deus 
único, muitas vezes personificação do fogo ou do Sol, pois são 
geradores de vida, calor e luz.

E não havendo imagens ou Templos nesta antiga religião, os 
altares eram improvisados a cada sacrifício, como na Pérsia de 
Zoroastro, elevando-se o fogo aos céus como oferenda dos fiéis. 
Praticamente todas as antigas civilizações tinham no fogo a 
representação na Terra da energia dos deuses e particularmente 
do astro-rei. Seu conhecimento de Astronomia (que naquela 
época se confundia como Astrologia) lhes dava a devida curiosi-
dade para pesquisar os céus em busca da melhor explicação para 
o que observavam na natureza. Tampouco tinham os árias corpo 
sacerdotal, pois todos eram iguais, segundo muitas fontes tradi-
cionais. Era o pai de família, o senhor da casa, o grisastha que, 
assistido por sua mulher, filhos e servos, celebrava os ritos e 
sacrifícios obrigatórios em benefício de todos. Havia, porém, 
pessoas exercitadas nas diversas fases do sacrifício, como com-
positores de hinos, etc. que, aos poucos, foram se transformando 
em castas de sacerdotes.

O culto védico era exclusivamente constituído pelo sacrifício 
do fogo, sendo celebrado todas as manhãs, ao nascer do Sol. 
Consistia em acender o fogo sagrado por meio da fricção de dois 
pedaços de madeira, depois de embebidos em soma ou manteiga 
clarificada, sendo tudo acompanhado de recitações ou de canto 
de hinos e de ofertas de cereais.

O fogo era aceso no meio de um terreno capinado, dentro de 
um círculo coberto de relva sagrada. Um homem segurava o vaso 
de manteiga clarificada ou de soma. A soma, bebida sagrada dos 
vedas, era produzida pelo sumo fermentado da planta chamada 
soma. Era uma bebida alcoólica lançada pelo sacrificador sobre 
o fogo sagrado e que servia para animá-lo. A manteiga líquida 

tinha as mesmas finalidades. Assim vemos que o uso do álcool 
em nossos rituais não foge a esta antiga tradição. Continuando, 
outro homem fazia girar rapidamente um bastão no buraco do 
recipiente de madeira da qual iria brotar a chama sagrada.

A palavra Paramenta ou Pramantha, definida como sendo de 
origem sânscrita, designa um aparelho pirogênico composto 
então de duas peças: um bastão redondo, de comprimento varia-
do, e um recipiente de madeira, cilíndrico, ou em forma de bacia, 
tigela ou gral, tendo um buraco no centro onde se encaixa o bas-
tão.

Geralmente, o nome de Pramantha é dado ao bastão, ao passo 
que a tigela de madeira que o recebe é chamada rani, havendo 
mesmo autores que denominam o conjunto das duas peças de os 
aranis.

Quando queriam obter fogo, faziam girar rapidamente o 
bastão dentro do buraco feito no recipiente de madeira, não em 
uma rotação contínua, mas em uma série de voltas em sentido 
alternado. O operador valia-se para isso de uma corda, da qual 
mantinha presa nas mãos os dois extremos, puxando-os sucessi-
va e fortemente. A fricção desenvolvia calor intenso, e no fim a 
chama acendia os elementos lenhosos colocados no fundo do 
recipiente. Por analogia os hinos védicos confirmam que o Pra-
manta tem um poder masculino e o Arani um poder feminino, 
receptor.

Lembremos que o principal deus védico era Agni – o fogo. 
Agni era deus do fogo terrestre e também do fogo celeste e 
atmosférico, logo um tríplice Agni, que representava o fogo, o 
Sol e o relâmpago, respectivamente, associados à chama sagrada 
que protegia o lar familiar, sendo também a chama da vida e dos 
espíritos do mundo. Representavam-no com o corpo vermelho, e 
com 3 pernas, 7 braços e montado num bode (!) ou carneiro. 
Empunhava em uma das mãos o machado, que cortava a lenha 
que o alimentava e, na outra, a colher das libações; 7 línguas 
saíam de sua boca e 7 raios de seu corpo. Estes são símbolos 
significativos em nossa Tradição, assim como os animais aqui 
citados.

Os Vedas, livros sagrados dos árias, estão repletos de hinos ao 
fogo divinizado em Agni. Como em todas as religiões primitivas, 
o ato sexual era divinizado e a produção do fogo era comparada 
entre os árias a um ato de geração, onde o Pramanta era o instru-
mento macho e a arani a fêmea. Foi assim constituído o mito de 
Agni, nascendo da fricção sagrada, e Agni lançou-se a conquista 
do céu.

Este grau 18 nos coloca em contato com grande número de 
personagens. Entre eles tem logicamente maior destaque para 
Jesus, do qual se comemora a ceia derradeira. Existem muitas 
analogias entre o deus Agni, tradição oriental menos conhecida, 
mas aqui transcrita brevemente, e Jesus, o Cristo, do povo cristão 
e já conhecido por nós do ocidente.

Por causa do uso do soma ou manteiga que se usava para 
avivar o fogo sagrado, o deus Agni passou a ser chamado de o 
ungido, palavra que se traduz em grego por Christós.

Na lenda védica, Agni era filho de Sawistri, o pai celestial. 

Fez-se homem, nascendo de uma virgem e tendo por pai terrestre 
a Twasti, que foi, como José, carpinteiro. Nos tempos mais pri-
mitivos, quando o aparelho para produzir o fogo era improvisa-
do, ele era formado apenas de dois pedaços de madeira, de essên-
cias diferentes que eram colocados em cruz, na forma do Tau 
invertido. E a cruz, como sabemos, também em forma de Tau, é o 
símbolo do cristianismo, onde Jesus foi crucificado.

Assim como Jesus, Mitra, Osíris, Tamus, Adônis, Baco, Apo-
lo, Manu, Buda, Agni nasce em 25 de dezembro ou próximo do 
solstício de inverno para o hemisfério norte. E, como os demais é 
com efeito, uma personificação do deus Sol, nasce numa gruta e 
tem como mãe uma virgem.

Todos estes elementos atribuídos aos deuses solares formam 
um conjunto e constituem um simbolismo que se perde na noite 
dos tempos. Chegou até nós através do cristianismo, síntese e 
sincretismo de todas as religiões que o antecederam. Penetrando 
em tais símbolos arquetipais, como nos diz Jung, o homem 
alcança a libertação da mente e a própria redenção. Não há aqui a 
menor intenção em descrer historicamente na existência das 
personagens acima listadas. Mas, contrariamente e antes de tudo, 
em enaltecer a missão de cada uma delas, entre nós, tendo sido 
Jesus sua máxima expressão de Luz e Amor entre os homens, 
mostrando que o GADU sempre nos envia seus redentores quan-
do a humanidade mais necessita.

Relembremos também o mito de Prometeu, o qual, tal como 
Agni e Jesus, acha-se ligado ao fogo. O Fogo, IGNE para os 
romanos, com efeito, está relacionado com a Palavra Sagrada 
deste grau e do cristianismo, INRI, a qual se traduz pela expres-
são IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA.

Segundo a mitologia grega, Prometeu era o deus do fogo, 
mas era também a personificação do gênio do homem, o inventor 
por excelência e o criador da raça humana. Assim, segundo refe-
re Ovídio em suas “Metamorfoses”, após o dilúvio Prometeu 
modelara o primeiro homem com o limo sedimentado das águas. 
E, de acordo com uma variante da lenda, Prometeu animara a sua 
estátua com o fogo divino. Minerva, que o auxiliara na obra, deu 
ao homem o temor da lebre, a sutileza da raposa, a vaidade do 
pavão, a ferocidade do tigre e a força do leão.

Ainda em outra variante da mesma lenda, diz-se que admira-
da pela beleza de sua obra, Minerva oferecera a seu autor tudo 
que pudesse contribuir para aperfeiçoá-la. E então Prometeu 
respondeu que precisava ver as regiões celestiais para escolher o 
que mais conviria ao homem que havia plasmado. Atendendo a 
este pedido, Minerva fez Prometeu subir ao céu. O herói verifi-
cou que seria o fogo que animava os corpos imortais. E, no seu 
desejo de servir ao homem ele roubou uma pequena parte do 
fogo.

Muitas teorias foram arquitetadas sobre tal lenda, algumas 
das quais o ritual do 18º grau menciona em sua leitura. Mas a 
tradição mais geralmente aceita diz que o herói, decidido a rou-
bar a chispa desse fogo divino sem o qual as artes eram impossí-
veis, que permitiria a forja do ferro e pelo qual os homens poderi-
am cozinhar seus alimentos, dirigiu-se à ilha de Lemnos, onde 
estavam situadas as forjas de Vulcano. Prometeu tomou uma das 
chamas, escondendo-a no interior de um narthex que lhe servia 
de bastão. O narthex é uma espécie de caniço em cujas divisões 
existe uma penugem parecida com o algodão e facilmente infla-
mável.

Em Atenas eram celebradas as prometheas, festas anuais em 
honra de Prometeu e que compreendiam sobretudo corridas a pé 
e a cavalo, executadas por jovens com archotes. A tradição atri-
buía o estabelecimento das festas ao próprio Prometeu. Este deus 
também era conhecido por ser um Gênio do fogo, e era chamado 
muitas vezes de porta-fogo em memória da conquista do fogo 
divino.

Os povos primitivos achavam que, no meio das nuvens, deu-
ses provindos de Pramantas davam nascimento ao raio e ao 
relâmpago. Não podemos esquecer que alguns povos antigos 
usavam o sílex ou pederneiras para produzir fogo e imitar os 
deuses. Os polinésios o faziam deslizando rapidamente, por 
movimentos de vaivém, a ponta de um ramo macho na fenda de 
um ramo fêmea.

Alguns mitólogos acham que o Pramanta esteja etimologica-
mente ligado ao deus Prometeu como o primeiro produtor de 
fogo para os homens por meio de um Pramanta animado e divino. 
O verbo manthanô, que encerra o elemento verbal significativo 
de Pramanta, é uma forma da raiz math, meth. Tal raiz está entre 
os vedas, mas também entre os gregos, onde nestes em lingua-
gem primitiva queria dizer “girar”, “acender o fogo”. Com o 
tempo passou a ser relacionada a “idear”, “meditar”, “saber”.

Assim, o termo que designava o humilde agente do sacrifício 
passou de geração em geração na figura de Prometeu, o benfeitor 
dos homens. Passou a se perpetuar então através do fogo, indis-
pensável ao homem. Talvez a maior descoberta até hoje feita 
pelo homem foi a do domínio do fogo. E isso nos chega brilhan-
temente através do simbolismo do Paramenta.
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Diante do que vem acontecendo no Brasil e no mun-
do, vocês devem estar se perguntando:

˗ O que a Maçonaria pode fazer para ajudar?
Percebemos que o desapontamento de muitos vem ao 

encontro do nosso desalento diante da pouca adesão às 
iniciativas propostas pelas Lojas e Potências. Mas nin-
guém ousar perguntar o porquê dessas coisas. Por que a 
baixa frequência nas Lojas? Por que o elevado índice de 
Irmãos que abandonam a Ordem entre os Graus de Apren-
diz e Companheiro? Por que o desinteresse pelo estudo? 
Por que tantas dissensões internas, divisões de Lojas 
pequenas em outras menores ainda; Lojas adormecidas ou 
com colunas abatidas? Será que estamos aqui apenas para 
prover a continuidade física da Maçonaria, quero dizer ˗ 
abastecer sua subsistência financeira? Pois então: chega-
mos ao Século XXI com menos de 5% dos maçons falando 
e decidindo tudo, o tempo todo, enquanto 95% ficam só 
ouvindo, de "bico fechado".

Por outro lado, todos já perceberam que existem mui-
tos projetos ̠  a maioria deles de natureza caritativa e bene-
ficente ̠  que seguem em frente com maior ou menor suces-
so... São projetos muito aquém da nossa capacidade.

O fato é que não existe uma pessoa chamada "a Maço-
naria", ou seja ˗ ao dobrar uma esquina ninguém irá topar 
com uma veneranda senhora chamada "a Maçonaria", que 
tem  respostas para tudo e soluções para todas calamida-
des do mundo de hoje. No máximo, vocês encontrarão, por 
aí afora, pessoas posando para fotos, sorrindo com todos 
os dentes, como se tudo estivesse muito bem e nosso futu-
ro plenamente assegurado só por terem recebido um Grau 
a mais, decorado alguns jargões e repetido gestos e sinais 
(na maioria das vezes de forma canhestra e equivocada).

˗ Se Maçonaria somos cada um de nós, o 
que precisamos fazer para ajudar?

Agora sim, a pergunta está colocada de forma correta!
A Maçonaria é cada um de nós e PODEMOS começar, 

aqui e agora, uma fileira avançadapara alterarmos o atual 
estado de coisas. Depende de três fatores: a) convicção; b) 
lideranças nascida nas bases; c) o voto livre e universal (no 
mundo profano e nas instâncias da Ordem).

Antes de mais nada, precisamos estar cientes de que 
nossas centenárias instituições não acompanharam a evo-
lução e as exigências do moderno pensamento participati-
vo. Pelo prisma da história e da sociologia, verificamos 
que a Maçonaria brasileira ainda pensa nos moldes da 
República Velha do Marechal Deodoro (1889 a 1930), mas 
age como a monarquia dos Primeiro e Segundo  Reinados 
(1822-1889), inspirada nas falácias da família Andrada de  
José Bonifácio (nota 1). Apesar de nossa Ordem ter sido 
mortalmente golpeada pelo Ditador Getúlio Vargas, 
sobrevivem ainda os saudosistas da promíscua relação 
entre a Maçonaria e os palácios dos governantes. Metade 
de nossa energia é gasta na vã tentativa de se influenciarem 
as Câmaras, o Senado e o Congresso Nacional (a outra 
metade é gasta naquilo que Marco Morel chamou de "au-
tofagia maçônica": lutas, dissensões e disputas fratricidas 
entre Lojas e Potências). Prega-se a democracia, mas 
nossa mobilidade interna permanece autocrática e emper-
rada: são estruturas de poder construída "de cima para 
baixo", com feudos sucessórios, privilégios de castas, etc.

Se a Arte Real levou mais de seiscentos anos para cons-
truir um sistema de igualdade, liberdade e fraternidade, 
por que ainda existem desigualdades de direitos entre nós 
e o rígido contorno de autocracia constitucional paterna-
lista? Por ser mais cômodo? Só mesmo a preguiça (de pen-
sar) e o conformismo impede que nos tornemos uma insti-
tuição mais vibrante e participativa. A plena adesão aos 
projetos maçônicos só será possível quando o escopo de 
nossos projetos nascer da vontade das bases (do povo 
maçônico). Vale a pena lerem "O Contrato Social" de 
Jean-Jacques Rousseau (1762) para entenderem a diferen-
ça entre "vontade da maioria" e "vontade geral". Estamos 
com 253 anos de atraso nesta questão (nota 2).

