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“A arte do bom governante, consiste em mostrar, com 
uma boa conduta e um bom caráter, o exemplo aos 
cidadãos”.

Confúcio

Por Ir\Francisco Feitosa (*)

O objetivo de nossa Revista, além de levar conhe-
cimmento, é o de chamar o leitor à reflexão, numa 
busca interna de sua verdade, sobre os temas publi-

cados. Para tanto, não fugiremos a nossa tarefa, como veí-
culo de informação, de conscientizá-los das responsabili-
dades que nos cabe, em especial, para com o nosso país. 
Entendemos como oportuna a ocasião para apresentarmos 
esta matéria, que visa o despertar dessa “normose” em que 
vivemos na vida política brasileira, onde a postura mais 
bizarra de alguns políticos, tornou-se a coisa mais normal.

Nosso compromisso é com o Brasil. Não somos a favor 
de nenhum partido político, pois tais instituições, pouco a 
pouco, degeneraram-se e a maioria de seus membros 
esqueceram do compromisso para com o cidadão e a coisa 
pública, corromperam-se e submergiram a Pátria do Ava-
tara em um fedorento lamaçal, em cujo as águas cristalinas 
de um Novo Ciclo, provavelmente, levará algumas déca-
das para lavar as feridas, causadas por esses inimigos do 
nosso amado país.

O sábio e filósofo Platão, há mais de 2.400 anos afirma-
va que “não há nada de errado com aqueles que não gostam 
de política, simplesmente serão governados por aqueles 
gostam”. Abrir mão de nossa cidadania, como a história 
tem mostrado, leva-nos a pagarmos um preço bastante 
alto. Sem medo de errar, posso dizer que a maioria dos 
eleitores, nem sequer, lembra em quem votou no último 
pleito! Se pretendemos ter políticos dignos, precisamos, 
também, sê-los, revendo nossa postura como eleitor!

O homem está constantemente aprendendo, seja por 
Amor ou pela Dor. O sábio é aquele que aprende observan-
do as experiências alheias. Este aprende pelo Amor. Quan-
do se ignora esse tipo de aprendizado, paga-se um preço 
alto, e, consequentemente, aprende-se pela Dor. É o que 
estamos vivenciando nos dias atuais! A crise atual, na ver-
dade, acaba por trazer uma coisa de positivo: ser um mal 
necessário para o nosso crescimento. Embora, sendo, em 
parte, fruto de nossa omissão, tais dificuldades nos levarão 
a buscar soluções, tornando-se uma excelente oportunida-
de para revermos nossa conduta como cidadão, profissio-
nal, filho, marido e, principalmente, como pais e eleitores.

Recorreremos a outro ilustre personagem, um pouco 
antes de Platão, o filósofo e matemático grego, Pitágoras, 
que, certa feita, assim se pronunciou: “Educai as crianças e 
não mais será preciso castigar os homens”. A educação, 
erroneamente, hoje, atribuída à escola, deveria ser de ber-
ço. Cabe à escola a instrução. Educar é tarefa dos pais, 
principalmente, através do exemplo, por ser a única forma 
de conscientizar alguém. Lamentavelmente, tais crianças, 
órfãs de pais vivos e ausentes, estão expostas à sorte de 
serem adotadas pelas sujeiras expostas na internet e na 
televisão, porta para a deformação de caráter, levando-os 
aos descaminhos das drogas e do crime. A “palavra de 
ordem” é REEDUCAÇÃO, em todos os sentidos, e o 
momento requer uma profunda reflexão sobre o tema.

Falando em sábios, permita-me citar mais um Mestre 
da Sabedoria: Confúcio, ou Kung-Fu-Tze (mestre kong), 
uma das figuras históricas chinesas mais conhecidas em 
todo o mundo. Assim como Platão e Pitágoras, era Filóso-
fo, sendo teórico político, que viveu entre 551 a.C. - 479 
a.C., e que desenhou uma doutrina, o confucionismo, que, 
ainda hoje, exerce forte influência em toda a Ásia Oriental. 
Seu sistema de governo, criado a partir de uma visão nos-
tálgica das virtudes humanas, busca o bem-estar geral, 
além de colocar, em pauta, questões específicas, como o 
abrandamento das penas. Em sua visão, os critérios para 
uma vida social harmoniosa estavam ligados ao altruísmo, 
sabedoria, cortesia, integridade, fidelidade e justiça. Se 
categorizarmos os ensinamentos de Confúcio, eles se enca-
ixam em três categorias: respeito aos pais, à arte de gover-
nar bem e à busca pela sabedoria.

Ao contrário de Maquiavel, em “O Príncipe”, Confúcio 
ensinava "a menos agressiva das doutrinas", em que o 
governante deve ser exemplo de virtude para o povo. O 
exemplo deve vir de cima, tanto que, nos breves períodos 
em que pôde exercer um cargo administrativo, os comerci-
antes desonestos não viam outra alternativa a não ser prati-
carem a honestidade. "A virtude, jamais, caminha só: um 
homem virtuoso consegue logo imitadores".

Algumas recomendações de Confúcio: “Não dar 
importância ao principal, ao cultivo da inteligência e do 
caráter, e buscar, somente, o acessório, quer dizer, as 
riquezas, só pode dar lugar à perversão dos sentimentos do 
povo, o qual, também, valorizará, unicamente, as riquezas 
e se entregará, sem freio, ao roubo e ao saque”. 

Ainda, sob a ótica do sábio Confúcio, “se o príncipe se 
utiliza das rendas públicas para aumentar a sua renda pes-

soal, o povo imitará esse exemplo e dará vazão às suas 
mais perversas inclinações; se, pelo contrário, ele utilizar 
as rendas públicas para o bem do povo, este se lhe mostrará 
submisso e se manterá em ordem. 

Se um príncipe ou os magistrados promulgam leis ou 
decretos injustos, o povo não os cumprirá e se oporá à sua 
execução por meios violentos e igualmente injustos. 
Quem adquire riquezas por meio violentos e injustos, do 
mesmo modo perdê-los-ás. 

Só há um meio de aumentar as rendas públicas de um 
reino: que sejam muitos os que produzam, e poucos os que 
gastem; que se trabalhe muito e que se gaste com modera-
ção. Se todo o povo trabalhar assim, os rendimentos serão 
sempre suficientes”. 

Confúcio deixou diversos ensinamentos e conselhos, 
dos quais extraímos esses: “Para o bom governo dos reinos 
é necessária a observância de nove regras universais: o 
domínio e o aperfeiçoamento de si mesmo; o respeito aos 
sábios; o amor aos familiares; a consideração aos minis-
tros por serem os principais funcionários do reino; a perfe-
ita harmonia com todos os funcionários subalternos e com 
os magistrados; as cordiais relações com todos os súditos; 
a aceitação dos conselhos e orientações dos sábios e dos 
artistas de quem, sempre, deve rodear-se o governante; a 
cortesia com os transeuntes e estrangeiros, e o trato honro-
so e benigno com os vassalos”.

Citamos três ilustres filósofos da Antiguidade. A pala-
vra “Filosofia” significa “amor à sabedoria”, sendo oriun-
da do grego “philo”, amigo, amante, e “sophia”, sabedo-
ria. E, com base nos excelsos ensinamentos desses Mes-
tres, entendemos que, mais do que nunca, precisamos nos 
reeducarmos em todos os sentidos! 

A história da política brasileira nos mostra que o 
momento caótico que, hoje, vivemos é fruto de ações ime-
diatistas, sem planejamento, impostas por oportunistas de 
plantão e de nossa própria omissão como eleitor. Tudo 
isso, corrobora com o pensamento supracitado de Platão, 
sobre não gostar de política e estar condenado a ser gover-
nado pelos inimigos da pátria. 

Enfim, não basta, tão somente, trocar governantes e 
achar que tudo estará resolvido. Precisamos aproveitar o 
ensejo para implantarmos uma nova cultura política no 
seio da sociedade, e esse trabalho deve começar a partir de 
nossa casa, assumindo a responsabilidade pela educação 
de nossos filhos, através da prática de bons exemplos, do 
constante exercício da cidadania, pensando no Brasil, com 
comprometimento. 

Exigir que matérias como Moral e Cívica, OSPB e, 
principalmente, Filosofia, constem dos currículos escola-
res; tratar a coisa pública com seriedade e nos negarmos a 
assistir programas de humor, piadas na Internet e em redes 
sociais, que exploram o momento caótico da política bra-
sileira para fazer piadas. Afinal, estaremos rindo de nossa 
própria omissão e descomprometimento em querer mudar 
nosso Brasil para melhor!

Atribuída ao presidente francês Charles de Gaulle, a 
memorável frase “O Brasil não é um país sério”, somente, 
poderá ser apagada de nossa história, quando nos posicio-
narmos com seriedade, respeito e patriotismo, a fim de 
atender, com imparcialidade, os interesses do nosso país!

Neste delicado momento político devemos, além de 
exercitarmos, na acepção da palavra, a cidadania, por 
amor ao Brasil, e independente de nos posicionarmos a 
favor do governo, da oposição, ou de determinado partido 
político, mentalizarmos para que na Pátria do Avatara do 
novo ciclo, predomine o Amor, a Verdade e a Justiça. Que 
as “Forças Desarmadas da Agartha” intercedam para a 
maior Glória, Luz e Esplendor da Obra do Eterno na face 
da Terra! Que se isso cumpra em nome da Lei Justa e Per-
feita!

Ir\ Francisco Feitosa
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Por Ir\Pedro Neves (*)

Salomão, nome derivado do hebraico Shalom 
(paz), e do Árabe Sulaymam (amado). Oficial-
mente o Rei David teve 10 filhos, Amnon, Dani-

el, Absalão (estes três primeiros morreram), Adonias, 
Sefatias, Itreão, Simeia, Sebabe, Natã e Salomão que 
era o décimo. Ele foi figura de destaque na tradição 
judaico-cristã, citado na Bíblia e no Alcorão. Consta 
que esteve presente no Egito, onde teria sido iniciado 
nos Pequenos e Grandes Mistérios em Menfis, desen-
volvendo um imenso conhecimento das doutrinas 
secretas da cabala. A ele se deve um dos símbolos caba-
lísticos mais conhecidos e usados, o Signo de Salomão. 
É considerado como o homem mais sábio e rico da 
humanidade.

Sua mãe, Bate-sebá, foi esposa de um general, o 
hitita Urias, a quem Davi mandou para frente de bata-
lha para que morresse e ele pudesse tomá-la como espo-
sa. 

Salomão (pacífico) por ter um reinado sem guerras 
em Jerusalém de 971 a.C a 931 a.C (40 anos). 

Como era o décimo filho e não era o herdeiro natu-
ral ao trono de Davi, sua mãe tramou para que ele assu-
misse o reinado. Para não ter maiores problemas em 
seu governo e para assegurar o trono, Salomão orde-
nou que seu irmão Adonias fosse morto, pois ele seria o 
herdeiro natural segundo a lei.

Também mandou matar Joabe e Simei, que lhe eram 
desafetos.

Menciona-se que teve mil mulheres, 700 mulheres 
e 300 concubinas, todas de grande beleza e adquiridas 
em troca de grandes somas de ouro. 

Ele foi casado com Anelise, filha do faraó Siamon, 
tendo recebido como dote de casamento a cidade Cana-
néia de Gezar.

Como era um rei que mantinha relações com vários 
povos, construiu Templos para Astarte, deusa do amor, 
Milcon, etc. Permitiu inclusive que a rainha de Sabá 
cultuasse o Deus Baal.

O Templo de maior destaque e que ficou na história, 
foi o Templo de Jerusalém, que veio a ser conhecido 
como o Templo de Salomão. Contou co ajuda de Hiram 
Rei de Tiro e Hiram Abif na coordenação de milhares 

de trabalhadores, era um Templo suntuoso e de grande 
riqueza, ali seria guardada a Arca da Aliança.

Salomão reconstruiu e fortificou várias cidades 
(Megido, Hazor, etc).

Infelizmente, grande parte da história antiga carece 
de confirmação, e vários povos vizinhos ao reino de 
Salomão estranhamente não o mencionam em suas 
histórias.

A sua história e recheada de decisões sábias e envol-
ta em grandes mistérios, lendas e mitos.

Uma de suas mais conhecidas decisões é sobre a 
história de duas mulheres que disputavam um bebê. 
Salomão manda que se divida a criança ao meio e que 
se desse uma parte para cada uma das mulheres, tendo 
através deste artifício descoberto qual era a mãe verda-
deira. 

Sobre o Rei Salomão, seus feitos e decisões sábias 
certamente dariam para ser escrever vários livros. 

Salomão era um ser humano e não um santo ou 
Deus, portanto, estava sujeito a possuir virtudes e defe-
itos, como todos na humanidade. Ele não foi certamen-
te o representante máximo da virtude que várias socie-
dades lhe atribuem. As instituições são perfeitas, mas 
os homens que as constituem são imperfeitos, basta 
verificarmos o que acontece no período eleitoral, nas 
disputas pelo poder. As instituições religiosas e iniciá-
ticas estão perdendo o direito de se intitularem como 
fraternidade, segundo o dicionário Aurélio (união ou 
convivência como irmãos, harmonia, paz, concórdia, 
fraternização), alguns ainda devem acreditar que são 
donos da instituição, que para se praticar maçonaria 
deve-se pertencer somente a uma ou outra obediência, 
são os maçons de carteirinha, não descobriram ainda, 
que o conhecimento acumulado de milênios nos foi 
dado gratuitamente e que não é de propriedade de uma 
única instituição. Ignoram que outros praticam tais 
conhecimentos de uma maneira melhor do que em 
outros lugares. Para os ignorantes da história, pessoas 
que não têm fortuna ou que a ela renunciaram, jamais 
poderiam participar da instituição, nem mesmo para 
ensinar, com o atual pensamento materialista, Buda, 
Jesus Cristo, Ghandi ou Chico Xavier, jamais poderi-
am participar da sublime Ordem, pois, o único bem e 
riqueza que possuíam era espiritual, Salomão certa-
mente seria convidado, alias, justamente por não ser 
perfeito, ele mereceria um lugar na instituição de aper-
feiçoamento, para nós seria uma honra. Se os homens 
não precisassem de aperfeiçoamento moral e espiritu-
al, não existiria razão da existência da sociedade maçô-
nica.

O herdeiro ao trono de Salomão foi seu filho 
Roboão, quem se habilita a ser herdeiro de seu conhe-
cimento e sabedoria?   

 
  (*) PEDRO NEVES .'. MI .'. 33 .'. MRA 

GERAL
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A omissão por parte do Poder Público em não se fazer 
presente em certas áreas de sua estrita competência, 
como na que diz respeito ao estado de abandono em 

que muitas pessoas se encontram vivendo em situação de 
penúria, permanentemente necessitando de ajuda material e 
psicológica, é causa que motiva e leva as pessoas sensíveis 
ao bem a se unirem e se organizarem com o fim de suprimir 
ou pelo menos minimizar tal ausência de responsabilidade 
mediante o emprego da solidariedade, da filantropia e da 
beneficência.  

O maçom, por uma questão de honra e, por que não dizer, 
pela dignidade da ordem a que pertence, pelo compromisso 
solene que assumiu, pela palavra empenhada e até pelo jura-
mento que, de livre vontade, foi por ele prestado quando de 
sua iniciação, tem, por dever e obrigação a prática constante 
tanto da solidariedade quanto da filantropia.

Mas, afinal, o quê vem a ser solidariedade, beneficência, 
filantropia? Numa análise superficial parecem ter o mesmo 
significado, representarem a mesma coisa, mas, não. Concei-
tualmente, se identificam 
apenas em um ponto: qual-
quer das três é meio pelo 
qual se presta ajuda a 
alguém.

Lexicógrafos renoma-
dos definem “solidarieda-
de” como sendo o compro-
misso pelo qual as pessoas 
se obrigam umas pelas 
outras por sentimento de 
cooperação motivado por 
diversas razões de uma das 
partes em relação à outra. 

Já a “filantropia” é amor 
à humanidade – sentimento 
que leva a ajudar as pessoas, 
independentemente de 
quaisquer motivações polí-
ticas ou religiosas. Filantro-
pia é ação continuada de 
doar dinheiro ou outros 
bens a favor de instituições 
ou pessoas que desenvol-
vam atividades de grande 
mérito social.  É encarada 
por muitos como uma 
forma de ajudar e,  ao 
mesmo tempo, guiar o 
d e s e n v o l v i m e n t o  e  a 
mudança social sem que se 
recorra à intervenção esta-
tal, muitas vezes, contribu-
indo por essa via em substituição da ineficiente política 
pública nas áreas social, cultural ou de desenvolvimento 
científico. Não consiste, pois, na prática de simples ajuda a 
esta ou àquela pessoa necessitada como ocorre na solidarie-
dade. A filantropia vai além.  Em alguns países é ela a princi-
pal provedora de recursos à investigação científica e ao 
financiamento das universidades e instituições acadêmicas. 
O que leva as pessoas a praticarem a filantropia é a vontade 
de ajudar, é o amor ao próximo não importando quem seja 
ele, que idade tem, do que necessita, onde se encontra, o que 
faz, como vive etc. Seu lema é “ajudar sem olhar a quem.”   

Por outro lado, envolvendo solidariedade e filantropia em 
seu conceito, temos a “beneficência” que, por si só, se define 
como sendo “qualidade de beneficente – ato de beneficiar – 
prática de obras de caridade – filantropia – inclinação à práti-
ca do bem – ação de fazer bem a alguém seja pela identifica-
ção de companheirismo, amizade ou não”.

