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A Loja Maçônica União de Manhuaçu comemorou no dia  01/02, os 118 anos de fundação. A cerimônia festiva foi reali-
zada no Salão da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e recebeu a presença do Grão -Mestre Estadual 
do Grande Oriente do Brasil Eduardo Rezende e maçons de várias cidades da região.  >19

Sébastien Faure foi, um dos vultos de primeira 
grandeza da Maçonaria e do Anarquismo. Foi 
notável ativista libertário e anticlericalista fran-
cês, pedagogo, jornalista, poeta e compositor 
durante o período que compreende a segunda 
metade do século XIX e início do século XX. > 
03

SÉBASTIEN FAURE: ANARQUISTA E MAÇOM

A tradição judaica não é dominada por muitos escritores maçônicos que, 
por isto mesmo, cometem muitos pecados de interpretação no tocante à 
sua influência na maçonaria. Antes de apontar a influência judaica na 
maçonaria seria interessante fixar alguns traços da cultura judaica, 
comumente desprezados, para não se incorrer em erros lamentáveis.> 06

COMO IDENTIFICAR OS PRIMEIROS

 SINAIS DE DEMÊNCIA?
O mal de Alzheimer tem se tornado uma 
doença cada vez mais comum em idosos. 
Ele pode ser reconhecido por pequenos 
sinais já nos primeiros estágios . > 15
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Bondosos Irmãos me aconselharam a não pretender con-
sertar o mundo. Agradeço o conselho pois sei que eles 
desejam o meu bem e prezam pela minha saúde. No 

fundo, eles sabem que muita coisa tem que ser consertada. 
Todos eles, cada um à sua maneira, estão trabalhando duro para 
consertar este que é o melhor dos mundos.

Se desistíssemos de consertar o mundo não haveria necessi-
dade da Maçonaria: poderíamos fechar nossas portas e irmos 
fazer o que boa parte dos profanos de avental anda fazendo: 
nada.

Dizem que o progresso é lento, não há o que apressar; mas 
eu penso que temos que começar em algum momento - já deve-
ríamos ter começado - não importa se vamos presenciar o 
mundo ideal. Quando plantamos uma árvore, não temos de 
pensar se vamos nos sentar à sua sombra; alguém no futuro irá 
colher esse benefício. Este é o sentido da vida. 

Dito isso, vamos em frente com esquadros, compassos, 
alavancas, níveis, prumos e trolhas, maço, cinzel e espadas para 
consertar o mundo: bastam uns ajustes aqui e ali.

Quanto ao bem da Ordem em geral, e das Lojas em particu-
lar, faríamos bem se começássemos pelo início: as sindicânci-
as.

Todos os dias vejo novos artigos na internet sobre as sindi-
câncias, sinal que o assunto preocupa muita gente e nada tem 
sido feito, em termos de instrução, legislação e regulamentos, 
para melhorá-las.

Começo minha dissertação pela certeza de que as Lojas não 
são "hospitais", nem reformatórios morais, apesar de o nome 
"oficina" sugerir uma lanternagem completa ou retífica de 
motor em seres humanos completamente enguiçados. A Maço-
naria não existe para consertar ninguém, e sim para aperfeiçoar 
o que já é bom.

Um candidato deve ser limpo e puro, isto é - isento de qual-
quer sujidade, impureza ou mancha; deve ser livre de culpa, um 
homem correto, apurado e não nocivo ao meio social. Puro quer 
dizer claro, transparente como o cristal sem mancha ou nódoa; 
imaculado, virtuoso e reto. Ao se expressar em palavras, o can-
didato ideal deve dizer o que pensa e sente com sinceridade e 
franqueza.

A palavra candidato vem de "cândido", algo de grande alvu-
ra, muito branco e puro. Ouvi dizer que na remota antiguidade 
os candidatos às iniciações compareciam vestidos de branco.

Hoje, do jeito que são feitas, nossas sindicâncias avaliam 
tudo isso?

Claro que não!
Para começo de conversa, o papel aceita tudo:
- Crê em Deus? - Sim.
- Crê na preexistência e imortalidade da alma? - Sim (com 

essas duas respostas, resumidas em três letrinhas, pretende-se 
avaliar os questionamentos mais relevantes da humanidade e 
dos quais se ocuparam todos os filósofos durante mais de trinta 
séculos!)

- Faz uso de bebidas alcoólicas? - Socialmente (e eu me 
pergunto o que é ingerir de álcool socialmente...)

As costumeiras entrevistas não dizem nada sobre a natureza 
íntima do candidato; podem, no máximo, atestar suas habilida-
des, seu modo de falar, o nível social em que vive e os bens que 
possui. Mas não revelam suas predisposições e seu verdadeiro 
caráter.

Percebem como é difícil sondar o coração e a mente de 
quem se diz limpo e puro?

Indicar alguém "para a Maçonaria" é mais do que selecioná-
lo num grupo de amigos; poderá ser alguém da melhor reputa-
ção, de refinada instrução e cultura, ostentar vida familiar 
exemplar, ter sucesso na profissão e nos negócios, mas... não 
possuir o PERFIL de maçom.

Como avaliar o perfil do candidato?
- Isso só pode ser garantido pelo maçom que o está indican-

do -  o "padrinho"; ele é a testemunha e avalista do conjunto de 
traços psicológicos que tornam o candidato apto para assumir 
as responsabilidades de homem livre em Loja. Partem de quem 
apresenta um candidato as informações mais concisas, pois há 
de se supor que o padrinho conheça o candidato de longa data e 
intimamente. E mais: a Loja deverá estar certa de que o tal "pa-
drinho" tem sido excelente maçom e obreiro dedicado. De outra 
forma, sendo ele um maçom descompromissado, haverá de 
indicar um sujeito que se lhe assemelhe, normalmente um bom 

piadista, excelente churrasqueiro, mestre cervejeiro, e só. 
Disso já estamos bem servidos.

Uma vez sindicado e aprovado pela Loja, com base no que 
está escrito e no julgamento subjetivo dos três sindicantes, 
marca-se a data da Iniciação. O candidato bate à porta do Tem-
plo sendo declarado livre e de bons costumes. Daí em diante 
toca-se o ritual em frente com os mesmo erros e gaguejos de 
sempre, pois todas as atenções estão voltadas para os maçantes 
discursos no final e para o ágape no salão de festas.

Por estas e outras razões, quando ouço anunciarem que 
alguém foi indicado "para a Maçonaria", eu tremo... e costumo 
assistir com certa apreensão à cerimônia de Iniciação, pois não 
se pode dizer com certeza o que virá dali.

Tanta  pureza e tanta inocência deveriam também ser leva-
das em consideração na escolha de nossos representantes no 
mundo político. A consciência de cada cidadão faz a sindicân-
cia durante a campanha eleitoral. Em seguida vem o escrutínio 
secreto nas urnas. Apurados os votos e consagrado o homem 
público na cerimônia de posse, todos correm para tirar fotos 
com ele. Porém, muito cuidado: quem hoje posa do nosso lado 
em fotografias poderá amanhã estar posando para fotos de 
frente e de perfil, com ficha numerada e uniforme listrado, 
numa delegacia da polícia federal...

Acontece a mesma coisa com o candidato que trazemos ao 
Portal do Templo Maçônico. Só depois de muita convivência é 
que teremos alguma certeza de seu verdadeiro perfil.

Não me censurem por dizer isso, pois os maiores problemas 
vividos pela Maçonaria foram e são causados por maçons regu-
larmente indicados, passaram por sindicâncias, foram escruti-
nados e iniciados em Loja justa, perfeita e regular. Eu poderia 
citar uma centena de casos locais, mas prefiro me ater ao escân-
dalo internacional entre os anos 1966 e 1974, provocado pela 
Loja italiana "Propaganda Due" (Propaganda Dois ou P2) que 
foi declarada ilegal e expulsa do Grande Oriente da Itália por 
acusações de participação em negócios fraudulentos e envolvi-
mento com a Opus Dei, membros remanescentes do nazismo, 
gente da máfia, conspirações neofascistas, o Banco do Vaticano 
e mortes misteriosas de autoridades e políticos italianos. Prefiro 
não entrar em detalhes; esse assunto é altamente explosivo e 
polêmico. O que eu quero demonstrar é o caminho que certos 
"iniciados" podem vir a tomar, como no caso do Venerável 
Mestre daquela Loja "Propaganda Due", o empresário Licio 
Gelli, condenado a 18 anos de prisão em 1992, pela falência 
fraudulenta no caso do Banco Ambrosiano, e em 1994 por calú-
nia, delitos financeiros e por deter documentos secretos. Per-
maneceu em prisão domiciliar, e morreu em dezembro do ano 
passado em sua “villa” na Toscana.

Quem quiser se aprofundar no assunto, basta perguntar ao 
professor Google, ou ler o livro "Em Nome de Deus" do jorna-
lista britânico David Yallop que investigou a morte do papa 
João Paulo I (Albino Luciani) em 1978.

Teoria da conspiração? fantasia? sensacionalismo? Vocês 
decidem (mas não confundam o título com um outro livro, de 
Karen Armstrong, que trata do fundamentalismo religioso). E 
se não quiserem ter muitos pesadelos, leiam o último livro de 
Umberto Eco, "Número Zero", que mais verdades do que 
ficção. Para os preguiçosos, que não leem de jeito nenhum, 
há os documentários no History Channel que podem ser 
visualizados no youtube: 
www.youtube.com/watch?v=QPjRBVtMJ88

O processo iniciático caracteriza-se pela passagem do 
homem livre e de bons costumes para Homem Justo e Perfeito 
(releiam esta frase e reflitam sobre seu significado... se julga-
rem conveniente e possível, levem essa reflexão para as Lojas).

Neste mundo, dominado pelo materialismo, já é difícil 
encontrarmos um homem bom e justo, vocês sabem disso; mas 
certificar-se de que ele é limpo, puro, livre e de bons costumes é 
dificílimo.

Diz a história que Diógenes, filósofo grego que viveu por 
volta de 300 antes de Cristo, perambulava pelas ruas com uma 
lamparina acesa, em plena luz do dia. Perguntado porque, ele 
dizia que procurava por homens verdadeiramente livres, autos-
suficientes e virtuosos. Diógenes vivia seminu dentro de um 
barril e cercado pelos cães. Desprezava a opinião comum e 
afirmava que a humanidade vivia de maneira hipócrita. Acon-
selhava a seus contemporâneos que observassem o comporta-
mento dos cães para maior proveito nas relações pessoais e na 
política. Na época dele talvez não existissem Lojas como as de 
hoje; mas se existissem, ele seria o melhor dos sindicantes. 
Dizem que Alexandre, o Grande, sabendo das buscas que ele 
empreendia, foi procurá-lo para ser seu discípulo. Encontrou 
Diógenes deitado no chão ao lado do barril, tomando um banho 
de sol. Impressionado, Alexandre disse:

- Já conquistei todas as terras do mundo, mas desejo maio-
res conhecimentos. Peça-me o que quiser e eu lhe darei - honra-
rias, escravos e tesouros. Mas antes, como posso também aju-
dá-lo a sair dessa miséria?"

Diógenes abriu preguiçosamente os olhos e respondeu:
- Por favor, simplesmente afaste-se um pouco para a direita, 

pois está tapando a luz do sol".
Alexandre retirou-se, pois ele era apenas "o Grande", sem 

ser Justo e Perfeito.
Quanto a Diógenes, por ser um livre pensador e não bajular 

os chefes, foi preso e vendido como escravo.

(*)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.
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Sébastien Faure foi, um dos vultos de primeira grandeza 

da Maçonaria e do Anarquismo. Foi notável ativista 

libertário e anticlericalista francês, pedagogo, jornalista, 

poeta e compositor durante o período que compreende a 

segunda metade do século XIX e início do século XX.

Sébastien Faure nasceu em Saint-Etienne, na província 
francesa de Loire no dia 6 de janeiro de 1858. Nascido 
em uma família burguesa conservadora, seu Auguste 

Faure, um negociante de seda, católico praticante, burguês 
empenhado e partidário do império, enviou-o para um colégio 
jesuíta onde passou a ser educado. Destacando-se por sua 
inteligência e capacidade de expressão, aos dezessete anos 
Sebástien foi indicado pela direção do colégio para seguir o 
"caminho de Deus" entrando assim para o seminário na quali-
dade de noviço. Por um ano e cinco meses foi um noviço exem-
plar se aprofundando nos estudos de teologia e agarrando-se a 
fé cristã de forma cega e rigorosamente. Até que num dia 
Sébastien recebeu um telegrama dizendo que seu pai estava 
gravemente doente. Apressou-se para visitá-lo encontrando-o 
em seu leito de morte. Auguste disse-lhe que devia deixar a 
vida religiosa, voltando para sua família que agora precisava 
dele para auxiliar em seu sustento.

Aproximação da política
 Após a morte de seu Pai, Sébastien Faure voltou para a 

casa de sua família, abandonando a vida religiosa. Em pouco 
tempo teve contato com os círculos progressistas do movi-
mento Livre Pensar, identificando-se inicialmente com esta 
filosofia. Mais tarde voltou-se para a política tornando-se 
membro do partido socialista operário vindo mesmo a se can-
didatar para deputado nas eleições de 1885. Finalmente em 
1888 reconhece-se anarquista.

O processo dos Trinta Em 1894 Faure torna-se tutor de 
Sidonie Vaillant após a execução de seu pai, Auguste Vaillant, 
pelo atentado a bomba que executara contra a câmara de depu-
tados em 9 de Dezembro de 1893. Seis meses depois Faure 
acaba sendo julgado junto com muitos outros anarquistas no 
julgamento que ficou conhecido como "Processo dos Trinta" 
("Procès des trente"). Com base nas "Leis Vilânicas" ("lois 
scélérates") aprovadas entre 1893 e 1894 em detrimento do 
movimento anarquista e buscando restringir a liberdade de 
imprensa e expressão o Processo dos Trinta levou aos tribuna-
is dezenas de militantes anarquistas - entre eles Charles Cha-
tel, Ivan Aguéli, Félix Fénéon, Jean Grave, Louis Armand 
Matha, Maximilien Luce, Émile Pouget, Paul Reclus, Alexan-
der Cohen, Constant Martin e Louis Duprat - acusando-os de 
participação em uma Internacional Negra, uma organização 
secreta criminosa de inspiração libertária que supostamente 
pretendia acabar com os governos e empresários do mundo. 
Enquanto parte dos acusados preferiu abandonar o país, Faure 
junto com Jean Grave, Charles Chatel, Louis Armand Matha e 
Félix Fénéon foram aos tribunais responder às acusações as 
quais lhes eram imputadas. Este seria um julgamento histórico 
em que o anarquismo, mais do que os réus foram colocados em 
uma posição de culpa. A imprensa foi proibida de reproduzir 
os interrogatórios de Jean Grave e Sébastien Faure, levando 
Henri Rochefort a escrever no jornal L'Intransigeant, que a 
associação criminosa não se referia aos acusados, mas aos 
magistrados e ministros que os acusavam. Os acusados pre-
sentes provaram facilmente sua inocência frente a acusação de 
"associação criminosa" já que a um bom tempo o movimento 
anarquista francês havia rejeitado a idéia solo de associação e 
ação exclusivamente individual. Apesar disso, o presidente da 
corte, Dayras, negou todas as objeções da defesa, levando 
Faure a dizer:

"Cada vez que provamos o erro de uma das 
alegações de vossa parte, declaras isto sem 
importância. Você talvez possa muito bem 
somar todos os zeros, mas ainda assim não pode 
obter uma unidade.”

Ao fim do julgamento Sébastien Faure e os outros presen-
tes no tribunal foram declarados inocentes das acusações, 
ainda que através da perseguição gerada pelo processo dos 
trinta e pelas leis vilânicas, durante algum tempo nenhum 
periódico libertário ou qualquer outro tipo de propaganda dos 
ideais anarquistas pode circular pela França.

Refundação do periódico Le Libertaire
Em 16 de novembro de 1895, Sébastien Faure passa a re-

editar sozinho o famoso periódico semanário Le Libertaire. 
Ao contrário do que se afirma, Louise Michel não é cofunda-
dora deste jornal. Em seu trigésimo terceiro número existe 
uma legenda onde se lê "Fundado por S.Faure".O jornal é 
reeditado de 1895 à 1814, com um intervalo entre fevereiro à 
dezembro. A partir de agosto de 1899, é lançado um suplemen-
to “ilustrado” neste mesmo diário. Durante toda sua duração 
Faure faz questão de lançar o periódico a um preço acessível as 

classes operárias, nunca ultrapassando o valor de dez centa-
vos. Em agosto de 1914 é lançado a última edição sob a dire-
ção de Faure. Inicia-se então a Primeira Guerra Mundial e o 
governo francês passa a reconhecer uma ameaça para o alista-
mento no ativismo antimilitarista de Faure através do periódi-
co Le Libertaire. Faure é obrigado a abandonar a publicação 
após terem sido lançados nada menos que 960 números sob 
sua direção.

A�vismo dreyfusard 
Frente a injusta condenação por traição do oficial Alfred 

Dreyfus e ao escândalo político que dividiu a França, Faure 
passa a combater o antissemitismo e a xenofobia propalados 
pela imprensa burguesa e oficial.

Afirmando a inocência do oficial de artilharia de origem 
judaica e denunciando o processo fraudulento conduzido as 
portas fechadas, Faure denunciou os militares de alta patente 
pela farsa judicial que perpetravam.

Fundação da Escola A Colmeia
Em 1904, Sébastien Faure aproxima-se da proposta de 

pedagogia libertária o criar nas proximidades Rambouillet 
(Yvelines) uma escola libertária designada "A Colmeia" (La 
Ruche). O objetivo da escola era desenvolver integralmente a 
capacidade de cada estudante. Através deste princípio Faure 
demonstra a influência das ideias de Mikhail Bakunin e Paul 
Robin,[6] mas também na permanência do mutualismo de 
Proudhon. O método de ensino que Faure desenvolve em A 
Colmeia se contrapõe a metodologia dedutiva tradicional na 
qual os conceitos são explicados para os alunos cuja tarefa é 
apenas assimilar. Sua pedagogia chamada por ele de indutiva e 
estimuladora do autodidatismo abre espaço para que os estu-
dantes possam aprender por contra própria, assumindo um 
papel ativo na tarefa de aprender. "Quem procura, fez o esfor-

ço." Além disso, na Colmeia não havia distinção de sexos nas 
salas de aula onde meninos e meninas estudavam em conjunto, 
algo inovador para a época.

An�militarismo e perseguição
Em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial passa a 

difundir panfletos pacifistas e antimilitaristas, defendendo o 
não-alistamento a deserção entre os soldados. Passa a ser dura-
mente perseguido pelo aparato repressor estatal até mesmo 
sofrendo ameaças a sua família. Em 1916 lança um novo 
periódico O que falta ser dito (Ce qu'il faut dire), denunciando 
o esforço do estado francês para difundir o nacionalismo para 
garantir quadros para a guerra. Em 1918 é preso por organizar 
uma reunião sem o aval das autoridades.

Úl�mos anos 
Em 1934 colaborou para a publicação da Enciclopédia 

Anárquica composta por mais de três mil páginas, e co-escrita 
com diversos militantes libertários de sua época. Foram publi-
cados apenas três dos quatro volumes previstos. Em 1936 
partiu a Espanha para se juntar aos republicanos libertários em 
sua guerra contra o fascismo, tomando parte na coluna Durruti 
durante a Guerra Civil Espanhola. Reconhecido por sua peda-
gogia bem como por sua capacidade de oratória Faure publi-
cou também diversos livros sobre assuntos variados que inclu-
em pedagogia libertária, antimilitarismo, ateísmo, xenofobia e 
capitalismo, além de ser um dos proponentes iniciais da Enci-
clopédia Anárquica de 1932.