Sobre a Ética e a Moral
Como na monarquia (da qual sobrevivem entre nós 

eternas viúvas), o amplo conceito de ÉTICA é substituído 
pela ideia de MORALIDADE que é mais estrita. Perma-
necemos mais ocupados com "o que é virtude, senhor?" e 
"o que é o vício, senhor?" ̠  questões estritamente morais ̠  
do que em promovermos uma ampla discussão sobre  "o 
que é ético, senhor?"

Ética e moral são coisas diferentes, apesar de a maioria 
dos maçons as considerarem a mesma coisa. Moral é a 
conduta dirigida por normas; a ética é o móvel (motivo) da 
conduta humana. O mundo profano é mais preocupado em 
estabelecer princípios de moralidade do que promover os 
imutáveis elementos da ética. A Maçonaria brasileira tem 
seguido esse mesmo caminho, ocupando-se mais com a lei 
escrita (câmaras e assembleias legislativas maçônicas) e 
com os mecanismos de punição (câmaras e tribunais judi-
ciários maçônicos). Enquanto isso, a formação integral do 
Novo Homem (Ética, ethos em grego: valores ou conjunto 
de pensamento e ação que visa o bem comum) é deixada 
para segundo plano, substituindo-a pela repetitiva instru-
ção ritualística que, divorciada da  dos costumes, síntese
vem se tornando estéril (salvadas raríssimas e honrosas 
exceções).

Lembrem-se destas máximas: nem tudo que é legal 
(moral) é ético. "Tudo me é permitido, mas nem tudo con-
vém" (1 Coríntios 6:12).  "Pro Jure ipse contra legem" 
(pelo direito, ainda que contra a lei).

Exemplos atuais
(I) O fato de alguém possuir uma arma para se defender 

não, a priori, é amoral nem antiético. Mas fazer propagan-
da ou receber dinheiro de lobistas dos fabricantes de armas 
para aprovar leis de armamento da sociedade é antiético do 
ponto de vista maçônico, pois nossa Ordem é, por defini-
ção:

"... a união consciente de homens livres e iguais, liga-
dos por deveres de fraternidade, para esclarecer a huma-
nidade e prepará-la para a emancipação progressista e 
pacífica." [...] "somos denominados Obreiros da Paz"; [...] "a 
Maçonaria é na Terra, a única instituição capaz de levar o 
homem ao domínio da paz, , da ordem e da felicidade", etc. 
(preceitos do REAA).

E mais: CONSTITUIÇÕES DE ANDERSON: "II - 
DO AUTORIDADE CIVIL, DOS SUPERIORES E DOS 
SUBORDINADOS

Todo maçom é um súdito pacífico do Poder Civil, onde 
quer que more ou trabalhe. Nunca se envolverá em cons-
pirações contra a paz ou o bem-estar do país nem será 
irresponsável diante das autoridades. A Maçonaria é sem-
pre prejudicada por causa de guerras e derramamentos de 
sangue. Os antigos Reis e Príncipes se dispuseram a esti-
mular a Fraternidade por conta de sua lealdade e índole 
pacífica. Os maçons sempre responderam adequadamen-
te às tramas ardilosas de seus adversários e promoveram 
a honra da Fraternidade que floresce melhor em tempos 
de paz."

(II) Quando os profanos se candidatam à Maçonaria, 
um longo questionário e sindicâncias buscam assegurar às 
Lojas de que estamos admitindo em nosso convívio íntimo 
homens livres e de bons costumes. A expressão "de bons 
costumes" traz como consequência muito mais do que se 
pode imaginar à primeira vista. Pensem nisso..., pois o 
conceito envolve a questão familiar e a vida profissional. 
O maçom tem que se manter comprometidos com a insti-
tuição familiar que é o fundamento da sociedade, do Esta-
do e, por consequência, da Maçonaria. Não há meio-termo 
neste particular. Não vem ao caso se, ao longo da vida, um 
Irmão encontre situações difíceis, conflitos e desafios na 

vida familiar. Importa, isto sim, se sua postura permanece 
justa e perfeita em relação aos valores familiares e aos 
ditames da natureza. Talvez ainda não tenhamos pensado 
nisso, mas há milhares de maçons e profanos que tomam 
tais questões em consideração, especialmente quando 
dirigem o olhar para os que dirigem ou se colocam à frente 
dos diversos movimentos em nossa Ordem.

(III) Da mesma forma, se exigimos dos candidatos 
condições materiais para fazerem face aos deveres finan-
ceiros da vida maçônica, deve-se também ˗ e como muito 
maiores motivos ˗ atentar para situações precárias de 
Irmãos que, em determinado momento, não conseguem 
administrar eficazmente suas vidas. Ninguém está livre de 
um revés financeiro e, na medida do que é justo e possível, 
temos o dever de soerguer esses Irmãos; mas daí a confiar-
lhes níveis de liderança ou o fardo de administrarem ou 
instruir as Lojas e outros segmentos de nossa Ordem, vai 
uma grande distância, pois além de não ajudá-los, os 
sobrecarregaríamos ainda mais.  

 (IV) Paralelamente a isso, é necessário que fiquemos 
atentos àqueles que se intitulam "Irmãos" ˗ pois assim 
pediram nosso voto ˗ mas, ao contrário do que esperáva-
mos deles, passaram a defender princípios contrários à 
ética maçônica. Sem pretender julgá-los, a responsabili-
dade de existirem esses tipos na "fauna maçônica" repousa 
na péssima ˗ ou nenhuma ˗ instrução que tiveram sobre 
Maçonaria, talvez pela pressa com que passaram pelas 
Lojas em busca de voto. "Pelos seus frutos os conhecereis. 
É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos 
das ervas daninhas?"

(V) Por fim, ao analisarmos o que cada um de nós pode 
fazer para ajudar, temos a questão da representatividade, 
em cidadania e na Maçonaria. Há muitos maçons entre os 
políticos e em todas as instâncias do Poder Judiciário. 
Esses Irmãos devem exercer suas funções livres de quais-
quer pressões, sejam de ordem pessoal, religiosas, finan-
ceiras ou econômicas. Mais ainda, não podem nem devem 
se submeter a estipulações de grupos maçônicos, pois do 
contrário estariam limitando suas ações constitucionais a 
favor de todo o povo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nota 1) Ver meu livro "Grande Loja Maçônica de 

Minas Gerais - História, Fundamentos e Formação", 
páginas 75 e seguintes.

(nota 2) Não lamentem por não possuírem o livro. Isso 
não é desculpa, pois podem baixá-lo gratuitamente no link    
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/contratosoci
al.pdf  As  principais questões da vida política são aborda-
das por Rousseau já na primeira frase do primeiro capítulo 
deste livro: "O homem nasce livre, e por toda a parte 
encontra-se acorrentado". Nesse sentido, Rousseau ques-
tiona o motivo de os homens viverem sob os grilhões em 
sociedade, do porquê de os homens abandonarem o estado 
de natureza, uma vez que todos nascem livres.

Este artigo não representa a palavra oficial de nenhu-
ma Potência, Loja ou Corpo Maçônico. Trata-se da opi-
nião e pesquisa pessoal do autor, uma vez que "a Maçona-
ria não impõe nenhum limite à livre investigação da Ver-
dade, e é para garantir essa liberdade, que ela propõe a 
todos a maior tolerância." Leitura exclusiva para maçons.

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

 

*Ir\ José Maurício Guimarães

Or\ de Belo Horizonte-MG

ÉTICA MAÇÔNICA NO TERCEIRO MILÊNIO
Geral
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Por Ir.’. Roger Dachez

Ainda não se tomou conhecimento na Europa, espe-
cialmente na França, mas uma tempestade está 
prestes a acontecer na Maçonaria Americana. A 

perturbação, de que ainda se ignora o quão longe ela irá, 
vem da Geórgia – uma região acostumada com furacões, é 
verdade …

Em 9 de setembro, o novo Grão-Mestre da Grande Loja 
da Geórgia, uma obediência que tem cerca de 40.000 mem-
bros (oficialmente) e se situa em uma posição invejável 
entre as Grandes Lojas norte-americanas em termos de 
número de membros, promulgou um “decreto “- os Gran-
des Mestres americanos têm direitos soberanos – que pros-
creve formalmente a homossexualidade e bane das fileiras 
da Maçonaria aqueles que são culpados do “pecado”! A 
decisão bastante desconcertante do Grão-Mestre não é, 
contudo, um ataque isolado de loucura: ela foi recente-
mente confirmada pelo voto da maioria da Grande Loja e, 
em boa medida, esta condenou igualmente a “fornicação” 
– que parece referir-se a qualquer forma de sexo fora do 
casamento!

Em suma, a maçonaria da Geórgia decidiu verificar 
com quem dormem os seus membros e criou a noção de 
uma “sexualidade Maçônica normal”. Não se interrompe-
rá o progresso … e nem talvez o declínio de uma maçona-
ria que perde todos os anos cerca de 4% de seus membros e 
que ameaça, ao final de algumas décadas, o completo desa-
parecimento.

“Os escravos, as mulheres e as pessoas 
imorais”

Devemos ressaltar aqui o fato de a Grande Loja da Geór-
gia pertencer à maior e mais poderosa comunidade maçô-
nica do mundo: a das Grandes Lojas “regulares”. Assim 
acabamos de adicionar um novo item à lista já longa de 
landmarks americanos: não se contenta mais apenas com a 
exclusão das mulheres, agora adiciona-se a ela a heteros-
sexualidade obrigatória dos homens.

Mas, acontece que muitos maçons americanos, consci-
entes da posição delicada de sua maçonaria, reagem com 
um vigor que cresce a cada dia. Um líder de opinião respei-
tado na América, Paul Rich é ativo em redes sociais denun-
ciando essa aberração de outra era e se preocupa publica-
mente com os consideráveis danos que isso poderia produ-
zir na imagem de uma Maçonaria americana já em estado 
muito mau. Ele é acompanhado por muitos Irmãos e as 
trocas de e-mail que vemos são edificantes. Em suma: por 
ocasião dessa decisão inepta, a maçonaria dos EUA está, 
talvez, na iminência de uma importante crise moral…

Pois, muitos são aqueles que apontam, nesta ocasião, 
os “pecados” da antiga Maçonaria – incluindo sua longa 
proibição de Negros, forçados a formar a sua própria Gran-
de Loja (Constituição de Prince Hall), de resto comparável 
  em todos os aspectos às Grandes Lojas “Caucasianas”. 
Alguns já acrescentam, embora timidamente, que a ques-
tão das mulheres é, em última análise, similar. As Consti-
tuições de Anderson – não tão “liberais” quanto aquela – 
no fundo – já excluía os “escravos, as mulheres e as pesso-
as imorais”, o que é compreensível – ainda que não se jus-
tifique! – No contexto social e moral da época, mas a Gran-
de Loja da Geórgia se apoia firmemente nestes princípios 
interpretados ao pé da letra para evitar qualquer ambigui-
dade, ela designa essa imoralidade suprema: a homosse-
xualidade. Até mesmo a Igreja Católica, no passado tão 
carregada neste campo, tenta sair – com muita dificuldade, 
é verdade, conforme demonstrou o Sínodo sobre a família, 
recentemente. Mas esta comparação, é ela realmente 
lisonjeira?

Outros já evocam as possíveis consequências jurídicas 
de tal posição, em um país forte ligado aos direitos civis e à 
defesa dos direitos das minorias – visível ou não – garanti-
dos pelaConstituição dos Estados Unidos, um produto 
puro do espírito maçônico do final do século XVIII!

Um novo Caso Morgan?
Mas antes de chegarmos lá, é o efeito global sobre o 

status da Maçonaria americana que deve ser considerado. 
Há quase dois séculos, em 1826, um evento aparentemente 
trivial no oeste dos Estados Unidos naquela época, ou seja, 
o linchamento de um indivíduo obscuro, o homicídio, 
supostamente cometido por maçons, de William Morgan, 
culpado de ter revelado seus segredos, provocou um 
gigantesco escândalo em escala de todo o país e em poucos 

anos teve como efeito dividir por dez o número de lojas, 
então florescentes. Por volta de 1840, a Maçonaria ameri-
cana finalmente saiu da crise, enfraquecida, mas sobretu-
do completamente transformada, tornando-se essencial-
mente beneficente e convivial. É dessa mutação que ela 
não havia previsto nem desejava que a instituição tirou, no 
outro lado do Atlântico, as suas características essenciais 
até os nossos dias.

Quem pode dizer o quão longe irá a onda de fundo que 
parece se desenhar no horizonte da Geórgia? Podemos 
imaginar que a Maçonaria seja a única a emitir uma conde-
nação sem nuances da homossexualidade, quase crimina-
lizada por uma decisão surpreendente e tola, não tendo 
como parceiro nessa posição questionável senão alguns 
estados muçulmanos fundamentalistas espalhados por 
todo o planeta – os mesmos que também proíbem feroz-
mente a Maçonaria?

Aliás, que significam os mais altos valores humanos de 
que a Maçonaria “regular” fez sua bandeira por tanto tem-
po, para não mencionar os valores religiosos que suposta-
mente a inspiram? A este respeito, os batistas da Geórgia – 
eles mesmos fundamentalistas propensos a uma leitura 
brutalmente literal da Bíblia – prontamente apoiaram os 
maçons de seu Estado, mesmo que seus correligionários 
tantas vezes tenham condenado a maçonaria e os “Illumi-
nati” como devotos do satanismo …

Pode-se dizer alguma coisa?…
Poderíamos dizer, para lavar as mãos, que isso não nos 

diz respeito, que é a política e que a Maçonaria “regular” 
não tem que se envolver em tudo isso – mesmo que ela 
desaprove da boca para fora, é claro.

Mas isso é assim tão certo?
Podemos defender uma maçonaria exemplar, alguns 

até dizem “a única autêntica”, mantendo relações com 
uma Grande Loja que suporta tais posições éticas?

Certamente, as nações europeias não têm nenhuma 
lição a dar aos outros: na Inglaterra, em 1952, o lendário 
Alan Turing, criador da moderna computação, herói anô-
nimo durante a guerra foi condenado a um tratamento hor-
monal horrível para a homossexualidade, e acabou come-
tendo suicídio dois anos mais tarde, comendo uma maçã 
previamente injetada com cianeto; e não faz muito tempo, 
um autor maçom francês “regular”, que eu prefiro não 
nomear aqui tanto por caridade cristã quando por conve-
niência maçônica, qualificava os homossexuais como 
“anormais”, evidentemente proibidos nas lojas “regula-
res”, em sua opinião. Mas tudo isso pode ainda cobrir-se 
do véu de um silêncio envergonhado e pudico?

A Grande Loja Unida da Inglaterra demorou muito, 
escondendo-se atrás de alguns argumentos jurídicos muito 
pobres antes de reconhecer a Grande Loja Prince Hall. 
Será que ela age da mesma forma, contra toda a razão, 

tolerando na Geórgia – onde os negros não eram bem-
vindos nas lojas de brancos – o que em si é intolerável de 
um ponto de vista meramente humano?