Como se depreende, no exercício da beneficência (ou 
solidariedade) a ajuda é de caráter mútuo, sempre que houver 
necessidade e falta de recursos para superá-la. Ela se desen-
volve de individuo para indivíduo por um espaço de tempo 
limitado até que a dificuldade, também de natureza transitó-
ria, seja superada e a motivação que leva alguém a exercê-la é 
o sentimento de cooperação a membros de grupos que se 
formam por sentimento afetivo, por companheirismo ou por 
amizade. Seu lema é “ajudar hoje para, se precisar, ser ajuda-
do amanhã.”

Era costume das Guildas (sociedades de pedreiros livres), 

que existiram ao tempo da chamada maçonaria operativa, a 
promoção de arrecadação de contribuições dos que podiam 
ofertá-las para socorrer os seus congregados em momentos 
de profunda dificuldade. Figuravam entre esses congregados 
os pedreiros, os artífices, os forjadores de metal, serviçais, 
enfim, todos os seus associados. Em caso de absoluta neces-
sidade a mencionada proteção se estendia às viúvas e aos 
filhos dos associados falecidos.  Foi do costume dessa práti-
ca solidária entre os construtores medievais organizados em 
associações, que a maçonaria adotou como parte obrigatória 
de sua ritualística o tronco de solidariedade ou de beneficên-
cia. 

TRONCO
Segundo Castelani, a palavra “tronco” tem sua origem no 

idioma francês “tronc” com dois significados: tronco de 
árvore e caixa de esmolas. O nome primitivo em maçonaria 
era “Tronco da Viúva”, ou seja, caixa de madeira (Baú) para 
guardar as esmolas ofertadas à viúva (vocábulo usado pelos 
maçons referindo-se à maçonaria como sua mãe viúva). 
Entre os registros da história da maçonaria até então pesqui-
sados não foi encontrada nenhuma anotação que possibilitas-
se esclarecer a partir de quando o “Tronco da Viúva” passou a 
ser denominado de Tronco de Solidariedade ou de Benefi-
cência. 

Hoje em dia, o Tronco de Solidariedade ou de Beneficên-
cia não representa apenas a coleta de esmolas. Ele tem signi-
ficado muito mais elevado para os maçons. Ele circula em 

Loja pelas mãos do irmão Hospitaleiro, que é quem tem aos 
seus cuidados os irmãos doentes e necessitados. Em seu cami-
nho ele repete o mesmo giro do Saco de Propostas e Informa-
ções, passando por cada irmão presente como se estivesse a 
dizer-lhe para não desperdiçar a oportunidade de ser solidá-
rio, posto que, ao doarmos algo a um irmão que de nós esteja 
necessitando é estarmos caminhando em direção à divinda-
de, usando o gesto de ajudar como meio de alimentar a alma e 
propiciando condições para remoção de dificuldades, para 
soluções de problemas, para restabelecimento do bem-estar e 
para realização da vontade de alguém que sofre em razão do 
infortúnio e da falta de recursos. Para tanto, as Lojas devem 
formar um fundo mediante a aplicação das arrecadações do 
Tronco de Solidariedade ou de Beneficência em poupança 
bancária conjunta aberta em nome do irmão Hospitaleiro e 
do Venerável ou do Tesoureiro para os recursos serem utiliza-
dos em eventuais e inesperadas urgências. 

O HOSPITALEIRO
O irmão que se acha investido neste cargo é a quem com-

pete as atribuições de fazer circular o Tronco da Solidarieda-
de ou de Beneficência e arrecadar óbolos durante as sessões. 
A Jóia que esse irmão conduz é o símbolo de uma bolsa cujo 
significado é o do lugar onde os irmãos devem depositar suas 
contribuições. Por ser de sua responsabilidade manter-se 
sempre informado sobre as condições de saúde dos demais 
irmãos, é o hospitaleiro o membro da Loja que, preferencial-
mente, deve ocupar o cargo de presidente da Comissão de 
Beneficência. 

DESTINO DO TRONCO
As administrações das Lojas devem ter em mente que o 

Tronco de Solidariedade ou de Beneficência se destina a uma 
única finalidade, ou seja, a prática da solidariedade entre os 
próprios membros da ordem, suas viúvas e órfãos, diante de 
clara e manifesta necessidade. Isto deve ser cumprido em 
primeiro lugar, não devendo tal recurso ser destinado a insti-
tuições de caridade como orfanatos, abrigos, asilos, hospita-
is, creches etc.. A ajuda prestada a instituições assistenciais 
como as aqui mencionadas é prática de filantropia cuja moti-
vação é o amor à humanidade. Por meio do receptor dos 
recursos (a entidade filantrópica) a pessoa assistida, muitas 
vezes, nem é vista ou identificada por quem faz a doação, o 
que nada tem a ver com a solidariedade que é ajuda mútua 
motivada por sentimento de companheirismo, amizade ou 
parentesco. 

Propostas de irmãos para que a Loja destine a arrecadação 
do Tronco de determinada sessão a instituição ou pessoa não 
pertencente à família maçônica, devem ser analisadas com 
muito critério e, se forem atendidas, não devemos nunca 
desfazer de toda a reserva já conseguida, visto que, em pri-
meiro lugar, conforme já foi dito, o Tronco de Solidariedade 
ou de Beneficência se destina ao socorro de irmãos necessita-
dos e de viúvas e filhos carentes, de irmãos que pertenciam 
ao Quadro de Obreiros da Loja. Em segundo plano, estão os 
necessitados não pertencentes à maçonaria, que também não 
podem deixar de receber ajuda maçônica quando baterem em 

nossas portas. A estas pessoas 
temos igualmente o compromisso 
legal e maçônico de prestar a nossa 
ajuda ainda que, para tanto, tenha-
mos que nos valer excepcional-
mente de parte do dinheiro arreca-
dado através do próprio Tronco.

Ainda há uma questão que 
merece enfoque. Em razão dos 
valores arrecadados pelo Tronco 
de Solidariedade ou de Beneficên-
cia não pertencerem ao patrimônio 
da Loja, constitui erro grave o seu 
uso indevido como, por exemplo, 
na reforma do Templo, de asilos, 
de creches, aquisição de mobiliári-
os, materiais ou pagamento de 
despesas que nada têm a ver com o 
exercício da solidariedade.

Quanto à filantropia, que tam-
bém é uma das finalidades da maço-
naria, os recursos destinados à sua 
prática devem advir de fontes 
como:

a) arrecadação extra e voluntá-
ria entre os Irmãos do Quadro da 
Loja;

b) promoções e eventos patro-
cinados pela Loja (sorteios, bin-
gos, rifas, bailes, almoços etc.);

c) outras fontes não especifica-
das.

Desde os primórdios tempos de 
existência da maçonaria não se encontra registros que 
demonstrem a utilização do Tronco para fins filantrópicos. 
Pelo contrário, tudo o que se lê a respeito, a conclusão a que 
se chega é de que os recursos arrecadados através do Tronco 
sempre se destinaram à ajuda mútua entre os maçons e seus 
dependentes. Mas, hoje em dia, isto não se verifica porque a 
distorcida interpretação que se faz de solidariedade e filan-
tropia tem feito a maioria das Lojas incorrer no mesmo erro 
ao praticar filantropia com recursos destinados a socorrer 
irmãos carentes, que estejam vivendo momentos ruins, de 
difícil solução, o que, sem dúvida, vem contribuindo para 
que a maçonaria perca parte ainda maior de sua própria iden-
tidade. 

Louvável é a atitude dos obreiros que têm vontade de 
ajudar e este mérito é indiscutível, desde que, na prática, não 
se esqueçam de si próprios, não desprezem a ajuda mútua 
ainda considerada como o cumprimento de um dever incon-
dicional, o que se justifica pelo fato de a “solidariedade” ser 
até hoje mantida nos postulados universais da Ordem Maçô-
nica como uma de suas principais finalidades.

                                     Anestor Porfírio da Silva
                            M\I\e Membro da

 ARLS Adelino Ferreira Machado
                            Or. De Hidrolândia-GO

                            Membro do Ilustre Cons. Est. do 
GOEG

DISTINÇÕES ENTRE SOLIDARIEDADE E FILANTROPIA 
Ir\ Anestor Porfírio da Silva

Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO

GERAL
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Por Ir.´. Cícero José da Silveira(*)

Sempre tive um desejo de escrever uma matéria sobre o 
relacionamento entre a Igreja Católica e a Maçonaria, 
mas o tempo vai passando, as obrigações vão se avolu-

mando e o esquecimento fez perecer a nossa intenção.
Mas ao ler os jornais locais desta sexta-feira 

(14/11/2008), na parte “Opinião”, me deparei com a matéria 
escrita pelo nosso bispo diocesano Dom Redovino Rizzar-
do, intitulada “Sou Católico e Maçom: qual é o problema?".

Pois bem, é uma matéria oportuna, escrita por uma auto-
ridade eclesiástica na qual tenho a maior admiração e respei-
to, e procurarei sempre admira-lo como sempre o fiz, mas 
como católico e maçom, não posso deixar de complementar 
tão importante matéria e dizer o porquê continuo católico e 
maçom.

Antes de adentrar na maçonaria, como já disse, sempre 
fui católico e era na ocasião coordenador de grupos de 
jovens em Montes Claros-MG, ocasião em que recebi o 
convite para fazer parte da mesma.

Ao ser convidado, estranhei, pois, eu que sou católico, 
juntamente com toda a minha família, receber um convite 
desses poderia atrapalhar o meu relacionamento com a Igre-
ja Católica, embora já sabedor que os principais postulados 
para me tornar maçom seria o de admitir a existência de um 
criador do Universo, que para mim é Deus e ser proibido de 
discutir ou criar controvérsias dentro dos templos maçôni-
cos sobre assuntos relacionados à matéria político-
partidária, religiosa, racial.

Procurei as autoridades eclesiásticas daquela cidade e 
comuniquei-lhes sobre o convite que havia recebido e qual 
seria a posição da Igreja Católica sobre o meu ingresso na 
referida instituição.

Antes de obter uma resposta sobre o meu ingresso ou 
não, me orientaram a fazer um estudo mais profundo, inici-
ando pelo Código Canônico, o qual com muito sacrifício o 
consegui, pois não é em qualquer livraria que o encontra-
mos.

Ao lê-lo, me deparei com o seu prefácio no qual estava 
escrito o seguinte: “Durante o tempo dos trabalhos, 105 
Padres Cardeais, 77 Arcebispos e 12 Bispos, 73 presbíteros 
seculares, 47 presbíteros religiosos, 3 religiosas e 12 leigos, 
oriundos dos 5 continentes e de 31 nações prestaram sua 
colaboração junto à Comissão, como membros, consultores 
e colaboradores. ... A Pontifícia Comissão para isso consti-
tuída, depois de quase vinte anos de árduo trabalho, conclu-
iu felizmente a tarefa que lhe foi confiada. ... Agora, a lei já 
não pode ser ignorada; os Pastores dispõem de normas 
seguras com que dirigir retamente o exercício do sagrado 
ministério; a todos se oferecem aqui meios suficientes para 
conhecerem os próprios direitos e deveres, excluindo-se, no 
agir, a via do arbítrio; os abusos que talvez, por falta de leis, 
se tenham infiltrado na disciplina eclesiástica, poderão ser 
mais facilmente extirpados e prevenidos;...”

O papa João Paulo II, no preâmbulo do Código Canôni-
co, dirigiu a seguinte mensagem: “AOS VENERÁVEIS 
IRMAOS CADEAIS ,  ARCEBISPOS,  BISPOS, 
PRESBÍTEROS, DIÁCONOS E DEMAIS MEMBROS 
DO POVO DE DEUS, JOÃO PAULO BISPO SERVO DOS 
SERVOS DE DEUS PARA PERPÉTUA MEMORIA – No 
decorrer dos tempos, a Igreja Católica costumou reformar e 
renovar as leis da disciplina canônica, a fim de, na fidelidade 
constante a seu divino fundador, adaptá-las à missão salvifi-
ca que lhe é confiada. Movido por esse mesmo propósito e 
realizando finalmente a expectativa de todo o mundo católi-
co, determinamos, deste dia 25 de janeiro de 1983, a publi-
cação do Código de Direito Canônico já revisto. ... Ao pro-
mulgar hoje o Código, estamos plenamente conscientes de 
que este ano emana de nossa autoridade Pontifícia, revestin-
do-se, portanto, de caráter primacial. ... Queira Deus que a 
alegria e a paz, com justiça e obediência, façam valer este 
Código, e o que for determinado pela Cabeça seja obedecido 
pelo Corpo. Confinado, pois, no auxílio da graça divina, 
sustentados pela autoridade dos Bem-aventurados Apósto-
los Pedro e Paulo, com plena consciência e acolhendo votos 
dos bispos de todo o mundo, que com afeto colegial nos 

prestaram, colaboração, com a suprema autoridade de que 
estamos revestidos, por esta constituição a vigorar para o 
futuro, promulgamos o presente Código, copilado e revisto 
como se encontra. Determinamos que de ora em diante tenha 
força de lei para toda a Igreja Latina, e o entregamos, para ser 
observado, à guarda e vigilância de todos a quem compete. 
Dado em Roma, a 25 de janeiro de 1983, na residência do 
Vaticano, no quinto ano do nosso Pontificado. PAPA JOÃO 
PAULO II”.

Pois bem, ao examinarmos o Cânone 1374, verificamos 
que o mesmo expressa o seguinte:

“Quem se inscreve em alguma associação que maquina 
contra a Igreja seja punido com justa pena; e quem promove 
ou dirige uma dessas associações seja punido com o interdi-
to”.

Na sua nota explicativa encontramos o seguinte:
“1374. O Cãnon 2335 do Código de 1917 citava expres-

samente, como sociedade que maquinaria ou conspiraria 
contra a Igreja, a Maçonaria. A Sagrada Congregação para a 
Doutrina da Fé, em carta enviada a algumas Conferencias 
Episcopais, com data de 14 de julho de 1974, admitiu como 
legítima a interpretação daqueles que afirmavam que o cita-
do cânon 2335 se aplicava unicamente aos católicos que se 
inscrevessem em associações que, de fato, maquinam contra 
a Igreja. Perante as conclusões abusivas que daí se tiraram, a 
mesma Sagrada Congregação publicou a 17 de fevereiro de 
1981 (AAS 73, pp 240-241) uma Declaração admitindo que 
a disciplina nessa matéria não tinha mudado e que apenas se 
admitia uma interpretação benigna do citado cânon.

O novo Código não cita nominalmente a maçonaria, 
possivelmente por causa da impossibilidade de dar uma 
norma geral para a multiplicidade e variedades de “obediên-
cias” ou corpos maçônicos. Daí, porém, não se pode deduzir 
que a inscrição numa loja maçônica seja algo indiferente 
para o católico.

... Por tudo o que foi exposto, de acordo com este Cânon, 
corresponde ao Ordinário do lugar apreciar se, de fato, no 
seu território, a maçonaria ou outras sociedades maquinam 
contra a Igreja. Em todo o caso, é de seu dever advertir con-
tra os perigos apontados, mesmo que não se trate do caso 
mais grave, de “maquinação”. “Isso não tira a possibilidade 

e mesmo a conveniência de um diálogo sincero entre Igreja e 
a Maçonaria, como também se tem instaurado em um diálo-
go, por exemplo, entre a Igreja e o Islamismo, ou inclusive, a 
Igreja e ateísmo”.

Ao fazer um estudo mais profundo sobre a palavra 
RELIGIÃO encontrei uma definição que segundo LITTRÉ 
este afirma que “a religião é um conjunto de doutrinas e prá-
ticas que constitui a relação do homem com a potência Divi-
na”, enquanto que para LARROUSSE “a religião é um culto 
prestado à divindade e as obrigações do homem para com 
Deus.”

Então, aprendi que a maçonaria não é uma religião, mas 
sim uma sociedade que tem por objetivo unir os homens 
entre si. Tem caráter religioso, porque conhece a existência 
de um único princípio Criador, Regulador, Absoluto, Supre-
mo e Infinito, ao Qual se dá o nome de Grande Arquiteto do 
Universo, que é Deus.

A Maçonaria não combate, antagoniza ou contradiz com 
a religião, mas a considera essencial para a evolução e o 
desenvolvimento do homem. Por abrigar em seu seio 
homens de qualquer religião e que acreditem em um só Cria-
dor, que é Deus, não se exige que haja renúncia de sua reli-
gião, mas pelo contrário, que a espiritualidade cresça e 
aumente a sua crença e religião original.

Portanto, o maçom é obrigado por seu título, a observar a 
lei moral, e, se compreender bem a Arte, nunca será um ateu 
ou um libertino religioso.

Assim, se na ocasião em que fui iniciado na Maçonaria 
não existia nenhum obstáculo que fosse me distanciar da 
Igreja Católica e hoje já em grau elevado, com conhecimen-
tos mais profundos e com uma aproximação maior entre 
ambas, estou cada dia mais convicto que não foi em vão a 
minha opção, pois continuo sendo maçom e católico buscan-
do a cada dia que se passa o polimento da pedra bruta que sou 
e a aproximação maior de Deus, em busca da salvação da 
minha alma.

(*) Ir.´. Cícero José da Silveira
Advogado, católico e maçom.