(*) Ir\ Roberto Aguilar Machado Santos Silva, Membro 
Vitalício da Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do 
Sul, Brasil

Fonte: Maçonaria em Portugal

SÉBASTIEN FAURE ANARQUISTA E MAÇOM 
Por Ir\ Roberto Aguilar Machado Santos Silva (*)

MAÇONS FAMOSOS
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Por Emanuel Swedenborg

Será interessante refletir no facto de que cada vez 
mais jovens têm vindo a aderir a movimentos espiri-
tuais e/ou tradicionais.

Quanto a nós, estamos a assistir a algo completamente 
inédito, isto é, estamos perante um fenómeno sem paralelo 
na história dos movimentos tradicionais e espirituais do 
Ocidente.

Em tempos idos, e não podemos recuar assim tanto, 
estamos a falar essencialmente dos séculos XVIII e XIX (e 
grande parte do século XX), quem se agregava em movi-
mentos tradicionais, como sejam a maçonaria, o neo-
templarismo, rosacrucianismo, ou até o druidismo e outras 
correntes da Espiritualidade Ocidental, eram pessoas com 
idades, pelo menos, a partir dos 50/55 anos, com as suas 
vidas de certa forma estabilizadas e com filhos adultos, por 
vezes já casados e independentes. Desta forma, podiam 
dedicar-se a estes movimentos, que consistiam, essencial-
mente, em movimentos de especulação filosófica, mas 
também com trabalhos efetivos, como sendo serviços de 
segurança e/ou de solidariedade social, entre outros.

Reforçando a ideia, a estabilidade financeira, os filhos 
criados e independentes e o tempo livre, davam uma sensa-
ção de recomeço; abriam as portas à possibilidade de dedi-
cação a uma Causa, de se poder fazer, finalmente, aquilo 
que sempre se quis fazer, mas que esteve vedado pelo 
necessário labor diário, essencial para prover a família.

Naturalmente que poderá haver exceções, mas parece-
nos que o que acabámos de descrever terá sido a regra, ao 
longo de muitas décadas, se é que não o é ainda…

Contudo, em finais do século XX e inícios do século 
XXI, deu-se o fenómeno que referimos logo no início deste 
texto e que ainda se mantém: a adesão de pessoas cada vez 
mais jovens aos movimentos tradicionais. Isto foi notado 
por estudiosos ainda no decorrer do século XX, como Ray-
mond Bernard, sendo que este nos deixou alguns textos e 
reflexões sobre a temática.

Hoje em dia, este fenómeno é por demais evidente e, 
naturalmente, abre-nos as portas para um sem número de 
reflexões, entre as quais se encontram aquelas que se 
seguem…

Reflitamos, então, em conjunto.
É um facto que, no seio dos grupos “espirituais”, pouco 

se fala de Karma, Anjos, Vidas passadas, Lei da Atração, 
Reiki, Auras, Astrologia, etc. Sim, leu bem, pouco se fala. 
Ou seja, quando reunidos, os intervenientes dos referidos 
grupos têm, desde logo, estes temas como “dados adquiri-
dos”, e dedicam-se, mais das vezes, à visualização criativa, 
à meditação conjunta e, ainda e sempre, à especulação filo-
sófica. Mas, ainda assim, os temas estão lá, como um back-
ground, como um fio condutor. Claro que aqui a nossa 
experiência pessoal conta muito e não podemos afirmar 
que é desta forma que todos os grupos funcionam; prova-
velmente, estamos até muito longe da verdade ou do mais 
comum, mas o que nos tem sido dado a conhecer é desta 
forma que se processa. Naturalmente que existirão grupos 
a dedicarem-se exclusivamente a qualquer uma das temáti-
cas que referi supra, excluindo todas as outras, o que, em 
todo o caso, não invalida a nossa teoria.

Fazendo fé que os grupos ditos “espirituais” funcionam 
aproximadamente da forma que acabámos de referir, pode-
remos tentar perceber o porquê de não se dedicarem, ou de 
não falarem sobre os temas que referimos. Em primeiro 

lugar, como dissemos antes, por considerarem que são 
“dados adquiridos”, isto é, calcula-se que cada um dos 
membros do grupo já se dedicou, individualmente, à maio-
ria dos temas que são referidos.

E, em segundo lugar, porque são temas muito subjetivos 
e dados a muitas interpretações. Em abono da verdade, 
ninguém pode afirmar, peremptoriamente, que Anjos 
existem, que a Lei da Atracção é infalível, ou que tenhamos 
vivido vidas passadas. Não há forma de provar cientifica-
mente, pelo menos para já, a existência do Karma, do Reiki 
ou da Astrologia – apesar de, no caso da Astrologia, já se ter 
chegado muito perto disso. Assim, estamos aqui no terreno 
das crenças e não da Ciência. E é muito difícil (diríamos 
mesmo desaconselhável) discutir crenças!…

Mas o que queremos analisar, essencialmente, e foi esse 
o mote para a elaboração deste texto, é como é que se lida 
com as crenças e os ideais dos movimentos Espirituais e 
Tradicionais numa altura das nossas vidas ou em idades em 
que somos constantemente postos à prova por circunstân-
cias várias. Isto é, como é que podemos continuar a acredi-
tar no Karma, na Lei da Atração, nos Anjos-da-Guarda, 
etc., quando as circunstâncias da “vida profana” nos colo-
cam em situações de precariedade profissional, quando 
cortamos relações com alguém a quem chamávamos 
Irmão, quando sofremos com doenças graves, ou ainda, 
quando um filho nos morre ou está em vias de nos morrer 
nos braços. No que é que verdadeiramente acreditamos 
nesta altura?

O que pensar quando olhamos para trás e não vemos 
nada que possamos ter feito para estar agora nesta ou 
naquela situação aflitiva; vamos acreditar no Karma por-
quê? O que pensar quando vemos os nossos filhos a sofre-
rem e, obviamente, não atraímos nada disso; que credibili-
dade tem a Lei da Atração?

As diversas circunstâncias que acabamos por viver 
põem em causa aquilo em que, durante muito tempo – ou 
pelo menos durante algum tempo –, acreditámos.

Seria bem mais fácil, para aqueles de que falámos aci-
ma, continuar a acreditar em todos os aspectos que referi-
mos, pois as circunstâncias das suas vidas, já estabilizadas, 
seriam bem menos dramáticas. Mas quantos não terão, 
também, posto em causa as suas crenças quando esta ou 
aquela situação se deu nas suas vidas, mesmo em idade 
avançada, onde já tudo deveria estar bem consolidado? 
Não terão sido poucos…

Por outro lado, parece-nos que o que acontece é que, 
hoje em dia, alguns conceitos começam, também devido a 
um sem número de circunstâncias, a ser desviados dos seus 
significados originais…

Apesar de ser um conceito eminentemente Oriental, o 
Karma está já bem enraizado na tradição Ocidental, mas é 
visto, hoje em dia, como um fardo, como algo de que não 
nos conseguimos livrar. Por isso, jamais esqueceremos as 
palavras de um Bom Amigo que certo dia nos disse: «es-
quece o Karma e começa a encarar as circunstâncias da 
vida como Dharma, isto é, o Caminho, seja este pejado de 
rochas ou livre e fluido como um rio». Assim, cada aconte-
cimento da nossa vida, sendo este positivo ou negativo, 
ainda que estes conceitos estejam impregnados de subjeti-
vidade, acaba por ser algo que devemos considerar como 
essencial para o nosso crescimento interior, como uma 
ampliação da nossa consciência, como uma ferramenta 
para sabermos lidar com situações semelhantes no futuro.

Quanto à Lei da Atração, que juntamente com o Karma, 

são os dois temas que queremos, ainda e também, explorar 
nesta reflexão, pensamos que o seu significado está, nos 
dias de hoje, um pouco longe do seu significado original. O 
que nos é dito, em traços gerais, é que o Universo conspira 
a nosso favor e está disponível para realizar todos os nossos 
desejos, desde que nos mentalizemos disso, atraindo tudo 
aquilo que quisermos. Desde que o façamos de uma forma 
que, pasme-se, já foi definida, tudo está ao nosso alcance; é 
esse o “Segredo”. Temos muita dificuldade em aceitar isto, 
pelo menos desta forma tão simplista, e desmintam-nos se 
não é assim que nos “vendem” a Lei da Atração.

Contudo, parece-nos que a referida Lei é um pouco 
mais complexa. E, tal como o Karma, não podemos afirmar 
que existe, assim como não podemos afirmar que não 
existe. Na dúvida, devemos procurar saber um pouco mais 
e não aceitar levianamente as explicações simples, que, 
não estando totalmente erradas, pecam por omissão. O que 
terá mais “lógica” será que o Universo esteja disponível 
para nos ajudar, mas de acordo com o nosso merecimento e 
colocando à nossa disposição as ferramentas que, de facto, 
nos fazem falta e nunca, mas nunca, exclusivamente, sob 
um ponto de vista meramente material e sem olhar a 
outrem. A ideia de que basta pedir um automóvel ao Uni-
verso para que o recebamos, ou que basta concentrar-nos 
durante dois minutos em Física Quântica para ficarmos a 
saber mais ou menos o que esta disciplina versa, parece-
nos, mais do que ridículo, absolutamente insultuoso. O que 
será mais difícil de aceitar, por vezes, é que o que o Univer-
so tem para nos oferecer é algo que não nos parece de todo 
positivo, muito pelo contrário, mas que será, sem dúvida, 
algo que nos tornará mais fortes no futuro…

Mas, mesmo tentando, modestamente, clarificar um 
pouco os conceitos por detrás das denominações, o que 
podemos pensar ou em que podemos acreditar quando, por 
exemplo, somos acometidos por uma doença grave ou 
quando vemos um filho a morrer-nos nos braços?

Outras tradições diriam «foi a vontade de Deus», mas 
para nós isto já não é suficiente…

Então, o que fazer? O que pensar? E acreditamos em 
quê?

Será que foi isto que Raymond Bernard previu quando 
nos propôs a ideia da não-Via; esse conceito perfeitamente 
desconcertante e tão difícil de apreender. Será que nos diri-
gimos para um niilismo, mas um niilismo crente; isto é, não 
acreditar em nada, não ter qualquer “bengala” e, mesmo 
assim, paradoxalmente, ser crente e acreditar que existe um 
plano, uma missão, uma inteligência superior, Deus?

Parece-nos que poderemos estar a caminhar nesse senti-
do. E num sentido, também, em que a Espiritualidade só 
tem Razão de Ser se for vivida no dia-a-dia – aquilo a que 
costumamos chamar de Espiritualidade Pragmática, mas 
também podíamos chamar de Espiritualidade Operativa; 
ao invés de uma Espiritualidade meramente teórica, basea-
da em crenças que podem cair por terra a qualquer altura.

Para nós, mais importante do que compreender a vida 
através de todas as teorias que referimos supra, ou de outras 
– apesar de continuarmos a achar que é importante, pelo 
menos, almejar a essa compreensão –, será vivê-la intensa-
mente em todos os seus níveis, e em que a Espiritualidade, 
veja-se, é apenas um desses níveis, mas não o único!

Fonte: Cerberus Magazine
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Filho de Zeus e de Maia, a mais jovem das Plêiades da 
mitologia grega, Hermes nasceu num dia quatro 
(número que lhe era consagrado), numa caverna do 

monte Cilene, ao sul da Arcádia.
Divindade complexa, com múltiplos atributos e funções, 

Hermes foi no início um deus agrário, protetor dos pastores e 
dos rebanhos. Um escrito de Pausânias deixa bem claro esta 
atribuição do filho de Maia: “Não existe outro deus que 
demonstre tanta solicitude para com os rebanhos e para com 
o seu crescimento”. Mais tarde, os escritores e os poetas 
ampliaram o mito, como por exemplo, Homero, nos seus 
poemas épicos Ilíada e Odisséia. Na Odisséia, por exemplo, 
o deus intervém como mago e como condutor de almas (nas 
Rapsódias X e XXIV).

Protetor dos viajantes, Hermes é também o deus das 
estradas. Nas encruzilhadas, para servir de orientação, os 
transeuntes amontoavam pedras e colocavam no topo do 
monte a imagem da cabeça do deus. A pedra lançada sobre 
um monte de outras pedras, simbolizava a união do crente 
com o deus ao qual elas estavam consagradas. Considerava-
se que nas pedras do monte estavam a força e a presença do 
divino.

Para os gregos, Hermes regia as estradas porque andava 
com incrível velocidade, por usar as sandálias providas de 
asas. Deste modo, tornou-se o mensageiro dos deuses, 
principalmente de seu pai, Zeus. Conhecedor dos caminhos, 
não se perdendo nas trevas e podendo circular livremente nos 
três níveis (Hades ou infernos, Terra ou telúrico e Paraíso ou 
Olimpo), Hermes tornou-se um deus condutor de almas.

A astúcia, a inventividade, o poder de tornar-se invisível e 
de viajar por toda a parte, aliados ao caduceu com o qual 
conduzia as almas na luz e nas trevas, são os atributos que 
exaltam a sabedoria de Hermes, principalmente no domínio 
das ciências ocultas, que se tornarão, na época helenística, as 
principais qualidades do deus. 

A partir deste ponto, Hermes se converteu no patrono das 
ciências ocultas e esotéricas. É ele quem sabe e quem 
transmite toda a ciência secreta. O feiticeiro Lúcio Apuléio 
declara em seu livro de bruxaria (De Magia) que invocava 
Mercúrio – o Hermes dos romanos – como sendo aquele que 
possuía os segredos da magia e do ocultismo.

Hermes Trismegistos é o nome grego dado ao deus 
egípcio Thoth, considerado o inventor da escrita e de todas as 
ciências a ela ligadas, inclusive a medicina, a astronomia e a 
magia. Segundo o historiador Heródoto, já no séc. V a.C. 
Thoth era identificado e assimilado a Hermes Trismegisto, 
i.e., ao Três Vezes Poderoso Hermes. 

A pedra de Roseta, gravada no ano 196 a.C também 
identifica Hermes como Thoth. A tradução dos hieróglifos 
das câmaras mortuárias do Vale dos Reis permitiu dividir os 
escritos atribuídos a Hermes-Thoth em dois tipos principais: 
o Hermetismo “popular” que trata da astrologia e das 
ciências ocultas, e o Hermetismo para os “cultos”, que trata 
de Teologia e de Filosofia.

Do renascimento até ao final do século XIX pouca 
atenção foi dispensada aos Escritos Herméticos populares. 
Estudos recentes mostraram, no entanto, que a literatura 
popular hermética é anterior ao Hermetismo dito culto, e 
reflete as idéias e convicções dominantes no império 
romano. 

Os Escritos Herméticos sobre Teologia e Esoterismo 
constam de dezessete tratados, que compõem o Corpus 
Hermeticum. Este conjunto de Escritos reúne as 
compilações feitas por Stobaeus e por Apuleius. A 
compilação de Apuleius for traduzida para o Latim por 
Asclepius. Estes escritos são datados dos três primeiros 
séculos da era cristã e foram escritos em língua grega, 
embora os conceitos neles contidos sejam de origem egípcia. 

O Corpus Hermeticum reúne a Hermética e a Tábua de 
Esmeralda. Estas duas obras são trabalhos estritamente 
herméticos sobre os quais se fundam a ciência e a filosofia 
alquímicas. A Hermética consta de uma série de livros, dos 
quais o mais importante é Livro I, Pimandro, que é um 
diálogo de Hermes consigo mesmo.

O Hermetismo foi estudado durante séculos pelos árabes, 
e por seu intermédio chegou ao Ocidente, onde influenciou 
homens como Albertus Magnus. Em toda a literatura 
Medieval e do Renascimento são freqüentes as referências a 
Hermes Trismegistos e aos Escritos Herméticos, estudados e 
aprofundados, principalmente, pelos Alquimistas e pelos 
Rosacruzes. Para os Rozacruzes, Hermes Trismegistos foi 
um sábio. O Dr. H. Spencer Lewis, escritor e Grande Mestre 
da Ordem Rosacruz, se referia a Hermes como uma pessoa 
real.

No mundo greco-latino, sobretudo em Roma, com os 
gnósticos e neoplatônicos, Hermes Trismegisto se converteu 

num deus cujo poder varou os séculos. Na realidade, Hermes 
Trismegisto resultou de um sincretismo com o Mercúrio 
latino e com o deus egípcio Thoth, o escrivão no julgamento 
dos mortos no Paraíso de Osíris, e patrono de todas as 
ciências na Grécia Antiga.

Em Roma, a partir dos primeiros séculos da era cristã, 
surgiram muitos tratados e documentos de caráter religioso e 
esotérico que se diziam inspirar-se na religião egípcia, no 
neoplatonismo e no neopitagorismo. Esse vasto conjunto de 
escritos que se acham reunidos sob o nome de Corpus 
Hermeticum, coleção relativa a Hermes Trismegisto, é uma 
fusão de filosofia, religião, alquimia, magia e astrologia, e 
tem muito pouco de egípcio. 

Desse Corpus Hermeticum muito se aproveitou a Gnose 
(conhecimento esotérico da divindade, transmitido através 
dos ritos de iniciação). Os gnósticos, com seu sincretismo 
religioso greco-egípcio-judaico-cristão surgido também nos 
primeiros séculos da nossa era, procuraram conciliar todas as 
tendências religiosas e explicar-lhes os seus fundamentos 
através da Gnose.

As sandálias de Hermes eram dotadas de asas, separavam 
a terra do corpo pesado e vivente, e daí vem a importância 
simbólica das sandálias depostas, rito maçônico que evoca a 
atitude de Moisés no monte Sinai, pisando descalço a terra 
santa. Descalçar a sandália e entregá-la ao parceiro era, entre 
os judeus, a garantia de cumprimento de um contrato.

Para os antigos taoístas, as sandálias eram o substituto do 
corpo dos imortais, e seu meio de deslocamento no espaço. 
Em Hermes e Perseu, as sandálias aladas são o símbolo da 
elevação mística.

O caduceu significa em grego bastão de arauto. Símbolo 
dos mais antigos, sua imagem já se acha gravada, desde o ano 
2.600 a.C., na taça do rei Gudea de Lagash. São várias as 
formas e múltiplas as interpretações do caduceu. Insígnia 
principal de Hermes, é um bastão em torno do qual se 
enrolam, em sentidos inversos, duas serpentes. Enrolando-se 
em torno do caduceu, elas 

simbolizam o equilíbrio das tendências contrárias em 
torno do eixo do mundo, o que leva a interpretar o bastão do 
deus de Cilene como um símbolo de paz. A serpente é um 
símbolo encontrado na Mitologia de todos os povos. Todas 
as grandes idéias surgidas no início da Civilização foram 
representadas pela serpente: o Sol, o Universo, Deus, a 
Eternidade. Enroscada no Tau, a serpente é o símbolo do 
Grau 25 do REAA.

Também se pode interpretar o caduceu como sendo o 
símbolo do falo ereto, com duas serpentes acopladas. Esta 
interpretação do caduceu é uma das mais antigas 
representações indo-européias, sendo encontrado na Índia 
antiga e moderna, associado a numerosos ritos, bem como na 
Grécia ,  onde se  tornou a  ins ígnia  de  Hermes. 
Espiritualizado, esse falo de Hermes penetra no mundo 
desconhecido em busca de uma mensagem espiritual de 
libertação e de cura. Hoje em dia o caduceu é o símbolo 
universal da Medicina.

O esoterismo maçônico, com a sua tradução em rituais, 
símbolos e ensinamentos,  é criação de grandes 
pesquisadores, colecionadores de livros e de manuscritos 
raros, e grandes estudiosos das culturas da antiguidade. Elias 
Ashmole, Desaguilliers e Francis Bacon foram alguns destes 
homens, Rosacruzes e grandes conhecedores do hermetismo 
e da transmutação alquímica dos metais, através da Pedra 
Filosofal. Eles introduziram na Maçonaria os mesmos 
conceitos filosóficos, utilizando agora os instrumentos da 
arte de construir, como símbolos da regeneração e do 
aperfeiçoamento moral e espiritual do Homem.