Na França, onde as Obediências “liberais e adogmáti-
cas” aproveitam esta oportunidade para estigmatizar sem 
muita dificuldade uma Maçonaria concorrente, entende-se 
facilmente e quase uma boa luta, por assim dizer, mas o 
que devem dizer os maçons regulares, ciosos da respeita-
bilidade social, da integridade moral e altura espiritual?

Eles podem permanecer em silêncio? Os novos tempos 
que se levantam não são eles sobretudo para esta Maçona-
ria, aqueles da palavra verdadeira e da coragem intelectu-
al? Será ainda necessário que a política da prudência se 
imponha à retidão de pensamento e a energia moral? Pode 
ela, por uma questão de não fazer ondas, ignorar o que 
pode ser vergonhoso e humilhante em favor de uma abor-
dagem pretensamente fraterna e humanista, e especial-
mente se ela se refere a uma origem transcendente, tomar o 
partido de não dizer nada – e assim aprovar tacitamente?

Esta é uma questão séria que se lhe coloca. Pode ela se 
permitir não responder a ela?

O futuro nos dirá …

Publicado originalmente em:
http://pierresvivantes.hautetfort.com/

Fonte: Bibliot3ca

UM FURACÃO MAÇÔNICO NOS EUA?

Grande Loja da Georgia - EUA
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Por Divaldo Pereira Franco
“O ritual de iniciação essênia narra exatamente a 

história de um aprendiz que adentra pelo santuário da 
iniciação para encontrar o aperfeiçoamento.

Um mestre segura as mãos do discípulo imberbe e lhe 
diz numa noite estrelada diante das montanhas do mar 
Morto: Vem comigo, deixa-me conduzir-te pelos 

labirintos da vida, afim de que possas adquirir a sabedoria e 
penetrar os segredos.

Diante de nós, diz o mestre, está um caminho que vai além 
das escarpas das montanhas e à medida que olhamos para 
baixo, vemos o inferno das paixões. Lá estão os nossos 
defeitos, as tentações, os pecados, a indignidade e os valores 
negativos.

Vem comigo. Eu sou o teu mestre e devo guiar-te. Não te 
preocupes com as escarpas e não receies as dificuldades 
por¬que o caminho de quem busca a perfeição é estreito e a 
jornada é áspera, mas eu te conduzirei em segurança.

Empurremos a primeira porta e abramo-la agora. É o 
acesso a alguma coisa que nos chega aos ouvidos. É um suave 
marulhar de águas. Escuta as águas constantes e deixa que 
elas lavem as imperfeições de teu corpo, as imperfeições 
morais de que te deves libertar, afim de te tornares um cidadão 
perfeito e um candidato ideal. Vê e sente as águas que passam, 
purificando-te.

E agora, que já tens a alma e o corpo lavados, vem. Vê 
nesta estrada as labaredas que crepitam de cima para baixo, 
debaixo para cima e nas laterais. Não as temas. Vem comigo e 
atravessa-as, porque elas irão purificar-te, queimando aquele 
resíduo que permanece na tua inferioridade, pois é necessário 
adquirir a pureza para conhecer melhor o Supremo Arquiteto 
do Universo.

Agora que as labaredas te purificaram, atravessa esta outra 
porta. Vem com entusiasmo e rasteja, permitindo que teu 

corpo sinta o contato da terra. Fá-lo rastejar, para que a beleza 
do barro de onde ele veio, te dê dignidade de viver.

Levanta-te agora. Ousa abrir a porta que está diante dos 
teus olhos e escuta. Sopra um vento suave que vem do oriente. 
Sente este vento.

Acabaste de passar pelos quatro elementos essenciais da 
vida. Agora vem um pouco mais, abre a porta do imenso salão, 
adentra-o e aparecerá diante de ti o touro vermelho das tuas 
paixões inferiores. Elas podem ser chamadas de egoísmo, 
cobiça, sensualidade, vulgaridade, ambição e ódio. Vê e doma 
o touro das paixões, pois se não comandares a ti mesmo não 
serás digno de comandar ninguém.

Quem não se conhece não identifica a sua inferioridade e 
jamais compreenderá os problemas alheios. Vem, vence o 
touro, atira-te sobre ele, arrebenta-lhe os cornos poderosos, 
esmaga-o e agora deixa-te embalar pela melodia que te chega. 
Ela sai do salão de onde jaz o touro bravio.

Abre a próxima por¬ta, entra e escuta a ninfa. Ela tem nas 
mãos uma harpa e tange-lhe as cordas. É uma música sublime, 
plena de harmonia que te invade a alma. É impossível viver 
sem trazer na alma a presença da harmonia.

Agora que já te purificaste e que já venceste o touro das 
paixões, avança. Vem ainda comigo. Faltam muitos caminhos 
a percorrer. Abre outra porta e verás à tua frente duas crianças 
que brincam. Uma delas têm nas mãos um globo terrestre, que 
tenta segurar e a outra que têm mãos travessas, tenta chutá-lo 
com os pés. Essas duas crianças são Éros e Anteros. Éros é o 
amor santificado, é o amor fraternal, é o amor que sabe 
repartir. Anteros é o amor mediato, é a paixão insensata, é o 
desejo corruptível. É necessário que te alies a Éros ao invés de 
Anteros, porque este significa as tuas paixões inferiores.

Agora que já tens a harmonia e o amor na alma continua 
comigo. O corredor é menos estreito e está iluminado. Abre a 
porta de um novo salão. Entra e verás agora duas ninfas. Uma 

tem uma balança nas mãos e tem os olhos vendados. Esta 
ninfa representa a vida, as ambições terrenas, a justiça terrena, 
a fragilidade da conduta humana. Em um prato da balança foi 
colocada a corrupção e no outro a graça e vê como o homem se 
torna indigno. É assim a vida.

Mas a outra ninfa, que também sustenta uma balança, não 
tem venda nos olhos. O fiel da balança está perfeito. De um 
lado estão as causas e do outro lado estão os efeitos. É o 
carma. Cada um vive conforme os seus próprios atos e cada 
um realiza a sua jornada de evolução, conforme as suas 
próprias possibilidades. Observa o fiel da balança. Ele é o 
cinzel que trabalha as imperfeições humanas.

Agora tu já tens a harmonia, já tens o amor, a justiça, mas 
ainda te falta percorrer alguns passos.

Dá-me a tua mão. Estás quase preparado para o encontro. 
Avança comigo, abre a grande porta deste novo salão e 
defronta a esfinge que está no centro dele. Observa-lhe a 
cabeça, os flancos, as garras e as asas, e então compreenderás, 
que a cabeça da esfinge significa o saber, seus flancos 
taurinos, o querer e o poder, as garras leoninas, o desejo de 
dominar acima de tudo e as asas de águia têm o significado 
extraordinário de tranqüilizar e calar, pois, somente quem 
sabe pode, somente quem pode consegue, e aquele que 
consegue é quem logra governar, se souber calar. É necessário 
acima de tudo silêncio para bem governar. Vê bem, a esfinge 
está domada.

A Trena de seu corpo dominou o carro de sua vida. Deixa 
que ela saia disparada pelo último caminho e vá na direção 
daquele templo soberbo de colunas de ouro e de mármore 
trabalhado. Deixa-te arrastar, vamos, a esfinge já partiu e no 
carro da vida, chega¬mos à porta do templo da libertação, 
vislumbramos dois lances de escadas, um deles é constituído 
de quatro degraus que simbolizam a fortaleza, prudência, 
temperança e a perseverança.

Porém do outro lado a escada tem apenas três degraus, a 
esperança, a caridade e a fé, nota bem que a caridade está no 
de¬grau intermediário, mas a fé está diante da porta. Bate que 
se te abre, empurra que se te dá acesso, pede que te será dado. 
Entra agora e deslumbra-te. Lá dentro do santuário está Ísis, a 
deusa despida e velada. Lembra-te que é necessário olhar esta 
mulher com olhos de ir¬mão. Senta-te ao seu lado e dá-lhe a 
mão. Ísis é a sabedoria, deixa-te conduzir por essa sabedoria 
que te penetra e verás que ela tem nas mãos o símbolo de 
Osíris, o falo divino como se fosse um bastão para te dar a 
perfeição e o conhecimento.

Agora que tu és detentor da harmonia, do amor e da 
justiça, que decifrastes a esfinge, que sabes quais são os 
enigmas da vida, que podes sentar-te ao lado de Ísis sem 
cobiça sexual, tu já não és mais um discípulo, tu és um mestre 
e tens sobre ti a proteção do Arquiteto do Universo. A partir de 
agora, és como uma Coluna Sagrada que vem do oriente, para 
apoiar a humanidade aturdida.

Assim rezam as velhas tradições das iniciações simbólicas 
essênicas, que, segundo historiadores, teriam passado para a 
posteridade de boca a ouvido, pelos sete sacerdotes que 
sobreviveram ao desaparecimento da Essênia”.

Palestra proferida no interior de um Templo 
Maçônico, no Estado da Bahia, em 15/07/97.

Geral
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As discussões bíblicas sempre ocuparam um lugar de 
destaque nas minhas elocubrações intelectuais. Pos-
suo a Bíblia em mais de 15 línguas, do hebraico ao 

coreano, passando pelo esperanto e pelo afrikaner. Há uns 10 
anos atrás, depois de velho, comecei a estudar hebraico para 
tentar ler no original o Antigo Testamento.

Sempre me intrigou a divergência sobre a palavra Booz 
ou Boaz, citada várias vezes em inúmeros livros da Bíblia. 25 
no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Pela minha 
Concordância Bíblica (Sociedade Bíblica do Brasil, Brasília: 
1975, pg. 107) são 21 citações em Rute, uma em 1 Reis, 2 em 
Primeiro Crônicas, 1 em Segundo Crônicas, 1 em Mateus e 1 
em Lucas. Para efeitos de simplificação vou considerar 
somente Rute (Rt 2,1) e o nome de um par de colunas que se 
encontrava na frente do templo de Salomão (1 Rs 7,21).

O livro de Rute tem como subtítulo Rute nos Campos de 
Booz (ou Boaz dependendo da versão): “Noemi tinha um 
parente por parte de seu marido, pessoa importante, do clã de 
Elimelec, cujo nome era Booz”, Bíblia de Jerusalém, São 
Paulo: Ed. Paulinas, 1980, pg. 415. Em latim da Vulgata: 
“erat autem vir Helimelech consanguineus homo potens et 
magnarum opum nomine Booz”, Bíblia Sacra – Iuxta Vulga-
tam Versionem, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1983, 
pg. 359.

O livro de 1 Reis: “Ergueu as colunas diante do pórtico do 
santuário; ergueu a coluna do lado direito, à qual deu o nome 
de Jaquin; ergueu a coluna da esquerda e chamou Booz (ou 
Boaz)”, Bíblia de Jerusalém, São Paulo: Ed. Paulinas, 1980, 
pg. 518. Em latim da Vulgata: “et statiot duas columnas in 
porticum in porticum templi cunque statuisset columnam 
dexteram vocavit nomen eius Iachin similiter erexit colum-
nam secundam et vocavit nomen eius Booz”, Bíblia Sacra – 
Iuxta Vulgatam Versionem, Stuttgart: Deutsche Bibelge-
sellschaft, 1983, pg. 468.

Depois de uns 4 meses de aula perguntei à minha profes-
sora Zahava de hebraico o que era ּבַֹעז (leia-se obviamente da 
esquerda para a direita com os sinais massoréticos criados 
pelos estudiosos judeus a partir do século VIIº d. C. para 
ajudar a grafar as informações transmitidas oralmente) e ela 
singelamente me disse: Boaz. Ai foi a minha vez de nova-
mente perguntar: o que significa Booz? Ela espantada: o que 
é isso? Retruquei que era uma forma alternativa para a pala-
vra Boaz. Ela riu e me disse: Isso não é hebraico, pois nele 
não existem vogais [somente os sinais massoréticos] e muito 
menos dobra de vogais, a não ser em nomes próprios ou 
estrangeirismos.

A Bíblia Hebraica apresenta a seguinte transcrição no 
livro de Rute 2,1 (ler da direta para a esquerda e de baixo para 
cima):

A citação de 1 Reis 7,21 é a seguinte:

  Resolvida a questão com a dona da língua, passei a tentar 
entender por que o Booz (corrupção da palavra Boaz) pene-
trou no Ocidente. Entrei em contato com a Bíblia de Jerusa-
lém, reputada de ter os maiores exegetas e conhecedores da 
Bíblia no mundo, em Paris, pois nos seus textos bíblicos 
sempre empregou a palavra Booz. 

Encontrei um especialista de erudição beneditina e lhe 
perguntei: qual é o certo Boaz ou Booz? Respondeu-me sere-
namente: claro que é Boaz. Retruquei na hora: por que a 
Bíblia de Jerusalém emprega a palavra errada ou corrompi-
da: Booz? Ao que candidamente me respondeu: dado que 
São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim como Booz, a 
Igreja manteve a tradição até os dias atuais...

Como é de conhecimento geral, São Jerônimo terminou a 
versão denominada Vulgada da Bíblia, em latim, traduzido 
do grego e do hebraico, no ano 405  d.C. Era para os cristãos 
desde então, a versão universal da Bíblia até a Reforma quan-
do Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, rompendo com o 
monopólio católico e da língua latina.

A tradução de Lutero para os dois textos acima já empre-
ga o Boaz.

Veja-se o título do capítulo dois de Rute: “Rut liest Ähren 
auf dem Feld des Boaz” e a citação: “Es war aber ein Mann, 
ein Verwandter des Mannes der Noomi, von dem Geschlecht 
Elimelechs, mit Namen Boaz; der war ein angesehener 
Mann”, Die Bibel nach Martin Luthers übersetzung, Stutt-

gart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1985, pg. 281.
O texto de 1 Rs 7,21 é: “Und er richtete die Säulen auf vor 

der Vorhalle des Tempels; die er zur rechten Hand setzte, 
nannte er Jachin, und die er zur linken Hand setzte, nannte er 
Boas“, Die Bibel nach Martin Luthers übersetzung, Stutt-
gart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1985, pg. 359.

A versão inglesa do Rei James (Kings James Version – 
KJV) mantém o Boaz já que os protestantes não tinham por 
que manter a tradição de São Jerônimo. O capítulo de Rute 
apresenta no título a seguinte versão: “Ruth Works in the 
Field of Boaz” e o versículo é o seguinte: “And Naomi had a 
kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, of the 
family of Elimelech; and his name was Boaz”, Bible KJV.

O versículo de 1 Reis 7,21 é o seguinte: “And he set up the 
pillars in the porch of the temple: and he set up the right pillar, 
and called the name thereof Jachin: and he set up the left pil-
lar, and he called the name thereof Boaz”, Bible KJV.