Fonte: .alferes20.net
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Por Ir\ Rui Bandeira

Um homem livre e de bons costumes, a certa altura, 
manifesta interesse em se integrar na maçonaria. Espe-
ra um bocado (ás vezes, um booom bocado...), alguns 

desconhecidos têm com ele conversas que lhe parecem cer-
rados interrogatórios, um belo dia é informado que foi aceite 
para ser iniciado, um não menos belo dia é mesmo iniciado. 
Vive uma cerimônia que, provavelmente, não vai esquecer 
até ao fim da sua vida e dizem-lhe que, a partir daí, é um 
Aprendiz. Passa um bom bocado (às vezes um booom boca-
do...) nessa condição e, outro belo dia, é elevado a Compa-
nheiro, noutra cerimônia que, esta, o decepciona um pouco. 
Passa outro bom (ou booom...) bocado e, em mais outro belo 
dia, é exaltado Mestre Maçom, numa nova cerimônia que, 
esta, vai rivalizar, na sua memória com aquela em que foi 
iniciado. A partir daí, é um elemento com pleno direito a 
intervir em tudo o que diz respeito à sua Loja e à Obediência 
em que se integra. 

O homem livre e de bons costumes (desejavelmente 
melhores...), agora Mestre Maçom, às vezes - frequentemen-
te - é atraído para efetuar o percurso de um (ou mais) sistema 
de Altos Graus. Algum tempo (e algumas despesas...) depois, 
interioriza que estes Altos Graus afinal mais não são do que 
desenvolvimentos, aprofundamentos, do que aprendera na 

Maçonaria azul, a dos três graus, Aprendiz, Companheiro e 
Mestre.

Entretanto, na sua Loja, o homem livre e de bons (deseja-
velmente melhores...) costumes vai evoluindo de jovem 
Mestre a Mestre experiente. Vai assegurando o exercício de 
vários ofícios em Loja, normalmente primeiro em substitui-
ção dos titulares, depois como elemento oficialmente inte-
grando o Quadro de Oficiais da Loja. A certa altura, assegura 
o ofício de 2.º Vigilante, tem a responsabilidade de coordenar 
os Aprendizes, relembra o tempo em que ele próprio foi 
Aprendiz e trata de fazer o que se recorda que então apreciou 
que o "seu" 2.º Vigilante fez, mais aquilo que gostaria que ele 
tivesse feito. Depois, assegura o ofício de 1.º Vigilante, passa 
a coordenar os Companheiros e relembra o trabalho do "seu" 
1.º Vigilante e acrescenta-lhe o que, quando Companheiro, 
sentiu que então faltara.

Um belo dia, sente a responsabilidade de ser-lhe confiada 
a gestão da sua Loja, de lhe ser entregue o malhete de Venerá-
vel Mestre. Tem natural alegria por ter recebido a confiança 
dos seus Irmãos e sente a responsabilidade de corresponder a 
essa confiança. Não sabe ainda que essa é apenas a primeira 
de duas alegrias: a segunda saboreá-la-á juntamente com o 
sentimento de dever cumprido e o alívio de terminar a res-
ponsabilidade de conduzir a Loja, na ocasião em que passar o 
malhete ao seu sucessor.

Depois... depois aconselha o seu sucessor, exerce o ofício 
mais humilde - mas não menos importante... - da Loja, e... 
passa ao estatuto de Mestre Instalado, ex-Venerável, senador 
da Loja, enfim, com mais ou menos colaboração com a Loja, 
com mais ou menos intervenção em ofícios em substituição, 
com mais ou menos exercício de ofícios em primeira linha 
destinados aos Mestres mais experientes, essencialmente 
passa à "reserva ativa" e a observar o percurso que fazem os 
que, depois dele, fazem o caminho que ele já fez.

É certo que há os tais Altos graus, é certo que pode haver a 
oportunidade de assegurar ofícios em Grande Loja, mas 
certo, certinho, é que passará os dez, vinte, trinta ou mais 
anos seguintes a fazer mais do mesmo.

Provavelmente, talvez quase certamente, em mais um 
belo dia sentirá assomar-lhe ao pensamento a pergunta: mas 
afinal a Maçonaria é só isto?

E é então, precisamente então, que, chegado o momento 
da verdade, o homem livre e de bons (desejavelmente melho-
res...) costumes, se fez bem o seu trabalho desde o já longín-
quo dia em que foi iniciado, imediatamente tem a sua respos-
ta: Sim, é só isto, não deve ser mais do que isto e é preciso que 
seja exatamente isto!

Se der esta resposta a esta pergunta, pode sentir-se feliz, 
porque já aprendeu (ou melhor, pois convém não ser conven-
cido nem petulante: já começou a aprender...) a primeira e 
essencial lição que a Maçonaria lhe ensina: a Maçonaria 
serve, tem como objetivo, destina-se ao aperfeiçoamento dos 
seus elementos. Dia a dia, hora a hora, momento a momento, 
sempre, desde o meio-dia até à meia-noite, isto é, desde o dia 
da sua iniciação até ao momento da sua passagem ao Oriente 
Eterno.

O aperfeiçoamento individual é uma atividade, um esfor-
ço, uma tarefa, que se assemelha a andar de bicicleta: se se 
parar por muito tempo, cai-se... O aperfeiçoamento individu-
al, tal como a forma física, é um compromisso  permanente. 
Sabem os atletas e desportistas, da alta, média ou baixa com-
petição, que para se atingir e melhorar a forma física, tem de 
se ter muito trabalho. E que, quando se vai de férias, ou se 
fica doente ou lesionado, ou simplesmente se para porque 
assim apetece, ao fim de pouco tempo deixa-se de se ficar em 
forma. E, para a atingir de novo, é preciso recomeçar e resso-
frer o que se sofreu para atingir a forma da primeira vez.

O treino está para a forma física como o trabalho de aper-
feiçoamento está para o aprumo moral e espiritual. Se se 
para, regride-se. Quem quer efetivamente ser melhor, tem de 
continuamente esforçar-se por ser melhor - sem descanso, 
sem interrupções, sem desfalecimentos - até ao momento em 
que o nosso tempo neste plano de existência termina. 

Portanto, meus Irmãos maçons, caros candidatos a inte-
grarem a Maçonaria, simples curiosos, indiferentes que só 
por acaso vieram dar a este texto e (miraculosamente?) ainda 
o estão lendo, e até mesmo você, que não gosta mesmo nada 
dos maçons: Sim, afinal a Maçonaria é só isto, faz todo o 
sentido que seja só isto, não deve ser mais do que isto ou 
diferente disto, um percurso de aprendizagem, de repetição, 
muita repetição, de esforço, muito esforço, de persistência, 
muita persistência, apenas com um simples e aparentemente 
(mas só aparentemente...) fácil objetivo, ser melhor hoje do 
que se foi ontem, ser amanhã um pouco melhor do que se foi 
hoje, e assim prosseguir até à hora em que ao maçom é per-
mitido pousar as suas ferramentas e passar ao Oriente Eter-
no.

Quanto mais depressa se interiorizar isto, mais fácil e 
mais profícuo é o trabalho!

GERAL

Ir\ Rui Bandeira
R\L\Mestre Affonso Domingues

Portugal 
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H
á o Ocultismo na Ordem DeMolay, em seus para-
mentos, suas falas, sua história, seus movimen-
tos, na Sala Capitular, seu Brasão, em tudo que 

consiste o Ritual.
Fazem mais de 700 anos que Jacques DeMolay foi quei-

mado em Paris, assim como hoje a Ignorância, o Fanatismo 
e a Tirania, continuam atuando em nossos meios. Cada 
DeMolay e Maçom que se interesse pelo oculto deve dedi-
car seu tempo ao despertar espiritual, assim quando alcan-
çarmos o ocaso de nossas vidas, olharemos para trás e con-
templaremos um trabalho bem feito. Através do esoteris-
mo vamos incentivar esse despertar. Temos todas as chaves 
necessárias dentro da Ordem DeMolay.

ESOTERISMO DEMOLAY
Há um axioma hermético cujo o entendimento é a base 

para qualquer conhecimento esotérico. Escrito nas Tábuas 
de Esmeralda cuja autoria é atribuía a Hermes Trismegis-
tus, esse ensinamento ecoa por todas as Religiões e Organi-
zações Iniciáticas Tradicionais do Mundo, e diz o seguinte: 
“O que está embaixo é como o que está em cima e o que 
está em cima é como o que está embaixo.”

Não podemos fundamentar nenhum conhecimento 
esotérico dentro da Ordem DeMolay sem antes entender 
esse axioma.

Os Rituais baseiam seus ensinamentos na jornada do 
Sol no Céu e comparam com a jornada do homem na Terra. 
Essa analogia entre Sol e Homem é fundamentada através 
desse axioma hermético, sendo o Sol o que está em cima, o 
homem o que está em baixo. Esse ensinamento reflete a 
mais antiga sabedoria que se repete em todas as religiões e 
filosofias do planeta: o estudo do Homem como meio de 
conhecer os segredos do Universo. É o primeiro passo a se 
dar no Esoterismo dentro da Ordem DeMolay.

Para o Hermetismo, Deus é todo o Universo em mani-
festação, e cada átomo, cada célula, cada ser humano é  
uma pequena manifestação desse Universo (ou Microcos-
mo, “o que está em baixo”) criados sob as mesmas Leis. 
Dessa maneira Deus, que é o Todo Universal (ou Macro-
cosmo, “o que está no alto”) e o Homem são semelhantes 
em suas maneiras de existirem. Encontramos o mesmo 
axioma em Gênesis 1:26: “E disse Deus: Façamos o 
homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança”. 
Nossos Rituais deixam bem claro esse ensinamento quan-
do compara nossas vidas e a trajetória do Sol.

Dessa maneira o homem é o próprio Templo que con-
têm os segredos de Deus e do Universo, e desse princípio é 
que a arquitetura da Sala Capitular representa a trajetória 
do Sol no céu, e representa o corpo humano ao mesmo tem-

po. Muito bem coloca Franz Bardon: “O homem é a ima-
gem verdadeira de Deus, portanto ele foi criado segundo o 
retrato do Universo. Tudo o que se encontra no Universo 
numa escala maior, reflete-se no homem numa escala 
menor. É por isso que o homem é definido como um micro-
cosmo, em contraposição ao Universo como macrocos-
mo.”

O principal objeto de estudo dentro do esoterismo 

DeMolay é o próprio homem. Por esse caminho chegamos 
ao estudo da Astrologia, da Cabala, dos Princípios Hermé-
ticos, Psicologia, da Jornada do Herói, entre outros, sem-
pre dentro do Ritual.

O Ritual dos Trabalhos Secretos foi desenvolvido atra-
vés de um padrão lógico e místico ao mesmo tempo. Lógi-
co porque existe um fundamento em todo o Ritual, não 
sendo este arbitrário. Místico pois seu efeito é espiritual. 
Por exemplo, os estágios da vida são lembrados a nós em 
toda reunião, tudo que nasce um dia morre. Aqueles que se 
apegam a matéria sofrerão, pois com o tempo verão que 
tudo é passageiro, já aqueles que se dedicam ao espirito 
terão uma passagem mais tranquila ao chegar no ocaso de 
suas vidas. É a lógica e o misticismo em atuação nas Ceri-
mônias.

Os DeMolays tem material de sobra para se aprofunda-
rem nessa incrível jornada mística que só tem a acrescentar 
em seus trabalhos Capitulares e em suas vidas diárias. 
Esses caminhos são de vital avanço para aqueles que que-
rem descobrir os mistérios da existência que podemos 
encontrar dentro da Ordem. Preconceitos de Esoterismo 
dentro da Ordem DeMolay são assuntos ilógicos.

Esoterismo, Ocultismo e Hermetismo são sim parte da 
Ordem DeMolay. Não vamos perder tempo comprovando 
ou discutindo isso com alguém que queira impedir nosso 
caminho, dedicaremos nosso tempo a apresentar material 
para estudo dentro dessa Sublime Ordem que foi materiali-
zada por grandes homens e por uma egrégora já existente a 
tempo indeterminado.

Não ousaremos nem queremos ser pretensiosos, os 
estudos que serão apresentados não serão nada mais que 
um ponto de apoio aos irmãos que querem conhecer e tri-
lhar esse caminho. Nosso objetivo é abrir uma janela que 
não poderá ser fechada, pois “Os lábios da Sabedoria estão 
fechados, exceto aos ouvidos do Entendimento” e “Quan-
do os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, 
então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria”.

Acreditamos em Frank Sherman Land que disse: “É o 
princípio que importa”, e acreditamos na importância do 
Esoterismo. Quanto mais cedo essa janela for aberta, mais 
completo será o combate contra aquilo que avilta e depõe 
contra a juventude.

Hamal
Artigo publicado no Blog “Esoterismo DeMolay”

ESOTERISMO DA ORDEM DEMOLAY
DEMOLAY
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Por Nêodo Ambrósio de Castro

Muito se tem falado sobre a participação da Maçonaria 
no movimento pela independência do Brasil, a 
Inconfidência Mineira. Pesquisadores e historiado-

res têm-se baseado em documentos oficiais, assim como algu-
mas obras de autores conceituados, brasileiros e portugueses. 
Alguns historiadores, principalmente aqueles que se especia-
lizaram na história do Brasil, insistem em ignorar a influência 
da Maçonaria no Movimento Mineiro.

Na verdade a Maçonaria contribuiu significativamente 
não só com o movimento de Minas, mas em todos os capítulos 
que culminaram com a nossa independência. Como tenho 
citado, na época do movimento, a maçonaria era uma socieda-
de secreta e clandestina, não admitida em território brasileiro, 
assim como na Metrópole. As Lojas Maçônicas eram proibi-
das de funcionar e seus membros perseguidos e presos pelo 
crime de pertencer a tal ordem. Já naquela época existia o jeito 
brasileiro de resolver as coisas, ou seja jeito de dar legalidade 
à coisas proibidas. 

Partindo de Tomaz Antônio Gonzaga e José Álvares Maci-
el, as iniciativas para arregimentação de adeptos à causa, 
contou com a fundação de Lojas em Minas, Rio de Janeiro e 
São Paulo, onde se faziam reuniões e traçavam-se planos para 
a rebelião. Naturalmente essas lojas, apesar de reunir somente 
maçons não tinham título de Lojas Maçônicas. Eram socieda-
des Literárias. Academias, Aerópagos e Arcádias Literárias, 
como afirmado no livro do historiador Antonio Augusto de 
Aguiar - A Vida do Marques de Barbacena - página 7: "organi-
zou Álvares Maciel sociedades em Minas Rio de Janeiro e 
São Paulo, com intuito de por meio delas fazer a propaganda 
das idéias e preparar elementos, que na hora oportuna, fizes-
sem a revolução". E confirmado pelo também historiador 
Gustavo Barroso em uma das suas obras: "Em Vila Rica, sede 
do governo da capitania, havia uma roda de homens cultos, 
participantes de uma arcádia literária, a qual facilmente se 
tornaria o centro diretor de qualquer momento de idéias a se 
objetivar em ação. Tornou-se com efeito, e envolto em tanto 
mistério, que mal sabiam os conjurados do que nele se tratava, 
nem ao certo as pessoas que se compunha".

Já nos preparatórios para a independência, vários fatos, de 
importância significativa, foram planejados e levados a efeito 
pela Maçonaria, como o FICO a criação dos Conselho dos 
Procuradores , o Juramento da Constituição. Movimentos 
estes que tiveram à frente Joaquim Gonçalves Ledo e seu 
grupo. Não obstante, vários historiadores têm afirmado a 

incontestável presença da Maçonaria na nossa Independên-
cia.

A INCONFIDÊNCIA MINEIRA
Desde os primórdios de nossa história, constatamos a 

insatisfação do nosso povo com o jugo português. A explora-
ção do homem levada pela cobiça insaciável de Portugal que 
tinha o nosso território como uma mina, de onde se extraia 
todas as riquezas que eram transportadas para a Metrópole. 
Muito se falava em independência naquela época. Falava. 
Nada se escrevia.

Não se pode negar que a nossa independência teve a sua 
origem no movimento iniciado no arraial do Tijuco - hoje 
Diamantina - que rapidamente se ramificou em todo território 
brasileiro. Posteriormente alcançou seu ponto alto de realiza-
ção em Vila Rica - hoje Ouro Preto - que na época era a sede da 
Capitania de Minas Gerais.

A Inconfidência Mineira à qual só foi dada importância 
quando descoberta, foi, sem nenhuma dúvida, o movimento 
libertador do Brasil e desopressor mineiros tão explorados e 
extorquidos pelos portugueses. Foi um movimento com idéi-
as importadas da França, onde alguns jovens brasileiros com-
pletavam seus estudos, principalmente na universidade de 
Montpellier, onde tinham o primeiro contato com a Maçona-
ria. Nas centenas de Lojas em território francês, era pregado a 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Nessas Lojas planejou-
se a Revolução Francesa e discutiu-se amplamente a liberta-
ção dos mineiros e do Brasil. Tenónio D'Albuquerque, histori-
ador mineiro, em uma das suas obras, menciona: "Não é ape-
nas infantilidade e sim estultice, e sim obstinação ocorrente 
de fanatismo, negar-se a reconhecer na INCONFIDÊNCIA 
MINEIRA, um empreendimento maçônico. É bastante aten-
tar-se na sua bandeira, nos seus objetivos: LIBERDADE, 
IGUALDADE, pela educação do homem com a criação de 
sua universidade, e fraternidade pela união dos brasileiros em 
termos de um ideal supremo: a constituição de um pátria 
livre." E, na formação desse movimento é imprescindível 
citar a liderança de maçons, tais como: Álvares Maciel, 
Domingos Vidal Barbosa, José Joaquim da Maia, e outros 
mais, que se iniciaram na maçonaria, na Europa. José Álvares 
Maciel, Maçom iniciado na Europa, é considerado por todos 
os estudiosos o intelectual da Inconfidência Mineira. Álvares 
Maciel.