Hermes Trismegisto foi, na Mitologia Grega, o deus que 
reuniu os atributos que todos os grandes pensadores e 
iniciados desejaram transmitir às futuras gerações. Ele foi 
um deus tão importante que na cidade de Listra, a multidão, 
ao ver o milagre realizado pelo apóstolo Paulo, tomou-o por 
Hermes e gritou entusiasmada, pensando estar diante de um 
deus sob forma humana.

(*) Antônio Rocha Fadista
M.'.I.'., Loja Cayrú 762 GOERJ / GOB - Brasil
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A tradição judaica não é dominada por muitos escrito-
res maçônicos que, por isto mesmo, cometem muitos 
pecados de interpretação no tocante à sua influência 

na maçonaria. Antes de apontar a influência judaica na maço-
naria seria interessante fixar alguns traços da cultura judaica, 
comumente desprezados, para não se incorrer em erros 
lamentáveis. Veja-se, por exemplo, as colunas do Templo de 
Salomão que estão citadas em Reis I, 7, 21: “Ergueu as colu-
nas 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-a Boaz”. Quando se pergunta a um pro-
fessor de hebraico o que significa BOAZ , ele discorrerá 
sobre o significado e a tradução desta palavra. Se perguntar-
mos, ao mesmo professor, o que significa BOOZ, muito 
empregada pelos maçons franceses e repetida pelos brasilei-
ros e que é uma corrupção de BOAZ, ele não saberá, obvia-
mente, o significado da palavra, pois ela não tem nada a ver 
com o hebraico. Quanta discussão inútil se evitaria se se 
pudesse resolver a questão filologicamente.

Os caracteres da escrita hebraica não possuem vogais. 
Normalmente são substituídos por sinais (massoréticos) que 
agem como vogais. Assim, se um judeu religioso escrevesse 
o nome de Deus em hebraico, no alfabeto ocidental soaria 
algo como: D–s ou N-ss- S-nh-r, tomando todo o cuidado 
para não tomar o santo nome em vão. Os judeus pronunciam 
o nome de Deus de várias maneiras: El, Eloim, El Shadai, 
Adonai etc. Contudo, o nome inefável de Deus [desnecessá-
rio dizer que o hebraico se lê da direita para a esquerda] rarís-
simamente é grafado (quando o é, normalmente para uso em 
pesquisa etimológica sobre a origem do Nome) ou pronunci-
ado (sendo que, nestas pouquíssimas vezes, não é propria-
mente pronunciado e, sim, soletrado com as letras hebraicas: 
iod, hei, vav e hei). Em inglês, o nome inefável é transliterado 
como YHVH (Javé em Português, como se verá a seguir). Os 
estudiosos cristãos ensinam que os judeus adoram Deus com 
um nome relacionado com a letra W. Tal fato se deve à domi-
nação que os alemães exerceram no campo teológico nos 
últimos duzentos anos. O W, em alemão, é pronunciado como 
o V em português e inglês e o vav em hebraico. Os alemães 
também grafam como J onde encontram o iod hebreu ou o Y 
em inglês (tal letra inexiste no alfabeto português) quando ele 
ocorre. Assim YHVH apareceria como JHWH. A Bíblia de 
Jerusalém grafa como Javé e/ou Iahweh.

A tradição judaica afirma que a atual pronúncia do Nome 
é um segredo para sempre perdido desde a destruição do Tem-
plo e é considerado impróprio tentar pronunciar o Nome. 
Quando o Nome ocorre em caracteres hebraicos deve ser 
usada uma palavra substituta, ou seja Adonai.

Outro traço importante na cultura religiosa hebraica é o 
termo Bíblia. Claro que Bíblia é o têrmo português para a 
palavra hebraica Tanach . Tanach ou Tanack é um acrônimo 
construído pelas três seções da Bíblia: a Torah , ou seja a Lei, 
o Nevi'im , ou seja os Profetas e o Kesuvim ou Ketuvim , ou 
seja os Escritos ou os Hagiógrafos. Na versão moderna, cons-
tituem os 39 livros (considerando-se Samuel I e II e Reis I e II 
como livros separados) da Escritura Hebraica que, obvia-
mente, os judeus não chamam de Velho Testamento. Aquilo 
que os cristãos chamam de Velho Testamento e Novo Testa-
mento, os judeus chamam de Escritura Hebraica e Escritura 
Cristã. O cânon hebraico difere do cânon cristão por descon-

siderar os livros escritos em grego e os suplementos gregos 
de Ester e Daniel. Para uma breve recordação, o cânon hebra-
ico lista os seguintes livros:

Pentateuco: 1- Gênesis, 2- Êxodo, 3- Levítico, 4- Núme-
ros, 5- Deuteronômio;

Profetas: [anteriores] 6- Josué, 7- Juízes, 8- Samuel (I e 
II), 9- Reis (I e II), [posteriores]10- Isaías, 11- Jeremias, 12- 
Ezequiel, 13- 'Os Doze' profetas, na ordem retomada pela 
Vulgata: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, 
Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias;

Hagiógrafos: 14- Salmos, 15- Jó, 16- Provérbios, 17- 
Rute, 18- Cântico dos Cânticos, 19- Eclesiastes (Coelet), 20- 
Lamentações, 21-Ester, 22- Daniel, 23- Esdras, 24- Neemias 
e 25- Crônicas.

Aqui surge uma questão que agora pode ser respondida 
com maior conhecimento de causa. Quando um candidato 
maçônico judeu presta um juramento, a Torah deve ser posta 
no altar como Livro da Lei? Não. A Torah é somente uma 
parte da Bíblia judaica. Colocar a Torah no altar seria o equi-
valente para os cristãos de se colocar somente os quatro Evan-
gelhos no altar, sem as Epístolas, o Apocalipse etc. O Livro 
dos Profetas e os Hagiográfos assumem um importante papel 
na adoração judaica e no entendimento da lei judaica. A Torah 
é a mais importante seção da Bíblia, e é particularmente vene-
rada, mas não é toda a Escritura.

Seria, então, o caso de se colocar o Talmud no altar para os 
candidatos judeus? Aqui, convém esclarecer que o Talmud é 
um livro de interpretação legal. O Talmud também ensina 
uma grande parte sobre o pensamento judeu e a crença religi-
osa, mas ele não é a Sagrada Escritura. As obras de Santo 
Agostinho e de São Tomás de Aquino desempenham o 
mesmo papel numa relação similar com a Bíblia dos cristãos, 
contudo, também não são as Escrituras.

Surge agora uma outra pergunta. Os judeus usam chapéu 
em Loja? Aqui convém distinguir entre o chapéu propria-

mente dito e quipá (kipah), uma espécie de solidéu. O solidéu 
(solis Deo = só a Deus) designa o pequeno barrete, geralmen-
te feito de fazenda mole e flexível, o qual se ajusta à cabeça, 
com que os padres cobrem a coroa ou pouco mais e que deve 
ser tirado ante o sacrário. A cobertura da cabeça é preconiza-
da em diversos ritos maçônicos (apesar da prática não ser 
uniforme) para os Mestres em qualquer Sessão, ou para todos 
os Obreiros, ou apenas para os Mestres em Sessão do terceiro 
grau. Geralmente, tal cobertura é necessária e feita com o 
chapéu negro desabado, podendo-se, todavia, utilizar o soli-
déu (que é o quipá hebraico) em Sessões do terceiro grau ou 
de Pompas Fúnebres. O judaísmo adota a prática oriental de 
cobrir a cabeça durante as orações como um sinal de respeito, 
enquanto nos países ocidentais a prática é totalmente ao con-
trário: descobre-se a cabeça exatamente pela mesma razão. 
Algumas Obediências Maçônicas decidiram que o quipá 
(iarmulque [yarmulke], barrete, tiara etc.) não é um chapéu 
no sentido maçônico, mas um elemento do vestuário. O 
R\E\A\A\ adota a opinião que o barrete do rito não deve 
ser removido, por exemplo durante a saudação da bandeira. 
Deve ser considerado, também em maçonaria, o barrete frí-
gio, que era um pequeno boné de feltro, de forma cônica e 
com um pequeno rebordo, com o qual, na Antiguidade, o 
senhor cobria a cabeça do escravo na cerimônia de libertação 
e que era tomado como emblema de liberdade; graças a isso, 
ele é, em alguns ritos, um símbolo maçônico, já que a maço-
naria sempre foi libertária.

Uma última distinção deve ser feita sobre o diferente uso 
do conceito fariseu entre cristãos e judeus. O judaísmo 
moderno é farisaico no seu temperamento, mas os judeus não 
usam a palavra como um sinônimo de “hipócrita”. É provável 
que este último significado adveio de um conflito entre 
aqueles que escolheram seguir Jesus e Paulo e aqueles que 
permaneceram com o cerne da fé judaica. Naquele tempo, os 
fariseus dominavam o pensamento e a prática judaica e é 
melhor denunciar o farisaísmo como um desvio do pensa-
mento judeu do que denunciar os judeus propriamente ditos, 
desde que os antigos cristãos almejavam converter os judeus. 
Os fariseus e os saduceus eram os competidores primários no 
pensamento e na prática religiosa dos judeus, embora hou-
vessem outros grupos, como os essênios, buscando oferecer 
ideias diferentes. Os saduceus eram o partido da classe sacer-
dotal e mantinham a posição de que somente a Lei escrita 
deveria ser seguida à risca. Os fariseus conseguiam fazer uma 
combinação mais flexível entre a Lei escrita e a oral. Outra 
importante distinção era que os fariseus afirmavam que uma 
pessoa não deveria pertencer, necessariamente, à classe 
sacerdotal para bem cumprir os mandamentos e adorar a 
Deus. É esta última diferença que é a mais importante no 
desenvolvimento do judaísmo na sua forma para os últimos 
dois mil anos. Alguns autores fazem um símile entre este 
conflito e o da Reforma protestante, quinze séculos depois.

Existem traços comuns entre os rituais, símbolos e pala-
vras maçônicos e judaicos. Um dos landmarques judaicos é a 
crença num Deus que criou tudo na nossa existência e que nos 
deu uma Lei para ser seguida, incluindo, ipso facto, os precei-
tos morais de relacionamento humano. A crença em Deus, a 
prece, a imortalidade da alma, a caridade, o agir respeitosa-
mente entre os seus semelhantes fazem parte integrante do 
ideário maçônico – pelo menos da maçonaria teísta – como 
também do judaísmo, e por que não dizer de todas as grandes 
religiões do mundo (o budismo seria um caso à parte).                                         

   continua...
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O judaísmo ensina que a Lei de Deus está contida na 
Torah, a parte principal da bíblia judaica que contém os 5 
primeiros livros de toda a Bíblia, como visto anteriormen-
te, ou seja, o Pentateuco dos cristãos. A tradição judaica 
ensina que a Torah é a eterna lei dada por Deus e é comple-
ta, nunca será mudada até mesmo por Deus e, obviamente, 
nunca poderá ser alterada por qualquer mortal. Já aqui 
surge naturalmente uma comparação com os landmarques 
maçônicos que preceituam não estar no poder de qualquer 
homem-maçom ou corpo maçônico fazer inovações na 
estrutura básica da maçonaria. Nos tempos modernos, 
ambas assertivas podem cheirar politicamente incorretas, 
apresentando um odor dogmático que repulsa as mentes 
liberais e tolerantes no limiar do terceiro milênio, mas con-
vém salientar que isto se refere aos fundamentos que deve-
rão permanecer intocados. Tanto que um dos livros clássi-
cos de Pike se intitula Moral e Dogma. Assim, maçonaria e 
judaísmo, tais como os padrões éticos das outras grandes 
religiões, ensinam que devemos nos autodisciplinar e man-
ter nossas paixões em constante guarda. O disciplinamento 
ritualístico, seja nas sinagogas seja nas lojas maçônicas, 
auxilia a desenvolver esta habilidade.

Outra similitude poderá, também, ser encontrada na 
cerimônia da circuncisão e do Bar Mitzvah. Logo após o 
nascimento de todo judeu homem, ele é circuncisado pelo 
rabino, ou seja, é feito o corte no prepúcio do pênis do bebê, 
numa cerimônia familiar como um sinal ancestral de alian-
ça entre Deus e o patriarca Abraão. Treze anos depois, já 
adolescente, o mesmo judeu macho participa do Bar Mitz-
vah que consiste em aprender a recitar preces e passagens 
bíblicas em hebraico e a participar em rituais judaicos quan-
do, enfim, adquire todos os direitos e deveres do homem 
judeu. Todos os maçons já fizeram, aqui, a comparação 
com a iniciação maçônica do profano e a exaltação ao grau 
de mestre quando se adquire a plenitude maçônica…

No tocante à liberdade individual, maçonaria e judaís-
mo emulam para ver quem apresenta maior performance 
de respeito e apoio. Tal fato, contudo, não é exclusivo dos 
dois, pois o cristianismo apresenta, também, considerações 
profundas sobre o livre-arbítrio, mas não é o caso de ser 
aqui discutido. O judaísmo ensina que todo ser humano é 
capaz do bem e do mal e tenta ajudar o fiel a usar o livre-
arbítrio para escolher o caminho eticamente correto. A 
maçonaria ensina que aqueles que são moralmente capazes 
podem encontrar a “luz” na maçonaria se eles desejarem 
isto por suas próprias vontades livres. Os maçons france-
ses, principalmente os do Grande Oriente de França, che-
garam ao ponto de colocar como um dos seus lemas a liber-
dade absoluta de pensamento. O conceito de exercitar a 
vontade livre para aceitar a lei e a reparação pelas trans-
gressões passadas é o que preconiza o Rosh Hashanah e o 
Yom Kippur. Os judeus acreditam que dez dias no início do 
novo ano judeu devem ser usados para reparar os pecados 
passados e buscar a resolução firme de evitar o pecado no 
futuro. De modo análogo, a maçonaria ensina que todo 
homem deve lutar para crescer moralmente e livrar-se de 
todo preconceito. Não é a toa que a disputa entre a maçona-
ria francesa e a inglesa se dá entre a liberdade absoluta de 

pensamento, preconizada pelos franceses, contra o teísmo 
inglês, que forçou a própria reformulação da Constituição 
de Anderson, quinze anos após a sua promulgação.

A luz é um importante símbolo tanto no judaísmo como 
na maçonaria. “Pois o preceito é uma lâmpada, e a instru-
ção é uma luz”, Prov. 6, 23. Um dos grandes feriados judai-
cos é o Chanukah ou seja o Festival das Luzes, comemo-
rando a vitória do povo de Israel sobre aqueles que tinham 
feito da prática da religião um crime punível pela morte, ali 
pelo ano 165 a. E. V. (Os judeus substituem o antes de Cris-
to e o depois de Cristo pelo antes e depois da Era Vulgar). A 
luz é um dos mais densos símbolos na maçonaria, pois 
representa (para os maçons de linha inglesa) o espírito divi-
no, a liberdade religiosa, designando (para os maçons de 
linha francesa) a ilustração, o esclarecimento, o que escla-
rece o espírito, a claridade intelectual. A Luz, para o 
maçom, não é a material, mas a do intelecto, da razão, é a 
meta máxima do iniciado maçom, que, vindo das trevas do 
Ocidente, caminha em direção ao Oriente, onde reina o Sol. 
Castellani diz que graças a essa busca da Verdade, do 
Conhecimento e da Razão, é que os maçons autodenomi-
nam-se Filhos da Luz; e talvez não tenha sido por acaso que 
a Maçonaria, em sua forma atual, a dos Aceitos, nasceu no 
“Século das Luzes”, o século XVIII.

Outro símbolo compartilhado é o tão decantado Templo 
de Salomão. Figura como uma parte central na religião 
judaica, não só por ser o rei Salomão uma das maiores figu-
ras do panteão de Israel, como o Templo representar o zêni-
te da religião judaica. Na maçonaria, juntou-se a figura de 
Salomão, à da construção do Templo, pois os maçons são, 
simbolicamente, antes de tudo, construtores, pedreiros, 
geômetras e arquitetos. Os rituais maçônicos estão prenhes 
de lendas sobre a construção do Templo de Salomão. Para 
os maçons existem três Salomões: o Salomão maçônico, o 

bíblico e o histórico.
Outro traço cultural comum seria a obediência para com 

a autoridade. Max Weber propôs três tipos de autoridade: a 
tradicional, a carismática e a racional-legal. A primeira 
adstrita às sociedades antigas, a segunda referente aos sur-
tos de carisma que a humanidade vive de tempos em tem-
pos e a terceira, apanágio da modernidade. A tradição juda-
ica ensina uma obediência respeitosa para com os pais e os 
rabinos. A maçonaria ensina, desde a Constituição de 
Anderson de 1723, o respeito para com a autoridade legiti-
mamente constituída. (Este preceito é cristalino na maço-
naria de cunho anglo-saxão, já os latinos, no embate contra 
o trono e a cruz…).

Como último aspecto comum, tem-se os esforços posi-
tivos na maçonaria e no judaísmo para encorajar o aprendi-
zado. A cultura judaica tem uma larga tradição de impulsio-
nar o maior número de judeus a se notabilizar pelo conheci-
mento nas artes, na literatura, na ciência, na tecnologia, nas 
profissões em geral. Durante séculos, os judeus têm se 
destacado nos diversos campos do conhecimento humano 
e o seu empenho em melhorar suas escolas e seus centros 
de ensino demonstram cabalmente isto. Digno de notar-se 
é que as famosas escolas talmúdicas – as yeshivas – vem do 
verbo lashevet , ou seja sentar-se. Deste modo, para apren-
der é necessário sentar-se nos bancos escolares. Assim, 
também na maçonaria, nota-se uma preocupação constan-
te, cada vez maior, com o desenvolvimento intelectual dos 
seus epígonos, no fundo, não só como um meio de melho-
rar a sua escola de fraternidade e civismo como também 
para perpetuar os seus ideais e permanecer como uma das 
mais ricas tradições do mundo moderno.

Fonte: www.freemasons-freemasonry.com/

continuação

I Encontro Nacional das Lojas do Rito de York
 Nos dias 03 a 05 de Junho deste ano de 2016, em Brasília

Se você é membro de uma Loja do legítimo Rito de York, venha se encontrar conosco, compartilhar de suas 
experiências e participar de interessantíssimas palestras e debates relacionados ao nosso Rito de York.
Se você não é membro de uma Loja do Rito de York, mas é adepto dos seus Altos Graus, ou simplesmente quer 
conhecer mais sobre esse fabuloso Rito, participe! Maiores detalhes e inscrição: http://lojasdeyork.com.br/inscricoes/



08 Fevereiro 2016

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

GERAL

Em 13 de fevereiro, me desloquei com 23 irmãos 

maçons, sendo 15 deputados federais, em viagem 

agradabilíssima para Monte Alegre de Minas, cida-

de localizada no Triângulo Mineiro, distante de Goiânia 

cerca de 300 quilômetros e 67 de Uberlândia. Nas margens 

do Rio Paranaíba, já aguardava a comitiva do presidente da 

Assembleia Federal Maçônica, Múcio Bonifácio, o 

maçom Idercy Cabral de Castro, da Loja “Justiça e Carida-

de”, de Itumbiara. Seguindo, passamos pelo “Trevão”, 

outrora ponto histórico de parada, especialmente famílias e 

negociantes. 

Na chegada à Monte Alegre de Minas, fomos mais uma 

vez privilegiados com a tradicional e fraterna acolhida 

mineira, vindo nos receber o Venerável Mestre da Loja, 

Sérgio Ricardo Arantes Diniz e sua esposa, presidente da 

Fraternidade Feminina, Luciene Diniz, ao sabor natural da 

fruta que identifica o município como um dos maiores 

produtores de “abacaxi” e do “pão de queijo”, genuina-

mente mineiro. Ali nos juntamos a mais 100 maçons da 

região, Belo Horizonte, São Paulo e Goiás para comemora-

ção dos 120 anos da Loja Maçônica Estrela Montealegren-

se, fundada em 1° de fevereiro de 1896. 