A versão portuguesa da Biblia traduzido por João Ferreira 
de Almeida reza: “Tinha Noemi um parente de seu marido, 
senhor de muitos bens, da família de Elimeleque; o qual se 
chamava Boaz”, Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil, Brasí-
lia, 1969, pg. 288.

O versículo de Reis é o seguinte: “Depois levantou as 
colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direi-
ta, chamou-lhe Jaquim; e tendo levantado a coluna esquerda, 
chamou-lhe Boaz”, Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil, 
Brasília, 1969, pg. 365.

Conclusão: o correto é a palavra Boaz, visto que pelo 
exposto, a vertente católica da Bíblia usa o Booz numa home-
nagem tradicional a São Jerônimo; os protestantes, principal-
mente os anglo-saxônicos e germânicos por não terem a 
carga da tradição, usam a palavra certa.

 
EPÍLOGO MAÇÔNICO
 Em época de globalização já é tempo da maçonaria brasi-

leira ver o que acontece no resto do mundo em relação às 
colunas do Templo de Salomão: Boaz e Jakin. Não há mais 
desculpas de erros elementares depois da Internet.

O primeiro ritual maçônico publicado no mundo de forma 
clandestina que causou comoção foi Masonry Dissected  de 
Samuel Prichard em 1730. Na página 18 desse repositório de 
informações do século XVIII está lá a palavra em letra mai-
úscula: BOAZ[i].

Ainda no século XVIII, os maçons ingleses, com o 
clássico Three Distinct Knocks (Três Batidas Distintas) de 
1760, já diziam: “the senior and junior Warden have each of 
them a Column in their Hand, about Twenty Inches long, 
which represents the two Columns of the Porch at Solomon´s 
Temple. Boaz and Jachin”[ii].

Dois anos depois em 1762, o best seller que desvendou os 
mistérios dos modernos trazia no seu título, em letras garra-
fais, o recado: Jakin and Boaz[iii].

Em seguida, os franceses, já agora no século XIX também 
atacam de Boaz. Possuo uma série de Thuileurs (Rituais) 

franceses do século XVIII e XIX, sendo que o mais famoso e 
raro é o de Delaunaye[iv] que apresenta diversas palavras em 
hebraico com o nome corrompido e o nome retificado:

 
Noms corrompus     Noms rectifiés      Leur significa-

tion     
       BOOZ              BOHAZ                    en Force

 
Os ingleses desconhecem o Booz que é uma invenção, 

como se viu acima da Igreja Católica. Desconheço algum 
livro anglo-saxônico que empregue a palavra Booz. Agora 
em tempos mais recente, o clássico Bernard E. Jones, uma 
das maiores autoridades inglesas em maçonaria afirma que: 
“the pillar was named after Boaz...”[v].

Os norte-americanos, a começar pelo controverso Albert 
Pike, também desconhecem o que é Booz. O erudito Pike no 
seu clássico Moral and Dogma pontifica: ”the word Boaz is 
[vi]."בעז

Ainda nos norte-americanos, suas duas melhores enciclo-
pédias sobre assuntos maçônicos desconhecem a palavra 
Booz. Robert Mackey na sua Enciclopédia de Maçonaria, no 
verbete Boaz (inexiste o Booz) declara que: “Boaz. The 
name of the left hand pillar that stood at the porch of King 
Solomon´s Temple”[vii]. Henry Wilson Coil no seu afamado 
Coil´s Masonic Encyclopedia no verbete Boaz que faz 
remissão aos Pillars and Columns apresenta o seguinte 
verbete: The Two Pilllars or Columns, Jachin and Boaz, with 
their Pannels[viii]

A revista Philalethes da Sociedade Philalethes nos EUA 
fundada em 1928 e que congrega os estudiosos da maçonaria 
norte-americana também só usa Boaz conforme se observa 
no artigo sobre “The Great Pillar” do Ir. Harry L. Haywood: 
“the names 'jachin' and 'boaz' by which the two pillars at Solo-
mon's Temple were known, were in each instance a Hebrew 
form of those old Semitic root-terms. The Hebrews had their 
own language, religion, culture, but they all had come to 
them by inheritance, to a large extent, from the older peoples 
of the Near East, just as our own language, religion, and cul-
ture, thought it is peculiarly our own, came to us from Europe 
and Britain”[ix].

Harry Carr, o José Castellani britânico, apresenta várias 
citações com Boaz e nenhuma com Booz.

A maior e mais antiga Loja de Pesquisas Maçônicas do 
mundo, a Quatuor Coronati de Londres publicou até hoje 118 
volumes dos seus Ars Quatuor Coronatorum, iniciados em 
1886. Compulsando o índice geral de minha coleção comple-
ta anotei mais de 20 citações sobre Boaz e nenhuma sobre 
Booz. 

E para terminar, os modernos acadêmicos maçons france-
ses também atacam de Boaz. Daniel Ligou no seu Dictionna-
ire de la Franc-Maçonnerie no verbete Boaz: “Seconde 
colonne du Temple que l´on traduit généralement par 'dans la 
force'. Sur le symbolisme general.Cf; Colomne, Temple”[x]. 

Todas as Bíblias maçônicas nos EUA, que são versões do 
Rei James (KJV), constam a palavra Boaz.

Booz: Sic transit gloria mundi... e requiescat in pace... 
[i] Prichard, Samuel. Masonry dissected. London: Wilford, 1730 in 
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O que é isso tudo? Essa foi uma pergunta que eu me 
fiz muitas vezes durante minha iniciação. É uma 
pergunta que você, sem dúvida, também fez a si 

mesmo, e por ela todos somos moldados até o fim do Terce-
iro Grau. A linguagem do ritual, imponente e bonito como 
ele geralmente é, é para a maioria de nós um discurso “mis-
terioso”; e as instruções e a ritualística são igualmente con-
fusas para o neófito. Por isso é que fazemos a pergunta, “O 
que é isso tudo?”.

Depois de nos tornarmos familiarizados com o ritual e 
ter aprendido alguma coisa de seu significado, descobri-
mos que a própria Fraternidade, como um todo, e não ape-
nas uma parte ou detalhe mais misterioso, é algo quase 
demasiado complexo para se entender. Com o passar do 
tempo o maçom fica tão acostumado com o ambiente da 
Loja que ele se esquece de sua primeira sensação de estra-
nheza, mas mesmo assim ele ouve de tempos em tempos 
coisas sobre antiguidade, a universalidade e a profundida-
de da Maçonaria; ouve conversas sobre o seu lugar na his-
tória e no mundo, e isso o faz sentir que, apesar de toda sua 
familiaridade com a Loja, ele pouco sabe sobre a Fraterni-
dade Maçônica na sua totalidade.

O que é a Maçonaria? O que é que está tentando fazer? 
Como veio a ser? Quais são os seus ensinamentos centrais 
e permanentes? É para responder a estas perguntas — e 
essas perguntas passam pela mente de quase todos os 
Maçons, porém ele pode ficar indiferente a elas — que a 
filosofia da Maçonaria existe. Para entender “O que é isso 
tudo”, no seu conjunto, e não em partes, devemos aprender 
sobre a filosofia de nossos mistérios.

O indivíduo que ingressa na Maçonaria torna-se herdei-
ro de uma rica tradição; a iniciação que lhe permite o aces-
so aos mistérios não é algo que o capacitará em um dia, e 
ele vai aprender pouco se nenhuma tentativa fizer de se 
aprofundar em seus ensinamentos. Ele deve aprender um 
pouco da história da Maçonaria; de suas realizações nas 
grandes nações; dos seus professores excelentes, e o que 
eles têm ensinado; de suas ideias, princípios, espírito.

A Iniciação por si só não confere esse conhecimento (e 
não poderia): o próprio iniciado deve se esforçar para com-
preender as riquezas inesgotáveis da Ordem. Ele deve des-
cobrir os propósitos maiores da Fraternidade a que perten-
ce.

Não há uma interpretação pronta para o que é Maçona-
ria. O irmão recém-iniciado não encontra à sua espera um 
ritual leia-e-aprenda. Ele deve pensar o que é a Maçonaria 
por si mesmo. Mas pensar o que é Maçonaria por si mesmo 
não é tarefa fácil. Isso requer que o neófito a veja por suas 
próprias perspectivas; que se conheçam os principais con-
tornos da sua história; que se saiba como ela realmente é, e 
o que está fazendo; e entender como ela foi entendida pelos 
seus próprios pelos seus membros em seus primórdios. 
Não é fácil de fazer isso sem orientação e ajuda, e é para dar 
esta orientação e ajuda que esta série foi escrita.

Há ainda outra razão para o estudo da filosofia, ou, 
como nós aqui preferimos dizer, os ensinamentos da Maço-
naria. Nossa Fraternidade é uma organização mundial com 
Grandes Lojas praticamente em todas as nações. Para sus-
tentar, gerenciar e promover tal sociedade custa ao mundo 
somas incalculáveis de dinheiro e esforço humano. Como 
pode a Maçonaria justificar sua existência? O que fazer 
para reembolsar o mundo com seus próprios recursos? De 
uma forma ou de outra, essas perguntas são feitas a quase 
todos os membros, e cada membro deve estar pronto para 
dar uma resposta verdadeira e adequada. Mas para dar tal 
resposta exige-se que ele tenha entendido os grandes prin-
cípios e estar familiarizado com os contornos das realiza-
ções do Craft, e isso novamente é um dos propósitos do 
nosso filosofar sobre a Maçonaria.

Como podemos chegar a uma filosofia da Maçonaria? 
Como podemos aprender a interpretação autêntica dos 
ensinamentos da Maçonaria? Qual é o método pelo qual 
aquele que não é nem um estudioso geral, nem um especia-
lista maçônico pode ganhar alguma compreensão abran-
gente da Maçonaria como foi dito nos parágrafos anterio-
res? Em suma, como pode um homem “chegar a ela”?

Uma forma de “chegar a ela” é ler uma ou duas boas 
histórias maçônicas. Não há necessidade de entrar em deta-
lhes ou ler sobre as várias questões colaterais de interesse 
meramente histórico; isso é para o estudante profissional. 
Essa leitura e apenas para obter a tendência geral da histó-
ria e para capturar os eventos pendentes; para saber o que a 
Maçonaria tem realmente realizado no mundo e receber 
um insightsobre seus propósitos e princípios; para, como 

qualquer outra organização, ver revelado seu espírito atra-
vés de suas ações. A partir de um conhecimento do que a 
Ordem tem sido e o que ela fez no passado pode-se facil-
mente compreender a sua própria natureza presente e prin-
cípios, e entender porque Maçonaria nunca teve necessida-
de de romper com o seu próprio passado! A Maçonaria de 
hoje não nega a Maçonaria de ontem. Seu caráter resulta 
claramente da sua própria história como uma montanha se 
destaca acima de uma névoa; e que sempre tem sido, pelo 
menos em um grande caminho – é agora, e sem dúvida 
sempre será.

Esta mesma história constrói-se incessantemente, sem-
pre renovando e formando-se. Acontece no dia-a-dia, e o 
processo mantém-se aberto a todos, pois, afinal de contas, 
não há muito que se esconder sobre a vida rica e incansável 
da Fraternidade; na verdade, esta vida está constantemente 
revelando-se em todos os lugares. Grandes Lojas publicam 
seus Anais; homens que exercem as funções ativas de 
escritórios maçônicos fazem relatórios dos seus funciona-
mentos; estudiosos do Craft escreverem artigos e publicam 
livros; Oradores maçônicos entregar incontáveis discur-
sos; conferências maçônicas especiais, qualquer que seja a 
sua natureza, publicam os temas discutidos; a maioria dos 
eventos mais importantes está presente nos jornais diários; 
há dezenas e dezenas de jornais maçônicos, boletins e jor-
nais, semanais, mensais e bimestrais, e há muitas bibliote-
cas, clubes de estudo e de sociedades científicas em todos 
os lugares se esforçando com zelo incansável para tornar 
claro aos membros e profanos “o que é tudo isso.” Assim, 
verifica-se que para aprender isso por si mesmo não é 
necessário que uma definição de Maçonaria ouvida por um 
irmão seja o fim da linha; ele pode (e deve) pesquisar sobre 
o tema, ouvir outros irmãos, e ler um pouco, e, assim, for-
mar suas próprias conclusões. Para saber quais são esses 
ensinamentos não é necessário nenhum talento raro, 
nenhum “conhecimento interno”, mas apenas um pouco de 
esforço, um pouco de tempo.

Para o neófito do mundo maçônico parece muito confu-
so, é tudo tão multifacetado, tão longínquo, tão misterioso; 
mas isso, afinal de contas, não precisa assustá-lo e impedi-
lo de uma tentativa de entender esse mundo com uma visão 
abrangente, e perceber que toda a Maçonaria gira em torno 
de algumas grandes ideias. Compreender essas ideias por 
sua vez, é o que torna mais familiar para um Maçom pala-
vras tais como “Fraternidade”, “Igualdade”, “Tolerância”, 
etc., etc., de modo que o mais jovem Aprendiz não precisa 
ter nenhuma dificuldade no seu entendimento. Se ele che-
gar a elas, e se ele aprende a compreendê-las como maçons 
devem entendê-las, elas vão ajudá-lo muito para conquis-
tar essa visão abrangente e inclusive do que chamamos de 
filosofia da Maçonaria.

Nada foi dito ainda dos grandes mestres da Maçonaria. 
No passado havia Anderson, Oliver, Preston, Hutchinson, 
etc .; depois vieram os filósofos da meia-idade, Pyke, Krau-
se, Mackey, Drummond, Parvin, Gould, Speth, Crawley, e 
outros; e em nossos dias Waite, Pound, Newton, etc., etc. 
Nas obras desses homens as grandes e simples ideias da 

Maçonaria se tornaram luminosas e inteligíveis, de modo 
que podemos ler e compreender o que dizem.

Além disso, o maçom deve estudar as leituras e instru-
ções incorporadas ao ritual de todos os ritos e graus, sendo 
estes instrumentos interpretativos uma parte do próprio 
Craft. Nenhum deles é infalível – mas mesmo quando se 
afastam do significado original de nossos símbolos são 
sempre valiosos em revelar as ideias e os ideais das pessoas 
de que se originaram e que deles fizeram uso.

Isto é para mostrar por que devemos nos esforçar para 
fazer da nossa própria mente uma filosofia da Maçonaria, e 
de quantas maneiras pode-se chegar a essa filosofia. Mas 
cuidado. O estudo da filosofia da Maçonaria não é o estudo 
da filosofia maçônica; o estudante maçônico como tal, 
pode vir a ter pouco interesse em Platão e Aristóteles, no 
neoplatonismo, misticismo, Escolástica, racionalismo, 
idealismo, pragmatismo, Naturalismo, etc. Na Maçonaria 
há sinais de cada um desses e de outros sistemas filosóficos 
principais, sem dúvida, mas não existe essa coisa de filoso-
fia maçônica, da mesma forma que não existe religião 
maçônica. Falamos de uma filosofia da Maçonaria no 
mesmo sentido que falamos de uma filosofia de governo, 
ou da indústria, ou arte, ou ciência. Queremos dizer que se 
estuda a Maçonaria, da mesma forma ampla, esclarecida, 
inclusiva e crítica, da mesma forma em que um economista 
estuda a política de um governo ou um astrônomo estuda as 
estrelas.