Álvares Maciel, nascido em VILA RICA, filho do guarda - 
mór da sede da capitania de Minas Gerais e de mãe mineira 
nascida em MARIANA, cursou a universidade de Montpelli-

er então poderoso centro da irradiação da MAÇONARIA, 
onde deve ter ingressado na ordem maçônica a menos que já 
houvesse assim procedido em Coimbra, como ocorrera com 
outros estudantes brasileiros. Homem culto e idealista aceitou 
e cultivou imediatamente o princípio de Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade da Maçonaria. Desde lá pensava ele na eman-
cipação da sua pátria distante onde não havia Liberdade e 
predominava a escravidão e a exploração pelos portugueses 
contra o preceito de Liberdade, bem como na existência de 
justiça e onde a FRATERNIDADE não era praticada, haja 
visto os suplícios impostos aos brasileiros. Com o desejo de 
ver a pátria livre, retorna Álvares Maciel ao Brasil, após 
empreender longas viagens e vários contatos com outros 
maçons como o venezuelano Francisco Miranda, maçom 
exemplar que havia contribuído com a independência de paí-
ses latino-americanos, através da Loja Grande Reunião ame-
ricana, por ele fundada em Londres.

E escreve historiador JOAQUIM NORBERTO na sua 
obra: "História da Conjuração Mineira" - volume 1 - Página 
81: " Vinha o jovem Maciel de países livres, onde adquiria 
instrução e onde fora iniciado nos mistérios da 
MAÇONARIA". Após seu regresso, juntamente com estu-
dantes brasileiros que também retornavam, empolgados pela 
ação humani tár ia  e  f ra ternal  desenvolvida pela 
MAÇONARIA na Europa, no sentido de assegurar os direitos 
que dignificam o homem e na defesa da liberdade dos povos, 
cresce e se fortifica o movimento que mais tarde levou o nome 
de INCONFIDÊNCIA MINEIRA. No retorno de ÁLVARES 
MACIEL ao Brasil, ocorreu para a felicidade e consumação 
do sonho de LIBERDADE o "encontro da intelectualidade 
com a bravura" - os ideais do homem culto e idealista com o 
caráter forte e exaltado do miliciano que conhecia o verdadei-
ro significado da palavra Liberdade e converteu-se num seu 
soldado fervoroso - o alferes JOAQUIM José da Silva Xavier 
- O TIRADENTES.

Já que seus ideais eram idênticos, - um Brasil livre da 
escravidão, governado pelo seu próprio povo que faria suas 
próprias leis - estava concluída a principal fase da Inconfidên-
cia, conforme afirma o historiador Gustavo Barroso: "no Rio 
de Janeiro, TIRADENTES pusera-se em contato com um 
moço mineiro que regressava formado da Europa, o Dr. José 
Álvares Maciel, o qual segundo o depoimento de Domingos 
Vidal, estivera na Inglaterra, buscando apoio para o levante de 
Minas Gerais.                                                                          Continua...

A MAÇONARIA NA INCONFIDÊNCIA MINEIRA
GERAL
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A partir daí, novos adeptos foram surgindo e as suas idéias 
foram disseminadas nas sedes das principais Capitanias. 
Paralelamente aos acontecimentos que se desenvolviam no 
âmbito secreto das "sociedades" criadas por Álvares Maciel, 
caminhava Joaquim José da Silva Xavier - Tiradentes, com 
sua pregação cívica em prol da Liberdade. Homem simples, 
em comparação com aqueles que tiveram a oportunidade de 
estender seus conhecimentos nas universidades da Europa, 
nascido numa fazenda de Pombal entre São José (hoje 
Tiradentes) e São João Del Rei, Minas Gerais. O jovem 
Tiradentes não fez estudos regulares, aprendendo as 
primeiras letras com seu irmão Domingos. Órfão aos 11 
anos, ganhou o mundo: foi mascate, minerador e dentista 
prático, Aliás, sua alcunha adveio na habilidade com que 
manejava o boticão e como diz um historiador, que o fazia 
"com a mais sutil ligeireza e ornava a boca de novos dentes, 
feitos por ele mesmo, que pareciam naturais". Daí a sua 
popularidade que se estendeu até o Rio de Janeiro.
Tendo ingressado na vida militar - pertenceu ao regimento de 
Dragões de Minas Gerais - o que lhe permitiu conhecer 
palmo a palmo todo o território da capitania e já no posto de 
Alferes como comandante de patrulhas, mostrou-se sempre 
um bravo e destemido miliciano, desempenhando missões 
difíceis, que lhe valeram elogios do governador. Entretanto a 
bravura e o destemor sempre demonstrados pelos "alferes", 
corriam pelo ar os pensamentos sólidos e alicerçados de 
Tiradentes, que com seu conhecimento do verdadeiro 
significado da palavra LIBERDADE, não se furtava em 
proclamá-lo, não só no território da capitania, mas também 
fora dele.
Obviamente, que o procedimento de Tiradentes, como 
miliciano que era, aos olhos da coroa, não eram bem vistos e 
ainda mais, por estar participando das sociedades secretas 
então já existentes, valendo-lhe em conseqüência, 
perseguições como suspensão do soldo, preterição nas 
promoções e outras, culminando com seu deslizamento das 
milícias mineiras.
Sim, nenhuma dúvida pode restar, de que as sociedades 
secretas das quais participava Joaquim José da Silva Xavier, 
nada mais eram que a maçonaria. Portanto, Tiradentes havia 
ingressado nos mistérios da maçonaria e conseqüentemente 
era Maçom. Aliás, vale a pena citar a esse respeito o que disse 

o historiador Joaquim Norberto em sua obra "História da 
Conjuração Mineira" - Tomo l - Página 96: "No dia 28 de 
agosto de 1.788 apresentou-se o alferes Joaquim José da 
Silva Xavier ao comandante do seu regimento, para dar parte 
de doente, pois com efeito chegara enfermo a Vila Rica. 
Reteve-o a sua enfermidade em casa pelo espaço de três 
meses, suspenderam-lhe o soldo e teve ele que recorrer ao 
empenho da amizade que contraíra na cidade do Rio de 
Janeiro com o Dr. José Álvares Maciel. Era este jovem 
parente do tenente-coronel de seu regimento - Francisco de 
Paula Freire de Andrade e foi fácil obter o que desejava o 
pobre alferes. Renovou Tiradentes a prática que tivera com o 
Dr. Álvares Maciel na cidade do Rio de janeiro e conseguiu 
ser, por intermédio da sua pessoa, iniciada nos mistérios da 
conjuração, que desde muito tempo se tramava em Vila 
Rica". Segundo alguns renomados historiadores, dentre os 
quais Tenório D'Albuquerque, possivelmente Tiradentes 
ingressara na maçonaria através de José Álvares Maciel, 
outros, contudo, admitem que José Joaquim da Silva Xavier, 
quando mascate se fez maçon na Bahia, numa das suas 
muitas viagens àquela localidade.
Tudo faz crer que tenha sido iniciado em Minas, isso não é 
relevante, Bahia, Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, não 
importa. O que importa, neste momento é afirmar que 
Tiradentes foi maçon convicto e entusiasta, o que 
demonstrou nas suas andanças e na pregação das doutrinas 
maçônicas que se identificam com a Liberdade. É de se 
louvar o comportamento e o trabalho do destemido Maçom 
Tiradentes, arriscando a vida com sua pregação de 
Liberdade. Participou de várias Lojas Maçônicas em Minas 
Gerais, com o apoio resoluto da maioria das populações, que 
viam na maçonaria, intransigente defensora da Liberdade, da 
dignidade, dos direitos do homem, um meio para reagir 
contra os desmandos dos prepotentes e contra as 
arbitrariedades daqueles que desonravam o poder. O fracasso 
do movimento Inconfidência Mineira, que tinha como 
principal objetivo gerado pelo descontentamento e pela 
forma abusiva com que Portugal explorava as minas da 
capitania, bem como a delação pelo traidor Joaquim Silvério 
dos Reis, é por todos conhecido através da história.
Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro a 10 de maio de 1.789 
enquanto que em Minas Gerais, eram feitas prisões de todos 

os envolvidos no movimento. Iniciaram-se os trabalhos da 
devassa, que se arrastariam por longos anos e enquanto os 
demais integrantes da inconfidência mineira também presos, 
tratavam de se defender, muitos até mesmo negando 
responsabilidades com o movimento, Tiradentes as assumia 
integralmente, com silenciosa e serena bravura. Não constou 
em nenhum auto nenhuma delação por parte do Alferes ou 
revelação dos nomes dos seus amigos de causa. Finalmente a 
18/04/1792, foi prolatada a primeira sentença, condenando a 
morte por enforcamento a Tiradentes e mais 10 integrantes 
do movimento. No dia seguinte, ou seja, em 19/04/1.792 na 
cadeia publica, foi lida a sentença que o declarava único 
culpado da sedição, quando Tiradentes ouviu sem pestanejar, 
a sua condenação.
Após a leitura da sentença foi tornada pública a Carta-Régia, 
conservada em sigilo, segundo a qual D. Maria l deferia ao 
tribunal o poder de comutar a pena capital pela pena de 
degredo e por nova sentença de 20/04/1792, entenderiam os 
juizes que só não deveria ser poupado o "enfame réu" 
Joaquim José da Silva Xavier, considerado "indigno da real 
piedade". A 21 de abril, com o aparato de costume naquela 
época, executou-se a infamante e absurda sentença, 
marchando Tiradentes para o sacrifício, sem que se alterasse 
a placidez do seu rosto e sofreu o martírio como um apóstolo 
da sacrossanta causa da liberdade e da redenção do Brasil.
Enforcado e depois de morto, teve a cabeça cortada e levada a 
Vila Rica, onde em local mais concorrido, foi colocada sobre 
um poste, seu corpo esquartejado foi espalhado pelos 
caminhos de Minas em várias povoações até consumir-se 
totalmente, declarados infames seus filhos e seus netos, a 
casa em que vivia em Vila Rica, totalmente arrasada e na qual 
foi semeado sal, para que nunca mais se edificasse em seu 
solo, tudo em cumprimento a terrível condenação que lhe foi 
imposta.
Foi, portanto, Tiradentes, ao proceder maçonicamente e 
assumindo a heróica atitude que o levou a sofrer morte 
horrível e infamante, sem sombra de dúvidas, o primeiro 
Mártir maçon brasileiro publicamente conhecido a dar sua 
vida pela causa da liberdade da sua pátria. 

(*) Nêodo Ambrósio de Castro,
M.'.M.'. - ARLS Benso di Cavour nº 28
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(*) Por Antonio Díez

A música é a arte de produzir e combinar sons, acordes 
de todos os elementos de criação sonora: instrumen-
tos, ritmos, sonoridades, timbres, tons, organizações 

seriais, melodias, harmonias, etc. Em seu sentido mais pri-
mitivo é a arte de produzir e de combinar os sons de uma 
maneira tão agradável ao ouvido, que suas modulações 
comovem a alma.

Em todas as civilizações, a música cobra um papel 
importante nos atos mais relevantes, social ou pessoalmente, 
aonde exerce um papel mediador entre o diferenciado (mate-
rial) e o indiferenciado (a vontade pura), ou entre o intelectu-
al e o espiritual. Por ele cobra especial importância nas ceri-
mônias ritualísticas, ainda pela sua capacidade de promover 
as emoções. A música representa o equilíbrio e ordem; é uma 
linguagem universal.

Na Maçonaria a música representa uma das sete artes 
liberais, simbolizando a harmonia do mundo e especialmen-
te a que deve existir entre os maçons. Através da beleza dos 
sons e da harmonia dos ritmos se chega à sabedoria do silên-
cio.

A música é a arte de organizar os sons. Toda arte consiste 
em organizar um material de acordo com as 'Leis' e um pro-
pósito.

A música é nela mesma e por essência, uma maçonaria, 
uma construção de caráter iniciático. Os elementos que a 
compõem não são os sons, pedras brutas, se não as notas, 
pedras talhadas. Os três parâmetros que precisa a talha da 
pedra, a precisa o som:

A Força que reside na densidade.
A Sabedoria em seu 'tempo' ou longitude.
A Beleza em sua altura ou frequência.
As pedras justas e perfeitas do edifício musical devem ser 

encaixadas: a música é uma construção, uma arquitetura, 
uma 'arte real' que nos revela as leis universais da 'Grande 
Obra' que podemos organizar em três etapas.

O Silêncio, vazio necessário antes da manifestação, é o 
estado de aprendizagem. O Som, a manifestação, a tomada 
de consciência, o despertar do companheiro. A Melodia, a 
organização do som pelo maestro.

Pode-se encontrar outra analogia em três etapas, entre o 

método de formação do músico e do maçom:
O Aprendiz: Estuda a música em si mesmo (canta). 

Aprende a decodificar uns símbolos ou signos (solfejo) e 
escolhe seus instrumentos. Para ele precisa de um mestre ou 
instrutor.

O Companheiro: Alcança a soltura na interpretação dos 
signos e na utilização de seus instrumentos. Colabora com 
outros companheiros no canto e na interpretação (polifonia, 
conjuntos instrumentais). Estuda a história, os estilos e aos 
grandes mestres. Nesta etapa o companheiro entra em um 
processo de auto-formação.

O Mestre: Sua tarefa é alcançar uma interpretação pesso-
al, uma vivência que faça possível a transmissão do trabalho. 
O mestre trabalha em solidão, mas precisa de um aprendiz, 
do qual aprende tudo o necessário para alcançar o autêntico 
mestrado. Com esta relação se encerra o ciclo.

A música na Loja está representada pela Coluna de Har-
monia que é o conjunto instrumental ou reprodutor musical 
destinado à execução da música maçônica no curso das ceri-
mônias ritualísticas.

Nas Lojas, até que no século XVIII começaram a se intro-
duzir instrumentos de corda, trombetas e tambores, só se 
empregavam vozes.

A designação de 'Coluna de Harmonia' aparece no final 
do reinado de Luís XV para se referir ao conjunto de instru-
mentos que  tocavam na cerimônias, que contava com um 
máximo de sete instrumentistas: 2 clarinetes, 2 trompas, 2 
fagotes e 1 tambor.

Logo, a competência entre as lojas por contar com os 
mais virtuosos instrumentistas originou que se admitisse nas 
mesmas músicos, que isentos de cotizações prestavam estes 
serviços (ainda que só podiam aspirar ao grau de Mestre), e 
compunham obras para as diferentes cerimônias maçônicas 
(sessão, banquetes, fúnebres, iniciações, etc.); estes irmãos 
artistas tinham o mesmo direito a voto que o resto dos irmãos 
e na grande cerimônias, celebrações e banquetes estavam 
obrigados a contribuir com sua arte.

A Coluna de Harmonia tem como missão colaborar um 
complemento ao ritual, portanto é uma música funcional, 
cujo valor não depende em primeiro lugar de seu valor 
intrínseco, se não de sua adequação ao destino que se lhe 
objetivava.

Quiça a mais alta representação da música maçônica 
corresponda a W. A. Mozart quem foi iniciado como apren-
diz maçom no dia 14 de dezembro de 1784 na loja A Espe-
rança Coroada (La Esperanza Coronada) e com este motivo 
se interpretou na loja sua cantata 'A ti alma do Universo, OH 
Sol' (K.429) na que a ária do tenor é um hino ao sol e à luz; 
cantata duplamente adaptada à celebração da grande festa 
maçônica de São João do verão (mais conhecida como de 
solstício de verão) e ponto culminante do ano maçônico; e 
que encaixa igualmente na cerimônia de iniciação do prime-
iro grau maçônico, quando o aprendiz, depois de ter sofrido 
as provas simbólicas, recebe a luz.

Agradecido e apaixonado pela sua Loja, compôs para ela 
os mais notáveis cantos, nos que não se limitou a expressar 
de uma maneira simples e bela o sentido das palavras, se não 
que deu às notas todo o calor de sua fantasia, todas as nobres 
e levantadas aspirações de uma alma comovida pelo bom e 
pelo belo e ardendo de amor pela humanidade. Com motivo 
da cerimônia de elevação de seu pai ao grau de companheiro, 
pôs música a um poema de Joseph Von Ratschky, 'A viagem 
do companheiro' (K 468) para canto e acompanhamento de 
piano.

Uns meses antes da ascensão ao terceiro grau da maçona-
ria assistiu em 11 de fevereiro de 1785, na loja vienense 'A 
verdadeira Concórdia', a iniciação maçônica de seu amigo 
Joseph Haydn no grau de aprendiz, e a quem Mozart, com 
este motivo, dedicou os 'Seis quartetos de corda'.

Pouco antes da dupla investidura que Mozart e seu pai 
receberam em 2 de abril de 1785 como mestres maçons na 
loja vienense 'A esperança coroada', compôs para esta loja 
duas de sua mais importantes composições maçônicas: 'A 
alegria maçônica' (K 471) e a 'Música fúnebre maçônica' (K 
477).

Em 1786, com motivo de uma reorganização das lojas 
vienenses ordenadas pelo imperador José II, Mozart compôs 
para sua loja 'A nova esperança coroada' duas cantatas maçô-
nicas: 'Para a abertura da loja' (K 483) e 'Para o fechamento 
da loja' (K 484).

Encontramo-nos, entretanto, com três obras de Mozart 
ligadas à maçonaria e nela que descobrimos a Mozart com-
prometido com a liberdade e com os ideais da Revolução 
Francesa, especialmente em 'Vós que honrais ao Criador do 
Universo infinito' (K 619), que é uma mensagem dirigida à 
juventude alemã no momento em que comporia a ópera da 
fraternidade universal. As outras duas composições estrita-
mente maçônicas às que Mozart pôs música foram uma 
pequena cantata maçônica, 'Elogio da amizade' (K 623), 
(datada em Viena em 15 de novembro de 1789) e 'Cruzemos 
nossas mãos' (K 623a) e que se canta formando a cadeia de 
união.