Participamos de uma sessão organizada, bem conduzi-

da pelo Venerável Sérgio Ricardo, altamente prestigiada 

por autoridades do Grande Oriente do Brasil. Eduardo 

Rezende, Grão-Mestre Estadual do GOBMG, Cláudio 

Willian Alves, Grão-Mestre Estadual Adjunto, Celso Rafa-

el, presidente da Assembleia Estadual, Múcio Bonifácio, 

presidente da Assembleia Federal, Amintas Xavier, Grão-

Mestre Honorário, Delegado Litúrgico e representando o 

Excelso Conselho do Rito Escocês, José Alves Teixeira, 

Albert Louis, coordenador da bancada federal mineira, 

portador da Comenda Dom Pedro I, Gabriel Gomes, prefe-

ito municipal e maçom, Alvim de Mendonça e o represen-

tante do Grão-Mestre de Goiás, Luis Carlos de Castro Coe-

lho, Paulo Menezes. Com muita honra no cargo de Grão-

Mestre Geral Adjunto, representei o Soberano Grão-

Mestre Geral Marcos José da Silva. 

Templo lotado e engalanado. De início foi apresentado 

um vídeo produzido com técnica e conteúdo histórico deta-

lhado dos 120 anos da Loja, produzido pelo deputado fede-

ral Leonardo Rodrigues. 

Momento de muita emoção foram as homenagens pres-

tadas aos ex-veneráveis em número de 12, com 10 presen-

tes: Antônio Sandim de Moura, João Evangelista de Andra-

de, Frederico Arantes, Jessênio Maia dos Santos, Rodiney 

Miranda, José Antônio da Silva, Osvaldo Divino de Souza, 

José Roberto Camassute, Antônio Gabriel Gomes, Sidney 

Cardoso Braga Junior, Fred 

Alexandre Santana e Sér-

gio Ricardo Arantes. 

Consta no ato de funda-

ção em 1896, os seguintes 

maçons: Vicente Meirelles 

do Carmo, primeiro vene-

rável e Antônio Fonseca 

Ferreira Campanha, Felici-

ano Machado Braga, Antô-

nio Fernandes Vil lela 

Andrade, Olímpio Soares 

de Vasconcelos, Antônio 

Martins Cardoso, Agosti-

nho José Paulo Viard, Joa-

quim Bento de Arantes, 

Alfredo Villela de Andrade, 

Antônio Thomaz de Rezen-

de Ferreira, Modesto Mar-

tins de Sá, José Villela Mar-

quez, João José Carlos 

Peixoto e Francisco Gon-

çalves da Motta. 

Monte Alegre de Minas e a Loja Estrela Montealegren-

se caminham juntos e fazem história. O município foi cria-

do pela Lei Provincial, de 16 de setembro de 1870. A Loja 

26 anos depois. 

Pelas terras onde hoje se localiza Monte Alegre, em 

1820, uma picada, ligando São Paulo às terras de Goiás. 

Neste local foi fundado um arraial que recebeu o nome de 

Monte Alegre, por encontrar-se em um monte com vistas 

excelentes. O arraial cresceu, hoje com cerca de 23 mil 

habitantes, em uma extensa área de 2. 596 quilômetros 

quadrados, que já foi denominado “capital nacional do 

abacaxi”, pela grande produção dessa fruta. Pecuária 

desenvolvida, boa produção de café, com Monte Alegre de 

Minas incentivando ações para o setor cultural. 

Há pontos históricos marcantes que foram registrados 

em livros, publicações e reportagens de alcance nacional. 

Cito em síntese que a capital do Mato Grosso do Sul, foi 

fundada por um montealegrense, José Antônio Pereira, 

filho do colonizador da cidade triangulina. As bandeiras de 

Monte Alegre de Minas e Mato Grosso do Sul tem muita 

semelhança. A 5 quilômetros da cidade, um Cemitério dos 

Bexiguentos homenageia a heróis anônimos que fizeram 

parte da história do Brasil. Com muita coragem, participa-

ram da Retirada de Laguna, antes engajados e acompa-

nhando os comandantes militares, rumo à Laguna na Guer-

ra do Paraguai. Dos 1680 que foram, voltaram 700 alque-

brados, muito doentes, com cólera e graves doenças, quan-

do 7 deles, foram sepultados neste local, distante da cidade, 

pelo receio da população de serem contaminados.

No templo da Estrela Montealegrense, os Irmãos 

podem galgar do grau 4 até o grau 30, Lojas Filosóficas 

instaladas na sede da Loja e presididas por Leonardo 

Augusto Reis. 

A Loja Maçônica Estrela Montealegrense participou e 

executou ações sociais como campanha para criação da 

APAE, construção de parque de lazer que resultou no 

Clube Campestre do Buriti, instituição da Ordem DeMo-

lay, fundação do Abrigo Padre Chico, uma associação de 

maçons espíritas para amparar idosos em condições de 

risco, com parceria entre a Loja e o Centro Espírita Alfredo 

Júlio. Em 1950 a maçonaria liderou e iniciou a construção 

da Santa Casa de Misericórdia, com as primeiras diretorias 

formadas por membros da Loja. 

A destacar, a Igreja Matriz de São Francisco das Cha-

gas, patrono da cidade, que se encontrava nos anos 50 com 

grandes problemas estruturais, construída em 1900 e foi 

alvo de uma campanha maçônica junto à comunidade, para 

sua reforma. 

No meu pronunciamento, disse que Monte Alegre é 

terra doce e da felicidade, na doçura do abacaxi e no orgu-

lho que seus filhos dela tem, muito bem expressada no seu 

hino, de autoria de Antônio Luiz de Souza, “Tonato”, que 

tem o título de “Terra da Felicidade”. 
“Dizem que a felicidade, Certa vez saiu a procurar, De 

cidade, em cidade, Uma delas pra morar. 
E chegando aqui um dia, Pernoitou pra descansar, E 

vendo tanta paz, tanta alegria, 
Resolveu aqui ficar. 
Monte Alegre, Monte Alegre, Por que é que tanta gente 

te quer bem? Tens um quê um quê de diferente, Que nenhu-
ma outra terra tem. 

Tuas noites lindas são mais lindas, É mais lindo o teu 
luar, Foi por isso que a felicidade, Te escolheu para morar. ”

Parabéns Loja Estrela Monte Alegrense pelos seus 120 
anos.

LOJA MAÇÔNICA ESTRELA MONTEALEGRENSE – 120 ANOS

www.pousadadobezerra.com.br
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A
 portentosa obra narrada pela Bíblia como “O 
templo de Salomão” foi erigida no século XI 
a.C., no topo do Monte Moriá, na eira de 

Ornã, em Jerusalém, numa faixa de terra adquirida 
pelo rei Davi para esse fim.  Este teria informado a 
seu filho, Salomão, que o referido templo não pode-
ria ser edificado em outro local porque fora ali o 
lugar escolhido não por sua vontade, mas por inspi-
ração divina. Ao mesmo tempo, teria dito a Salomão 
que ficasse encarregado de tornar realidade o seu 
ambicioso intento, porque ele próprio, por sua con-
duta (às vezes pecaminosa), sentia-se envergonha-
do, desonrado e indigno perante seu Deus, para invo-
cá-Lo, ainda que pelo mais justo motivo. Portanto, 
era para o Rei Davi intolerável afronta, ele que se 
sentia impuro, tentar uma aproximação com o Ser 
Supremo construindo templo em seu louvor. Deveria 
primeiro passar por um processo de purificação, 
pensava ele. 

A construção teve início no segundo dia do segun-
do mês, no quarto ano do reinado de Salomão (II Crô-
nicas 3;2) e prosseguiu por sete anos ininterruptos 
até chegar à sua conclusão final (I Reis 6; 37-38).  
Trabalharam na mencionada obra aproximadamente 
cento e cinqüenta mil operários (II Crônicas 2; 2).

O grande arquiteto e artífice a quem Salomão 
confiou a construção do referido Templo chamava-
se Hiram Abiff. Esse personagem é figura alegórica 
em um dos rituais maçônicos como mestre de cons-
trução do Templo de Salomão. Seu nome (Hiram 
Habiff) é citado de modo sutil em várias passagens 
bíblicas, mas em I Reis, 7;13-14, aparece um vulto 
de forma mais explícita com o nome apenas de 
Hiram Abi (ou Hirão), oriundo de Tiro, que trabalha-
va em bronze. Sobre obras feitas com esse material, 
refere-se a Hiram como homem talentoso, cheio de 
inteligência e habilidade.  Ele morreu quando a obra 
ainda se encontrava em andamento, assassinado por 
três maus operários que trabalhavam sob suas 
ordens.

Tornou-se um mito por ter sido ele, segundo a 
lenda, o responsável pela construção do primeiro 
grande templo de toda a história das civilizações e 
pela trágica forma como sua vida foi desfeita.

Hiram, pelo que consta de relatos bíblicos e histó-
ricos, nasceu na cidade de Tiro e ali residiu até se 

transferir para Jerusalém a fim de 
dar cumprimento ao pacto que hou-
vera assumido com o Rei Salomão. 
Conforme já foi dito, no curso da 
obra que já se encontrava quase 
pronta teria ele sido assassinado 
em seu interior. 

De modo confuso, a Bíblia 
Sagrada nos dá conta de que Hiram 
teria sido filho de uma mulher da 
tribo de Dan e de um homem tírio 
chamado Ur, que significa “forja-
dor de ferro” (II Crônicas,  2; 12), 
ou filho de uma viúva da tribo de 
Naftali (Reis I, 7;13). 

Crê-se que a afirmativa mais 
convincente é a que consta de Reis 
I, Capítulo 7, versículo 13, pois a 
história em seus valiosos registros 
descreve que, ante a falta que a 
morte do famoso arquiteto do Tem-
plo fez à sua mãe, os bons operári-
os que ali continuaram trabalhando 
a tomaram como a mãe de todos e 
passaram a se tratar como irmãos. 
A partir de então, igualmente, pas-
saram a se reconhecer como “os 
filhos da viúva”, da mesma forma 
como a história da Ordem Maçôni-
ca também trata do assunto 
demonstrando que o mesmo tem algo a ver, de mane-
ira lógica, com a figura da viúva da tribo de Naftali 
acima citada. 

O laço afetivo criado entre aquela mulher e os 
bons operários que trabalhavam na construção do 
referido templo teria sido estabelecido bem antes da 
morte de Hiram e não se formou por mero acaso. Lá, 
no enorme canteiro da obra, nos limites de aproxi-
mação permitidos, ela comparecia com freqüência.  
O filho ia ao seu encontro acompanhado de alguns 
mestres. Dela recebia água e alimentos em quantida-
de suficiente para que ele e os que se achavam em sua 
companhia igualmente se servissem. Hiram era 
quem a sustentava. Após a sua morte, ela teria se tor-
nado uma mulher à beira da miséria, faminta e doen-
te, vivendo da caridade alheia e mesmo assim per-
maneceu perseverante em sua generosidade. Todos 
os dias como sempre fazia, continuou indo até à orla 
do canteiro de obras para levar água aos operários e 
para dividir com eles os alimentos que houvera men-
digado em sua peregrinação, de casa em casa, no dia 
anterior.

Acredita-se que dessa lendária narrativa derivou a 
alegoria da “mãe viúva de coração generoso”, cuja 

imagem é representada por aquela mãe que, quando 
necessário, mesmo sem nada ter a oferecer, se esfor-
ça em amparar os filhos, tirando do pouco que lhe 
resta o que é possível arrancar para sustentá-los. 
Essa é a figura que lembra a mãe de Hiram, a viúva de 
coração extremamente bom que passou a ser consi-
derada, já na época da construção do Templo de Salo-
mão, a mãe de todos os maçons.

A partir do ano de 1.717 da nossa era, quando a 
maçonaria revigorou-se ainda mais, passando a ser 
uma instituição de forma definida, a imagem da 
viúva mãe de Hiram deixou de ser assim considerada 
para fazer-se representada por uma nova imagem, a 
da Loja Maçônica. Esta é hoje tida como a mãe de 
seus iniciados, concebida como viúva, carente e de 
coração generoso. O fato se justifica por ser das 
entranhas da Loja Maçônica que o homem profano, 
quando da sua iniciação, renasce como um novo 
homem justo e perfeito, para uma nova vida, a vida 
maçônica. 

Ir.’.Anestor Porfírio da Silva
                   ARLS Adelino Ferreira Machado

                   Or. de Hidrolândia – Goiás  

Ir\ Anestor Porfírio da Silva
Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO

Hiram Abiff

GERAL
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O
 conceito de holismo (do grego holos – inteiro 
ou todo) é a ideia de que um sistema não pode 
ser explicado apenas pela soma dos seus com-

ponentes. Ainda que seja amplamente explorado nos 
dias atuais, muitas vezes de forma errônea ou irres-
ponsável, o princípio geral do holismo foi resumido 
da melhor maneira pelo filósofo grego Aristóteles. No 
conjunto de volumes que batizou de Metafísica, o 
fundador da filosofia ocidental afirma: O todo é maior 
do que a simples soma das suas partes. Esse raciocínio 
genial vai além dos organismos vivos, ajudando-nos a 
compreender melhor as organizações sociais e cor-
rentes de pensamento.

Proponho realizarmos um breve exercício metafí-
sico para entender como na maçonaria, na cidadania e 
na educação o todo é sempre maior que a soma de 
todas as suas partes.

Comecemos pela educação, constituída por alu-
nos, professores, escolas e outros formadores que 
podem ser vistos de forma individual. Se quisermos 
entender o processo educacional em toda sua essência 
e potencialidade, entretanto, temos que ir além. A 
união dessas partes é capaz de empreender profundas 
mudanças de mentalidade nos âmbitos local, estadual 
e nacional. Vale frisar que o mesmo é válido para um 
panorama geral em que há a ausência sistemática de 
educação, desencadeando uma séria de problemas e 
dificuldades.

Partindo para a cidadania – influenciada pela edu-
cação –, também temos direitos, deveres e atuações 
políticas individuais que, somadas, trazem resultados 
maiores em diferentes níveis. Essa união de pequenas 
partes constitui o Estado com todas as suas nuances e 
peculiaridades, sejam para o progresso (quando apa-
recem ativa e propositivamente) ou o retrocesso 
(quando estão ausentes ou distorcidas).

Finalmente, analisemos a Maçonaria, que não 
deixa de ser diferente. Ela é feita por nós maçons, nos-
sas Lojas, Obras, Grupos de Ação, Orientes Estaduais 
e GOB. Entretanto, a união dessas estruturas trans-
cende sua soma, constituindo a verdadeira Maçona-

ria, uma estrutura extremamente capilarizada que 
vai além de prédios e pessoas.

Nosso exercício metafísico de raciocínio aristoté-
lico pode e deve ir além. Se dermos um passo para 
trás para observar esse quadro que montamos em sua 
totalidade, vemos que Educação, Cidadania e Maço-
naria também podem ser encaradas como partes de 
um todo ainda maior. Essa é a grande Obra que todos 
buscamos realizar enquanto cidadãos e temos a res-
ponsabilidade de perseguir enquanto Maçons – a 
construção de uma sociedade melhor.

Essa constatação em que chegamos após nosso 
exercício holístico é apenas o começo de um proces-
so, principalmente quando pensamos no tamanho da 
responsabilidade que assumimos como Maçons de 
ser a vanguarda das mudanças sociais. A construção 
desse mundo melhor, entretanto, não é operada em 
grandes escalas. É impossível influenciar essa totali-
dade de uma vez. Para tanto, precisamos fazer o 
caminho inverso, focando nas pequenas partes que 
formam essa soma.

Minha busca como mais um dos integrantes da 
gestão que assumiu o Grande Oriente de São Paulo 
(GOSP) desde junho de 2015, é incentivar a partici-
pação dos Irmãos em todos os setores de gestão, seja 
público, privado ou de classe. Para isso, conto com 
uma equipe repleta de líderes brilhantes, que ajudam 
na tarefa árdua de realizar nosso papel nas mudanças 
sociais. Isso passa por educação, empoderamento 
pela noção de cidadania e prática diária da maçonaria, 
saindo das reuniões e lojas e partindo para a vida coti-
diana.

Costumo dizer que em duas horas semanais de 
Maçonaria você aprende sobre Filosofia Maçônica e a 
edificação moral do homem, mas que a grande ação 
do Maçom está fora da Loja, na sociedade, nas 166 
horas de semana que restam. É a hora dos Maçons se 
aliarem às outras pessoas de bem.

Partindo disso, precisamos estimular as Lojas a 
atuarem como “centros de formação” de líderes socia-
is, aptos a trabalhar em benefício da coletividade com 
os Valores Maçônicos como plataforma, ampliando e 
difundindo esses princípios. Se lá atrás, há muitos 
anos, os Maçons construíam igrejas, hoje os Maçons 
constroem homens. Cabe aos Orientes Estaduais e 
Nacional auxiliar nesse processo e ajudar os Irmãos a 
atuarem na formulação, implementação e monitora-
mento de Políticas Públicas, fortalecendo a prática da 
responsabilidade social. Isso deve ocorrer tanto na 

área política quando em organizações da sociedade 
civil.

O GOSP tem quase 800 Lojas e milhares de 
Irmãos, o que torna o desafio imenso. Ainda assim, 
com a união entre os Poderes Maçônicos e um tra-
balho árduo e incessante, essa é uma realidade cada 
vez mais próxima. Afinal de contas, não temos outra 
opção. Trata-se de uma revolução pacífica, um 
movimento cívico e democrático, centrada em edu-
cação, cidadania e nos ideais Maçônicos. O único 
curso possível é o de deixar a plateia para sermos 
protagonistas no processo de evolução da sociedade.

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

Fonte: http://www.gosp.org.br/

EDUCAÇÃO, CIDADANIA E MAÇONARIA: UM EXERCÍCIO METAFÍSICO
 Ir\Benedito M. Ballouk Fº

Grão-Mestre do GOSP

Or\São Paulo - SP

OPINIÃO

www.viniltapetes.com.br
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O presente texto foi postado recentemente pela 
página oficial da Grande Loja da Escócia no facebo-
ok. Segundo a postagem, o texto havia sido encami-
nhado para todas as lojas jurisdicionadas, a fim de 
que fosse lida em sessão. Pela sua relevância, tradu-
zimo-lo para o público brasileiro tomar conhecimen-
to de como nem tudo é igual no mundo maçônico, e 
que, sim, existe um outro modo de ser “Potência”.

Recentemente têm ocorrido algumas discus-
sões sobre o 'significado' do Ritual, Paramen-
tos e Simbolismo maçônicos da Escócia. 

Lendo a Constituição da Grande Loja da Escócia 
(GLE) ninguém poderá se surpreender em perceber 
que não há ali opiniões sobre estes temas. O silêncio 
no significado de todos estes aspectos da Maçonaria 
Escocesa, não apenas na Constituição mas também 
nos demais publicações oficiais não significa que tais 
opiniões não existam, ao contrário. Então, por que não 
há explicações oficiais sobre nenhum dos elementos 
da maçonaria Escocesa? Esta é uma questão que vai 
no cerne de o que é a Maçonaria Escocesa.

A GLE acredita que a Maçonaria Escocesa é uma 
trama de tecido no qual e em torno do qual os indiví-
duos empreendem sua jornada maçônica. Esta visão 
em parte se deve à história e às origens da Maçonaria 
Escocesa e à psique dos escoceses em geral. Sem 
entrar em muitos detalhes, é suficiente explicar que 
antes que a GLE surgisse em 1736 já existia uma rede 
nacional de Lojas, pelo menos, desde 1598, se não 
antes, cujos membros eram tanto pedreiros como não 
pedreiros.