Seria uma coisa abençoada se um maior número de 
nossos membros deixasse de lado os assuntos administrati-
vos e, muitas vezes mesquinhos de sua própria Loja, a fim 
de olhar com mais frequência para esses princípios profun-
dos e sábios que estão para nossa Fraternidade assim como 
as leis da natureza estão para o universo.

Fonte: http://www.deldebbio.com.br/

A FILOSOFIA DENTRO DA MAÇONARIA
Geral

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009803327482&fref=ts
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O conhecimento de si mesmo deve ser o objetivo pri-
mário e final de todo Iniciado. É nosso dever come-
çar a Jornada da Iniciação com o objetivo do auto 

conhecimento e terminá-la assim como começamos: saben-
do que nada se sabe, e muito ainda que se tem a percorrer.

Chakra é uma palavra do sânscrito cujo significado é 
"círculo", "esfera", "roda", é a denominação de um centro 
energético que não para de girar. Segundo a literatura Hindu 
estão localizados pelo nosso corpo ao longo da coluna ver-
tebral, responsáveis por circular a energia vital que mantêm 
o corpo vivo e por nos conectar com o mundo espiritual.

Yogues e Monges realizam meditações e mantras para 
despertar os chakras e alcançar níveis maiores de consciên-
cia, despertando a vida espiritual através da energia Kunda-
lini (uma serpente) que sobre do primeiro ao ultimo chakra.

Hermes também carrega a representação da Kundalini 
em ascensão em sua mão com seu Caduceu.

Vejamos o que são chakras e qual sua relação com nós.

Simbolismo dos Chakras
Os Vedas são uma coleção de livros Hindus, um dos 

mais antigos de toda história humana datados de 5.000 a.C., 
e neles contêm as definições mais antigas que conhecemos 
sobre Chakras, onde estes se localizam, e quais suas fun-
ções.

São sete os principais Chakras (não por acaso), seis situ-
ados ao longo das 33 vértebras que formam a coluna verte-
bral, cada um correspondendo funções específicas no corpo 
relacionados a órgãos e glândulas, e um no topo da cabeça.

Existem diferentes definições dos Chakras dependendo 
de onde você for procurar e pesquisar, mas procuraremos 
estabelecer aquilo que nos é fundamento nesse blog: a Tra-
dição Hermética.

O Chakra Muladhara, Raiz ou Básico, localiza-se na 
região da coluna sacral, englobando a região genital exter-
na. Tem a cor vermelho sangue, pois representa o impulso 
de vitalidade do corpo, da energia sexual, nos conecta a tudo 
que é material, é o que nos mantêm vivos e funcionando no 
mundo. O Chakra Svadhisthana, ou do Baixo Ventre, é a 
fonte energética das nossas emoções, onde passamos a nos 
conectar emocionalmente com os outros e com nós mes-
mos. O Chakra Manipura, Umbilical ou Plexo Solar, está 
relacionado ao controle dos órgãos internos, que é feito pelo 
cérebro, portanto esse chakra representa um controle men-
tal sobre nossas energia que denominamos Prana ou Chi.

São os três chakras básicos localizados no ventre res-
ponsáveis por funções materiais que mantem o corpo vivo. 
Quando desequilibrados esses chakras representam as pes-
soas que são guiadas por causas mundanas, que vivem por 
questões materiais, escravos dos próprios desejos.

O Chakra Anahata, do Coração, representa a compaixão 
ou o Companheirismo. Quando desperto esse chakra repre-
senta uma pessoa "iluminada", pois esse chakra só é aberto 
quando todos os outros seis são despertos. Isso significa que 
a pessoa acordou espiritualmente (chakras superiores) e 
controla o mundo a sua volta (chakras básicos ou inferio-
res), é Mestre de Si mesmo.

Os três chakras superiores são responsáveis por questões 

espirituais. O Chakra Vishudda, ou da Garganta, está relaci-
onado com a respiração que é a base do Yoga e do Tai Chi, a 
fonte da energia vital que é o oxigênio, e com a vocalização 
que é o Verbo e o Mantra, estes que são a base da Magia. 
Esse chakra está relacionado a comunicação do plano astral 
com o plano material devido a sua função, por isso que quan-
do nos conectamos a uma egrégora esse chakra é marcado 
com um símbolo.

O Chakra Ajña, ou Terceiro Olho, é o centro dos 3 chak-
ras superiores, tido como o centro da espiritualidade. É onde 
se localiza o "cordão de prata" que liga nosso corpo físico a 
alma. O Chakra Sajasrara, ou Coronário, é o único chakra 
que está totalmente desperto e não pode entrar em desequilí-
brio, mas só partilhamos da energia desse chakra totalmente 
quando estamos mental e emocionalmente equilibrados. É a 
fonte de toda energia do corpo e dos outros chakras, é o 
único que não está na coluna vertebral, por isso algumas em 
definições encontramos seis chakras.

O que deve ser constatado nos estudo dos chakras, é que 
estes não são somente centros energéticos alcançados por 
mantras, são também representações do nosso caminho nas 
Iniciações. Quando Iniciamos e somos levados a inclinar 
nossa vida a uma causa espiritual, estamos despertando os 
chakras superiores e equilibrando os inferiores, morrendo 
para a matéria e renascendo para o espírito.

Não devemos nos prender em nenhum desses centros, 
não podemos desprezar o material (três inferiores) assim 
como não podemos nos prender ao espiritual (três superio-
res). Devemos manter o equilíbrio no Chakra Cardíaco, ou 
seja, devemos despertar a Compaixão e o Companheirismo, 
que expressa toda energia dos chakras  inferiores e superio-
res.

A Sala Capitular, o Templo Maçom e o Templo Humano 
são análogos, o que se aplica a um se aplica ao outro. A mane-
ira que o corpo funciona, é a maneira que o Ritual funciona, 
é a maneira que a egrégora funciona. Essa é uma importante 
chave.

Escada de Jacó
A Kundalini é representada por uma serpente e simboli-

za a ascensão do primeiro chakra ao ultimo, da "Terra ao 
Céu", morrendo para o antigo e renascendo para o novo. Os 
chakras são despertos e equilibrados através da Transmuta-
ção Mental que realizamos nas diversas Iniciações pela 
vida, onde morremos para o vício e renascemos para a virtu-
de, despertando os diversos centros espirituais e equilibran-
do os materiais.

Esses são três símbolos semelhantes entre si: os Sete 
Chakras, o Caduceu e a Escada de Jacó.

Segundo a mitologia bíblica Jacó viu em um sonho uma 
escada em espiral que ia da Terra ao Céu, onde os Anjos 
subiam e desciam para trazer o recado de Deus, que estava 
no topo dessa Escada. Segundo a mitologia grega, Hermes 
carrega o caduceu e é aquele que se comunica entre os mun-
dos. Os Chakras são representações simbólicas das cone-
xões que temos entre a matéria e o espírito. A forma de espi-
ral da Escada, das serpentes no Caduceu e da Kundalini 
representam a própria energia cíclica e infinita do Universo 
e da nossa.

Devemos atentar ao Caduceu em especial que é um bas-
tão, cujas serpentes são símbolos, e esse bastão dá a Hermes 
o "poder" de atravessar os diferentes mundos e trazer a men-
sagem dos Deuses. Podemos constatar que nos Rituais das 
Tradições Esotéricas o bastão é um importante instrumento 
ritualístico.

Subir a Escada de Jacó, despertar e equilibrar os Chak-
ras, são nomes para a mesma coisa. E existe um caminho 
para realizar tal abertura de espírito: o da Virtude.

Lei da causa e efeito
Outro Princípio Hermético descrito no Caibalion é o da 

Causa e Efeito, onde diz: "Toda Causa tem seu Efeito, todo 
Efeito tem sua Causa; tudo acontece de acordo com a Lei; o 
Acaso é simplesmente um nome dado a uma Lei não reco-
nhecida".

Esse é provavelmente o Princípio mais famoso, pois é 
muito comum vermos a associação dele com o Karma. Essa 
associação em certo nível está correta, mas existe uma 
incompreensão muito grande quanto a esse Princípio.

Acontecimentos na vida que não entendemos o motivo, 
ser levado pela vontade alheia, dominado pelos próprios 
desejos, é ser um peão dos Efeitos onde não se compreende 
a causa pelo qual algo está acontecendo, vê-se somente o 
resultado. Isso ocorre quando não possuímos controle sobre 
nós. Através da experiência, das Iniciações, do auto conhe-
cimento, tornamos nossos centros energéticos mais equili-
brados, passamos a ser senhores de nós mesmos, tornamo-
nos Causadores pois temos controle sobre nosso gênio e 
sobre nossa vida.

Nisso consiste essa Lei, em se tornar o Causador que 
significa conhecer e tornar-se Mestre de Si mesmo.

Conhecer a si mesmo é descobrir os segredos dos Deu-
ses e do Universo, é o equilíbrio entre o espiritual e o materi-
al, é subir os 33 degraus da Escada de Jacó que são represen-
tados pelas 33 vértebras da coluna. Esse é o objetivo do 
Hermetismo e do caminho da Ordem Maçônica e DeMolay.

(*) Publicado originalmente por Frater Hamal no Blog 
Esoterismo Demolay

SETE CHAKRAS E A ESCADA DE JACÓ
Geral

http://www.omalhete.blogspot.com.br/
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Dos diversos tipos de câncer que acometem o 
homem, o da próstata é um daqueles que 
valem a pena a sua prevenção, ou seja, a ante-

cipação do conhecimento do mesmo, salva vidas!
Quando encontramos o câncer da próstata restrito 

na sua estrutura glandular, via de regra, a perspectiva 
de cura é muito alta. Há variações de homem para 
homem quanto a evolução da doença, mas certamente 
a antecipação diagnóstica muda de forma favorável o 
prognóstico e a sobrevida daquele que de forma desa-
fortunada foi acometido por este mal.

Vale ressaltar o padrão genético desta doença, daí a 
importância do rastreamento familiar quando já há 
histórico de câncer de próstata ou de mama, por algu-
mas similaridades de genes.

Quando começar?
Atualmente a recomendação genérica do Ministé-

rio da Saúde é a partir dos 50 anos, mas, considerando 
que já diagnostiquei vários casos a partir dos 40 anos 
de idade, a minha recomendação é que seja feito a 
partir desta idade, mesmo que assintomático (esta é a 
explicação do nome câncer, por ser traiçoeiro e geral-
mente não mandar aviso)

Como pesquisar?
É totalmente inócuo e estéril ficar comparando o 

que é melhor – o exame de sangue (PSA) ou o toque 
retal. Todos são fundamentais na pesquisa como um 
todo, incluindo demais exames, inclusive os de ima-
gem.

Há variações de métodos de pesquisa entre os pro-
fissionais de saúde, mas não de forma excludente, do 
tipo só faço isto ou só faço aquilo.

Atenção
Não cometam a besteira de ficar fugindo do médi-

co, protelando a prevenção, pois pode custar caro. A 
questão do dedo – o “famigerado” toque retal, já está 
virando uma lenda urbana. Ninguém pode alegar igno-
rância, até pode optar por não fazer, mas nunca por 
desconhecimento.

Pondo mais um andar nesta Torre de Babel
O câncer da próstata é “bem danadinho”, pois con-

forme a idade do homem, ele reveste-se de caracterís-
ticas as vezes diametralmente opostas, a saber, quanto 
mais idoso for o homem que é acometido deste câncer, 

de forma potencial menos agressivo ele se torna, e ao 
final acaba ficando indolente.

Esclareço desta forma, para ressaltar que cabe 
ao seu médico de confiança tomar a frente desta 
questão, para pilotar a doença com a maior compe-
tência que o seu conhecimento permite.

 
Por Ir.'. Dr. Eli Celice Dias - Urologista

Fonte: http://pael-sp.org.br

O HOMEM, O DEDO E A SUA SAÚDE

Fonte: O Globo
Cientistas canadenses descobriram uma maneira não 

invasiva de levar medicação a partes do cérebro que, até 
então, eram inacessíveis. A descoberta pode gerar um enor-
me avanço nos tratamentos para o Alzheimer, o Parkinson 
e outras doenças relacionadas ao cérebro.

A chamada barreira hematoencefálica — uma estrutura 
de permeabilidade altamente seletiva, composta de célu-
las, que protege o sistema nervoso central de substâncias 
potencialmente neurotóxicas presentes no sangue e infec-
ções — tem sido um empecilho para os médicos. A barreira 
semi-permeável é essencial para manter a função metabó-
lica normal do cérebro, mas grande parte dos medicamen-
tos não conseguem ultrapassá-la, por isso, ela é um dos 
principais desafios para os tratamentos que agem sobre o 
sistema nervoso central.

Neurocientistas do Sunnybrook Health Sciences Cen-
tre encontraram uma solução não invasiva para o proble-
ma. A nova técnica utiliza o ultrassom e microbolhas para 
penetrar a barreira. Até agora, testes realizados em animais 
têm dado bons resultados. Os cientistas se preparam para 
começar a testar o método em humanos.

Bonny Hall, que é avó e dona de seu próprio negócio no 
Canadá, será a primeira paciente a tentar o tratamento. Ela 
descobriu recentemente que o tumor benigno no cérebro 
com o qual conviveu por oito anos começou a crescer rapi-
damente e se tornou maligno. Apesar de assustada com a 
notícia, Bonny se disse esperançosa com o novo estudo. O 
tipo de tumor que a paciente tem é um glioma. Eles são 
particularmente difíceis de tratar, porque se espalham 
como uma teia e não podem ser completamente removidos 
com cirurgia.

Com as tecnologias atuais, os médicos podem usar a 
quimioterapia para tratar o que sobrar do tumor após a 
cirurgia, mas os especialistas ressaltam que apenas cerca 
de um quarto das drogas chegam ao cérebro, por conta da 
barreira hematoencefálica. Por isso os índices de sobrevi-

vência de pacientes com câncer de cérebro são tão baixos, 
segundo o doutor Todd Mainprize, que chefia o estudo 
canadense.

“Falando francamente, nossa capacidade de tratar esse 
tipo de tumor, o glioma, não é boa”, disse ele à rede cana-
dense CTV News. “Entre 1940 e 2005, houve pouco pro-
gresso no sentido de melhorar o prognóstico desses paci-
entes”.

No entanto, os médicos estão otimistas e acreditam que 
o novo tratamento pode ser um sucesso no caso de Bonny.

 “Minha esperança é que eu possa ser apenas uma mãe 
normal, uma avó normal”, comentou a paciente.

O novo tratamento envolve três passos. Primeiro, é 
dado ao paciente uma dose de medicamentos de quimiote-
rapia; no caso de Bonny, essa droga é a doxorrubicina. Em 

seguida, inofensivas microbolhas de gases são injetadas na 
corrente sanguínea.