Sua obra póstuma, seu canto de cisne foi a que intitulou 
'Pequena Cantata Maçônica', cuja audição deu em uma ses-
são de sua loja, dirigindo ele mesmo a audição, dois dias 
antes de sentir-se atacado pela enfermidade misteriosa que 
lhe conduziu ao sepulcro.

Resulta emocionante ver a Mozart no umbral da morte, 
esquecendo-se de si e de sua augusta física, cantando a fra-
ternidade unida no trabalho, e a presença da luz no ímpeto e 
no calor da esperança. Três semanas mais tarde, falecia.

Uma relação de músicos ou músicas inspiradas pelos 
ideais maçônicos seria inacabada, mas talvez os mais repre-
sentativos sejam: J. Haydn, I. S. Bach, L. W. Beethoven e F. 
Liszt.

(*) Antonio Díez
Fonte: Revista Hermética Nº 5.

Tradução livre feita por: Juarez de Oliveira Castro
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Por Marden Maluf (*)

O talento do grande Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) para o novo é algo indiscutível. A 
mestria que adquiriu no artesanato do ofício não 

pode ser questionada. Impossível um amador realizar, 
por exemplo, a “Sinfonia 41”, dita Júpiter.

O terrível, porém, é a asfixia que o grande Amadeus 
sofreu por causa da incrível superficialidade, essência 
da época em que viveu, do malfadado rococó clássico.

Isso é facilmente verificável em cada uma de suas 
mais de seiscentas obras catalogadas. Em determinado 
trecho, eis que surge o Mozart verdadeiro. Mas, lasti-
mavelmente, no trecho seguinte, eis não mais Mozart, 
mas um Wolfgang qualquer, obrigado a rabiscar a tortu-
rante mediocridade da aristocracia e da burguesia rei-
nantes em seu tempo.

O “Réquiem”, última obra de Mozart, trabalhada no 
leito de morte, é a composição na qual, até o último ins-
tante, fato único e trágico, o nosso gênio teve finalmente 
licença de comprometer-se apenas consigo mesmo. 
Mozart em todas as notas.

Ele próprio sabia disso. Embora houvesse recebido 
esse “Réquiem” por encomenda de terceiros, afirmou 
desde o primeiro instante: “Escrevo esse canto fúnebre 
para mim mesmo”. É a única peça que escreveu não 
para os outros, mas para o seu espírito.

O espírito de Mozart, contrário ao de sua época e ao 
que dele hoje se diz, não era nem infantil, nem mesqui-
nho, nem frívolo. Um espírito assim não teria capacida-
de para dominar a ciência das estruturas sonoras em tão 
alto grau.

Perante o sufocamento que a época de Mozart repre-
sentava para seu espírito, a Maçonaria lhe foi a dádiva 
suprema, elevada à vital refrigeração.

Mozart foi um maçom apaixonado pela Maçonaria. 
Há registros de sua Iniciação e Elevação, embora não se 
tenha encontrado sua Exaltação ao Mestrado, mas cer-
tamente galgou degraus outros na Escola Filosófica. Na 
“Flauta Mágica”, ópera maçônica e dedicada à Maçona-
ria, há referências simbólicas explícitas aos mais diver-
sos estágios. Além disso, compôs significativas Canta-
tas Maçônicas, cujo sucesso entre os Irmãos muito o 

alegravam. Amava e frequentava, de coração, a grande-
za filosófica da instituição.

Acredito que a crença em Deus segundo os princípi-
os da Ordem foi o que deu a Mozart forças para viver 
seus últimos cinco anos. Não há registro de outro gran-
de compositor que tenha sido obrigado a suportar tama-
nha carga de pressões em seu trabalho criador, soman-
do-se ainda — fato pouco conhecido — problemas físi-
cos de toda ordem.

Sob tal aspecto, vejam-se algumas condições físicas 
em que o “anjinho” Mozart desenvolveu o que hoje se 
costuma considerar obras “felizes e despreocupadas”.

Em 1762 (então com apenas seis anos de idade), 
contraiu uma infecção nas vias respiratórias superiores, 
devido a uma infecção estreptocócica. Tempos depois, 
o menino contraiu uma doença que o médico pensou ser 
escarlatina, mas que, na verdade, era um chamado ery-
thema nodosum, quase certamente uma infecção estrep-
tocócica. Neste mesmo ano, contraiu outra infecção e 
sofreu um ataque de febre reumática. Durante o ano de 
1764, em Paris e Londres, Wolfgang teve tonsilite ou 
amigdalite (abscesso paritonsilar) e, outra vez, em 
1765, padeceu desses mesmos males, complicados por 
uma sinusite. Em dezembro de 1765 (então com nove 
anos), entrou em coma e perdeu muito peso. Os terríveis 
sintomas incluíam toxiquemia aguda, pulso fraco, delí-
rio, erupção de pele, pneumonia, exfoliação hemorrági-
ca da membrana mucosa oral, sugerindo uma febre tifo-
ide endêmica. Etc. etc. ...

Esse impressionante quadro de males ininterruptos 
segue pela vida afora, em um relatório médico de pági-
nas e páginas, baseado nas fontes atuais sobre Mozart. 
Espantosa não é a tragédia de haver morrido com ape-
nas 35 anos, mas o milagre de ter vivido tanto, apesar de 
tudo.

Os ataques morais deviam abater-lhe mais do que os 
males do corpo. Ele foi chamado de “caçador de disso-
nâncias”, “porcaria alemã” (atenção: Mozart é músico 
alemão — com pensamento e profundidade alemãos! 
—, e não austríaco, como todos imaginam e a Áustria se 
gaba. A sua Salzburg natal era, à época, território ale-
mão) e outros xingamentos assim, veementes e constan-

tes, inclusive por nobres de outros países. Por outro 
lado, claro que tinha grandes e numerosos defensores e 
era famosíssimo em sua época.

O grande exemplo da existência de Wolfgang Ama-
deus Mozart, obras artísticas geniais à parte, é a cora-
gem de haver feito o que fez em condições tão contrári-
as. É quase impossível, em 35 anos, tempo de sua vida, 
um bom copista copiar o que Mozart escreveu, ou 
melhor, o que sobrou do que escreveu. Entenda-se: um 
bom copista, em trabalho contínuo e ininterrupto, em 
perfeito estado de saúde e dedicação exclusiva.

Como pôde Mozart fazê-lo, viajando incessante-
mente, nas condições precárias daquela época, atacado 
sem trégua por exércitos de males físicos e psicológi-
cos, e, ainda assim, compondo (não simplesmente copi-
ando o já pronto), ou seja, tendo a ideia, rabiscando, 
voltando atrás, consertando? E, nos entretempos, tocan-
do em concertos, ensaiando, regendo, escrevendo uma 
quantidade fenomenal de cartas e todo o infinito proble-
mático e inenarrável do dia a dia?

Eis aqui em Mozart, como em Cervantes e em Alei-
jadinho, a essência fulgurante do verdadeiro Mestre, a 
coragem indômita frente a qualquer espécie de inimigo, 
o avançar contínuo do gênio, que se aperfeiçoa confor-
me as guerras das quais não foge.

A grandiosa coragem (a bravura frente ao perigo!) — 
a verdadeira e principal coluna maçônica —,o exemplo 
brandido a essa Humanidade que se prostra, derrotada, 
ante uma simples dor de qualquer espécie.

O exemplo sempre foi não apenas o melhor conse-
lho, mas o grande símbolo!

Congratulamo-nos com o Ir. Mozart, que nunca 
desistiu da terrível batalha contra o habitar a poderosís-
sima franzinidade de um Wolfgang pequenino e doen-
tio. Wolfgang perdeu, e morreu. Porém Mozart — triun-
fante! — continua mais vivo do que nunca, a esbofetear 
todas as almas mesquinhas com a grandeza de sua maçô-
nica vitória

(*) Marden Maluf , maestro, fundador 
e diretor artístico 

das Classes Musicais do Grande Oriente do Brasil.
Fonte: Ao Zenit

AMADEUS - A CORAGEM DO MESTRE
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Inicio este artigo em profundo estado de decepção, 
malogrado, desapontado com aqueles que são o 
braço do Estado no Executivo e Legislativo da pátria 

brasileira. Uma situação que chegou aos níveis maiores, 
enormes, monstruosos de uma corrupção generalizada, 
sem exceção em todos os partidos, mais de 30.

A família brasileira tem sido bombardeada pela tele-
visão entrando em seus lares, com espetáculos de baixa 
qualidade, em que atores de nível inferior levam ao 
público peças as mais negativas possíveis. Acrescente-
se mais, aplaudidos por uma plateia da mesma estirpe, 
que pula, aos brados grita e sorri, como se estivesse num 
circo que oferecesse um grande trabalho artístico. É o 
que estamos vendo e presenciando neste momento tão 
dolorido para o país.  As expectativas não são boas. 
Aqueles que estão a condenar e derrubar os atuais, são 
igualmente comprometidos com a corrupção e lutam 
exclusivamente pelo poder.

São uns “Tiriricas” de nível inferior, pois o verdadei-
ro, é um cômico profissional da comunicação brasileira. 
Semi-analfabeto, sem formação superior e incompeten-
te para ocupar uma tribuna e pronunciar um discurso, 
como fazem seus colegas de Congresso, não aparece 
negativamente e envolvido com a lama, pelo menos até 
agora. 

Então, meus amigos, irmãos, cunhadas e sobrinhos 
de encontro aos sábados, retempero-me para que a 
desesperança não tome conta de mim e busco alento 
numa fonte que nos consola e me anima na sequência da 
vida. 

Chico Xavier, médium, filantropo, vendedor, tecelão 
e datilógrafo, nasceu em Pedro Leopoldo – MG em 2 de 
abril de 1910 e morreu em Uberaba em 30 de junho de 
2002. Foi instrumento através da psicografia, que é a 
escrita pela mão de um médium. Pelas mãos de Chico 
Xavier, limitado em sua formação escolar, sem nível 
acadêmico, mais de 400 livros lhes chegaram irradiando 
positivamente o mundo, com mensagens caridosas e 
pacíficas. 

Ao longo de sua vida, recebeu títulos de cidadania 
em mais de 100 cidades brasileiras. Foi homenageado 
em filmes e documentários como “Chico Xavier - O 
Filme”, “As Mães de Chico Xavier” e “100 Anos Com 
Chico Xavier - Gratidão e Homenagem”. Vários canto-
res como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Fábio Júnior, 
Moacir Franco, Nando Cordel e Vanusa compuseram 
músicas em sua homenagem. Em 1981 e 1982 Chico 
Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo havi-
do uma mobilização de cerca de dois milhões de pessoas 
que deram suas assinaturas em todo Brasil. Em 1999, o 

Governo de Minas Gerais instituiu a "Comenda da Paz 
Chico Xavier", condecoração que é outorgada anual-
mente a pessoas físicas ou jurídicas que trabalham pela 
paz e pelo bem estar social.

 Em 2000, Chico Xavier foi eleito o "Mineiro do sécu-
lo XX", seguido por Santos Dumont e Juscelino Kubits-
chek. Em 2009, a Lei nº 12.065 deu o nome “Chico Xavi-
er” ao trecho da rodovia BR-050, entre a divisa dos Esta-
dos de São Paulo e Minas Gerais e a divisa dos municípi-
os de Uberaba com Uberlândia. Em 2010, a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos lançou o selo e o 
cartão postal comemorativo em homenagem ao cente-
nário do médium. No mesmo ano, a Casa da Moeda do 
Brasil, a "Medalha Comemorativa do Centenário de 
Chico Xavier". 

Em Outubro de 2012, no programa transmitido pelo 
SBT, Chico foi eleito, por voto popular, como "O Maior 
Brasileiro de Todos os Tempos".

Em 2 de abril de 2010, data em que Chico Xavier 
completaria 100 anos, estreou “Chico Xavier - O Fil-
me”, baseado na biografia “As Vidas de Chico Xavier”, 
do jornalista Marcel Souto Maior. Dirigido e produzido 
pelo cineasta Daniel Filho, Chico Xavier é retratado 
pelos atores Matheus Costa, Ângelo Antônio e Nelson 
Xavier, respectivamente, em três fases de sua vida: de 
1918 a 1922, 1931 a 1959 e 1969 a 1975. O filme alcan-
çou a marca de mais de 3,5 milhões de espectadores nos 
cinemas.

As mensagens psicografadas em 1932 desdobraram-
se no primeiro livro intitulado “Parnaso de Além Túmu-
lo”, passando por “Nosso Lar”, “Missionários da Luz”, 
“Há Dois Mil Anos” e “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”, entre outros que continuam a ser 
vendidos com resultados em favor de obras assistencia-
is, por eles fundadas, em especial, na cidade de Uberaba. 

Em conclusão me animo, crendo que tudo passará, 
conforme a mensagem do espírito Emmanuel, psicogra-
fada por Chico Xavier, intitulada “Tudo Passa”.

“Todas as coisas, na Terra, passam... Os dias de difi-
culdades, pasarão... Passarão também os dias de amar-
gura e solidão... As dores e as lágrimas passarão. As 
frustrações que nos fazem chorar... um dia passarão. A 
saudade do ser querido que está longe, passará.

Dias de tristeza... Dias de felicidade... São lições 
necessárias que, na Terra, passam, deixando no espírito 
imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é 
um desses dias

repletos de amargura, paremos um instante. Eleve-
mos o pensamento ao Alto, e busquemos a voz suave da 
Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também 
passará... E guardemos a certeza, pelas próprias dificul-
dades já superadas, que não há mal que dure para sem-
pre.

O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, 
às vezes parece que vai soçobrar diante das turbulências 
de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque 
Jesus está

no leme dessa Nau, e segue com o olhar sereno de 
quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do 
roteiro evolutivo da humanidade, e que um dia também 
passará... 

Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque 
essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o 
melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confie-
mos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto 
que, por certo... também passarão..."  

"Tudo passa... exceto DEUS!" Deus é o suficiente!”

(*) Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral Adjun-
to do GOB - barbosanunes@terra.com.br
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O Monte do Templo é o lugar religioso de maior 
importância no Mundo para Judeus e Cristãos, e 
segundo a tradição muçulmana o terceiro lugar em 

importância para o mundo islâmico.
O Monte do Templo (em hebraico: הבית הר, transl. Har 

Ha-Bayit), em alusão ao antigo templo, pelos judeus e cris-
tãos, e Nobre Santuário (الشــــــــریف الحرام, transl. Al-Haram 
ash-Sharif) pelos muçulmanos.

É também conhecida como a Esplanada das Mesquitas 
pelos árabes, e considerado um lugar sagrado para muçul-
manos e judeus e é um dos locais mais disputados do mun-
do. Muçulmanos e judeus da idade média acreditam que 
sob seus escombros está escondido o Templo de Salomão.

Os templos sobre as rochas que encontram-se no local 
foram construídos pelos muçulmanos e é o terceiro local 
mais sagrado do islamismo, referência a viagem até Jerusa-
lém e a ascensão de Muhammad ao paraíso que foram fruto 
apenas de uma visão em um sonho de Maomé.

O local é também associado a vários profetas judeus, 
sendo que os próprios muçulmanos consideram estes pro-
fetas judeus como muçulmanos. Lá localiza-se a Mesquita 
de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídas ambas no 
século VII, uma das estruturas mais antigas do mundo 
muçulmano.

O Monte do Templo é o lugar mais sagrado do judaís-
mo, já que no Monte Moriá se situa a história bíblica do 
sacrifício de Isaac. O lugar da “pedra do sacrifício” (a 
Sagrada Pedra de Abraão), o local foi eleito pelo rei Davi 
para construir um santuário que abrigasse o objecto mais 
sagrado da fé judaica, a Arca da Aliança.

As obras foram terminadas por Salomão, o filho de 
Davi, no que se conhece como Primeiro Templo ou Templo 
de Salomão e cuja descrição só conhecemos através da 
Bíblia, resistindo no local por cerca de mais de 400 anos e 
sendo profanado e destruído por Nabucodonosor II em 587 
a.C., dando início ao exílio judaico na Babilónia.

No Novo Testamento há também muitas e importantes 
passagens que relatam milagres e ensinamentos de Jesus 
na localização e dentro do Templo de Jerusalém.

Alguns anos depois foi reconstruído o Segundo Tem-
plo, que resistiu alí também por mais de 400 anos, sendo 
que voltou a ser destruído em 70 E.C. pelos romanos, afim 
de conter a revolta judaica. Com a excepção do muro oci-
dental, conhecido como Muro das Lamentações, que ainda 
se conserva e que constitui o lugar de peregrinação mais 
importante para os judeus.

Segundo a tradição judaica, neste mesmo local deverá 
construir-se o terceiro e último templo nos tempos do Mes-
sias.

HISTÓRIA  ANTIGA DO MONTE DO TEMPLO
O Monte do Templo, conhecido como Monte Moriah é 

na realidade o local onde Abraão, o Pai da fé teria oferecido 
seu filho Isaque a Adonai, recebendo como resposta de que 
não havia necessidade do sacrifício e que um cervo havia 
sido lhe entre em substituição.

Além deste fato, segundo as Escrituras Sagradas, no 
mesmo local ficava localizada o celeiro de Araúna e seu 
campo de trigo, local onde o Rei Davi ofereceu o sacrifício 
ao Senhor afim de que a praga cessasse sobre a cidade de 
Jerusalém. Desta forma havia compreendido Davi de que 
este era o local que Adonai havia escolhido entre todas as 
tribos de Israel para pôr ali o seu nome e sua arca para sem-
pre.