Haviam Lojas compostas exclusivamente por 
pedreiros (como, por exemplo, a Lodge of Journey-
men Masons nº 8), Lojas que não possuíam nenhum 
pedreiro em seus quadros (como a Haughfoot Lodge) 
e lojas que possuíam pedreiros e não pedreiros (como 
a Lodge of Aberdeen) em seus quadros. Essas Lojas 
existiam independentemente umas das outras e sem 
nenhum poder central que as dirigisse. Esse sistema 
era – e em certa medida ainda o é – bem adequado à 

psique dos maçons escoceses (bem 
como da população em geral). A inde-
pendência das Lojas de antes de 1736 se 
traduziu num importante grau de inde-
pendência para as Lojas fundadas após 
1736.

Diferentemente de outras Grandes 
Lojas que têm – e usam – muito mais 
poder, a GLE funciona mais como uma 
facilitadora e Conselho Consultivo. 
Esse método de governança não autori-
tário é desconhecido no resto do mundo 
maçônico e impacta diretamente na 
natureza da Maçonaria Escocesa.

Ainda que haja certo consenso entre 
os maçons escoceses sobre o significa-
do que podem ter alguma palavra ou 
símbolo particular, nem por isso se 
excluem explicações alternativas. A 
letra G é suficiente para ilustrar este 
ponto: Um franco maçom cristão nor-
malmente interpretará a letra 'G' como 
'Deus' [God], mas um francomaçon 
muçulmano certamente rejeitará tal 
ideia, pois não pode aceitar que Deus 
possa se reduzir a uma mera letra do 
alfabeto humano. Ele poderá, certa-
mente, argumentar que 'G' significa 
Geométrico ou Geometria. Pela mesma 
razão um maçom judeu poderá argu-
mentar que 'G' significa 'bondade' [go-
odness] – a bondade inata em cada ser 
humano. Há inúmeras outras explicações possíveis. 
Mas assim que a GLE expresse uma opinião sobre o 
significado de 'G', então ela se tornará a explicação de 
facto e, portanto, aceita pela maioria dos maçons esco-
ceses. Se a GLE começar a emitir interpretações esta-
rá, com efeito, criando um 'dogma' maçônico, algo 
que poderia ser usado para definir a Maçonaria como 
religião, algo que os maçons sempre rejeitaram.

A Maçonaria escocesa é, portanto, considerada 

uma experiência ou jornada individual, ainda que 
feita com ajuda, assistência e orientação de outros 
maçons. O significado e a interpretação do ritual, do 
simbolismo e dos paramentos maçônicos escoceses, 
por uma boa razão, não é fixo, mas deixado para a 
interpretação do indivíduo maçom.

E esta é a principal razão pela qual a Maçonaria 
Escocesa permanece única no mundo maçônico.

Fonte: York Blog

A ESSÊNCIA DA FRANCO-MAÇONARIA ESCOCESA
Por Robert L. D. Cooper - Tradução: Edgard da Costa Freitas Neto, MM

Por Alfério Di Giaimo Neto (*)  

Temos sido questionados o “por que” das 
paredes dos Templos da Associação Benefi-
cente Barão de Mauá serem na cor vermelha.

Isso deve-se ao fato de que a maioria das 
Lojas que usam nossos Templos praticam o 
REAA e é considerado correto, por nós, o uso 
dessa cor para esse Rito. 

O Mestre Castellani durante trinta anos 
tentou fazer com que as Lojas que praticam 
esse Rito mudassem de azul para vermelho, 
pois essa é a cor do Rito.

Para esclarecer, veremos um pequeno resu-
mo do que ele escreveu em alguns de seus 
livros:

“Assim se verá, por exemplo, que, COMO 
OCORRE EM TODO O MUNDO, o Templo 
Escocês tem suas paredes púrpuras, porque a 
cor do REAA é a vermelha… Em termos de 
cor do Rito – e, portanto, das paredes do Tem-
plo e da orla do Avental do Mestre Maçom – a 
mesma é especifica vermelha. Quando fui 
exaltado a Mestre em 1966, recebi meu aven-
tal de orla vermelha. 

Lamentável é que o Grande Oriente do Bra-
sil, que seguia a orientação mundial, tenha, 

posteriormente, seguido o erro das Grandes 
Lojas estaduais brasileiras (surgidas da cisão 
de 1927, no GOB) e “azulado” seus Templos 
Escoceses e seus Aventais. 

Ocorre que as primeiras Grandes Lojas, 
surgidas naquele ano, tomaram, através de 
Mario Behring, como modelo, a Grande Loja 
de New York, onde, realmente, tudo é azul, 
esquecendo que lá funciona no Rito de York, 
QUE É REALMENTE AZUL. 

Quem quiser comprovar o que digo, basta 

circular pelas Lojas da America do Sul, e irá 
ver as Lojas do Chile, Uruguai, Argentina, 
etc, na cor vermelha.” 

Devo lembrar , também, que a origem do 
REAA foi na França, com influencia direta do 
Colégio Clermont, comandado pelo Alto Cle-
ro, Nobreza e pelos Jesuítas, cuja cor predile-
ta é a cor vermelha. 

(*)Alfério Di Giaimo Neto M.'.I.'. CIM 
196017

Autor de Pílulas Maçônicas 

AS PAREDES VERMELHAS NO TEMPLO PARA R.E.A.A.
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Por\ Ir Rui Bandeira

A Maçonaria regular só admite no seu seio crentes. 
Deixa, porém, ao critério de cada um a crença 
concreta que cada um professa, nada lhe 

importando a forma como cada um vive a sua crença. as 
obrigações que respeita (ou infringe...), a forma como se 
organiza (ou não) a estrutura que porventura enquadre a 
prática da religião professada, nem sequer a designação 
que cada um atribui à divindade que concebe e em que crê. 
Por isso, adotou uma forma de se referir à Divindade por 
cada um venerada, que é independente da designação 
utilizada em qualquer religião e que pretende seja 
reconhecida por cada crente como referindo-se à 
Divindade da crença que professa: Grande Arquiteto do 
Universo.

Assim, para a Maçonaria,  um maçom pode 
perfeitamente, sem problemas ou reservas, ser católico, 
batista, anabatista, mormon, pentecostal, evangélico, 
luterano, calvinista, testemunha de Jeová, muculmano, 
judeu, hindu, ou o que quer que seja. A sua crença é do seu 
foro íntimo e é com ela que se junta aos demais maçons 
para que, em auxílio mútuo, cada um se aperfeiçoe pessoal, 
ética, moral e espiritualmente.

No sentido inverso, no entanto, as coisas não se 
processam de forma tão simples e clara. 

No âmbito da religião católica, é conhecido que 
repetidas vezes vários Papas emitiram documentos de 
condenação da Maçonaria, tendo mesmo, durante largo 
tempo, o Código de Direito Canónico punido com a 
excomunhão o católico que a ela aderisse. Hoje, não é já 
assim, mas o último documento proveniente da Cúria 
Romana continua a não ser particularmente simpático para 
a Maçonaria: 

Permanece portanto imutável o parecer negativo da 
Igreja a respeito das associações maçónicas, pois os seus 
princípios foram sempre considerados inconciliáveis com 
a doutrina da Igreja e por isso permanece proibida a 
inscrição nelas.  Os fiéis que pertencem às associações 
maçónicas estão em estado de pecado grave e não podem 
aproximar-se da Sagrada Comunhão.

(excerto da Declaração sobre a Maçonaria de 26 de 
novembro de 1983 do então Prefeito da Congregação Para 
a Doutrina da Fé, Cardeal Ratzinger).

No âmbito da religião islâmica, também se conhecem 
posições de responsáveis nada lisongeiras para a 
Maçonaria:

Dado que a Maçonaria se envolve em atividades 

perigosas e é um grande perigo, com objetivos perversos, 
o Sínodo Jurisdicional determina que a Maçonaria é uma 
organização perigosa e destrutiva. Todo o muçulmano, 
que se filiar nela, conhecendo a verdade dos seus 
objetivos, é um infiel ao Islão.

(excerto final do parecer de 15 de julho de 1978 do 
Colégio Islâmico Jurisdicional).

No campo das crenças cristãs resultantes da Reforma, 
também não é difícil encontrar posições contrárias à 
maçonaria:

A COMISSÃO FAZ A SEGUINTE PROPOSTA:
1) - QUE SEJA REAFIRMADA A POSIÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO CONTRÁRIA A MAÇONARIA E OUTRAS 
SOCIEDADES SECRETAS;

(...)
4) - QUE A AIBRB FAÇA UM APELO COM BASE NO 

AMOR CRISTÃO, AOS CRENTES FILIADOS À 
MAÇONARIA, PARA QUE, POR AMOR A CRISTO E AO 
TRABALHO DE DEUS QUE NOS FOI CONFIADO, 
AFASTEM-SE DE TAL SOCIEDADE.

(excertos de proposta aprovada na 12.ª Assembleia da 
Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil).

Não é de estranhar que existam posições antimaçónicas 
em vários setores ou hierarquias - normalmente os mais 
integristas, ortodoxos ou fundamentalistas - de várias 
confissões religiosas, se tivermos em atenção a 
contradição fundamental entre a Maçonaria e as religiões.

Cada religião, e particularmente nas religiões 
monoteístas, considera que o seu caminho, a sua doutrina, 
a observância dos seus preceitos é que conduz à Salvação. 
Portanto todos os que se posicionam no exterior do seu 
caminho, da sua doutrina, dos seus preceitos, estão 
destinados à Perdição.  

Já para a Maçonaria, a questão não se põe nestes 
termos. Cada um é livre de seguir o seu caminho, de 
professar a sua religião, de seguir os preceitos dela e todos 
são considerados iguais e aptos para serem bons e se 
tornarem melhores. A Maçonaria (o maçom) não concebe 
que o mesmo Criador, chame-se-Lhe Deus, Allah, Jeovah, 
Krishna, Manitu, ou o que se Lhe chamar, conceba, admita, 
queira, que os que O veneram por um nome sejam salvos e 
os que O conhecem por outro se percam, que os que 
seguem preceitos de uma Tradição religiosa recebam 
eterna recompensa e os que tiveram a desdita de nascer e 
viver num ambiente com diversa Tradição religiosa 
eternamente sejam punidos. 

Para a Maçonaria, o que importa é o comportamento, a 
postura ética, o reconhecimento do Transcendente e do 
Divino, não o cumprimento específico de normas, de 
práticas, de posturas, quantas vezes decorrentes de 
diversos ambientes, de diferentes culturas, de separações 
feitas pelos homens daquilo que o Criador fez igual.

Para a Maçonaria não há caminhos certos nem errados. 
O caminho de cada um é o certo para ele, se estiver de boa-
fé e for perseverante nos seus propósitos.

A contradição fundamental entre a Maçonaria e as 
diferentes hierarquias religiosas está na Tolerância, que é 
inerente à Maçonaria e que os integristas, os ortodoxos e os 
fundamentalistas não aceitam. Tão simples como isto!

(*) O Ir\Rui Bandeira é membro da R\L\ Mestre 
Affonso Domingues - Portugal

FONTE: A Partir Pedra

GERAL
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Ir.’. Geraldo Ribeiro da Fonseca (*)
O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é a multidão que 

não adula, não teme, não corre, não recua, não deserta, 
não se vende. Não é a massa inconsciente que oscila da 
servidão à desordem, mas a coesão orgânica das unida-
des pensantes, o oceano das consciências”

Rui Barbosa.

De três formas se conquista o Poder: Pela força das 
armas, pela balança da justiça ou pelo convencimento das 
massas, firmado na capacidade do líder que, pelo diálogo, 
impõe soberania com tolerância e inteligência.

Meus heróis não morreram de overdose, alguns de rai-
va, ao ver tanta pouca vergonha num Brasil carente de líde-
res na pátria das viabilidades. Sob meu ponto de vista, no 
nosso Brasil, os valores éticos foram esquecidos e legados 
a segundo plano, pois a sociedade se deixou levar pelo 
imediatismo do progresso. As virtudes se esvaíram corroí-
das pelo egoísmo cego imposto goela abaixo ao povo por 
levianos oportunistas de plantão, travestidos de políticos 
comprometidos com o ter e não com o fazer. Ressalva feita, 
diga-se de passagem, a alguns homens sérios que honram o 
voto que os elegeram. Esses dignificam a democracia; 
aqueles a degradam.

No Brasil do mensalão, da corrupção e da sedução pelo 
poder, a justiça cega e imprecisa julga e determina, mas 
dificilmente as penas são cumpridas, acobertadas por 
modelos protecionistas embasados no coração e bem longe 
da razão. Ver, ouvir e calar diante do sarcasmo, do riso irô-
nico e da certeza da impunidade de certos crápulas conde-

nados por desvios de verba pública é ser covarde e compac-
tuar com a desordem e a hipocrisia.

A Nação brasileira, perplexa pela onda de violência, 
ceifando vidas inocentes, e acuada pela impunidade, está 
convivendo com gangues potencialmente armadas. A 
mídia enriquece os senhores da comunicação, enchendo as 
páginas dos jornais e as telas das tvs, banalizando o choro 
das vítimas de crimes de todo gênero. Assaltos a pessoas, a 
bancos e residências, além de explosões de caixas eletrôni-
cos tornaram-se rotina. O estupro e os crimes contra os 
costumes foram minimizados ante a avassaladora permis-
sividade das leis e da modernidade. Cego surdo e mudo o 
governo tenta impor-se pela mentira e pelas pesquisas de 
opinião. Urge que a Ordem se imponha ao Caos.

Os milhares de brasileiros, desde o operário humilde, 
recebendo mísero salário mensal para mitigar a fome, ao 
funcionário público civil e militares de todas as forças, 
professor, médico, engenheiro e outras classes distintas, 
clamam por escola, habitação e segurança para não ver 
seus filhos lançados na sarjeta, escravizados pelo flagelo 
das drogas, ou lançados em celas imundas. Estádios 
modernos sim, Escolas e Hospitais, TAMBÉM.

Nesse momento crucial da história de nossa Pátria, 
quando a revolta do povo se materializa em passeatas, 
levando multidões a protestos de todo matiz, urge que a 
maçonaria se imponha como entidade realmente compro-
metida com a sociedade.

Educação, Segurança, Saúde, transporte coletivo ade-
quado e Preservação ambiental são causas nossas, é bande-
ira de todo construtor, portanto temos de participar, temos 

de apoiar nossos jovens e, abraçados com eles, protestar 
pacificamente por mudanças no modelo político nacional. 
Nossos jovens, de caras pintadas ou não, empunhando a 
Bandeira Nacional, trazem consigo o traço e a predestina-
ção dos fortes. Oriundos de todos os quadrantes do Brasil 
demonstram civismo e maturidade política.

O malhete é para a Loja, a ação dos maçons é para a 
Sociedade. Nas escolas, nas praças, nos bairros e em cada 
casa humilde onde se puder ouvir a voz de um homem livre 
e de bons costumes, a abjeta ação de políticos e administra-
dores que violentam os cofres públicos, desviando verbas, 
deve ser denunciada e combatida diuturnamente.

Estamos cientes de que nunca poderemos nos submeter 
ao despotismo material ou intelectual, porque somos após-
tolos da verdade e dos direitos do homem, pregando pelo 
exemplo e instruindo pelas ações e pela palavra.

A maçonaria não pode se omitir nem calar ante o cha-
mado cívico do povo nas ruas.

Através de suas Lojas, seus Veneráveis Mestres, obrei-
ros e Grão-Mestres de todas as Potências deve buscar alter-
nativas no sentido identificar os erros, propor soluções e 
trabalhar para enaltecer a criatura humana.

Em irônico e patriótico manifesto, o Clube Militar do 
Brasil trouxe a público sua posição sobre o momento vivi-
do na nação brasileira, lançando mão da expressão “Quem 
sabe faz a hora, não espera acontecer”.

Entendo ser a hora e momento da maçonaria manifes-
tar-se por palavras, atos e ações. Temos um encontro mar-
cado com o progresso de nossa Pátria. Unidos pelo ideal e 
fortes pelo trabalho compete-nos lutar E PARTICIPAR.

“Minas não esquece, não muda, não falta. Quem lhe 
viu o coração uma vez; viu-o sempre: Civismo, grandeza, 
honra, generosidade”.

Rui Barbosa – in A notícia de Palmira MG 30/09/1920.

Das montanhas de Minas, fiel aos valores que me foram 
pregados e que repassei à juventude estudantil de minha 
geração, nesse momento reflexivo, repito as palavras de 
Tiradentes:

“ Se todos quisermos faremos deste país uma grande 
Nação.”

(*) Ir.'. Geraldo Ribeiro da Fonseca – MI.33
Barbacena-Minas Gerais.

NOSSA OMISSÃO SERÁ NOSSA CONDENAÇÃO

Para conquistar o que realmente almejamos é preciso des-
pertar a força interior do querer, é preciso assumir compro-
missos consigo mesmo com o propósito de incorporar senti-
mentos de desejos e agir com persistência, determinação e 
muita fé. 

No entanto, para que isto realmente aconteça é preciso ter 
consciência de que esta conquista vai depender fundamental-
mente das atitudes e desejos de cada um, ou seja, é preciso ter 
um ideal definido, saber exatamente o que quer, acreditar nas 
próprias forças e jamais desanimar, pois o sucesso só acontece 
para aquelas pessoas que realmente acreditam e se esforçam 
para tornar os seus sonhos uma realidade.

Pensem comigo, quantas oportunidades perdidas e que 
poderiam ter nos possibilitado hoje uma melhora na estabili-
dade do orçamento doméstico. Quantas vezes desprezamos 
alguns conselhos valiosos dos nossos pais e que se tivessem 
sido ouvidos e aplicados na época poderia ter contribuído para 
o nosso crescimento pessoal e profissional.

Quantas vezes fomos exigidos para o cumprimento de 
determinadas tarefas e por insegurança não conseguimos 
corresponder às expectativas daquelas pessoas que nos confi-
aram simplesmente por acharmos que não seria possível reali-
zar. Estes são alguns exemplos das várias situações que nos 
defrontamos durante a nossa vida e que poderiam ter sido 
melhores aproveitadas.

É claro que muitas das oportunidades que deixamos esca-
par foram reflexos naturais da falta de maturidade e de uma 
visão experiencial mais ampla. 

No entanto, ainda temos muito tempo para reconstruir, 
pois com a experiência e os conhecimentos adquiridos, pode-
mos sim, renovar as esperanças e investir mais em nós mes-
mos. 

Mas, é preciso estar atentos, pois existem algumas situa-
ções que se não foram repensadas, poderão continuar bloque-
ando a nossa visão para enxergar as oportunidades que pos-
sam nos favorecer, como por exemplo, a inflexibilidade, a 
insegurança, a falta de confiança em nós mesmos, a arrogân-
cia, o não saber ouvir, etc.

A hora é esta, é chegado o momento de provarmos para 
nós mesmos de que somos capazes, bastando para tanto corri-
gir estas áreas de deficiências, começando por ser mais flexí-
vel, para que possamos nos adaptar mais facilmente às cons-
tantes mudanças que ocorrem e que são necessárias para o 
nosso crescimento; acreditar mais, pois somos dotados de 
uma capacidade mental extraordinária, porém, é necessário 
que cada um assuma este compromisso de investir em si para 
despertar toda esta potencialidade de que somos dotados, pois 
agindo assim estaremos readquirindo a confiança em nós 
mesmos; abaixar o nariz, pois a arrogância de achar que sabe 
tudo é um equívoco, porque a cada dia estamos adquirindo 
novos aprendizados e, por fim, saber usar desta capacidade 
fisiológica que Deus nos deu de ter dois ouvidos, saber ouvir é 
uma grande virtude e nos ajuda a discernir o certo do errado. 
Estes são alguns diferenciais que se aplicados corretamente 
poderão nos ajudar no nosso crescimento.