No terceiro passo, um feixe de ultrassom de alta inten-
sidade é dirigido ao tumor, para fazer com que as bolhas 
vibrem e separem as proteínas que envolvem os capilares, 
permitindo que o medicamento chegue ao tecido cerebral.

 “É muito direcionado”, afirmou Mainprize. “Parece 
ser muito seguro. Não causa nenhum dano. E é passageiro. 
Após cerca de 12 horas, esse revestimento em torno dos 
vasos sanguíneos se regenera, e a barreira hematoencefáli-
ca permanece intacta”.

Outros nove pacientes com câncer de cérebro em breve 
serão tratados da mesma maneira. Em seguida, os pesqui-
sadores publicarão os resultados completos do estudo.

CIENTISTAS DESENVOLVEM MÉTODO PARA
TRATAR ALZHEIMER E TUMORES CEREBRAIS
Técnica utiliza ultrassom para romper barreira celular e levar medicação ao cérebro

Paciente Bonny Hall iniciará tratamento revolucionário com ultrassom para combater tumor no cérebro
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De repente, uma simples ida ao supermercado começa a 
incomodar, já que a pessoa não se lembra do que precisa 
comprar. Se antes guardava tudo na cabeça, sem o apoio 

de listas, agora ela precisa levar tudo anotado para não ficar 
perambulando pelo estabelecimento durante horas. Ou então,  
tarefas como administrar a casa e lembrar a data de vencimento 
das contas, antes realizadas com facilidade, começam a se tornar 
difíceis. Esses exemplos podem ser indícios de problemas relaci-
onados à memória ou outras funções cognitivas, como falta de 
atenção ou capacidade de orientação, conhecidos como Compro-
metimento Cognitivo Leve (CCL).

De acordo com o médico psiquiatra Fábio Armentano, que 
coordena o Grupo de Psicogeriatria do AME (Ambulatório Médi-
co de Especialidades) Vila Maria, essas alterações, que geral-
mente acometem pessoas mais velhas, podem ter uma série de 
causas específicas, como depressão, ansiedade, efeito de medi-
cações para o sono, ou até problemas clínicos como hipotireoi-
dismo, deficiência de vitaminas e diabetes descompensada.

“CCL é um declínio de uma ou várias funções cognitivas. 
Mas por que se fala tanto de perda de memória? Porque esse é o 
sintoma mais comum e que as pessoas notam de maneira mais 
rápida . Contudo, esse problema não afeta a funcionalidade do 
indivíduo, já que ele continua executando as mesmas atividades, 
embora com uma dificuldade maior e utilizando algumas estraté-
gias diferenciadas para cumpri-las”, explica.

“Ouvi relatos de pacientes que diziam estar cozinhando quan-
do, de repente, alguma outra coisa os distraiu, fazendo-os se 
esquecer de voltar para a atividade inicial. O resultado era sem-
pre uma panela ou comida queimada”, completa Fábio.

A diferença entre o CCL e uma demência, como o mal de 
Alzheimer, por exemplo, é que o primeiro não é grave o suficien-
te para fazer com que o paciente não consiga cumprir suas fun-
ções ou para afetar de maneira drástica a sua rotina. “Na demên-
cia, a performance do paciente começa a ficar muito debilitada, 
ele vai precisar da ajuda de outras pessoas para fazer algumas 
atividades. A principal diferença entre uma coisa e outra é a fun-
cionalidade”, enfatiza Armentano. Mas é preciso ficar atento. 
Ainda de acordo com o psiquiatra, todos os anos, 10% dos paci-

entes diagnosticados com CCL podem evoluir para demência. 
Entretanto, a maioria ficará estável e outros podem até melhorar.

Não há medicamento específico para o CCL e o tratamento 
normalmente é focado nos fatores que, possivelmente, geram o 
esquecimento. Por isso, cada caso é avaliado individualmente e, 
muitas vezes, o acompanhamento é multidisciplinar, envolven-
do psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, entre outros 
profissionais.

É difícil prevenir o transtorno, mas existem medidas simples 
que podem ser executadas desde cedo para manter a memória e 
as outras funções cognitivas ativas, como ler bastante e, o mais 

importante, discutir e fazer análises daquilo que leu, fazer pala-
vras cruzadas e assistir a filmes. Além de manter vínculos socia-
is, exercitar-se, treinar a capacidade de foco, tentando se concen-
trar na tarefa que está realizando no momento.

“Qualquer queixa ou sintoma de alteração de memória ou de 
outras funções cognitivas que sejam persistentes e estejam cau-
sando algum tipo de dificuldade ou sofrimento para o indivíduo 
devem ser avaliados. Um erro comum é achar que esses sintomas 
são normais para a idade, o que não é verdade”, finaliza.

Fonte: Site Dr. Drauzio Varella 

ESQUECIMENTOS PODEM SER SINAL DE
COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE
Por Juliana Conte

Saúde

Cisto pilonidal é uma variante relativamente comum do 
cisto dermoide. Na grande maioria dos casos, a lesão se desen-
volve na região terminal da coluna vertebral (região sacrococ-
cigiana), bem no início do sulco que separa as duas nádegas, 
alguns centímetros acima do ânus. Embora esse seja o local 
mais frequente, o cisto pilonidal pode surgir também nas axilas, 
couro cabeludo e umbigo.

Quanto a sua estrutura, ele é formado por uma bolsa revesti-
da por células epiteliais, que contém pelos, fragmentos de pele, 
glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas em seu interior. O 
acúmulo desse material gera um processo inflamatório que 
pode apresentar sinais de infecção e acúmulo de pus, dando 
origem a um abscesso (abscesso pilonidal). Portanto, a palavra 
pilonidal, que significa “ninho de pelos”, define bem a doença, 
que acomete mais os homens jovens entre 15 e 30 anos.

Causas
As causas do cisto pilonidal ainda não foram totalmente 

definidas. No início, imaginava-se que fosse um problema 
congênito provocado por dobras de tecidos embrionários que 
permaneciam na região subcutânea. Pelo menos era isso que 
acontecia nos outros tipos de cistos dermoides.

Atualmente, o cisto pilonidal é considerado uma doença 
adquirida que pode recidivar. A teoria mais aceita é que a lesão 
seja provocada por pelos soltos que, por atrito, pressão ou calor, 
atravessam a pele e se alojam na camada subcutânea. A presen-
ça desse corpo estranho, sem nenhuma ligação com os folículos 
pilosos (estruturas onde nascem os pelos), gera uma reação 
inflamatória que promove a formação de cistos.

Outra possibilidade é que alterações hormonais e nas glân-
dulas sebáceas, associadas a certas condições adversas, favore-
cem a manifestação de foliculite, um quadro inflamatório e 
infeccioso do folículo piloso, que se rompe no tecido subcutâ-
neo, dando lugar à formação de um abscesso pilonidal extrema-
mente doloroso.  Em geral, a bactéria responsável pela infec-
ção é o Staphylococcus aureus, um germe que habita normal-
mente nossa pele.

Resta, ainda, a hipótese de que a origem da inflamação 
esteja no que chamamos de pelos encravados, fios que se cur-
vam e penetram novamente no folículo piloso onde continuam 
crescendo, porque não conseguem atravessar as camadas 
superficiais da pele.

Fatores de risco
Microtraumas de repetição e excesso de pelos mais grossos 

e encaracolados na região do cóccix, obesidade, sedentarismo, 
roupas muito justas e falta de higiene são considerados os prin-
cipais fatores de risco para o desenvolvimento de cistos piloni-
dais.

Permanecer muito tempo sentado, por exigência profissio-
nal ou durante a prática de esportes (ciclismo e equitação, por 
exemplo) também contribui para a formação de cistos na região 
sacrococcígea. Essa agravante chamou atenção depois que o 
número de casos da doença pilonidal cresceu muito entre os 
soldados americanos que lutavam na Segunda Guerra Mundial 
e viajavam horas e horas sentados nos bancos de jipes que trepi-
davam muito por causa dos terrenos irregulares.

Sintomas
Cistos pequenos sem vestígio de infecção geralmente são 

assintomáticos, embora apresentem um pequeno orifício, por 
onde é eliminado um líquido turvo de odor desagradável.

Os sintomas realmente aparecem na fase aguda, quando se 
forma um nódulo na parte superior do sulco entre as nádegas 
com sinais típicos de processo inflamatório e infeccioso: dor, 
rubor, calor, edema e saída de secreção purulenta por um orifí-
cio que se abre na pele. À medida que a infecção progride, 
novos orifícios podem surgir dando origem a fístulas que aju-
dam a drenar o pus. Dependendo do tamanho do orifício, é 
possível enxergar os pelos no interior do cisto e retirá-los.

Febre, náuseas e cansaço extremo são outros sintomas pos-
síveis da doença pilonidal.

Diagnóstico
O diagnóstico da doença pilonidal é clínico. O médico leva 

em conta a história do paciente, suas queixas e o exame minuci-
oso da região afetada. Não existem testes laboratoriais específi-
cos nem de imagem que ajudem a confirmar o diagnóstico dos 

cistos e abscessos pilonidais. O hemograma registra, apenas, 
um aumento na taxa de leucócitos, o que pode acontecer por 
inúmeras causas diferentes.

Tratamento
O tratamento do cisto pilonidal varia de acordo com a fase 

da doença. Paciente com cisto sem nenhum sintoma nem sinal 
de infecção deve permanecer em observação para avaliar a 
evolução do quadro.

Quando já houve a formação de abscesso, o procedimento 
indicado é fazer a drenagem da secreção purulenta através de 
uma pequena incisão na pele. A intervenção é realizada sob 
anestesia local, sem necessidade de internação hospitalar. Para 
alguns pacientes, essa técnica pode representar um caminho 
para a cura. Infelizmente, nos outros, a doença é recorrente.

Como os antibióticos não produzem o efeito desejado nessa 
fase, a indicação é cirúrgica. A técnica mais utilizada é a ressec-
ção em cunha do cisto, deixando a ferida aberta, sem pontos, 
para que a cicatrização ocorra naturalmente, de dentro para 
fora. Esse método conhecido como “cicatrização por segunda 
intenção” é o mais recomendado para o tratamento de feridas 
infectadas. Embora o período de recuperação seja mais longo, 
o risco de recidivas é muito baixo. Também é possível fechar a 
ferida com pontos, o que encurta o período de recuperação, mas 
aumenta o risco de novas crises.

No pós-operatório, é preciso redobrar os cuidados com a 
ferida. O curativo deve ser trocado todos os dias, o local lavado 
com soro fisiológico e coberto com gaze.

Recomendações
As seguintes medidas podem ajudar você a prevenir a for-

mação de cistos pilonidais e a evitar recidivas:
* Não permaneça muito tempo sentado. Levante e caminhe 

um pouco a cada uma ou duas horas;
* Procure manter o peso ideal para sua estatura e idade;
* Mantenha a região sempre limpa e livre de umidade ou 

suor;
* Dê preferência a sabonetes antissépticos ao fazer a higie-

ne do local;
* Depile a região especialmente se seus pelos forem mais 

espessos e encaracolados;
* Evite vestir roupas íntimas de tecido sintético.
Observação: Embora seja uma complicação bastante rara, 

formas crônicas e não tratadas de cistos pilonidais infectados 
aumentam o risco de desenvolver carcinoma de células esca-
mosas, um dos tipos de câncer de pele.

Fonte: Site Dr. Drauzio Varella
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Do cidadão mais desenvolto, ao campesino mais acanha-
do, todo mundo acha que o desenvolvimento é uma coisa 
boa. E sendo uma coisa boa, é plenamente razoável que 

todos busquem o desenvolvimento, custe o que custar. Mas há 
desenvolvimento e desenvolvimento. E dentre tantas possibili-
dades, qual deles está em marcha? E este, de fato, é do tipo que 
nos servem a todos? 

O desenvolvimento que perseguimos, com raríssimas exce-
ções, é o da transformação econômica. Essa que é medida pelo 
preço das ações na bolsa, pelo balancete das empresas no final de 
cada trimestre, pelo produto interno bruto de cada país, pelo 
volume do lixo que geramos. E está se lixando com transforma-
ção da vida das pessoas. Se der lucro no balanço, pouco importa 
se populações inteiras não passam de mero insumo na produção. 
Esse desenvolvimento exige crescimento contínuo e infinito, 
como as doses de um vício. Se por algum momento o crescimen-
to for reduzido ou paralisado, todo mundo entra em crise. É a 
lógica da antilógica.

Se nós vivemos num planeta de recursos naturais limitados, 
como poderemos postular um crescimento que seja infinito? 
Cada vez que fabricamos alguma coisa, que consumimos alguma 
coisa, é um pedacinho do planeta que virou dejeto. A natureza 
precisa de algum tempo, em seu processo de digestão, para se 
regenerar dessa perda. A autossustentabilidade não é instantâ-
nea, como um cartão no caixa eletrônico, ou uma mensagem de 
whats up. Requer tempo, condições climáticas, ciclos químicos e 
biológicos para a recomposição acontecer. É claro que o desen-
volvimento busca insumos para apressar os processos da nature-
za, bem como descobrir novos materiais, novas ligas e composi-
ções, novas fontes de energia para que a turbina do desenvolvi-
mento não desacelere. Mas esses processos artificiais estão mais 
voltados para a produtividade imediata do que mesmo para a 
sustentabilidade a longo prazo. 

Esse desenvolvimento é como se seu corpo só tivesse saudá-
vel se crescesse sem parar, até não caber mais em roupa nenhu-

ma, nem nos ambientes preparados para o ser humano. Seria 
como se numa viagem, para o andamento ser bem sucedido, 
tivesse que implementar uma marcha cada vez mais veloz. Até o 
carro desmoronar-se por excesso de velocidade. No desenvolvi-
mento que buscamos, a economia tem que crescer até desequili-
brar as forças ambientais que dão suporte à vida. Não esqueça-
mos: a vida biológica é uma alquimia da natureza minimamente 
saudável. 

Apesar do discurso dos políticos e dos magnatas, a pobreza 
do mundo está aumentando. Os dramas humanitários e os desas-
tres ecológicos são crescentes. A ira do clima e o desequilíbrio 
das forças universais estão cada vez mais presentes. O progresso 
em marcha pode levar a desarranjos sem volta. Estive recente-

mente na China e vi em Pequim uma poluição tão densa que você 
mal podia enxergar do outro lado da rua. As pessoas usavam 
máscaras para amenizar o efeito das partículas. O ar de São Paulo 
tem dia que está intragável. O progresso que buscamos vai nos 
subtrair o ar natural e nos vender balõezinhos de oxigênio, com 
impacto positivo no PIB. 

Deve haver uma outra forma de desenvolvimento mais equi-
librada, mais humana e menos monetária. Onde possamos ser 
levando em conta a longo prazo. E, no curto prazo, viver bem 
seja a essência: a decência da vida.