Neste mesmo local foram construídos posteriormente o 
Primeiro Templo sob o comando do Rei Salomão e o 

Segundo Templo sob o comando de Zorobabel que foi 
reformado e ampliado por Herodes o Grande.

Com a queda de Jerusalém e a Queima do Templo no 
ano 70 E.C os judeus perderam seu principal local de culto 
e foram proibidos de residirem em Jerusalém por centenas 
de anos, sendo que este local caiu nas mãos dos romanos 
que construíram ali um templo a Zeus que posteriormente 
foi destruído e mais tarde no local foram construídas as 
duas mesquitas que resistem até os dias de hoje.

O Califa Omar ordenou a construção de uma mesquita 
ao lado sudeste do local, em direção a Meca, somente 78 
anos após isto foi concluída a mesquita de al-Aqsa. A cons-
trução original ficou conhecida por ter sido feito de madei-
ra.

Em 691 uma mesquita octogonal com uma cúpula foi 
construída sobre as rochas, chefiada pelo califa Abd al 
Malik, ficando o santuário conhecido como a Domo da 
Rocha (Qubbat as-Sakhra الصـــخرة قبة). Sua cúpula em si foi 
coberta de ouro somente em 1920.

Em 715, os omíadas liderados pelo califa al-Walid I, 
construíram um templo nas proximidades de Chanuyos, 
que deram o nome de al-Masjid al-Aqsaاألقصـى المســجد, a al-
Aqsa ou traduzido “a mais distante mesquita “, correspon-
dente à crença muçulmana da lendária jornada noturna no 
relato do Alcorão e hadith feita por Muhammad(Maomé). 
O termoal-Haram al-Sharifالشـــریف الحرم (Santuário Nobre) 
refere-se a toda a área que circunda a rocha, como foi cha-
mado mais tarde pela mamelucos e Império Otomano.

Após o local ter sido conquistado pelos cruzados, Sala-
dino reconquistou Jerusalém e os templos em 2 de outubro 
de 1187, através do Cerco a Jerusalém.

Antes da queda pelos cristãos, Saladino ofertou genero-
sos termos de rendição, os quais foram rejeitados. Após o 
cerco ter iniciado, ele ofereceu 25% do reino de Jerusalém 
ao povo cristão, que também foi rejeitado, porém após a 

morte de uma série de muçulmanos (estima-se 5.000), as 
forças cristãs lideradas por Balião de Ibelin iniciaram a 
destruição dos locais sagrados muçulmanos localizados na 
Esplanada das Mesquitas, o que gerou a revolta entre os 
muçulmanos. Após a captura de Jerusalém, Saladino con-
vidou os judeus a voltarem a cidade, sendo que estes anteri-
ormente foram expulsos pelos cristãos. Os judeus de 
Ashkelon, uma grande população judaica, aceitaram este 
convite e voltaram a viver em Jerusalém.

HISTÓRIA RECENTE DO MONTE DO TEMPLO
Frequentemente o acesso aos templos é bloqueado por 

questões de segurança (o que algumas organizações vêem 
como violações aos direitos humanos), porém em determi-
nadas ocasiões do ano o acesso de fiéis oriundos da Cisjor-
dânia é liberado pelo exército israelense; durante o Rama-
dã de 2008, por exemplo, o então ministro da defesa do 
país, Ehud Barak, permitiu o acesso, durante as reuniões de 
sexta-feira, apenas de homens entre 45 e 50 casados, 
mulheres de 30 e 45 anos, além de homens com mais de 50 
e mulheres com mais de 45 anos.

Segundo a ortodoxia judaica, os judeus não devem 
subir ao Monte do Templo porque o consideram um lugar 
sagrado profanado e porque poderiam, sem querer, violar o 
Santo dos Santos do antigo templo, isto é, a zona do mesmo 
cuja entrada só estava permitida ao Sumo Sacerdote.

Os conflitos na região ocorrem constantemente devido 
a falsas acusações dos muçulmanos de Israel põem em 
risco o local com escavações arqueológicas, mas no ano de 
2007 foram os muçulmanos que fizeram escavações e cons-
truções ilegais, ampliando o número de mesquitas no local 
para três e causando a destruição de milhares de raridades 
arqueológicas que se encontravam no sub-solo.

O MONTE DO TEMPLO E O SANTO DOS SANTOS
GERAL

O Monte do Templo, venerado por judeus, cristãos e muçulmanos. A mesquita Al Aqsa é um dos lugares sagrados mais 
importantes do mundo para os muçulmanos, como acredita-se ser o lugar onde o profeta Maomé ascendeu ao céu.
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O
 historiador Arnold Toynbee escreve “Desafios 
de nossos Tempos”. Uma advertência a huma-
nidade para o tempo que se vem encurtando 

entre as descobertas. Antes, milhões de anos. Hoje, 
pedaço de uma hora. A indústria e a Universidade 
consorciadas nas pesquisas, para a geração de novos 
produtos – a inovação; e ou para aumentar a velocida-
de da produção - tecnologia. A cada instante, o surgi-
mento de “um maravilhoso mundo novo”, como 
sonhara Aldoux Huxley. Mundo novo que se torna 
rapidamente ciente de todos, graças ao próprio pro-
cesso inovador no campo das comunicações, que 
adquiriu surpreendente velocidade, fazendo desse 
mundão de meu Deus uma “aldeia global”, como 
acreditando, mas parecendo ainda não acreditar, cha-
mou-o Marschal MacLuhan. Penso que Toynbee nos 
queria advertir sobre isto, sugerindo que não nos aco-
modássemos para receber o prato feito, mas em 
aprender a fazê-lo melhor e em me nos tempo.

Procedeu de forma idêntica o laureado escritor 
Alvin Toffler em seu livro Choque do Futuro. Fácil 
depreender-se da leitura dessa obra que mais da meta-
de dos humanos vi ve hoje o tempo das “borboletas 
azuis” de Casimiro de Abreu, em que “o céu é um 
manto azulado, o mar é um lago sereno, e a vida é um 
hino de amor”. Quer dizer, bom mesmo se ria viver 
aquele tempo... Aí uns 40% da humanidade estariam 
felizes com a possibilidade do usufruto dos bens 
resultantes das inovações, contudo sem qualquer 
preocupação de como eles se tornaram possíveis. 
Filósofos de que se estou feliz com o que Deus me 
deu, ”deixa a vida me levar, que a vida leve eu”. 
Somente 10% (em torno disso) da humanidade estari-
am gerando os novos bens, portanto habilitados à 
propriedade das riquezas do amanhã. Eles estariam 
implantando na humanidade sensações de escassez e 
inovando e produzindo os bens com que satisfazer 

tais necessidades. Já estamos 
assistindo a isto, com muitas 
novas profissões surgindo, e 
muitas outras tornando-se 
obsoletas. Grande advertên-
cia, penso eu. O futuro já está 
em nossa sala, tornando-se 
necessário e urgente o nosso 
engajamento em sua constru-
ção.

Os povos ricos que ora 
gozam das melhores condi-
ções de vida no planeta, 
entende ram essas advertên-
cias e fundaram as suas esco-
las adequadas às exigências 
desse novo tempo. Não é que 
esqueceram o passado. O 
passado lhes é muito impor-
tante, mas como referência, 
não como destino. O seu des-
tino é o futuro. Fortaleceram-
se no ensino, na es cola, na 
educação de seu povo. O Bra-
sil, diferentemente, não quer 
entender assim. Frágil nas 
escolas, esquecido dos pro-
fessores. Pesquisa? Nem 
pensar. Acentua-se no corte 
dos recursos financeiros, 
centenas de milhões de reais, 
só no orçamento deste ano! 
Quatro Ministros em 6 
meses. Daí a avaliação inter-
nacional da qualidade de nosso ensino médio nos 
revelar em estágio de mediocridade, na avaliação 
passada e na recente. Aqui, faço um registro: como 
Maçom isto muito me entristece, como tristes encon-
tram-se todos os integrantes da Fraternidade, para 
quem a ignorância é a mãe de todos os vícios. Temos 
advertido as autoridades. Temos-lhes levado o nosso 
grito e as nossas sugestões.

Vejamos o chamamento de quem tem compromis-
so com o futuro, mesmo sabendo que seu País é o pri-

meiro colocado no ranking de educação, mas não se 
acomoda na condi ção de modelo educacional. Diz a 
Secretária de Educação de Helsinque, Marjo Kyllo-
nen: que “a Finlândia inicia mais uma reforma em 
busca de melhorias”. Daí nosso apelo para que se 
preste atenção ao que dizem líderes como a Sra Marjo 
Kyllonen. Então ... se “o Brasil é realmente o país do 
futuro” (Stefan Zweig), já está passando do tempo de 
abrir as inscrições para a sua construção.

Fonte: Revista Fraternizar

(*) Ir\Antônio do Carmo Ferreira
Grão-Mestre do GOI-PE

Or\Recife - PE

Sra. Marjo Kyllonen

GERAL

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=716532
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Por Laurindo R. Gutierrez (*)

O autor tem direito de propriedade sobre a forma 
e o conteúdo de sua criação. Nela ninguém pode 
interferir. John Locke (1.632/1.704) filoso-
fo/escritor inglês.

Nascido na Escócia ( 1.686-1.743) foi um teólo-
go e escritor que viveu a maior parte de sua vida 
adulta na França como jacobita exilado. For-

mado em Glasgow e Edimburgo, graduou-se em 
1.707. Em 1.727 publicou “As Viagens de Ciro”, que 
foi um grande êxito e deu-lhe fama e o tornou célebre 
entre a nobreza francesa. No ano seguinte mudou-se 
para Londres e conviveu com Isaac Newton e Jean 
Desagulliers entre outras personalidades da época. 
Converteu-se ao catolicismo influenciado pelo filóso-
fo místico Francois Fenélon. O Príncipe Regente da 
França, Philippe d´Orleans o tornou membro da soci-
edade “Cavaleiros da Ordem de São Lázaro de Jerusa-
lém” – daí sua futura designação de Chevalier Ram-
say. Em 1.737, como Grande Chanceler e Orador da 
Ordem, Ramsay escreveu e proferiu perante uma 
assembléia de Maçons, a célebre peça de oratória na 
recepção á grande número de irmãos, na Grande Loja 
da França. Naquela noite, Andrew Michael Ramsay, 
faz inflamado discurso ligando a Maçonaria com as 
Cruzadas. Sua fala é o maior fato, que mais efeito 
teve, nos eventos ligados à Ordem Maçônica até os 
dias de hoje. Sabe-se agora que nada que ele falou 
corresponde à realidade histórica, e o próprio Ramsay 
sabia que a maçonaria nada tinha a ver com os Tem-
plários nem com as Cruzadas. Vaidoso, não aceitava a 
verdadeira origem dos maçons construtores, que eram 
humildes e analfabetos, e então inventou essa balela 
das cruzadas e templários. Sua intenção era dar à 
Ordem Maçônica uma aura de autoridade e poder mís-
tico, pensando com isso atrair a nobreza e a aristocra-
cia para seu interior , e teve sucesso, pois a essa gente 
passou a fazer parte da Ordem a partir daquele dia. 
Conseguiu por “baixo do pano” ser Baronete, o mais 
baixo título de nobreza hereditário britânico. Tudo o 
que ele disse naquele dia foi um arroubo de oratória, 
para cativar a assembléia presente e os recém inicia-
dos na Grande Loja Francesa. Desde então, acreditan-
do na farsa, os maçons de todo mundo passaram a acei-
tar a ligação templários, cruzadas e maçonaria, esque-
cendo que a palavra Maçom significa Pedreiro, os 
antigos construtores de catedrais, não guerreiros, 
como os membros da Quarta Cruzada que assaltaram 
e pilharam Constantinopla , a capital da Cristandade 
oriental, numa empreitada de vilania e traição cometi-
da contra os próprios cristãos. Esse assalto à grande 
cidade greco-cristã-ortodoxa selaria para sempre o 
Cisma da Cristandade, pois nunca mais as Igrejas de 
Roma e a grega de Constantinopla fizeram as pazes. 
Naquele tempo, como hoje, qualquer orador astuto é 
capaz de iludir maçons incautos e transformar menti-
ras em verdade absoluta. Conclusão: baseado nessa 
oratória de Ramsay , em pouco tempo mais de 1.100 
graus foram inventados, agrupados em 100 ritos, 
sendo que maior parte deles teve vida efêmera, mas 
entre os que sobreviveram, contavam-se 25 graus do 
Rito de Perfeição, que deu origem ao Rito Escocês 
Antigo e Aceito.

Sua fala é o maior fato, que mais efeito teve, nos 
eventos ligados à Ordem Maçônica até os dias de 
hoje. Sabe-se agora que nada que ele falou correspon-
de à realidade histórica, e o próprio Ramsay sabia que 
a maçonaria nada tinha a ver com os Templários nem 
com as Cruzadas. Vaidoso, não aceitava a verdadeira 
origem dos maçons construtores, que eram humildes e 

analfabetos, e então inventou essa balela das cruzadas 
e templários. Sua intenção era dar à Ordem Maçônica 
uma aura de autoridade e poder místico, pensando 
com isso atrair a nobreza e a aristocracia para seu inte-
rior , e teve sucesso, pois a essa gente passou a fazer 
parte da Ordem a partir daquele dia. Conseguiu por 
“baixo do pano” ser Baronete, o mais baixo título de 
nobreza hereditário britânico. Tudo o que ele disse 
naquele dia foi um arroubo de oratória, para cativar a 
assembléia presente e os recém iniciados na Grande 
Loja Francesa.

Desde então, acreditando na farsa, os maçons de 
todo mundo passaram a aceitar a ligação templários, 
cruzadas e maçonaria, esquecendo que a palavra 
Maçom significa Pedreiro, os antigos construtores de 
catedrais, não guerreiros, como os membros da Quar-
ta Cruzada que assaltaram e pilharam Constantinopla 
, a capital da Cristandade oriental, numa empreitada 
de vilania e traição cometida contra os próprios cris-
tãos. Esse assalto à grande cidade greco-cristã-

ortodoxa selaria para sempre o Cisma da Cristandade, 
pois nunca mais as Igrejas de Roma e a grega de Cons-
tantinopla fizeram as pazes. Naquele tempo, como 
hoje, qualquer orador astuto é capaz de iludir maçons 
incautos e transformar mentiras em verdade absoluta.

Conclusão: baseado nessa oratória de Ramsay , 
em pouco tempo mais de 1.100 graus foram inventa-
dos, agrupados em 100 ritos, sendo que maior parte 
deles teve vida efêmera, mas entre os que sobrevive-
ram, contavam-se 25 graus do Rito de Perfeição, que 
deu origem ao Rito Escocês Antigo e Aceito.

(*) Laurindo R. Gutierrez 
Loja Brasil de Pesq. Maçônicas Londrina-Pr 
Loja Francisco Xavier Ferreira de Pesquisas 

Maçônicas – Porto Alegre- RS
Bibliografia - www.chevalier Ramsay – acervo do 

Ir. H. Spoladore – Rui Bandeira- Lisboa-PT
Fonte: JB NEWS

ANDREW MICHAEL RAMSAY E A FARSA HISTÓRICA
GERAL

Andrew Michael Ramsay
(9 Janeiro 1686 – 6 Maio 1743)

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
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Por Ir\ Charles Evaldo Boller (*)

Aprender a perdoar é perseverar num treinamento 
mental. É um grande e difícil passo. É tirar alguma 
coisa que incomoda, que nós fizemos ou que fizeram 

para nós. 
A vida pode ser comparada a uma mochila que contém 

tudo o que realizamos. Se não treinamos o perdoar, este 
saco de viagem vai ficando cada vez mais pesado. 

É necessário buscar a habilidade mental de constante-
mente fazer uma reorganização desta Mochila da Vida. 
Denodadamente ir organizando-a de tal forma a aliviar seu 
peso e tornar a vida mais leve. Não colocar dentro dela 
ressentimentos, desgostos, raiva ou decepções. Em hipóte-
se alguma e sob nenhum pretexto. Isto culminará na obten-
ção de facilidades na caminhada, nas constantes subida e 
descida das rampas de dificuldades com que somos con-
frontados. Temos o direito de sermos felizes, e para isto, 
devemos começar por perdoar a nós mesmos, elevar nossa 
autoestima. 

"Seria muito mais produtivo se as pessoas procurassem 
compreender seus pretensos inimigos. Aprender a perdoar 
é muito mais proveitoso do que simplesmente tomar de 
uma pedra e arremessa-la contra o objeto de sua ira. Quan-
to maior a provocação, maior a vantagem do perdão. É 
quando padecemos os piores infortúnios que surgem as 
grandes oportunidades de se fazer o bem, a si e aos 
outros." (Dalai Lama Tenzin Gyatso) líder espiritual tibe-

tano. 
É fácil perdoar alguém que nos prejudicou? Não, não é! 

Quando temos necessidade de perdoar alguém, esta ação é 
resultado de fatos, de alguma expectativa nossa que não foi 
alcançada. Qual expectativa? Por exemplo: que o outro 
faça ou seja alguma coisa; que deixe de usar algo; etc. Quer 
dizer, quando os outros fazem algo que quebra nossa 
expectativa, ficamos esperando que eles nos peçam per-
dão. O raciocínio mais comum é: o problema é do outro e 
não meu. E devido a isto, ficamos com raiva dos outros. 
Ficamos na expectativa que os outros nos peçam perdão, e 
estes não o fazem, e assim, numa sequência de frustrações, 
nossa ira vai aumentando cada vez mais. A Mochila da 
Vida vai nos pressionando contra o chão. 