Outro ponto muito importante e que precisamos também 
explorar de forma positiva, é com relação ao nosso universo 
interior, pois todos nós sabemos que o ser humano é dotado de 
uma capacidade mental extraordinária, e a partir do momento 
que começamos a fazer uso de forma inteligente desta facul-
dade, estaremos dando um grande passo para despertar muitas 
outras potencialidades que estão dormitando e que poderão 
contribuir sobremaneira para a conquista dos nossos ideais.

Sabemos também que nada acontece por acaso, tudo tem 
uma razão de ser, no entanto, para que se conquiste algo, é 
fundamental ter foco, determinação, perseverança, equilíbrio, 

acreditar nas próprias forças e se empenhar ao máximo, pois 
estas variáveis se apresentam sempre de forma indissociáveis 
quando se pretende conquistar um objetivo. Portanto, são 
diferenciais importantes e determinantes para que se possa 
construir um alicerce sólido para dar sustentação à estabilida-
de emocional e financeira.

A mente humana é uma terra fértil que tudo produz. Se 
semearmos pensamentos positivos, estaremos atraindo coisas 
boas, pois somos os reflexos dos nossos pensamentos. Cuida-
do para não se deixar influenciar por pessoas negativas e com 
sentimentos pessimistas, pois elas poderão nos contaminar e 
comprometer o nosso projeto para desfrutar de uma vida 
digna e vitoriosa. 

É comum vermos pessoas que estão a um passo de con-
quistar aquilo que realmente desejam e terminam por desistir, 
não por falta de competência, mas sim, porque se deixam 
influenciar facilmente por outras com sentimentos contrários. 

É preciso ter coragem, força de vontade e equilíbrio para 
manter uma autoestima forte e positiva e, desse modo, se 
sobrepor a qualquer tipo de influência que possa se traduzir 
em desânimo. 

As vibrações transmitidas por pessoas negativas são muito 
fortes e este tipo de gente está espalhada por todos os lugares, 
seja no ambiente familiar, seja no pessoal ou profissional. 
Portanto, é fundamental que se esteja sempre atento e vigilan-
te para não se deixar contaminar e cair nas armadilhas do nega-
tivismo.

Uma coisa é certa, se você deseja realmente conquistar 
sucesso, seja na vida pessoal, seja profissional, é fundamental 
que acredite em você mesma e, se empenhe ao máximo para 
cumprir dignamente as tarefas que lhe são confiadas, porque o 
sucesso só chega para aquelas pessoas que nunca desistem, 
sabem o que querem, são perseverantes e têm consciência de 
que as pessoas só não conseguem aquilo que realmente elas 
não querem. Pensem nisso!

“A sabedoria com as coisas da vida não consiste, ao que 
me parece, em saber o que é preciso fazer, mas em saber o que 
é preciso fazer antes e o que fazer depois”. (Leon Tolstoi).

(*) Tomé Castro é consultor comercial e palestrante 
motivacional. 

Ir\Tomé Castro
Palestrante

Or\ São Paulo-SP



14 Fevereiro 2016

Por David Robson  Da BBC Earth

Para a maioria de nós, a memória é uma espécie 
de bloco de notas, um painel de imagens bor-
radas ou desbotadas de nossas vidas. E por 

mais que queiramos nos agarrar ao passado, até os 
momentos mais marcantes podem se perder com o 
tempo.

Mas pergunte a Nima Veiseh o que ele fez em qual-
quer dia dos últimos 15 anos e vai ouvir uma descrição 
minuciosa da roupa que ele usou, do tempo lá fora ou até 
em que lado do trem ele se sentou quando foi para o tra-
balho.

"Minha memória é como um arquivo de vídeos de 
todos os dias da minha vida, da hora em que acordei à 
hora de me deitar", explica.

Veiseh pode até precisar quando essas lembranças 
começaram: 15 de dezembro de 2000, quando ele conhe-
ceu sua primeira namorada, na festa de 16 anos de seu 
melhor amigo. Ele sempre teve boa memória, mas as 
emoções do primeiro amor parecem ter mudado a mar-
cha de seu cérebro.

Pessoas como Veiseh atraem um enorme interesse 
por parte de neurocientistas que tentam entender como o 
cérebro registra nossas vidas.

Explicações superficiais, como a possibilidade de a 
supermemória estar associada ao autismo, já se prova-
ram infundadas. Mas alguns estudos publicados recente-
mente finalmente abriram uma janela para dentro dessas 
mentes extraordinárias.

E as pesquisas sugerem maneiras de todos nós nos 
lembrarmos de fatos com mais clareza.

A chamada "memória autobiográfica altamente 
superior" (HSAM, na sigla em inglês) ficou conhecida 
no início dos anos 2000, através de uma jovem chamada 
Jill Price. Ela escreveu ao neurocientista Jim McGaugh 
contando que podia se lembrar de todos os dias de sua 

vida desde que tinha 12 anos.
Intrigado, McGaugh a convidou a seu laboratório e 

iniciou uma série de testes. Ele citava uma data qualquer 
e ela tinha que contar o que aconteceu no mundo naquele 
dia. Acertava praticamente todas as vezes.

Por sorte, Price também fez um diário durante todo 
aquele período, permitindo aos pesquisadores verificar 
suas lembranças de eventos em sua vida pessoal. E nisso 
ela também acertou praticamente tudo.

Não demorou muito para que Price ficasse famosa na 
imprensa, atraindo para o laboratório de McGaugh, na 
Universidade da Califórnia, um punhado de outras pes-
soas que diziam ter uma supermemória, inclusive Vei-
seh.

Mas, curiosamente, as lembranças dessas pessoas são 
altamente autocentradas: apesar de se lembrarem em 
detalhes de eventos de suas vidas, não impressionam por 
sua capacidade de memorizar informações impessoais, 
como uma lista de compras, por exemplo.

Além disso, suas memórias são suscetíveis a alguns 
erros: em 2013, a equipe de Lawrence Patihis, da Uni-
versidade de Southern Mississippi, descobriu que as 
pessoas com HSAM sofrem de "memórias falsas". Ou 
seja, podem ser incitadas a se lembrar de fatos que nunca 
ocorreram.

Portanto, não existe a memória perfeita. Essas mentes 
extraordinárias também usam as mesmas ferramentas 
que o resto de nós também utiliza. Mas como?

Alguns indícios vêm da observação da maneira como 
as lembranças evoluem ao longo do tempo. Craig Stark, 
da Universidade da Califórnia em Irving, recentemente 
comparou as descrições de um evento feitas por pessoas 
com HSAM e outras "normais", uma semana, um mês e 
um ano após o ocorrido.

Ficou claro, no fim do experimento, que, um ano 
depois, os voluntários com "supermemória" conseguiam 
recontar os fatos com a mesma vivacidade de detalhes 
com que os haviam descrito logo após o evento. Enquan-

to isso, para os demais, a lembrança se tornara vaga e 
confusa.

"Deve haver algo na maneira como as pessoas com 
HSAM se agarram às informações", explica Stark. Mas, 
infelizmente, ele não conseguiu demonstrar grandes 
diferenças anatômicas no cérebro que pudessem justifi-
car sua teoria.

A resposta parece estar em padrões e hábitos mais 
gerais de organizar os pensamentos. Patihis analisou 
cerca de 20 voluntários com "supermemórias" e desco-
briu que eles pontuavam muito bem em dois marcadores: 
propensão à fantasia (uma tendência a ser imaginativo e 
a "sonhar acordado") e absorção (permitir que a mente 
fique imersa em uma atividade, com atenção total nas 
sensações e experiências).

Segundo Patihis, a absorção ajuda essas pessoas a 
estabelecer bases sólidas para uma memória, enquanto a 
tendência à fantasia demonstra que elas revisitam essas 
lembranças várias vezes nas semanas e meses seguintes. 
A cada vez que o evento é rememorado, ele se torna mais 
marcante.

Uma pessoa comum geralmente vive esse processo 
depois de um acontecimento importante, como o dia de 
seu casamento, por exemplo. Mas a diferença é que aque-
les com HSAM fazem isso todos os dias de suas vidas.

No entanto, nem todo o mundo com uma tendência a 
fantasiar tem uma supermemória, portanto Patihis acre-
dita que algo deve ter feito com que esses indivíduos 
passassem a pensar tanto no passado.

É possível treinar?
Sabendo disso tudo, será que todos nós poderíamos 

treinar para pensar e lembrar de coisas como Veiseh?
Alguns dos colegas de Stark estão trabalhando em um 

aplicativo que pretende incentivar os usuários a descre-
ver eventos em detalhe e de maneira ativa para tentar 
melhorar suas recordações.

Um estudo recente já demonstrou que rememorar um 
episódio por alguns segundos logo após ele acontecer 
pode ajudar a lembrar melhor dele uma semana depois.

Mas as pessoas com HSAM com quem conversei 
acreditam que nem sempre a supermemória é uma bên-
ção. Se por um lado, ela permite reavivar as experiências 
mais marcantes e transformadoras, por outro ela dificulta 
o processo de superar dores e arrependimentos.

"É muito duro esquecer momentos constrangedores. 
Você revive as mesmas emoções exatamente como as 
sentiu na ocasião. E é impossível desligar essa corrente 
de recordações", afirma Nicole Donohue, que se consi-
dera uma pessoa com HSAM.

Isso significa que indivíduos como ela precisam fazer 
um esforço especial para colocar uma pedra sobre certos 
assuntos do passado.

Alguns, como Veiseh, tentam fazer com que essas 
más recordações se tornem lições para o futuro. "Acredi-
to que me tornei uma pessoa mais tolerante e gentil", 
afirma. "Dizem que o melhor é 'perdoar e esquecer'. 
Como não consigo esquecer, preciso aprender a perdoar 
genuinamente."

FONTE: BBC Brasil

O QUE PODEMOS APRENDER COM DONOS DE 'SUPERMEMÓRIAS'?
SAÚDE

Algumas pessoas têm a capacidade de se lembrar com detalhes de cada dia de suas vidas

http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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Por Michelle Roberts   -  Fonte:  BBC

O mal de Alzheimer tem se tornado uma doença 
cada vez mais comum em idosos. Só no Brasil, 
estimativas indicam que existem pelo menos 

1,2 milhão de pessoas vivendo com esse problema. No 
mundo, são mais de 35 milhões, segundo relatório da 
Organização Mundial da Saúde.

Considerado o tipo mais frequente de demência, ele 
pode ser reconhecido por pequenos sinais já nos primei-
ros estágios – o que ajudaria muito no tratamento para 
retardar o avanço da doença. O problema é que muitas 
vezes as pessoas demoram para procurar ajuda porque 
ignoram ou desconhecem os sintomas.

Uma pesquisa realizada entre 4 mil pessoas no Reino 
Unido pela YouGov revelou que a maioria das pessoas 
ainda se confunde com os sinais de demência. Por exem-
plo, 39% dos entrevistados acredita que entrar em um 
lugar e esquecer o que foi fazer lá pode ser um sinal de 
demência – e, na verdade, isso pode acontecer com qual-
quer pessoa. Para quem tem a doença, esquecer o motivo 
pelo qual entrou na sala não é o problema, mas sim não 
reconhecer aquela sala.

A Sociedade do Alzheimer aproveitou o período de 
festas de fim de ano, em que as famílias costumam se 
reunir, e divulgou quais são os principais "sintomas" pos-
síveis de serem identificados quando uma pessoa começa 
a sofrer esse e outros tipos de demência – segundo a insti-
tuição, há um considerável aumento de pessoas buscando 
informações sobre isso nessa época do ano.

Saiba aqui quais são os principais sinais:
Repetições
Enquanto a maioria acredita que esquecer nomes de 

conhecidos repetidamente pode ser um sinal de demên-
cia, poucos sabem que repetir as mesmas frase por várias 
vezes também pode ser um indício.

Gaguejar ou pronunciar palavras de forma errada são 
outros sinais que merecem atenção.

Mudança de humor
O risco de demência aumenta com a idade – cerca de 

um em cada seis idosos acima de 80 anos sofrem com o 

problema. Mas ela pode começar na meia-idade.
Dianne Wilkinson, de 57 anos, recebeu o diagnóstico 

relativamente cedo.
"Sempre fui uma pessoa super positiva, então achei 

estranho quando comecei a me sentir mais devagar e 'para 
baixo'. Mas eu achava que isso era apenas uma fase. Não 
achava que poderia ser um sinal de demência", afirmou.

Esquecimentos corriqueiros
"Depois de alguns meses, alguns familiares me incen-

tivaram a ir ao médico. Mas foi depois do meu diagnósti-
co que as pessoas começaram a me falar que tinham nota-
do mudanças no meu comportamento, como repetir as 
coisas várias vezes, não lembrar onde eu tinha colocado 
algumas coisas e confundir os dias da semana", contou 
Wilkinson, que também não havia percebido esses "es-
quecimentos" corriqueiros.

Ela diz que se sentiu aliviada após o diagnóstico. "Sen-
ti um alívio porque agora eu sei que a demência é a expli-
cação para meu comportamento estranho."

"É muito importante que as pessoas busquem ajuda 
rapidamente, assim que notarem sinais, porque aí elas 
conseguirão entender o que está acontecendo e poderão 
buscar ajuda para poderem viver da melhor maneira pos-
sível", aconselhou.

Tratamento
Por tudo isso, Jeremy Hughes, CEO da Sociedade do 

Alzheimer, reforçou a importância de se identificar os 
sinais de demência para poder tratar o problema o quanto 

antes.
"Sabemos que demência é uma das doenças mais temi-

das para muitos e não há dúvidas de que ela pode ter um 
grande impacto para quem tem o problema e também para 
a família e os amigos", disse.

"Por isso, é importante que a gente esclareça essa con-
fusão sobre o que são e o que não são sinais de demência 
para que as pessoas fiquem mais confiantes para conver-
sar com seus familiares que estão sofrendo esses sinto-
mas, para que eles possam buscar ajuda o mais rápido 
possível."

"A demência pode quebrar as conexões que você tem 
com as pessoas que ama, mas nós temos inúmeros trata-
mentos que podem ajudar a brecá-la ou a diminuir seus 
danos."

COMO IDENTIFICAR OS PRIMEIROS SINAIS DE DEMÊNCIA?

Cerca de 1,2 milhão de brasileiros sofrem do mal de Alzheimer

Dianne Wilkinson foi diagnosticada com Alzheimer aos 57 anos de idadeCerca de 1 em cada 6 idosos acima de 80 anos sofrem de demência

SAÚDE

 “A pandemia explosiva do vírus zika que ocorre nas Amé-
ricas do Sul, Central e Caribe é uma das quatro doenças 
virais transmitidas por artrópodes a chegar inesperada-
mente no Hemisfério Ocidental”.
Assim começa a revisão publicada pelo The New England 
Journal of Medicine, sobre a doença causadora da tragé-
dia dasmicrocefalias.
A primeira das quatro epidemias citadas é a dengue, que se 
insinuou no hemisfério durante décadas, para atacar com 
mais vigor a partir dos anos 1990. A segunda, o vírus do 
Oeste do Nilo, emergiu para estes lados em 1999, o chikun-
gunya em 2013 e o zika em 2015.
O vírus zika foi descoberto incidentalmente em 1947, num 
estudo-sentinela com mosquitos e primatas, na floresta do 
mesmo nome, em Uganda. Permaneceu décadas, confina-
do às regiões equatoriais da África e da Ásia, infectando 
macacos e mosquitos arbóreos e poucos seres humanos.
Há anos, pesquisadores africanos notaram que o padrão de 
disseminação do zika em macacos selvagens, acompanha-

va o do chikungunya, entre os mesmos animais. Essa 
característica se repetiu em populações humanas, a partir 
de 2013.
Dengue, chikungunya e zika são transmitidos principal-
mente pelo Aedes aegypti, o mesmo das epidemias devas-
tadoras de febre amarela, no passado. Esses mosquitos 
emergiram em aldeias do norte da África há milênios, em 
épocas de seca, quando os habitantes precisavam armaze-
nar água. A adaptação ao convívio doméstico possibilitou a 
transmissão para o homem e, mais tarde, a disseminação 
para as Américas e Europa pelo tráfico de escravos.

Os sintomas da infecção pelo zika são inaparentes ou seme-
lhantes aos da dengue atenuada: febre baixa, dores muscu-
lares e nos olhos, prostração e vermelhidão na pele. Em 
mais de sessenta anos de observação, não foram descritos 
casos de febre hemorrágica ou morte.
Não haveria gravidade, não fossem os 73 casos de proble-
mas motores relacionados à síndrome de Guillain-Barré, 
descritos originalmente na Polinésia Francesa, e a epide-
mia de microcefalias identificada rapidamente em Per-
nambuco.
Ainda não há testes laboratoriais rotineiros para a identifi-
cação dos casos de zika. Quando circulam ao mesmo 
tempo infecções por dengue e chikungunya, o diagnóstico 
diferencial ganha importância, especialmente em grávidas 
e na identificação precoce dos casos de dengue hemorrági-
ca, responsáveis pelas mortes associadas à doença.
Não existem vacinas contra o zika, embora algumas plata-
formas possam ser adaptadas em pouco tempo. No entanto, 
como os casos surgem de forma esporádica e imprevisível, 
vacinar populações inteiras pode ser proibitivo pelos cus-
tos e pela inutilidade de imunizar milhões de pessoas em 
regiões poupadas pelo vírus.
Além de combater os focos do mosquito transmissor, à 
população restam os recursos que já demonstraram eficá-
cia: repelentes, telas nas janelas, ar condicionado para os 
que dispõem do equipamento e adiar a gravidez nas regiões 
assoladas pelo vírus.

Fonte: site Drauzio Varella

Dr. Drauzio Varella
Médico

São Paulo - SP
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«Por mais altas que fossem as montanhas esca-
ladas pela jovem, a lua pairava sempre longe, 
muito longe, inatingível no céu infinito».

Esta frase faz parte de uma lenda à cerca da ori-
gem da vitória-régia, estranha flor aquática do rio 
Amazonas, e tal frase com sua pontuação rítmica 
foi usada nos idos dos anos 70* por um grande mes-
tre da matéria Linguagem, à época, para nos doutri-
nar sobre a importância que a pontuação e por con-
sequência o sentido das palavras variavam em cer-
tos contextos, trazendo aos que ouviam a exata 
noção daquilo que a leitura expressava. Incorpora-
do pelo sublime dever de educar e consciente da 
responsabilidade de formar cidadãos o Mestre, Pro-
fessor JAIRO JOSÉ XAVIER, dava vida aos alfar-
rábios por mais simples que fossem, pronunciando-
os com clareza e vibração de forma tal que o conte-
údo lido beirava poesia, mesmo que não o fosse...

Em tempos de caça a MONTEIRO LOBATO e 
extermínio da gramática ficamos a discutir aqui 
com nossos botões: a quem interessa confundir e 
nivelar tão por baixo a última flor do Lácio? Que 

mal há de causar a alguém o ato de mantermos 
nossa língua como patrimônio indelével do pais? 
Que orgulho teria alguém por nos ver hoje entre os 
dez piores países no quesito ensino?

Mesmo sendo recorrente quero insistir na minha 
indignação quanto a certos formadores de opinião 
que, convictos de que o vale tudo gramatical tem 
explicação, alegam que a linguagem coloquial deve 
ser predominância para que haja melhor entendi-
mento na comunicação do dia a dia. Daí somos obri-
gados a assistir debates insípidos sobre a identidade 
de quem nasceu no Acre: acreano ou, segundo a 
nomenclatura vigente, acriano...