Fonte:  O Popular - Goiânia-GO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: NO QUE ISSO VAI DAR?
Edival Lourenço

Escritor
Goiânia-GO

Crônicas

Crise é a palavra do momento no Brasil. Temos crise politica, 
econômica, moral, elétrica, hídrica, desemprego crescente, 
ausência do governo, enfim, o cenário está confuso.

Para alguns, a punição de ladrões do caso Mensalão, Petrolão 
e muitos outros virou atentado à democracia, e os partidos que 
buscam instituir um governo socialista, pregam a violência e a 
conturbação social.

Os que querem a saída de Dilma e uma investigação séria 
sobre Lula, só pedem que a lei seja cumprida, diferente dos 

outros, que pregam até a luta armada para não sair do poder. Faz 
sentido, pois eles não sabem o que é construir o progresso na 
paz.

Aprenderam a promover o confronto e dizem que quem não 
está alinhado com suas ideias precisa ser destruído. Assim foi o 
discurso de Lula que, durante um ato em defesa da Petrobras, 
convocou o “exército de Stédile (MST) para ir para as ruas com 
armas nas mãos”. Podemos entender que isso é uma confissão 
de que existem armas ilegais nas mãos desses grupos.

Mais recentemente, Mauro Iasi, professor da UFRJ, mili-
tante do PCB, fez um discurso durante o 2º Encontro Nacional 
da Central Sindical e Popular, onde defendeu o fuzilamento dos 
opositores do socialismo, citando Bertold Brecht. Para ele, 
esses conservadores precisam de “um bom paredão, uma boa 
espingarda, uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova”.

Quem quiser ver o discurso todo, é só procurar na internet. 
Para qualquer um que saiba interpretar um texto, isto significa 
promover uma intimidação e pregar uma revolução comunista 
no país. No Caderno das Resoluções desse mesmo evento, um 
parágrafo mostra o pensamento desses grupos, bem ao estilo do 
Estado Islâmico, quando afirmam com vigor uma posição pelo 
fim do Estado de Israel, segundo eles, uma “criação artificial das 
Nações Unidas e do imperialismo norte-americano”.

Intolerância contra todos que discordam de suas ideias é o 
perfil desses grupos antidemocráticos, sempre em nome dos 
“trabalhadores”. Esses são os verdadeiros golpistas que pregam 
o ódio, a luta de classes e vão contra a verdadeira democracia e o 
Estado de Direito. Como disse o jornal britânico Financial 
Times, em um recente editorial, a incompetência, arrogância e 
corrupção abalaram a magia do Brasil. Os brasileiros livres e de 
bons costumes, têm o dever de lutar contra a ignorância, a menti-
ra, o fanatismo, a corrupção e restaurar essa magia do bem estar 
para o nosso país.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

Como parte integrante do circuito histórico da rota das cida-
des mineiras com referência direta ligada às localidades tomba-
das ou não como patrimônio da humanidade, MARIANA, a 
poucos quilômetros de OURO PRETO, vê-se hoje lembrada 
pelos órgãos da imprensa nacional como foco de uma catástrofe, 
se não anunciada pelo menos previsível: a ruptura da represa da 
SAMARCO, cuja função, pelo que se divulga, seria a retenção 
de dejetos, refugos, detritos e demais subprodutos da extração 
mineral tão perene na região. Aos moradores daquelas imedia-
ções, imaginamos, o sentimento de segurança jamais foi abala-
do; até que de repente, por obra de uma intercorrência não previs-
ta, vem o desastre: lama rica em sabedeus que tipo de substâncias 

e lixo em forma de lama, cujo peso e poder devastador neste 
momento não imaginamos, temos certeza, arremete trazendo a 
destruição...

Cidades e vilarejos, totalmente invadidos pela força e poder 
destruidor daquele conteúdo, desaparecem num piscar de olhos e 
no seu rastro ele vai deixando a dor da perda e o medo do que 
ainda há de vir aos que já sabem que, ao ocupar a rede fluvial, 
nada menos terrível vai acontecer com os leitos e margens dos 
rios e seus afluentes, alem dos seres ribeirinhos, humanos ou 
não.

Trabalhei na CVRD e tive o prazer indescritível de viajar nos 
trilhos tão sinuosos quanto o curso do RIO DOCE por todo Vale 
do aço. Dói ver a massa lamacenta se apossar dele já tão covarde-
mente açoreado e poluído pela ignorância humana; machuca 
saber que pelo estado de penúria agravado pela ausência da 
chuva - também fruto da mesma ignorância que desmata e nunca 
repõe- a poesia contida nos textos e poemas musicais ou não, 
tende a, senão morrer, sofrer um baque cuja correção minha 
geração, que colaborou tanto para agravar não terá tempo para 
ver, caso o alerta catastrófico surta efeito,  caso os jovens e crian-
ças de agora entendam e revertam esse naturicídio (...) cruel e 

suicida.
Àqueles que ainda não acordaram pro tamanho do estrago, eu 

peço que abram qualquer arquivo com imagens do “caldo” desli-
zante que estão disponíveis na NET; ele já está em Goval e mar-
cha, feito um réptil destruidor, em direção às “velhas cidades e 
mares do sul”, como ensinou-nos Zé Geraldo.

Rogo ao CRIADOR que mande chuvas lá nas gerais para que 
elas, benfazejas sempre, diluam a tal lama e minimizem, quiçá, o 
impacto negativo e aliviem nosso medo.

Ir\Deo Mário Siqueira
Loja Caridade e Esperança

Jacaraipe - Serra - ES

https://youtu.be/MD0Sk6pC1bc
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Um dos mais importantes abolicionistas da his-
tória, que exerceu a profissão de advogado 
mesmo sem nunca ter sido reconhecido com 

um, recebeu na terça-feira, dia 3 de novembro, uma 
homenagem póstuma. Em cerimônia na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Luiz Gama ganhou da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 133 anos 
após a sua morte, o título de advogado. Uma homena-
gem mais do que merecida no mês em que comemora-
mos a importância da Consciência Negra.

Luiz Gonzaga Pinto da Gama tornou-se o arauto da 
libertação dos negros e da luta contra a opressão. Jor-
nalista, poeta, membro da maçonaria e fundador do 
Partido Republicano Paulista, Gama morreu em 1882 
tendo libertado, nos tribunais, mais de 500 negros. No 
livro Luiz Gama (120 p., R$ 26,40), quinta biografia 
da Coleção Retratos do Brasil Negro, da Selo Negro 
Edições, lançada em 2010, o professor Luiz Carlos 
Santos revela a trajetória de uma das personalidades 
mais importantes do século XIX no Brasil imperial e 
escravista, destacando sua atuação pioneira como 
abolicionista e intelectual. “Trata-se de uma biografia 
singular que articula luta com inteligência”, revela o 
autor. Para ele, Gama foi o pai da negritude brasileira 
e manteve firme o princípio que norteou toda sua vida.

A biografia traça o perfil de um jovem negro, auto-
didata, profundo conhecedor das letras e das leis, radi-
cal na luta pela liberdade e pelos ideais republicanos, 
em um império escravocrata. Incansável agitador das 
causas negras, Gama foi perseguido e ameaçado de 
morte. Para o autor, seu espírito de superação fortale-
ceu a atuação abolicionista. “Sua vida é uma forte 
referência para a nossa história e permite uma releitu-
ra da história do Brasil”, complementa. E deverá ser, 
diz ele, uma das grandes contribuições à luta pela equi-
dade.

Dividido em três capítulos e um anexo, o livro abor-
da a vida do abolicionista desde a infância, passando 
pela escravidão e a luta pela liberdade, que adotou 
como projeto de vida, com atuação intensa nos tribu-
nais, na imprensa, na literatura e na política. A biogra-
fia mostra o menino negro que nasceu livre, em Salva-
dor, na Bahia, foi vendido como escravo aos dez anos 
pelo próprio pai e na juventude aprendeu a ler e tomou 
ciência de sua condição de homem livre. “A vida de 
Gama sugere, sem dúvida, um filme de enredo origi-
nal e capaz de romper os paradigmas do cinema nacio-
nal da favela trágica”, afirma o autor.

Para redesenhar o perfil de Luiz Gama, o professor 
percorreu caminhos sutis e cheios de atalhos. Negro 
alfabetizado aos 17 anos e livre aos 18, por conquista 
própria, Gama transformou-se em um símbolo da luta 
abolicionista e republicana. Resultado de extensa 
pesquisa, incluindo a carta autobiográfica escrita para 

o amigo Lucio de Mendonça, que tem sido objeto de 
estudos e interpretações diversas, a obra mostra que 
Gama também fez da literatura espaço de militância.

Gama foi um dos maiores articuladores políticos 
que o Império conheceu. A biografia aborda seus gran-
des feitos na luta pelo fim da escravatura, destacando 
sua atuação, em São Paulo, como advogado, na liber-
tação dos negros; suas denúncias, na imprensa, dos 
acordos para a manutenção do trabalho escravo; e 
seus poemas ácidos, que satirizavam e, ao mesmo 
tempo, expunham as mazelas do poder imperial e dos 
senhores de escravos.

Enxergando além de seu tempo, Gama não separou 
o social do racial e combateu tanto a escravidão quan-
to a monarquia. A obra mostra que ele vislumbrou na 

República o nascimento da igualdade e da liberdade 
numa perspectiva cidadã. “Pensando assim, partici-
pou dos setores mais progressistas de sua época”, com-
plementa o autor.

Além da condecoração póstuma, o evento Luiz 
Gama: Ideias e Legado do Líder Abolicionista prevê 
dois dias de palestras e debates no Mackenzie. Após o 
título simbólico de advogado, o Instituto Luiz Gama 
pretende solicitar que a seccional paulista da OAB 
confeccione uma carteirinha de afiliado em nome de 
Gama – e que a mesma fique exposta no Museu Afro 
Brasil.

FONTE: TRIBUNA DA BAHIA

OAB CONCEDE TÍTULO DE ADVOGADO AO IRMÃO LUIZ GAMA
Homenagem

www.entreirmaos.net
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A condição de Maçom exige conduta 
compatível com ospreceitos da Consti-
tuição do Grande Oriente do Brasil, 

das Constituições de Anderson, dos ensina-
mentos dos Rituais adotados pelo Grande Ori-
ente do Brasil, bem como o não cometimento 
de delitos e crimes previstos na Legislação 
Penal Maçônica, e na Legislação Penal da 
Republica Federativa do Brasil. São Deveres 
Éticos do Maçom:

1) Respeitar todas as autoridades maçônicas 
legalmente constituídas, não atacando, por 
quaisquer meios, de forma pessoal, os irmãos 
ocupantes dos cargos de autoridade no exercí-
cio dos respectivos mandatos. (Sabe-se que o 
ataque ao ocupante de cargo de autoridade, 
além de atingir pessoalmente o irmão que 
ocupa o cargo, atinge também o corpo da pró-
pria Instituição que este representa, promo-
vendo o enfraquecimento conceitual da mes-
ma).

2) Não promover a veiculação de matérias, 
editoriais, ou reportagens em qualquer tipo de 
informativos, impressos, ou em meio digital, 
sobre qualquer assunto que envolva juízo de 
valor sobre a atuação de um ou mais irmãos 
sem a devida manifestação daquele ou daque-
les que possam se sentir atingidos, demons-
trando, na mesma proporção e no mesmo 
momento, no caso de posições divergentes, 
todas as posições existentes sobre o assunto. 
(Não mostrar todos os “dois lados da moeda”, 
além de injusto, não contribui para o desen-
volvimento de opiniões sobre qualquer tipo de 
assunto, logo, se existem posições divergen-
tes, estas devem ser apresentadas concomitan-
temente, e quando não o são, a própria legisla-
ção pátria já consagra o Direito de Resposta, 
assim, em uma irmandade, é indispensável 
que, antes de se expressar qualquer opinião 
sobre a conduta ou fatos envolvendo um 
irmão, que este irmão também tenha a possibi-
lidade de demonstrar, ao mesmo tempo, sua 
posição de forma a que todos possam conhe-
cer todas as versões sobre os fatos).

3) Não se utilizar, nunca, do anonimato para 
dirigir qualquer tipo de ataque pessoal contra 
qualquer irmão. (Já proibido pela Constitui-
ção do GOB, o anonimato, é arma do covarde, 
que sequer assume a sua identidade de respon-
sável pelo que pensa e diz, não dando chance 
de qualquer tipo de contraditório ou defesa 
para o irmão que foi atacado, sendo uma con-
duta inadmissível entre irmãos).

4) Não se dirigir, nunca, de forma ríspida, dese-
legante ou deseducada a um irmão, ofenden-
do-o direta ou indiretamente. (Além da pena-
lidade maçônica específica para esta conduta, 
a educação e o trato fraterno entre irmãos são 
condições essenciais para a boa convivência 
em nossa Ordem).

5) Não promover qualquer tipo de brincadei-
ra, chacota, ou atuação de caráter pejorativo, 

direta ou indiretamente contra qualquer 
irmão. (O que para muitos pode parecer ino-
fensivo pode, para o atingido, ser motivo de 
grande sofrimento, gerando desconforto e 
desunião).

6) Não propagar ou repetir qualquer informa-
ção, ainda que verbalmente, que envolva a 
pessoa ou a atuação de um irmão sem que este 
tenha conhecimento de tal divulgação e que a 
tenha autorizado. (A popularmente conhecida 
“fofoca” somente traz discórdia e muita vezes 
informações falsas que nada contribuem para 
a edificação dos irmãos envolvidos, estando, 
na maioria das vezes, baseadas em inverdades 
propositalmente criadas para denegrir a honra 
e a reputação de um irmão).

7) Não se considerar, ou se apresentar como 
superior ou onisciente por conta de qualquer 
grau maçônico, simbólico ou filosófico alcan-
çado, inferiorizando os que até lá ainda não 
chegaram. (A igualdade é um de nossos prin-
cípios, os graus maçônicos alcançados mere-
cem o devido respeito, mas não autorizam, de 
forma nenhuma, a que um irmão se julgue 
superior a outro, por já os ter alcançado).

8) Não considerar, nunca, qualquer irmão, res-
ponsável por qualquer delito maçônico, até 
que as autoridades judiciárias maçônicas 
determinem, em última instância, a eventual 
condenação do irmão envolvido. (O Poder 
Judiciário Maçônico é o poder competente 
para apurar e julgar crimes e delitos maçôni-
cos, cominando as devidas penas, não deven-
do qualquer irmão fazer juízo de valor prévio 
sobre fatos ou sobre a conduta que eventual-
mente entender delituosa por parte de qual-
quer irmão).

9) Não discutir, anunciar ou propagar qual-
quer assunto discutido ou fato ocorrido em 
Loja, fora dela. (Tal divulgação, proibida em 
toda a legislação maçônica e também nos ritu-
ais, não deve ser, em hipótese nenhuma, des-
cumprida, devendo os assuntos da Loja, fica-
rem circunscritos aos membros da mesma, 
presentes nas sessões onde foram discutidos 
ou onde ocorreram os respectivos fatos).