Procurar levar a vida com outro nível de expectativa 
nos leva a perdoar. Primeiro a nós mesmos, depois ao pró-
ximo. 

"O perdão cai como uma chuva suave do céu na terra. É 
duas vezes bendito: bendito ao que dá e bendito ao que 
recebe." (William Shakespeare) dramaturgo e poeta inglês. 

E não devemos deixar que o outro nos atinja. Somos nós 
mesmos que permitimos que o outro nos acerte, e somos 
nós mesmos que colocamos mais peso dentro da nossa 
Mochila da Vida. O próximo não tem nada com nossa frus-
tração. É algo particular de cada um. Como então ficar 
aborrecido, se não temos como controlar um processo que 
é único e exclusivo resultado do livre arbítrio do próximo? 
Somos nós que aceitamos colocar às nossas costas o peso 

da frustração que alguém, intencionalmente ou não, impin-
giu. 

Você é a razão da minha felicidade Como é possível 
expressar tal sandice? Isto é algo que leva fatalmente ao 
desenvolvimento de ressentimentos e raiva. A necessidade 
de perdoar vem do outro nem sempre fazer o que espera-
mos. E a conclusão a que se chega deste raciocínio é que 
amar está mais para doar que para esperar. 

Outra razão frequente de perdão vem de uma pessoa 
que não tem tempo equilibrado em coisas distintas. Fatal-
mente terá muitos momentos de decepção se não procurar 
equilibrar seu tempo para todos os aspectos da vida. 

Para poder perdoar e esquecer o que contribui muito 
são: boa saúde; alimentação correta; relaxamento; medita-
ção; pensamento positivo e exercícios físicos. 

Problemas de relações interpessoais são cinco por cento 
reais e noventa e cinco por cento o que fazemos deles. 
Deve-se analisar as possibilidades, o nível de expectativa 
real, sem fantasias. Isto diminui as frustrações. 

E como as frustrações geram culpa, ao perdoarmos a 
nós próprios aliviamos o peso da nossa Mochila da Vida. E 
só então, devidamente fortalecidos, temos reais possibili-
dades de perdoar aos ofensores, àqueles que quebraram 
nossas expectativas. Com isto temos a energia emocional 
de aceitar aos outros como eles são, sem a obrigação de 
aceitar o mal que fazem ou a maneira como se comportam.

Como não temos meios de controlar as ações de tercei-
ros, também não somos obrigados a nos tornarmos coni-
ventes com o indesejado. Aceitar seria ferir nosso direito à 
felicidade e prejudica nossa saúde. 

"A doença alimenta-se da falta de perdão. O perdão 
não tem nada a ver com aceitar um mau comportamento. A 
pessoa que você acha mais difícil de perdoar em geral é 
aquela da qual você mais precisa se libertar. Eu descobri 
que perdoar e em seguida deixar partir o ressentimento 
são atitudes que ajudam a curar até mesmo o câncer." 
(Louise L. Hay) consultora, professora e conferencista 
norte-americana. 

E como nunca faremos os outros mudarem, então a 
mudança deve vir de nós mesmos. E normalmente, como 
são os mais próximos que nos ofendem, então resta apenas 
colocar limites. Ao mudarmos nosso relacionamento com 
estas pessoas, elas mudam com certeza. De alguma forma, 
sempre se obtém resultados positivos ao aliviar nossa 
Mochila da Vida. Porque "O fraco jamais perdoa: o perdão 
é característica do forte." (Mahatma Gandhi) advogado 
indiano. E o forte tem sua Mochila da Vida sempre alivia-
da, tão leve que, não existisse a gravidade, poderia até voar.

(*) Autor: Charles Evaldo Boller, engenheiro 
eletricista brasileiro. Nasceu em 4 de dezembro de 

1949, Corupá-SC 
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Durante meus deslocamentos pela cidade onde resido, 
algo vem chamando minha atenção cada vez mais: a quan-
tidade de gente nos sinais de trânsito tentando sobreviver. 
Há dias que fecho os vidros e resolvo somente observar. 
Outras vezes a consciência me dói. Algo me diz que não 
posso ficar insensível e me compadeço dessa gente que 
procura ganhar seu sustento na dura batalha das ruas. Quan-
do chego em casa recolho uma quantidade imensa de 
papéis que oferecem carros, apartamentos, viagens nacio-
nais e internacionais, serviços de detetives particulares e 
até garotas de programa. Além dos papéis, vemos gente 
vendendo de tudo: frutas, guarda-chuvas, discos piratas, 
flores, limpador de para-brisas, refrigerantes, suco de fru-
tas, bronzeadores e as mais diversas quinquilharias. Sem-
pre acabo comprando algo, é inevitável, mas ao tentar ser 
solidário com os vendedores tenho a desagradável sensa-
ção de que isto faz mais bem para mim do que para eles…

Quando estendo o dinheiro, parece que estou pagando o 
preço por viver uma vida que considero normal, pois não 
sofro com a fome e tenho um teto para dormir… Não posso 
esquecer também dos que nada vendem, apenas pedem. 
Tem gente com criança nos braços para tentar comover os 
mais insensíveis, outros com as mais diversas deforma-
ções, que parecem nos dizer que, quando Deus nos botou 
no mundo com saúde, ele tinha algo em mente, não foi à toa 
que fomos escolhidos. Existem também os que cantam, 
dançam, engolem fogo, equilibram bolas, pratos, tudo isso 
em menos de um minuto, antes que o sinal abra e interrom-
pa o “espetáculo”… Sinto-me constrangido, olho aquela 
gente fazendo de tudo para ganhar uma moeda, é difícil 
negar. No entanto, existem dias que me revolto e me per-

gunto por que motivo um país rico como o 
nosso precisa ser tão desigual, precisa ser 
tão desumano.

Existem dias que passo por uma aveni-
da que é atravessada por diversas pontes de 
um rio canalizado. Embaixo das mesmas 
habitam moradores de rua. Numa cidade 
com um inverno rigoroso, eles fazem suas 
moradias com tudo que é tipo de material 
para não morrer de frio. Quando amanhece 
saem das “tocas” com aparência triste, 
parecem ratos de esgoto, surgem de repen-
te, com roupas velhas, sem calor. Atacam 
pedindo ajuda num tom decadente e 
melancólico. Estão tentando tirá-los dali. 
Uma rádio entrevistou um deles pergun-
tando qual era a opinião que eles tinham sobre a saída. Com 
a sinceridade dos que nada têm, responderam em tom pro-
fessoral: A gente “cata” outro lugar…

Houve um dia que tive a certeza de que estamos che-
gando num ponto insustentável e perigoso. Parei o carro no 
sinal e “um deles” aproximou-se - um dos “despossuídos”, 
como dizia aquele presidente cassado que agora voltou 
como senador… O cara me olhou e pediu uma ajuda. Achei 
que já tinha dado o meu quinhão, que aquele dia não deve-
ria doar mais nada para ninguém - neguei. O pedinte me 
olhou com ressentimento e ódio nos olhos e disse: O que é 
isso cara? Com esse carrão (na opinião dele) bacana e me 
diz que não tem dinheiro… É claro que não dei. Não pode-
ria me dobrar a nenhum tipo de ultimato ou extorsão, pois 
penso como muitos brasileiros, que não tenho culpa do que 

está acontecendo. Pago meus impostos, ajudo quando pos-
sível, mas não posso assumir algo que cabe a quem dirige 
esse país.

As mazelas estão aí, juntamente com os escândalos que 
os noticiários de televisão não nos deixam esquecer. Os 
mensaleiros, as gangues de todo tipo, gente que nos mostra 
que o Brasil tem muitos recursos. Precisamos achar um 
jeito deles serem usados de maneira correta, pois a cada dia 
que passa cada vez mais me convenço de que, como disse 
alguém, nossas elites, como as francesas antes da Revolu-
ção, precisam se cercar de miseráveis para se assegurar de 
suas próprias riquezas… Chega, está ficando insuportável!

Amém!
O autor Valacir Marques da Silva
É Agente de Polícia Federal aposentado.

O SHOW DA VIDA EM CADA SINAL DE TRÂNSITO
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Não Fume
Segundo estimativas, o tabaco matará mais de um bilhão de 

pessoas apenas neste século. O fumo pode causar diversos tipos 
de câncer, entre eles o câncer de pulmão, bexiga, leucemia, entre 
outros. Se você fuma, é melhor parar! Se precisar de ajuda, exis-
tem vários remédios disponíveis para ajudá-lo e tornar essa tare-
fa menos difícil.

Faça Sexo Seguro
Além de deixá-lo vulnerável a diversos tipos de doenças 

sexualmente transmissíveis, como a AIDS, o sexo desprotegido 
também deixa as pessoas vulneráveis ao HPV, vírus que pode dar 
origem ao câncer de pênis e ao câncer anal.

Cuide da Próstata
Mantenha os exames da próstata sempre em dia. Muitos 

homens relutam por medo ou preconceito, mas, além de simples, 
o toque retal, ajuda a diagnosticar o câncer na próstata precoce-
mente.

Exercite-se
A atividade física regular pode ajudar a diminuir o risco do 

câncer. Mas se você não gosta de ir à academia, não se preocupe, 
pois existem outros tipos de exercícios físicos que você pode 
praticar e que não precisam de uma academia.

Mantenha uma Dieta Balanceada
Uma dieta pobre em gordura animal e rica em frutas frescas e 

vegetais é o ideal para diminuir o risco de ter um câncer. Estudos 
têm mostrado que dietas ricas em gordura animal têm aumentado 
o fator de risco para vários tipos de câncer. Frutas, legumes e 
hortaliças são excelentes antioxidantes contra o câncer.

Use Protetor Solar
Os homens, especialmente àqueles que trabalham expostos 

ao sol precisam usar protetor solar todos os dias. Mais de um 
milhão de casos de câncer de pele são diagnosticados a cada ano.

Evite também o bronzeamento artificial, pois tanto o sol 
quanto o bronzeamento artificial aumentam o risco de câncer de 
pele.

Realize o Autoexame dos Testículos Mensalmente
Você sabia que o câncer de testículo pode atingir os homens 

desde a sua adolescência? O autoexame dos testículos pode 
ajudar a detectar esse tipo de câncer ainda em estágio inicial.

Conheça seu Histórico Familiar
Conhecer o histórico de câncer da sua família é muito impor-

tante para ajudar a avaliar suas chances de desenvolver, e já pre-
venir, certos tipos de câncer. Sabe-se que alguns tipos, como o de 
mama e o de cólon podem ser hereditários. Se você sabe os tipos 
de canceres que atingiram a sua família, avise o seu médico, para 
que ele possa traçar um planejamento para tentar prever os riscos 
de você desenvolver um câncer e, se possível, prevenir ou fazer o 
diagnóstico precoce.

Equipe Oncoguia 

SAÚDE

         Por: The New York Times
Marty e Matt Reiswig, dois irmãos de Denver, nos Estados 

Unidos, sabiam que o Alzheimer ocorria em sua família, mas 
nenhum deles entendia o porquê. Então um primo escreveu um 
livro sobre a família, The Thousand Mile Stare (O Olhar das Mil 
Milhas, em tradução livre). Quando os irmãos o leram, percebe-
ram o que estavam enfrentando. 

Na família Reiswig, o Alzheimer não é apenas uma ocorrên-
cia aleatória: resulta de um gene mutante passado dos pais para os 
filhos. Se você herda o gene, a doença vai aparecer por volta dos 
50 anos – com certeza. E seu filho tem uma chance de 50% de 
sofrer com o mesmo problema.

A revelação caiu como um raio. Assim como a seguinte: os 
irmãos descobriram que existe um exame de sangue que pode 
revelar se uma pessoa carrega o gene mutante. Eles poderiam 
decidir se querem saber se são portadores. É um dilema que cada 
vez mais pessoas estão tendo de encarar à medida que os cientis-
tas descobrem mais mutações genéticas ligadas a doenças. Fre-
quentemente, um gene recém-descoberto aumenta o risco, mas 
não garante que a doença vá se manifestar.

Algumas vezes, saber pode ser útil: se você tem uma mutação 
genética que torna o câncer de cólon muito mais provável, por 
exemplo, colonoscopias frequentes podem ajudar os médicos a 
evitar problemas. Mas também existem genes que transformam 
uma doença temida em uma certeza: não há nenhuma maneira de 

preveni-la e nenhuma maneira de tratá-la.

A liberdade e o peso da verdade
Marty, 37 anos, sabe que, se carregar o gene, tem um pouco 

mais de uma década até que os primeiros sintomas apareçam: 
– Algumas vezes, eu penso: "Isso é uma tempestade terrível 

no horizonte, e quero saber se é real ou não". Outras vezes, digo: 
"Se eu descobrir que é real, saberei que vou morrer desse jeito e 
qual a possível idade da minha morte". 

Em conversa com um homem que fez o teste e descobriu que 
tinha o gene, Marty perguntou sobre arrependimento.

– Tenho lutado contra problemas de peso e ideias de suicídio, 
e tive dificuldades no meu casamento desde que descobri. Alguns 
dias eu realmente me arrependo. Outros dias, fico feliz em saber 
– respondeu o sujeito.

Marty decidiu não fazer o teste.Seu irmão Matt, de 41 anos, se 
sentiu atormentado com o medo de ter o gene mutante. Toda vez 
que perdia as chaves ou esquecia um nome, pensava: Alzheimer.

– Já estava vivendo todos os dias, todos os momentos como se 
o tivesse. A verdade liberta você de fazer suposições erradas – 
conta.

Ele resolveu fazer e não tem o gene. Chorou quando recebeu a 
notícia, pensando em todo o tempo e energia que gastou achando 
que o tinha. Brian Whitney, 43 anos, primo dos irmãos, decidiu 
fazer o teste quando tinha 40 anos. Se carregasse o gene, pensou, 
iria se oferecer como voluntário para pesquisas. Faria qualquer 
coisa para ajudar os cientistas a entender a doença e tratá-la. O 
teste de Brian deu positivo e ele entrou em um teste clínico. Seus 
amigos dizem que não entendem por que ele optou por se torturar 
com a verdade.

– Eu balanço a cabeça e digo: "Você não tem ideia do que está 
falando. A única coisa que eu controlo é estar na pesquisa. Viva a 
minha vida e tenha a história que minha família tem antes de me 
julgar" – relata.

VALE A PENA FAZER O TESTE PRECOCE PARA O ALZHEIMER?

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=778886
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Diante de qualquer sistema desafiador, o melhor a fazer 
é respirar fundo e seguir as instruções. O problema é 
que, para alguns desafios, como encarar a vida adulta, 

não há manual. Resta, então, recorrer à capacidade mental, a 
arma humana mais eficiente contra problemas cotidianos. 
Ainda que o recurso seja uma herança inata da evolução, há 
quem não o explore nas horas mais necessárias. A fim de evi-
tar o bug e preservar a mente saudável, cientistas britânicos 
indicam a adolescentes outra provocação: que saiam de frente 
da tevê.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde 
mental como o estado de bem-estar que permite ao indivíduo 
reconhecer as próprias habilidades, além de lidar com o 
estresse costumeiro e se recuperar dele, sendo produtivo para 
a comunidade. Pesquisadores do Centro Nacional de Medici-
na do Esporte e do Exercício, ligada à Universidade Loughbo-
rough, no Reino Unido, buscaram compreender o que contri-
bui, na juventude, para uma saúde mental estável na vida 
adulta. A partir das investigações, a equipe liderada por Mark 
Hammer encontrou uma relação do bem-estar mental mais 
pobre aos 42 anos com o tempo que adolescentes de 16 anos 
gastam em frente a uma tela, como a da televisão ou a do com-
putador. Os detalhes dos estudo foram divulgados recente-
mente na revista científica Preventive Medicine.

Entre os jovens, 35,3% relataram dedicar mais de três 
horas a esses equipamentos depois da escola. Desse percentu-
al, a maioria era do sexo masculino, não fumava, consumia 
álcool moderadamente e não praticava esportes. Tinham 
também menor nível de escolaridade. Os dados foram obtidos 
no Estudo de Coorte Britânico de 1970 (BCS70, na sigla em 
inglês), que acompanhou a vida de 17.284 ingleses, escoceses 
e galeses. Ao todo, os participantes foram avaliados oito 
vezes ao longo da vida: aos 5, 10, 16, 26, 30, 34, 38 e 42 anos. 
No estudo de Hammer, foram considerados dados de partici-
pantes com 16 anos, obtidos em 1986, e, aos 42 anos, levanta-
dos entre 2012 e 2013.

Em 1986, 166.898 adolescentes responderam a questões 
sobre comportamentos relacionadas à saúde — como o 
sedentarismo, avaliado pelo tempo gasto com o dever de casa 
ou três tipos de diversão: televisão, filmes de vídeo e jogos de 
computador. Como há 30 anos o acesso a computadores era 
restrito, a tevê representou a distração mais comum: 91,1% 
disseram não brincar com jogos eletrônicos após a escola. Na 
etapa final, aos 42 anos, 56,9% dos indivíduos da amostra 
original, ou 9.842 pessoas, foram questionados sobre o tempo 
diário dedicado às telas.

Ao contrário do observado em outros estudos, as associa-
ções encontradas por Hammer entre mais tempo de tela na 
adolescência e maior angústia psicológica na vida adulta 
foram independentes de o adolescente participar ou não de 
atividades esportivas. “Isso pode sugerir que a relação entre 
tempo de tela e saúde mental não é simplesmente explicada 
pelo engajamento em atividades físicas”, disse o autor.