Enquanto isso, as concessionária dos canais de 
rádio e TV capricham no trabalho prazeroso de ati-
rar aos nossos ouvidos aquilo que, ora tidos como 
neologismo e ora tidos como língua falada, os tene-
brosos erros de concordância, as variações de sin-
gular ou plural, os advérbios totalmente desloca-
dos, as grosseiras construções que sintaticamente 
menosprezam concordância em objetos, desconsi-
derando-os se diretos ou indiretos, tipo “ quero 
informá-lo, senhor, que a loja fecha às 8 horas”...

Sou obrigado a concordar que em certas situa-
ções eles, os que escrevem textos, lançam mão da 
mixórdia permissiva até para fazer chiste, como 
vimos em certa novelinha ontem: o motorista pede 
adiantamento e a patroa curva-se para preencher o 
cheque e ouve ao voltar-se para o entregar “ a 
senhora é a mais boa patroa que eu já tive” e a moça 

retruca “ melhor patroa você quis dizer” dando 
chance ao homem da graça para ir para cima repe-
tindo “ mais boa mesmo e quero lhe dar um beiji-
nho...”, acenando que no contexto da audiência o 
certo serve para distrair...

Quero retomar aqui uma frase do baiano Tomzé: 
“ eu estou lhe explicando pra lhe confundir e estou 
lhe confundindo pra lhe esclarecer”. Bons tempos 
em que o pais tinha orgulho de embaixadores e 
embaixatrizes (doras???) que dominavam além da 
nossa, no mínimo mais 2 a 3 línguas para serem 
adidos e dignos representantes do nosso povo.

 *1964, para ser mais específico, daí preciso 
lembrar-lhes que o interstício 61/70 compõe a déca-
da de 70...

Faz 100 anos que Virgulino Ferreira da Silva Lampião 
e seu bando promoveu um tiroteio contra família 
rival, dando início a um movimento criminoso serta-

nejo que ficou conhecido e glamurizado como o Cangaço. 
O bando de Lampião assaltou, sequestrou, matou muita 
gente, saqueou vilas inteiras. Seu bando tinha uma estética 
própria(o próprio Lampião era costureiro) e uma conversa 
boa: um negócio meio Robin Hood, e assim cativou muita 
gente. Lampião foi uma das primeiras figuras públicas 
realmente compósita (sociologicamente complexa) de 

nossa história.
Como as ideias e os movimentos sociais não morrem e 

por piores que sejam acabam reaparecendo no arrojo de 
outras gerações, a política de corrupção e do vale-tudo que 
tomou conta do Brasil nos últimos anos, pela brutalidade e 
truculência, pela desfaçatez e pela conversa mansa também 
de Robin Hood, pode-se dizer que é uma espécie de Neo-
Cangaço. E a figura protagonista desse movimento retrô 
não é outra senão o ex-presidente Lula.

O cangaço deixou um legado de violência e desordem 
no campo nordestino, que molda a sociedade até nossos 
dias. Deixou também um legado estético que chegou a 
influenciar os designers e estilistas mais importantes do 
mundo, como os irmãos Campana e o costureiro Gaultier. 

O neo-cangaço, protagonizado por Lula e seus asseclas, 
certamente deixará um legado de bagaceira social. Na esté-
tica instituirá a moda dos aps triplex com elevador exclusi-
vo, sítio ambientado no bosque, o uso da tornozeleira ele-

trônica em eventos sociais, carrões como Rolls Royce e 
Lamborghini nos passeios vespertinos, obviamente, acom-
panhado por guarda-costas japonês.

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

CRÔNICAS

O Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU) foi criado após a Segunda Guerra Mundial, 
em outubro de 1945, com o objetivo de manter a paz e a 
segurança entre países.  Atualmente a ONU tem como 
missão promover o direito internacional entre as Nações, 
assegurar a segurança internacional, promover o desenvol-
vimento econômico e social, fazer respeitar os direitos 
humanos e defender a paz mundial. Ela tem como mem-
bros permanentes as cinco maiores potências militares 
(EUA, Rússia, Inglaterra, França e China), que também 
financiam grande parte de suas despesas.  Esse grupo 
privilegiado tem o direito de vetar outros países de perten-
cerem à ONU, assim como barrar qualquer resolução que 
seja apreciada. Também tem dez membros rotativos, que 
são eleitos pela Assembléia Geral da ONU por um período 
de dois anos. Além disso, tem 193 países-membros, que 

ajudam a pagar as suas contas. Desde sua fundação, já 
houveram vários pedidos para uma reforma, alguns que-
rendo uma atuação real da ONU para resolver os conflitos 
mundiais e outros querendo que ela se dedique somente a 
trabalhos humanitários.  Também já foi acusada de desper-
dício e ineficiência em todos os seus setores. A verdade é 
que, atualmente, a ONU não atende nem de longe os moti-
vos para os quais foi criada e se tornou uma organização 
geradora de eventos, reuniões, relatórios, jantares, come-
morações e desperdício de dinheiro.

Também temos inúmeros casos, onde a ONU pediu um 
cessar fogo, mas foi simplesmente ignorada, como os ata-
ques de Israel à Faixa de Gaza, o conflito na Síria onde está 
ocorrendo um verdadeiro massacre da população civil, o 
drama dos refugiados e outros. Isso mostra que é uma orga-
nização impotente, pois nem seus membros respeitam os 
direitos humanos. Também não é uma instituição democrá-
tica, visto que seus membros permanentes ditam as regras. 
Evidente que tudo que não é do interesse destes países será 
vetado, como por exemplo, acabar com um conflito no 
Oriente Médio. Além de não fazer nada que vá de encontro 
aos objetivos de sua criação, também é acusada pela orga-
nização britânica Save the Children (Salvem as Crianças), 
de cometer abusos sexuais contra crianças no Haiti, Costa 

do Marfim, Sudão e outros países, onde os funcionários da 
própria ONU estariam cometendo ou acobertando esses 
crimes. Ela tem um Conselho de Segurança expectador de 
genocídios em várias partes do mundo e países em desen-
volvimento a acusam de ser um órgão antidemocrático 
dominado pelos países ricos, além de ser uma organização 
inchada e ineficiente, que investe mais na criação de metas 
e relatórios do que na apresentação de resultados.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, a ONU 
gastou mais de US$ 500 bilhões desde a sua criação, o que 
é um absurdo se considerarmos seus resultados. Resumin-
do, a ONU é um órgão sem força para cumprir seus objeti-
vos e que serve para impor a vontade de algumas potências, 
além, é claro, de uma infinidade de relatórios, grandes 
eventos e homenagens aos seus membros. A verdade é que 
se extinguida, provavelmente ninguém sentirá sua falta.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

Ir\Deo Mário Siqueira
Loja Caridade e Esperança

Jacaraipe - Serra - ES
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Autor - Emanuel Swedenborg (pseud)

A ideia que pretendemos transmitir com este texto é a 
de que Anderson, ao fazer-se passar por uma coisa 
que não é, não quer dizer, necessariamente que essa 

coisa, pela qual ele se quer fazer passar, exista de fato. Cla-
rificando (ou complicando), se alguém, por qualquer razão 
obscura, se quisesse fazer passar por amolador de lâminas 
de sabres de luz (daqueles usados na “Guerra das Estre-
las”), mas, de fato, não o sendo, não quer dizer que existam 
amoladores de lâminas de sabres de luz…

Anderson, ao dizer-se herdeiro da Maçonaria, que faz 
remontar, nada mais nada menos, a «Adão, o nosso primei-
ro antepassado» e, de fato, não o sendo (herdeiro), não quer 
dizer que a Maçonaria remonte a tais tempos. Anderson, ao 
dizer-se herdeiro da Maçonaria, da qual Moisés havia sido 
Grão-Mestre e, de fato, não o sendo (herdeiro), não quer 
dizer que Moisés tenha sido Grão-Mestre da Maçonaria. 
Anderson, ao dizer-se herdeiro da Maçonaria ou das corpo-
rações de pedreiros (livres), depositários de segredos de 
profundo sentido iniciático, responsáveis também pela 
construção das grandes Catedrais góticas e, de fato, não o 
sendo (herdeiro), não quer dizer que essas corporações 
(cuja existência não pomos em causa, como é óbvio) fos-
sem depositárias de quaisquer segredos iniciáticos (sendo 
que também não pomos em causa a existência de segredos 
de ordem técnica), e a responsabilidade da construção das 
Catedrais, julgamos nós, terá de ser encontrada mais a mon-
tante (já iremos desenvolver esta ideia).

O equívoco que encontrámos, em particular, prendeu-
se com estes últimos, com os pedreiros e suas corporações, 
dos quais Anderson nada herda, como já vimos. Mas a ques-
tão que pomos é: haveria alguma coisa a herdar (ainda para 
mais no século XVIII)? A resposta que tendencialmente 
encontramos é que sim, que havia. Que nas ditas corpora-
ções haveria segredos de vária espécie, entre os quais 
segredos de carácter iniciático, os quais estariam a ser 
difundidos através da simbólica empregue nas construções 
diversas e, muito em particular, nas supra referidas Cate-
drais.

Nós, não pelo gosto de ser do contra, mas sim baseados 
na razão e na lógica, vimos defender o contrário. De fato, 
parece-nos muito pouco plausível que as corporações de 
pedreiros, uma das muitas corporações de ofício que existi-
ram na Idade Média, estivessem na posse de quaisquer 
saberes “especiais”, para além daqueles específicos do seu 
ofício.

Parece-nos bastante mais sensato considerar que terá 
existido uma elite pensante e conhecedora, constituída não 
só por Nobres (pois muitos eram completamente iletra-

dos), mas, mais certamente, por homens da Religião ou das 
Ordens Militares-Religiosas, que poderia até incluir mes-
tres dos diversos ofícios, entre os quais o de pedreiro, natu-
ralmente, e que procuraria difundir o seu saber, utilizando 
para tal as mais diversas formas. Num mundo de iletrados, 
a difusão através do livro seria sempre diminuta (para além 
de que, muitas das vezes, por este meio, teria de ser feita de 
forma críptica, para iludir censuras diversas), e será de 
admitir que terão sido usados outros meios para tal fim. 
Aquele que menos se terá deteriorado e do qual terão che-
gado até nós mais testemunhos, pelas suas características, 
foi o meio a cargo do pedreiro, o talhar da pedra, o registo 
em rocha da mais variada simbologia que se possa imagi-
nar. Pedras e rochas talhadas, também e principalmente, 
para a construção, a soldo da Igreja, de Catedrais e, “com o 
dedo” dessa tal elite pensante, dizemos nós, repletas de 
simbólica que pretenderia difundir um saber arcano.

Esta ideia, ainda que fruto da mais pura especulação, 
parece-nos de maior sensatez do que aquela que pretende 
apresentar-nos um pedreiro que, após uma jornada de 12, 
14, 16 horas de árduo trabalho, ainda terá forças para espe-
cular sobre os símbolos que vai talhando. Ou mesmo a 
outra ideia de que o pedreiro era “livre”, e que andaria de 
terra em terra a construir Catedrais. Isto é a sério, não só o 
ouvimos como já o vimos escrito: os pedreiros eram livres, 
literalmente, pois, ora construíam uma Catedral aqui, 
como logo a seguir pegavam em todos os seus utensílios e 
iam construir outra Catedral acolá… Nem sei se valerá a 
pena estar desconstruir tal ideia tão estapafúrdia, para além 
de que essa questão do “livre” também já está, hoje, mais 
ou menos resolvida; é ir ver. Ide.

Mas, voltando ao Anderson, valerá a pena dizer ainda 
que, ao fazer-se passar por algo que não era, reclamar uma 
herança que não lhe pertencia, de fato não lhe ficou nada 
bem. Mas outros já o haviam feito antes dele e muitos o 
fizeram depois. Não são poucos os grupos que reclamam 
para si as mais remotas origens; diríamos que são mesmo 
muitos! Arriscaríamos até dizer que, no panorama dos 
grupos ou ordens tradicionais do Ocidente (que é a realida-
de que melhor julgamos conhecer), todos o fizeram, 
mesmo aqueles pelos quais nutrimos as maiores simpatias.

Assim, ao reprovar o que fez Anderson, teremos de 
reprovar templarismos, rosacrucianismos, martinismos, 
druidismos e outros…

Valeria a pena que, propomos nós, ao invés de reprovar 
Anderson, olhássemos para o que nos legou com outros 
olhos, interpretando os seus escritos, atribuindo-lhe uma 
dimensão simbólica, em vez de literal; sendo que esta leitu-
ra literal talvez nunca tenha sido pretendida pelo próprio… 
Excluem-se desta ideia de leitura simbólica, as Constitui-

ções propriamente ditas, claro está.
Por outro lado, voltamos a dizer, Anderson, ao fazer-se 

passar por herdeiro das corporações de pedreiros e dos seus 
segredos, e não o sendo, não quer dizer que essas tais cor-
porações fossem depositárias de quaisquer segredos (pedi-
mos desculpa pela repetição). Valerá a pena referir que se 
desconhece (não quer dizer que não tenha existido), à altu-
ra em que Anderson faz conhecer a Grande Loja de Lon-
dres, quaisquer movimentos de contestação. Pelo contrá-
rio, para as corporações de pedreiros existentes na altura, 
de que Anderson se fez valer e que se apresentavam em 
avançado estado de decrepitude, terá sido até muito bem 
visto o interesse desta “nobre” gente nas suas organiza-
ções, que há muito recebiam ilustres no seu seio, a título 
meramente honorífico, como também se sabe. A contesta-
ção existe, sim, muito mais tarde, em 1756, quando surgem 
os “Antigos”, mas isto são já disputas no seio da Maçonaria 
(especulativa)…

***
Por fim, se nos deixarem, gostaríamos de ir ainda um 

pouco mais longe nesta reflexão. Para tal, gostaríamos de 
apresentar ainda uma outra proposta…

E o que propomos é o seguinte: contestando ou não 
Anderson, em vez de andarmos a buscar as raízes da Maço-
naria nos Cavaleiros Templários (o que tantas vezes se faz, 
e por isso aqui o referimos) ou nos construtores de Catedra-
is, como eventualmente o tiveram de fazer os maçons dos 
séculos XVIII e XIX, as buscássemos, hoje, nos maçons do 
Séc. XVIII que, incansavelmente, se predispuseram a 
encontrar um sistema de iniciação baseado numa simbóli-
ca muito rica, alicerçado em rituais, também estes riquíssi-
mos de informação vária, de cariz quase sempre religioso e 
cristão, espraiado, por fim, em volumoso número de graus 
e qualidades. Esse exaustivo trabalho começa a dar frutos 
no dealbar do século XIX, mas também um pouco antes, 
com a sistematização dos graus e rituais mais usados desde 
então, como é o caso do Rito Francês ou Moderno e do Rito 
de York, estes um pouco mais velhos (ainda do século 
XVIII), ou do Rito Escocês Antigo e Aceite e do Rito de 
Emulação (estes já do século XIX), para referirmos apenas 
os mais conhecidos / trabalhados. Propomos, então, que 
seja aí que se perscrute, que se investigue as “raízes” da 
Maçonaria como a conhecemos hoje e não em eventuais 
heranças de “pedreiros operativos” ou até, mesmo que os 
separem quatro séculos, de Cavaleiros do Templo.

A proposta fica feita.

Fonte: http://www.cerberusmagazine.com/

O (FIM DO) EQUÍVOCO E A PROPOSTA
GERAL

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=774701
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A
o longo da vida de um maçom, ele irá ser confrontado 
com vários tipos de dilemas e situações em que terá de 
refletir sobre as decisões a tomar e a responsabilizar-se 

pelo que decidir e optar. 
Neste texto em concreto, irei abordar apenas alguns dos 

potenciais "dilemas" que serão possíveis de aparecerem ao longo 
do percurso de uma "vida maçónica". 

Naturalmente que não irei responder a nenhuma das questões 
ou dilemas que irei apresentar porque a ideia é levar à reflexão 
sobre as mesmas e as ditas respostas apenas poderão ser dadas e 
concretizadas por quem por estes dilemas passar. E portanto, tal 
poderá diferenciar de pessoa para pessoa como de situação para 
situação. 

E como tal ação "reflexão/execução" é do foro privado de 
cada um, considero apenas que tal deve ser feito da melhor forma 
que considerem que lhes serve e com a qual se sintam melhor, por 
forma a não se prejudicarem nem a prejudicar terceiros. 

Deste modo passarei a citar potenciais dilemas que existem 
ou poderão vir a surgir durante a caminhada maçónica a que se 
proporá um maçom a fazer: 

* Encontrando-se um maçom há tempo considerado suficien-
te para progredir (subir de Grau) e tal ainda não ter sucedido, por 
questões que lhe sejam alheias... 

* Pertencer ao quadro de obreiros de uma Respeitável Loja e 
já não se identificar com a generalidade dos seus membros... 

* Estar numa Obediência, mas sentir que deve prosseguir o 
seu caminho noutra que não a original... 

* Auxiliar na fundação de uma nova Respeitável Loja e con-
sequentemente não ter a certeza em qual ficar a pertencer em 
"exclusividade"... 

* Se sentir desapoiado ou desintegrado da Respeitável Loja 
que o acolheu, mas pretender continuar a seguir uma vida na 

Maçonaria... 
* Ter atingido o grau de Mestre e não saber decidir se deve 

optar pela continuação dos seus "estudos maçónicos" nos desig-
nados "Altos Graus" ou "Graus Filosóficos"... 

* Ter entrado numa Ordem Maçónica e ter afinal chegado à 
conclusão que não se identifica com a sua substância, mas que se 
sente integrado e gosta de conviver com os seus "Irmãos"... 

Estas questões que acima apresentei são, por certo, dilemas 
que um maçom poderá vir-se a debater, seja na sua totalidade ou 
em parte. E saber o que fazer é que será o busílis da questão. 

Não será fácil decidir sobre tal, mas também não poderá tal 
ser feito de uma forma intempestiva dadas as consequências que 
por norma advêm de tais decisões. 

Estas decisões ou escolhas deverão ser feitas após uma refle-
xão extensiva e ponderada, por forma a que nada nem ninguém 
saia beliscado com a decisão final a ser tomada. 

-Não existe ação sem reação, já o afirmava Lavoisier...- 
 E gerir este tipo de situações, enquadrá-las como deverão 

ser feitas, sem melindres ou condicionantes, será difícil o fazer, 
apesar de não ser impossível tal. Respeito e Amor Fraterno serão 
essenciais para levar a bom porto qualquer decisão que venha a 
ser tomada e executada! 

O melhor conselho que posso dar a quem passa ou puder vir a 
passar por alguma das situações que abordei é que um processo 
refletivo aprofundado e debatido com quem nos tiver mais 
próximo e também que nos possa elucidar sobre o tema é sempre 
bem-vindo, pois trará alguma "luz" à situação.  

Mas, importa ter em atenção que a decisão a ser tomada deve 
impreterivelmente ser confortável para quem a toma. Uma vez 
que é fundamental  que quem decide deve estar de bem consigo 
e com o seu "espelho", e não obstante, se sentir integrado e apoi-
ado na decisão que vier a tomar, seja ela qual for.  

Isto é deveras importante, pois é normal sempre surgirem 
opiniões adversas que colidam com o interesse de quem tem de 
decidir o que fazer e/ou o caminho a tomar. Pois a vida é feita de 
ações/atitudes, tanto que as palavras são usualmente levadas 
pelo vento. 

É preciso sentir, refletir e por fim, decidir.  
Se bem, se mal, apenas o tempo o poderá demonstrar, mas 

queira o Grande Arquiteto do Universo iluminar com a sua 

sapiência quem passa por estas situações, pois de facto não são 
fáceis por quem por elas passa ou tem de passar. O apoio dos seus 
Irmãos será crucial nesse processo refletivo e consequente ação.