10) Não desrespeitar, ou envolver em qual-

quer comentário pejorativo, direta ou indireta-
mente, qualquer membro da família de um 
irmão. (A família do irmão é a extensão do 
mesmo, logo, pela valorização da mesma, pre-
conizada sempre pela Maçonaria, e pelo res-
peito ao âmbito particular e privado do irmão, 
sua família deve ser sempre resguardada de 
qualquer ataque, ou comentário pejorativo).

Tem Irmão que acredita que este decálogo não 
vale para a internet.

Entendo que a Câmara de Arbitragem e Con-
ciliação do Conselho adote estas orientações 
como referência para fortalecermos no âmbito 
do GOB-MG o conceito de Fraternidade res-
paldado na cordialidade e no respeito como 
condição sine qua non para construirmos a 
maçonaria forte em conceitos e princípios que 
nos são caros.

Fraternalmente,

Ir\ Eduard Teixeira de Rezende
Grão-Mestre do GOB-MG

“OS DEZ MANDAMENTOS” DA ÉTICA DO MAÇOM

Eminente Ir\ Eduard Teixeira de Rezende
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A Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo 
completou 45 anos de fundação, no dia 8 de novem-
bro, com uma trajetória sólida que a consolida 

como uma das mais importantes Potências da Maçonaria 
Brasileira. Ao longo da sua história, também foi estreitado 
o relacionamento com outros países, ampliando sua repre-
sentatividade em todo o mundo.

Para o Sereníssimo Grão-Mestre Walter Alves Noro-
nha, o crescimento experimentado pela Grande Loja do 
Estado do Espírito Santo “é fruto do trabalho de cada um 
dos Irmãos da GLMEES, especialmente dos Past Grão-
Mestres que tiveram a ousadia e coragem de oferecer seus 
esforços em prol Arte Real e do progresso da nossa Grande 
Loja.”

História
Em 7 de novembro de 1970, por meio do Decreto-Lei nº 

008/70, assinado pelo Grão-Mestre Waldemar Zveiter, é 
ampliada a jurisdição da Grande Loja do Rio de Janeiro a 
todo o território do Estado do Espírito Santo. Nessa mesma 
data, pelo Decreto-Lei nº 009/1970, são fundadas a Loja 
Simbólica Independência, a Loja Simbólica Salomão 
Guinsburg e a Loja Simbólica Sete de Setembro.

É, então, convocada em caráter extraordinário a Assem-
bleia da Grande Loja do Rio de Janeiro para a reunião de 
fundação da Grande Loja do Espírito Santo. Por votação 
unânime, às 22h35 horas do dia 7 de novembro de 1970, o 

Sereníssimo Waldemar Zveiter declara fundada a Grande 
Loja do Estado Espírito Santo. Também é proclamada a 
primeira Administração da Grande Loja com os seguintes 
Irmãos: Aly Edmundo Poletti (Grão-Mestre), Plinio Gus-
tavo Louroza (Grão-Mestre Adjunto), Moacir Rosado (1º 
Grande Vigilante) e Sebastião dos Santos (2º Grande Vigi-
lante).

Os trabalhos foram suspensos para redação da ata de 
fundação e outros documentos e reabertos no dia seguinte, 
8 de novembro, pelo Grão-Mestre Aly Edmundo Poletti, 
que recebe da Grande Loja do Rio de Janeiro a Carta Cons-
titutiva e de Reconhecimento da Grande Loja do Espírito 
Santo.

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESPÍRITO SANTO COMPLETA 45 ANOS
Geral

O Grão-Mestre Walter Alves Noronha e o Grão-
Mestre Adjunto Valdir Massucatti, juntamente com os 
membros da Alta Administração, receberam na 
Grande Loja o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e 
Irmãos que integram o alto escalão do órgão.

Durante a visita, Luciano Rezende agradeceu a 
participação de Irmãos da GLMEES na sua trajetória, 
destacando que, neste momento, a Grande Loja está 
muito representada na Administração de Vitória, 
referindo-se aos Irmãos que ocupam cargos 
estratégicos na prefeitura. “É uma contribuição 
história, de muita qualidade. A ética, a solidariedade, a 
fraternidade, a liberdade e a igualdade são valores que 
nos unem”, enfatizou.

O prefeito falou da satisfação em visitar a 
GLMEES e mencionou que ao longo da sua vida 
pública já esteve em várias lojas maçônicas, inclusive 
fazendo palestras. Ainda durante sua passagem pela 
Grande Loja, Luciano Rezende destacou que a 
Prefeitura de Vitória está à disposição de contribuir 
com o trabalho da Maçonaria, de filantropia, de 
justiça social, de fraternidade e de solidariedade.

Segundo o Grão-Mestre Walter Alves Noronha, a 
visita foi muito importante para estreitar os laços da 
Maçonaria com o poder público de Vitória, que conta 
com a participação de Irmãos altamente qualificados 
da GLMEES.

O Sereníssimo apresentou a Grande Loja ao 
prefeito, reforçando a expressiva presença da 

Potência no Estado. Walter Noronha enumerou 
importantes trabalhos desenvolvidos pela GLMEES, 
como o Consciência Cidadã, o custeio de tratamento 
de crianças com pé torno congênito (por meio do 

Clube Shriners) e a campanha Dou Valor à Vida, entre 
outros. Após o bate-papo com o prefeito, foi serviço 
um delicioso coquetel.

PREFEITO DE VITÓRIA VISITA GLMEES

Temos um espaço publicitário para divulgar sua empresa, produtos ou
serviços para milhares de leitores devidamente cadastrados de todo o
Brasil e exterior
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O Grão-Mestre Geral em exercício compareceu em 
Barreiras no XXX Congresso Estadual do Grande 
Oriente da Bahia, ele que já participou em outros 

como Porto Seguro, nos 500 anos do Brasil, Jequié, Feira 
de Santana, Ilhéus e agora novamente em Barreiras, mais 
quatro outras reuniões em Salvador, totalizando 10 presen-
ças na maçonaria baiana. Agora em evento presidido pelo 
Eminente Sílvio Cardim e Encontro da Fraternidade Femi-
nina Estadual Cruzeiro do Sul, presidido pela cunhada 
Lúcia Coelho Correa.

Tudo aconteceu no período de 30 de outubro a 1° de 
novembro, com abertura na Câmara Municipal e palestras 
no Auditório do SESC. Irmãos de Salvador e mais 38 Lojas 
tiveram a oportunidade de ouvirem, debaterem e participa-
rem de discussões sobre importantes temas abordados por 
competentes palestrantes, dados e detalhes que publicare-
mos proximamente.

A abertura foi prestigiada pelo Grão-Mestre do GOB-
Sergipe, Lourival Mariano e sua esposa presidente da Fra-
ternidade Estadual, cunhada Valdinar, Grão-Mestre 
Adjunto do Distrito Federal, Reginaldo Gusmão de Albu-
querque, Presidentes das Assembleias Maçônicas da Bahia 
e Sergipe, Irmãos Antônio Guimarães Benone Rodrigues, 
Conselheiro Federal Hélio Pereira Leite, que lançou o seu 
livro "Banquete Maçônico", Presidente do Tribunal Eleito-
ral Estadual, Tolenildo Ferreira Santana, Deputados Fede-
rais Alexandre Monteiro, Raimundo Corado e Pedrosa, 
este fazendo saudação à Bandeira do Brasil em texto de 
Moacir Sales, e um grande número de cunhadas, Lúcia 
Coelho Correa, presidente da Fraternidade Feminina Esta-
dual e Veruska Hanna, Coordenadora Estadual de Maçona-
ria A Favor da Vida.

Registramos também a boa palavra do Diácono Marti, 
que representou o Bispo Dom Josafá Menezes, bem como 
o Vereador Carlos Tito, Presidente da Câmara Municipal, e 
a totalidade dos Secretários Estaduais e Assessores do 
Grão-Mestre Cardim.

Parabéns a comissão organizadora pelo conteúdo.
Fonte: site GOB

XXX CONGRESSO ESTADUAL DO GOB BAHIA

Por: Narciso Monte
Neste momento em que maçons do Brasil e do 

mundo questionam o futuro da Maçonaria, a Grande 
Loja Maçônica do Estado do Maranhão sai na frente e 
promoverá no período de 27 a 29.11.15 um mega Semi-
nário, tendo como tema central “Os Novos Rumos da 
Maçonaria no Século XXI”.

O evento será aberto a todos os irmãos regulares e 
acontecerá no Rio Poty Hotel de São Luís. Serão 15 
palestras para maçons e 5 para damas maçônicas e 
entidades paramaçônicas.

Veja o elenco de palestrantes:
Aylton do Amaral - São Paulo/ Kennyo Ismail – 

Brasília/ Paulo Tomimatsu - Londrina –/ Antônio 
Lívio Jorge - São Paulo/ Carlos Brasílio Conte - São 
Paulo/ Osmar de Carvalho - São Paulo/ Franco Júnior - 
São Paulo/ Willian de Carvalho – Brasília/ Manoel 
Antônio Nicolau Barros- São Luís/ Mauro Leray - São 
Luís/ Cidinho Marques - São Luís/ Antônio de Pádua 
Silva Sousa - São Luís/ Lourival da Cunha Sousa - São 
Luís/ Joaquim Nunes Neto - São Luís/ José Maria For-
tes Braga- São Luís/ Sonia Maria Gonçalves Jorge - 
São Paulo/ Ricardo Veríssimo – São Luís.

As inscrições já se encontram abertas no site www.nali-
der.com. Pagamento em até duas parcelas de R$ 140,00. 

GRANDE LOJA DO MARANHÃO REALIZARÁ MEGA EVENTO

Geral

http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas
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SOBERANO RECEBE IRMÃO DO RIO GRANDE DO SUL
O Soberano Grão-Mestre Marcos José da Silva teve o prazer de 
receber em sua sala de trabalho os Irmãos Flávio Luis 
Rostirolla, da Loja "Amor e Caridade", de Porto Alegre e 
Secretário da Guarda dos Selos do GOB-Rio Grande do Sul, 
estando acompanhado do Secretário Geral da Guarda dos Selos 
do GOB, irmão Ruy Ferreira Borges, que lhe proporcionou 
todas as informações necessárias com relação à pasta e com o 
irmão percorreu as instalações do GOB. No momento da visita 
encontrava-se também o irmão Astronoel Costa Ribeiro, 
Secretário Geral Adjunto de Administração e Patrimônio.

GRÃO-MESTRE ADJUNTO EM VISITA À MAÇONARIA DO RIO DE JANEIRO
O Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, Grão-Mestre 

Geral Adjunto e Presidente do Conselho Federal, cumpriu 
extensa programação no GOB Rio de Janeiro, sempre em 
companhia do Grão-Mestre Estadual Édimo Muniz Pinho. 
Esteve na Loja "Nichteroy", onde junto com o irmão Ade-
mir Candido, recebeu o título de membro honorário.

Na sequência, participou de sessões nas Lojas "Ary Aze-
vedo de Moraes (Ary Charuto)" e "Silvio Cláudio", fazendo 
visitas ao Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o 
Rito Escocês Antigo e Aceito e o Supremo Conclave do 
Brasil, bem como visitou a sede do GOB-RJ e a Fraternida-
de Feminina Estadual, concluindo no sábado, dia 07 de 
novembro, com uma sessão de iniciação ao Grau 33, em que 
208 irmãos e mais de 100 que assistiram, lotaram o templo 

nobre do Palácio de São Cristóvão, uma sessão histórica 
dirigida pelo Soberano Grande Comendador Enyr de Jesus 
da Costa e Silva.

Os Irmãos Willian Pires Nunes, Roberto Martins 
e o Venerável Mestre da ARLS Universitária Ir.´. 
Prof. “Carlos Magno Rodrigues Bravo”, Ir.´. 
Roberto Figueiredo Boechat, estiveram na noite do 
último dia 22/10 (quinta-feira), no auditório da 
Associação Comercial de Guaçuí, prestigiando a 
palestra do Ir.´. Leonardo Marchezi dos Reais, coro-
nel da PM e atualmente Comandante do Policia-
mento ostensivo da Região Sul.

Coronel Marchezie, pertence à ARLS Ir.´. 
Oswaldo Albernaz, nº 3.258, Oriente Vitória, onde 
já foi Venerável e é muito querido pelos IIr.´. do Sul 
do Estado, em especial aos IIr. citados, em decor-
rência de uma fraterna amizade.

O Ir..´. Marchezi apresentou o projeto de proxi-
midade entre a PM e a população, usando as redes 
sociais e aplicativos de celular.

Além de concorrido, o evento foi bem prestigia-
do com a presença de muitas autoridade

MAÇONARIA E A POLÍCIA DE PROXIMIDADE

Da esquerda para direita:
Tenente Xavier, comandante da 2ª Cia em Guaçuí; Capitão RR 
Roberto Martins; Prefeita de Guaçuí, Vera Costa; Dr. Roberto 
Boechat, Venerável Mestre; Drª Valquiria Tavares Mattos, Juíza 
de Direito da Comarca de Guaçuí; Coronel Marchezi, comandan-
te do CPO Sul; Dr. José Maria Martins, delegado da Polícia Civil; 
Tenente-coronel Alexandre Quintino, comandante do 3º BPM

A Grande Loja do Estado  Espírito Santo  acaba de fir-
mar convênio com a Faculdade Direito de Vitória (FDV), 
por meio do qual será oferecido 10% de desconto para 
Irmãos, cunhadas e sobrinhos em cursos Lato Sensu e 15% 
para conjunto de cinco inscritos em cursos pós-graduação 
Lato Sensu.

O convênio, intermediado pela Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer da GLMEES, também prevê a 
realização de orientação jurídica gratuita, prestada por pro-
fessores-advogados e estagiários da FDV, em municípios do 
Espírito Santo, com o apoio da GLMEES.

A Grande Loja foi representada na assinatura do acordo 
pelo Grão-Mestre, Walter Alves Noronha; pelo Secretário 
Executivo, Luciheder Costa; e pelo Presidente da Comissão 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Renato Coutinho. A 
cunhada Luísa Cortat Simonetti Gonçalves Coutinho, ges-
tora de Relações Internacionais e Extensão e professora da 
FDV, representou a instituição.

Também foi celebrado acordo de cooperação mútua com 
o Instituto Pedagógico de Vitória (IPV), visando à execução 
do projeto para serviços educacionais em formação continu-
ada, aperfeiçoamento, graduações, pós-graduação Strictu 
Sensu e mestrado em Ciências da Educação.

Segundo o Sereníssimo Grão-Mestre, uma das priorida-
des desta Administração é “estabelecer novos convênios 
para aquisição de produtos e serviços, a fim de obtermos 
melhores preços e mais vantagens para a família maçônica, 
ampliando a abrangência para os Irmãos do interior do Esta-
do.”

GLMEES FIRMA CONVÊNIOS 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Sociais

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009803327482&fref=ts