Fonte: A Partir Pedra 

Ir\Nuno Raimundo
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Lisboa - Portugal

GERAL

Por Rodrigo Peñaloza* 

Para nós, o termo “amor” é um termo equívoco, ou 
seja, o mesmo termo é usado para referir-se a uma 
imensidade de sentimentos distintos. O nosso idio-

ma não os diferencia porque, no fundo de nossas mentes e 
da psiquê coletiva, não dedicamos a devida reflexão a eles. 
Os antigos gregos, entretanto, já pensavam sobre isso.

Eles vislumbravam quatro tipos diferentes de amor e 
para cada um deles havia uma palavra específica. Primeiro, 
havia a palavra éros (ἔρος), que designava o amor de 
natureza sexual, o amor do Homem inteiramente sujeito às 
forças da Natureza, fosse virtuosa ou viciosamente. Outra 
palavra para esse mesmo tipo de amor era hímeros (ἵμερος), 
também significando o desejo e a paixão sexual.

Em segundo lugar havia o termo storgué (στοργή), que 
designava o Amor com afeição, aquele tipo de amor que 
conecta os pais aos filhos. Esse tipo de amor é ainda sujeito à 
Natureza, pois o amor paterno é instintivo, é natural, mas, 
embora de natureza instintiva, existe nele uma importante 
diferença de grau: ele é virtuoso, ele expressa a virtude da 
conexão paterno-filial e é complementado pela boa vonta-
de.

O terceiro tipo era a filia (φιλία), um tipo mais elevado 
de amor. É o amor do Homem que escolhe livremente quem 
ou o que amar. Ele não mais é sujeito à Natureza ou à força 
dos instintos (seja sexual ou de afeto familiar), mas agora 
são seu espírito e sua mente os únicos determinantes. Os 
gregos usavam esse termo para se referirem à amizade, pois 
os amigos são escolhidos, e o usavam também para designar 
o amor que tinham por algo que desejassem estudar ou cui-
dar, como, por exemplo, o filósofo, aquele que ama a sabe-
doria, em que o amor pela sabedoria é do tipo descrito pela 
palavra filia, não pelas palavras éros ou storgué.

Finalmente, o quarto e mais elevado tipo de amor era o 
agápe (ἀγάπη), pronunciado assim mesmo, paroxítono, e 
que deu origem à nossa palavra ágape, tornada proparoxíto-
na por influência de sua latinização. Esse termo designa o 
amor absolutamente incondicional.

Note a gradação dos tipos de amor. Primeiro, o amor que 
surge por determinação da Natureza, dividido em dois sub-
tipos: éros, o sexual, que indica submissão total e egoísta à 

Natureza, expressão mais básica da preser-
vação da espécie e, depois, a storgué, que, 
transcendendo o sexual, se manifesta no 
afeto familiar, também expressão do instin-
to de preservação da espécie, mas de uma 
natureza mais elevada, menos egoísta, 
transportando o interesse próprio para o 
interesse da família ou da comunidade. 
Segundo, o amor já liberto da Natureza, 
que surge não por determinação dela, mas 
por decisão própria do Homem, surge 
voluntária e livremente de sua mente e de 
seu coração e que, igualmente, se divide em 
duas subespécies: filia, que é o amor que se 
escolhe e se devota voluntariamente a 
alguém ou a algo específico e, por fim, o 
agápe, o amor incondicional e universal, 
sem distinção de especificidades.

Muitos, por ignorância, associam o 
ágape a uma mera refeição entre Irmãos 
após os trabalhos e destroem a egrégora 
desse momento transformando os Irmãos em simples 
comensais de gula e de cerveja, pois não entendem que a 
alegria que o Maçom deve sentir com a companhia de seus 
Irmãos é de uma natureza totalmente distinta da alegria 
profana que sente num churrasco regado a cerveja. Esses 
são os que fazem da Maçonaria apenas mais um clube em 
suas vidas profanas e não acordaram para a realidade maior 
da vida espiritual. Seus corpos estão no Templo, mas suas 
mentes estão nos vícios da matéria. Quantas e quantas vezes 
um Irmão se põe de pé e à ordem para o churrasco ou para a 
cerveja, mas não auxilia o Irmão que roga sua presença 
numa atividade filantrópica?

Quando reclamamos que a Loja tem que estar unida, em 
vez de propormos uma confraternização no restaurante, que 
tal propormos uma atividade filantrópica conjunta, uma 
visita ao hospital, um auxílio ao necessitado? Não é sufici-
ente a companhia física dos Irmãos. É preciso que suas men-
tes e vontades estejam coesas e voltadas para um propósito 
genuinamente louvável. A união na atividade filantrópica 
une mais os Irmãos do que a embriaguez conjunta, pois 
quando nossas mentes estão dominadas pelo vício da 
embriaguez, da conversa grosseira, da piada sexualizada e 
desrespeitosa, da gula e de todo tipo de excessos, nossas 
mentes se tornam receptáculos poderosos de energia negati-
va, mas quando, ao contrário, as nossas mentes estão volta-
das para o Bem do próximo, compromissadas em realmente 

fazer feliz a Humanidade e não a si mesmo, recebemos do 
G.'.A.'.D.'.U.'. influxos de energia inimagináveis.

Não é propósito primordial da Ordem Maçônica a filan-
tropia, mas ajudar os seus membros a dominarem as paixões 
e fortalecerem as virtudes. Isso, porém, se dá pela busca do 
auto-conhecimento, da meditação profunda sobre a espiri-
tualidade da Vida e pela prática constante do Bem. A Ordem 
não nos pede a filantropia, mas nos conclama a decidir por 
ela. Todos manifestamos certamente os três primeiros tipos 
de amor, uns mais intensamente do que outros. Quando, na 
abertura do Livro da Lei, se lê o Salmo 133 da União Frater-
nal, o que ouvimos é um chamamento que desperta em nos-
sos corações e mentes a vontade sincera de sair dos níveis 
mais instintivos do amor rumo aos níveis mais elevados.

Toda a Loja de Aprendiz nos remete a esse auto-
conhecimento para, finalmente, exercemos o amor incondi-
cional e universal simbolizado pelo ágape. A Loja de Apren-
diz, portanto, é toda nossa vida, não apenas uma sessão.

* PhD em Economia pela University of California. Mes-
tre em Economia Matemá�ca pelo Ins�tuto de Matemá-
�ca Pura e Aplicada. Bacharel em Economia pela Universi-
dade de Brasília, onde é Professor Adjunto. Mestre 
Maçom, membro da Loja “Abrigo do Cedro”, 08, GLMDF.
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MANHUAÇU (MG) - A Loja Maçônica União de 
Manhuaçu comemorou no dia  01/02, os 118 anos de 
fundação. A cerimônia festiva foi realizada no Salão da 
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepciona-
is) e recebeu a presença do Grão Mestre Estadual do 
Grande Oriente do Brasil Eduardo Rezende e maçons 
de várias cidades da região.

Durante a sessão pública de comemoração do ani-
versário de fundação, a mesa principal foi dirigida pelo 
Venerável Mestre José Geraldo Moreira, acompanha-
do do Grão Mestre Eduardo Teixeira de Rezende, do 
Grão Mestre do GOB-MG da gestão anterior Amintas 
Xavier, o representante da Soberana Assembleia Fede-
ral Legislativa do Grande Oriente do Brasil - Deputado 
Federal Michel Ângelo e o vice-presidente da Podero-
sa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente 
do Brasil - Deputado Estadual Renato Cezar Von Ran-
dow e a diretoria da loja.

O Prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, o Presi-
dente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Alex 
Barbosa de Matos, o Comandante do 11º Batalhão 
Tenente-coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, o Dele-
gado Regional de Polícia Civil Dr. Carlos Roberto, o 
Provedor do Hospital César Leite Sebastião Onofre 
Carvalho e dirigentes de entidades parceiras também 
estiveram presentes.

PRONUNCIAMENTO
O Grão Mestre do GOB-MG Eduardo Teixeira de 

Rezende prestigiou o evento e apresentou uma palestra 
sobre a trajetória da Maçonaria e o papel da Loja Maçô-
nica União de Manhuaçu na difusão dos trabalhos 
maçônicos na região.

Ele também apresentou o projeto criado em parceria 
com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
chamado Escola de Política Cidadã. "Nosso objetivo 
será formar multiplicadores para apresentar nas esco-

las e associações da sociedade civil, vídeos, textos, 
simpósios, oficinas que estimulem o debate e o envol-
vimento do cidadão no acompanhamento e controle 
dos agentes do Estado. A nossa omissão, como cida-
dãos, tem sido a responsável direta por tudo que está 
passando nosso país. É muito fácil nos acomodarmos 
na crença que apenas se trata de desvio de conduta de 
algumas pessoas ou partidos políticos. Quando assu-
mirmos que não se trata de um problema dos outros, 
mas sim de uma crônica falta de envolvimento cida-
dão, estaremos dando o primeiro passo rumo a constru-
ção de uma grande nação", adiantou.

Eduardo Teixeira contou que está escola será itine-
rante e usará as Lojas Maçônicas para convidar a popu-
lação e entidades e o judiciário de cada comarca para 
participar dos debates e levá-los nas escolas.

HOMENAGENS
A segunda parte da cerimônia foi dedicada a home-

nagear aquelas entidades que não medem esforços na 
busca continua do bem estar da humanidade e que se 
destacaram pelo excelentes trabalhos prestados à comu-
nidade de Manhuaçu e região.

Foram homenageados o Hospital Cesar Leite, 
Rotary Clube de Manhuaçu, 11º Batalhão Policia Mili-
tar, Polícia Civil, Comunidade Terapêutica Santa Mãe 
da Divina Providência, Asilo São Vicente de Paulo, 
APAE de Manhuaçu, Núcleo do Câncer, Agência de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Caparaó 
(ADESC), Senac Unidade Manhuaçu e a Emater Regi-
onal Manhuacu.

Representando um reconhecimento a toda a Maço-
naria regional, foi entregue também um troféu a José 
Guilherme Simão de Souza como o Maçom maior 
tempo de atividade de Manhuaçu.

Em sua mensagem aos presentes, o Venerável José 
Geraldo Moreira agradeceu a presença de todos na data 

de festiva. "Rogamos ao Grande Arquiteto do Univer-
so, que é Deus, que nos ilumine sempre, e continue 
dando-nos forças e equilíbrio, para continuarmos nesta 
luta, para o bem da família, da sociedade. Por essa loja, 
passaram grandes homens que mudaram a historia de 
Manhuacu por seus feitos".

HISTÓRIA
A Loja Maçônica União de Manhuaçu foi fundada 

em 1º de Fevereiro de 1898 pelos maçons José Teixeira 
Braga, membro da Loja União Cosmopolita, de Ponte 
Nova e pelo Capitão Francisco Ferreira de Andrade, 
membro da Loja Atalaia do Norte, de Diamantina.

Eles chegaram à cidade, expuseram os objetivos da 
Maçonaria e convidaram os primeiros membros: Coro-
nel Frederico Antônio Dolabela; advogado Manoel 
Cardoso De Siqueira Pina; engenheiro Terzíli Leoni; 
Marcos Stellardi; João Guerrini; farmacêutico Leopol-
do Gama; funcionário público Gustavo De Sylos; jor-
nalista Nicolau Brandão; Tenente Ludgero Cecesano 
De Paiva; Capitão José Basílio Nogueira; Tenente-
Coronel José Bento Barbosa; Promotor de Justiça Antô-
nio Wlerson; agricultor Augusto Abílio Pinto Macha-
do; e o comerciante Evaristo Cardoso Pina.

Assim, logo que fundada, a Loja União de Manhua-
çu engajou-se nos movimentos sociais e políticos do 
município. De início fundou o jornal “O Independen-
te”, criou uma biblioteca pública e passou a trabalhar 
em favor das reivindicações sociais de Manhuaçu. 
Logo no início do século, trouxe de Leopoldina um 
maestro e um professor, que fundaram a primeira cor-
poração musical e o primeiro estabelecimento de ensi-
no de 2º grau, o Instituto de Educação, mais Instituto 
Ginasial e Comercial de Manhuaçu.

Atuou diretamente na fundação de outro educandá-
rio: a Escola Normal Oficial, que funcionou no antigo 
prédio da maçonaria, gratuitamente, durante 42 anos.

Sob a liderança do médico e venerável João César 
Leite, a Loja União de Manhuaçu deu início à constru-
ção do Hospital César Leite e criação do Posto de Pue-
ricultura.

Da mesma forma, inúmeros maçons conduziram a 
partir de ações na Loja Maçônica União de Manhuaçu 
os trabalhos para fundação e construção da Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), erguen-
do todo esse espaço em que estamos nesta noite.

Em todos os momentos históricos e políticos mais 
importantes a Loja Maçônica União de 

Manhuaçu se fez presente, apoiando a Justiça ou 
combatendo as maldades.

PARTICIPAÇÃO
Participaram membros das Lojas Maçônicas Agos-

tinho de Souza Lima – Durandé; Arte e Virtude - Laji-
nha; Tríplice Aliança – Manhuaçu; Fraternidade Caia-
nense – Caiana; Fraternidade Regional 33 – Manhua-
çu; Liberdade e Fraternidade III – Conceição de Ipane-
ma; Libertas Quae Será Tamem – Ipanema; Propter 
Humanitatem – Manhumirim; Renascimento e Justiça 
– Manhuaçu; Renuncia e Pureza – Alto Jequitibá; São 
João do Manhuaçu; Verdadeira Caridade – Carangola; 
União Liberdade e Justiça – Manhuaçu; Paz e Liberda-
de - Matipó; Caratinga Livre; União de Simonésia; 
Delta Filhos de Luz e Virtude - Iúna, Templários do 
Caparaó - Ibatiba, Fênix - Iúna, Fraternidade, Prudên-
cia e Luz - Espera Feliz, Confidentes do Vale de Ponte 
Nova e  Fraternidade e Virtude - Tombos.

Por Carlos Henrique Cruz  
Fonte: Portal do Caparaó
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Presidido pelo Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, 
Grão-Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil, e 
tendo como vice-presidente o irmão Raimundo Regner, o 
ilustre Conselho Federal realizou a primeira reunião em 12 
de fevereiro, contando com a presença do Soberano Grão-
Mestre Marcos José da Silva, que conduziu o cerimonial de 
posse de dois novos integrantes, irmãos José Ricardo 
Roquette e Gildásio Figueiredo Holanda, o primeiro do 
Grande Oriente do Estado de Goiás e o segundo do Grande 
Oriente do Distrito Federal.

Estavam presentes os Secretários Gerais da Guarda do 
Selos e de Finanças, Eminentes irmãos Ruy Ferreira Bor-
ges e Walderico de Fontes Leal, o Grande Procurador Esta-
dual do GOB-Rio de Janeiro, André Storne e o Venerável 
Mestre Luiz Carlos Hallay Cecílio da Loja "Hipólito da 
Costa", da qual faz parte o novo conselheiro Gildásio 
Figueiredo Holanda.

 ILUSTRE CONSELHO FEDERAL
REALIZA  A 1ª SESSÃO DE 2016

Ocorreu neste dia 12 de fevereiro, no Templo da Loja 
Centenária XXVI de Maio, um dos maiores eventos Maçôni-
cos já registrados na maçonaria Gospiana. A 5ª Macrorregião 
organizou e sediou o evento de Sessão Conjunta com 43 
Lojas para a Palestra do maior arquivista e conhecedor do 
Rito Escocês Antigo e Aceito do mundo. Arturo DeHoyos 
veio dos Estados Unidos e abrilhantou o evento, sendo ovaci-
onado pelos mais de 400 Maçons que estavam presentes.

Todas as 43 Oficinas presentes da 5ª Macrorregião leva-
ram seus Estandartes e livro de presença, encerrados cada um 
pelo Eminente Irmão BALLOUK. A organização do encon-
tro, ofertou um mimo comemorativo a todos os Veneráveis 
Mestres daquela macrorregião, bem como ao Irmão Arturo, 
bem como o Grão-Mestre e Adjunto e o presidente da PAEL. 
O Irmão Hermes de Moura, da Loja Luz e Trevas, também foi 
homenageado pelo empenho e esforço na organização da 
Sessão.

A Sessão, em noite memorável pelo profundo conheci-
mento do REAA repassado pelo Irmão Arturo, recebeu elogi-
os dos Obreiros presentes de vários Orientes da Jurisdição.

No evento também foi comemorado os 60 anos do aniver-
sário do nosso Eminente Grão-Mestre, Benedito Marques 
Ballouk Filho, que compareceu com toda a sua comitiva, 
estando presentes o Grão-Mestre Estadual Adjunto, Kamel 
Aref Saab, o Soberano Grão-Mestre Geral de Honra do Gran-
de Oriente do Brasil (GOB), Irmão Laelso Rodrigues, o Emi-
nente Presidente da Poderosa Assembleia Estadual Legislati-
va (PAEL-SP), Irmão Raimundo Hermes Barbosa, Secretári-
os Estaduais e Adjuntos, Chefia de Gabinete, Coordenadores 
Estaduais, Coordenadores Regionais, deputados estaduais e 
federais, entre outras Autoridades.

Um ônibus com cerca de 50 Autoridades do GOSP veio 
especialmente de São Paulo para prestigiar a Sessão Conjun-
ta, compondo a Comitiva do Grão-Mestrado.

Após a Sessão foi servido um Ágape onde a egrégora 
fechou com chave de ouro.

O Eminente Irmão BALLOUK, com 33 anos de Maçona-
ria, revelou que não havia visto até então uma Sessão Conjun-
ta com 43 Lojas. “A par da difusão de nossos princípios ini-
ciáticos, principalmente em relação ao REAA, na palestra do 
Irmão Arturo, reinou o clima de fraternidade e alegria entre 
todos os Obreiros. Em 33 anos de Maçonaria, nunca presen-
ciei uma Sessão Conjunta com 43 Lojas reunidas”, disse o 
GME.

Secretaria Estadual de Comunicação e Imprensa

400 IRMÃOS PARTICIPAM DE SESSÃO ENTRE 43 LOJAS 
EM SOROCABA NA PALESTRA DO IR\ ARTURO DEHOYOS

Cerca de 200 maçons de várias cidades do país 
fizeram um protesto nesta quarta (17) no Salão Verde 
da Câmara dos Deputados, em frente ao plenário da 
Câmara, para pedir a renúncia da presidente Dilma 
Rousseff e o combate à corrupção no país. O grupo, 
que usava luvas brancas simbolizando “mãos lim-
pas”, formou um círculo e, por alguns minutos, ficou 
em silêncio.

Em seguida, os manifestantes começaram a passar, 
ouvido a ouvido, uma palavra de ordem. Os maçons 
sussurravam “Fora!”, fazendo referência à petista. 
Maçom e administrador de empresa, José Guilherme 
Negrão Peixoto, que veio de Tatuí, interior de São 
Paulo, explicou que o movimento estava sendo orga-
nizado via redes sociais.

“Somos a maçonaria brasileira contra a corrupção 
e o desgoverno”, disse. Ao final do protesto, que 
durou alguns minutos, o grupo gritou frases em coro: 
“Liberdade e Fraternidade. Viva o Brasil”.

A manifestação foi organizada pelo Movimento 

Avança Brasil.Os maçons 
esperam que o manifesto 
seja lido em plenário e, 
divididos em grupos 
menores, eles programa-
ram conversas com os 
parlamentares, com os 
ministros do Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
Augusto Nardes e André 
Luiz de Carvalho, e com 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, 
Carmem Lucia e Gilmar 
Mendes.

“Ao longo da história, os maçons sempre estive-
ram presentes influenciando e atuando no combate 
aos inimigos da humanidade, como sejam os hipócri-
tas, que a enganam, os pérfidos que a defraudam, os 

ambiciosos que a usurpam e os corruptos e sem prin-
cípios, que abusam da confiança dos povos”, desta-
cou. Nilton Caccaos Jr., líder e porta-voz do movi-
mento, na página do Facebook.

Fonte: Agencia Brasil

MAÇONS PEDEM FIM DE CORRUPÇÃO EM MANIFESTO NA CÂMARA
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