Isso porque fazer o dever de casa, uma das atividades 
sedentárias avaliadas no estudo, foi inversamente associada 
com sofrimento psíquico na idade adulta, o que inclui dificul-
dades nas relações interpessoais e na funcionalidade para 
resolver questões rotineiras, como as do trabalho ou as 
domésticas. “Assim, o contexto do sedentarismo, ou seja, 
tempo de tela ou leitura, parece ser relevante para as associa-
ções entre comportamento sedentário e saúde mental”, acre-
dita Mark Hammer.

Falta de estímulos
Outros estudos tiveram resultados semelhantes aos de 

Mark Hamer. Um deles é o do pediatra e pesquisador da Uni-
versidade de Pittsburgh (EUA) Brian Primack. Publicada em 
2009 na Jama Psychiatry, a pesquisa de Primack encontrou 
correlação entre exposição total à tevê e a outras mídias e 
maior incidência de sintomas depressivos na vida adulta, 
especialmente em homens.

Segundo a psiquiatra Helena Moura, a participação em 
atividades físicas diariamente pode ser ofuscada pelo tempo 
sedentário. No caso desse estudo, três horas de distração em 
frente à televisão foram suficientes para prejudicar a saúde 
mental na idade adulta. “Ou seja: não adianta matricular o seu 
filho em uma aula de basquete e deixá-lo sedentário todo o 
resto do dia. O que esse estudo mostrou foi que o benefício 

não vem só do exercício físico, mas também do engajamento 
em uma atividade mental produtiva, estimulante, como reali-
zar o dever de casa”, diz a membro da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP).

Moura acredita que estudos na mesma linha, mas com 
crianças e adolescentes atuais, podem esclarecer se é apenas a 
influência da tela, e não a falta de estímulo, que afeta negati-
vamente o bem-estar mental na vida adulta. “Hoje, desenhos e 
programas de televisão, além dos jogos, são didáticos e ensi-
nam, por exemplo, outros idiomas às crianças. Isso me faz 
questionar se esse tipo de distração também é prejudicial. 
Pelo sim, pelo não, é bom não ficar parado, pois já sabemos 
que a atividade física e mental é positiva, ao contrário do 
sedentarismo.”

Prejuízo em desenvolvimento
Comportamentos sedentários aprendidos durante a infân-

cia e a adolescência costumam perdurar na vida adulta. Esti-
ma-se que adultos gastem de 60% a 70% do tempo que pas-
sam acordados em atividades sedentárias, o que, para eles, 
eleva o risco de problemas cardiovasculares, depressão, obe-
sidade, hipertensão e até mesmo de doenças mentais relacio-
nadas à velhice, como Alzheimer. Na avaliação do neuropedi-
atra Christian Muller, os “hábitos preguiçosos”, especialmen-
te os relacionados às diversões digitais, começam a estabele-
cer raízes na infância.

 “Embora os jogos de tablet também ofereçam estímulos 
cognitivos, como identificar formas, eles não oferecem o 
estímulo motor. A criança só mexe o dedo e pode ter dor de 
cabeça, alteração visual, dor articular e problemas de postura. 
Os pais precisam saber que esses dispositivos são ansiogêni-
cos: aumentam o problema da ansiedade e, retirados da crian-

ça, agravam o transtorno em vez de melhorá-lo”, esclarece 
Mulller, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria 
do Distrito Federal.

No entanto, para algumas famílias, meios de entreteni-
mento digital são itens obrigatórios. Um estudo da Universi-
dade de Michigan publicado, em janeiro, na Jama Pediatrics 
mostrou que crianças com dificuldades sociais e emocionais 
em casas de baixa renda são mais propensas a serem “criadas” 
pela tecnologia móvel, que as acalma e mantém a paz e a tran-
quilidade no lar. “Descobrimos que, quanto menos controle e 
mais frustração sentida pelos pais sobre o comportamento dos 
filhos, mais provável será que recorram a dispositivos móveis 
para ajudar a acalmar as suas crianças”, diz Jenny Radesky, 
principal autora do estudo.  “Isso beira o cruel”, considera 
Muller.

Depois dos 2 anos
Um estudo publicado no Jama Pediatrics no mês passado 

por pesquisadores da Universidade do Norte do Arizona mos-
trou que brinquedos eletrônicos estão associados com prejuí-
zo na quantidade e na qualidade de palavras aprendidas pelas 
crianças em relação a jogos, livros ou brinquedos tradiciona-
is. Diante das evidências, a Academia Americana de Pediatria 
sugere que, abaixo dos 2 anos, a criança não tenha contato 
com eletrônicos.

Eles estão liberados a partir dessa idade, desde que o 
tempo gasto brincando com todos os equipamentos juntos não 
exceda duas horas, ou seja, as duas horas devem ser divididas 
entre o tablet, o videogame e a tevê. “Repito  sempre que os 
pais não podem se esconder atrás do trabalho. O equilíbrio é o 
principal. É melhor não ter filhos se não tiver tempo para cui-
dar e brincar com eles”, aconselha o neuropediatra.

Por Isabela de Oliveira - Correio Braziliense

SAÚDE

Mais tempo de tela na adolescência vai gerar maior angústia psicológica na vida adulta

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
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A
o concluir o primário no Grupo Escolar Israel de 
Amorim, em Iporá, fiz a admissão ao ginásio nas 
férias. Ano seguinte iniciei no 1º noturno do Colé-

gio D. Bosco que, por feliz coincidência, hoje é dirigido 
por minha única irmã, Izaltina Lourenço, 12 anos mais 
nova que eu.

O colégio era muito longe de casa e as estradas davam 
muitas voltas. Mas eu quis o período noturno para traba-
lhar durante o dia, nos serviços de roça. Para cortar cami-
nhos eu procurava por atalhos, passando por matagais e 
sobre troncos escorregadios caídos num brejal que havia 
entre o rancho de meu avô, com quem morávamos, e a cida-
de. Anos mais tarde o matagal virou lavoura, pasto, lotea-
mento. O pântano foi drenado, virou hortaliças e a até uma 
rodovia asfaltada, a GO-060, passa sobre ele. Mas no meu 
tempo era uma trilha temerária. Meus colegas de escola me 
zoavam dizendo que eu ainda seria assaltado no brejo. Eu 
tinha a resposta na ponta da língua: “Assaltante não tem 
coragem de entrar lá, não”. 

Me lembro que numa noite caiu um temporal durante a 
travessia. Escorreguei num tronco e minha lanterninha, 

que minha avó Bia me dera, caiu no pântano e sumiu. 
Fiquei desnorteado, sem referências, sem jeito de identifi-
car a trilha. Outras vezes que minha lanterna pifou, eu me 
orientava pelas luzes da cidade, lá longe, que tinham que 
ficar às minhas costas. Mas, com a tempestade, as luzes se 
apagaram. Tive vontade de gritar. Mas gritar a quem? Eu 
me segurei na haste de um arbusto de brejo, acho que uma 
pindaíba, e fiquei esperando o fim do temporal, que demo-
rou a passar. A água subiu acima de meus joelhos e me trou-
xe algum pavor.

Passava bem da meia noite. O temporal foi afrouxando. 
As nuvens ralearam um pouco e a lua enorme de vez em 
quando vazava pelos vãos. Daí a pouco as luzes da cidade 
voltaram pálidas que nem tomates entre brumas, lá longe, e 
eu pude pelo menos saber para que lado devia posicionar 
minhas costas. Às apalpadelas e aos escorregões, fui 
seguindo, saí finalmente do brejo, entrei no mato, onde a 
dificuldade era ainda maior, pois, com o temporal, as 
galhas deitaram sobre as trilhas e as árvores impediam que 
eu visse as luzes da cidade e também a da lua que eventual-
mente brilhava entre nuvens. Cheguei a pensar que passa-
ria a noite no matagal, molhado, frio, faminto e levando 
picadas de formigas. 

Mas, por algum instinto de sobrevivência, superei os 
empecilhos do atalho, alcancei a estrada, de onde pude 
vislumbrar as luzes distantes da cidade, ver a lua, me orien-
tar minimamente e assim chegar em casa. O cachorrinho 
que sempre vinha me receber, abanando o rabo e lambendo 
minhas mãos, aquela noite não veio. Acho que ficou apa-
vorado com os trovões e refugiou-se debaixo de alguma 

cama até a situação melhorar. De longe vi uma luzinha 
tênue vazando por entre os paus da parede. Aproximei e vi 
minha mãe, de mãos postas, com seus lutos de viúva, 
rezando diante de uma vela de trapo e cera. Minha irmã 
dormia, pequenininha, amparada pelos carinhos de minha 
mãe. Ao ouvir meus passos, minha mãe veio correndo e me 
abraçou sem se importar com meu corpo molhado. Meu 
avô, saindo do escuro, disse: “Graças a Deus!” “Você viu a 
luz da vela que acendi pra você se orientar?” Minha mãe 
perguntou? “Vi,sim, mãe”, eu disse. “Por isso é que achei o 
caminho.”

CRÔNICAS

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

A primavera é um período de festas em muitos países, 
quando se comemora o término do inverno, mas alguns locais 
como o Canadá, comemoram de forma diferente. Nesta épo-
ca, as focas grávidas abandonam as águas frias para dar a luz 
nas praias, onde encontram a morte.

É uma tragédia incentivada pelo governo, onde as mães e 
suas crias são mortas de maneira cruel por caçadores. São 
mais de 300 mil focas assassinadas durante cada primavera no 
Canadá, de uma forma cruel, com pauladas no crânio, com 
tacos de baseball, para não estragar as peles.

A seguir as peles são arrancadas dos animais, muitas vezes 
ainda vivos, que ficam se debatendo até a morte. O canadense 
Paul Watson, um dos fundadores do Greenpeace em 1970 e 
depois do Sea Shepherd (Guardiões do Mar), em 1977, disse 
que esta é uma das mais cruéis matanças do mundo selvagem. 
No Japão, a primavera é marcada com a caça aos golfinhos, 
onde milhares destes dóceis animais são encurralados em 

baías e mortos com arpões e machadadas.
Muitos são esquartejados ainda vivos e as águas ficam 

vermelhas pelo sangue dos inocentes. Os golfinhos não 
fogem e ficam solidários ao lado uns dos outros durante a 
matança. A organização internacional Sea Shepherd filmou 
esta tragédia e seus membros foram classificados como terro-
ristas pelo governo japonês, por mostrarem ao mundo esta 
crueldade.

Ao mesmo tempo, nos parques aquáticos, os golfinhos 
são mostrados como animais inteligentes, amigáveis, curio-
sos e brincalhões. Contam inclusive histórias de golfinhos 
que salvaram náufragos em diversas partes do mundo. Para 
sua desgraça, ele é um verdadeiro amigo do homem!

Seguindo nossa viagem sobre o grito dos inocentes, che-
gamos à Dinamarca, nas ilhas Faroe, no Atlântico Norte, onde 
acontece anualmente uma cerimônia macabra. É um ritual de 
iniciação dos jovens que comemoram a entrada na vida adul-
ta, matando de forma selvagem, milhares de golfinhos. O 
povo se reúne nas praias, para onde os golfinhos são atraídos; 
em seguida os jovens entram nas águas e matam os indefesos 
animais com golpes de arpões e facas.

O mar torna-se vermelho, o cheiro de sangue fresco per-
corre a multidão que aplaude o espetáculo dantesco. É um 
baile de debutantes demoníaco, onde no final do dia, milhares 
de corpos desfigurados ficam apodrecendo nas águas. Eles 
matam só pelo prazer de matar e pela tradição.

Finalmente chegamos ao norte do Brasil, onde os botos ou 
golfinhos de água doce, também são mortos de forma desu-
mana, para comercialização de seus olhos e dentes. Os barcos 
pesqueiros atraem e matam estes seres dóceis e tão citados em 
nosso folclore. Eles arpoam os bichos e arrancam os olhos e 
os dentes dos animais vivos; em seguida, são soltos para mor-
rerem nas águas, imaginem de que forma.

Os dentes são comercializados nas feiras e mercados de 
Porto Velho, Manaus, Belém do Pará e muitos outros, para 
confecção de colares. Os olhos são vendidos como amuletos 
para trazer dinheiro e mulheres para quem os carrega nos 
bolsos. Isto é proibido no Brasil, mas a prática é tão comum 
que já foi até filmada e mostrada para todo o mundo. Existe 
até um processo do instituto Sea Shepherd Brasil contra o 
IBAMA pela omissão sobre este massacre que todos sabem 
existir e que muitas autoridades fingem não ver.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=774701
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O
 momento atual por qual passa o país é realmente 
preocupante e delicado dada às incertezas na con-
dução de um cenário que se traduza em confiabili-

dade, principalmente quando olhamos para o econômico, 
pois não estamos conseguindo, pelo menos por enquanto, 
vislumbrar quaisquer possibilidades de recuperação da 
confiança dos investidores, tanto no curto, como no médio 
prazo e, isto realmente preocupa, pois este cenário desfa-
vorável pode conduzir a um desconforto emocional gene-
ralizado, com consequências nefastas para alguns setores 
importantes da economia. 

Nossas empresas precisam continuar fortalecidas para 
sobreviver a este cenário e, para tanto, vão precisar mudar 
algumas estratégias, sendo um dos principais ingredientes, 
a criação de incentivos motivacionais voltados para o cres-

cimento e união para que comecem a se comunicar mais, 
porque somente através de uma comunicação eficiente e da 
troca de experiências, é que irão conseguir vislumbrar 
algumas estratégias envolventes com vistas a superar este 
momento delicado. 

Para reconquistar o equilíbrio e consequentemente uma 
boa saúde financeira, as empresas brasileiras vão precisar 
se adequar a esta nova realidade e contar com a dedicação, 
o entusiasmo e comprometimento de todos os seus colabo-
radores, não importando a posição que ocupem, pois é de 
suma importância que todos procurem se reinventar para 
identificar e modelar algumas estratégias diferenciadas 
para enfrentar estas novas tendências de mudanças que 
estão ocorrendo no cenário econômico.

No entanto, podemos minimizar os impactos deste 
clima desfavorável e, portanto, é fundamental que todos, 
independentes da ideologia partidária, procurem se polici-
ar para não se deixar contaminar por essas ondas de negati-
vismo que está inundando a nação brasileira.

Com base neste contexto, é fundamental que passe a 
reinar na empresa um sentimento de união forte entre todos 
colaboradores, principalmente com vistas a fortalecer o 
espírito de equipe, porque quando isto acontece, as vibra-
ções vão ser canalizadas na mesma direção e, consequente-
mente os resultados começam a fluir naturalmente.

Assim sendo, é muito importante que todos na equipe 
procurem se unir e comecem a apresentar alguns diferenci-
ais com “pitadas” de criatividade e inovação, pois isto é 
condição “sine qua non” para que possamos nos sobressair 
nestes momentos desconfortantes. 

Todos nós sabemos que a cada dia o trabalho em equipe 
vem sendo mais valorizado nas empresas e, isto é funda-
mental para que os negócios fluam de forma mais consis-
tentes, pois quando se trabalha com união, fica muito mais 
fácil a identificação de oportunidades, uma vez que são 
exatamente nos momentos de angústia que se sobressaem 
os profissionais versáteis.

Quando a equipe trabalha unida ela se torna forte e imba-
tível, porque existe um sentimento transparente onde todos 
procuram compartilhar habilidades, ideias, conhecimen-
tos, aprendizado e ajuda mútua, pois estes fundamentos 
são condições indispensáveis para conquistar alguns 
importantes diferenciais.

Vamos exemplificar a força e união, simbolizando uma 
vela acesa. 

Vejam como uma vela acesa consegue atrair a atenção 
para si. É evidente que isto acontece, porque a luz que 
emana da vela se torna envolvente e todos concentram sua 
atenção nela. 

No entanto, sabemos que a vela é muito frágil, porque 
qualquer vento pode apaga-la e tornar fosco o seu brilho.

Fazendo uma analogia com a “força e união”, por mais 
que tenhamos a nossa própria luz e que esta luz tenha brilho 
e talentos, ninguém consegue resultados sozinho, é funda-
mental que todos procurem unir forças para se sobressair 
neste momento tão delicado por qual passa o país, cujos 
reflexos vem interferindo de forma negativa no mercado. 

Quero ressaltar que esta exemplificação foi citada em 
uma crônica que li há alguma tempo atrás, mas que não me 
recordo, no momento, o autor. 

Entretanto, sua aplicação neste nesta crônica é oportu-
na, para mostrar o quão importante é a força e união de uma 
equipe, principalmente em momentos incertos.

Assim, no momento atual que estamos passando e, com 
base no atual cenário econômico, é fundamental que todos 
procurem se unir e que não se deixem abalar por sentimen-
tos negativos, porque somente assim estaremos em condi-
ções de vislumbrar com muito mais nitidez as oportunida-
des e tirar proveito disso, porque são nos momentos de 
crise e de incertezas que se sobressaem as competências.

“A união faz a força, e a humildade faz com que o ser 
humano cresça e fique mais perto do estar bem e a possibi-
lidade de juntos trabalharem para a estabilidade econômi-
ca e social de países e comunidades”. (Filipe de Souza).

Pensem nisso!
Tomé Castro é consultor comercial e palestrante moti-

vacional. 

Ir\Tomé Castro
Palestrante

Or\ São Paulo-SP

MOTIVACIONAL

http://www.godf.org.br/seminario-maconaria-regular-2016/
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A ARLS Acácia de Serra Negra 271, jurisdicionada à 
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo 
(GLESP) teve a honra de receber a visita de seu 

Sereníssimo Grão-Mestre, Irmão Ronaldo Fernandes, 
acompanhado de comitiva de Delegados Distritais, para 
uma explanação sobre as realizações do período 2013-
2016, em que esteve à frente do Grão-Mestrado.

Assinalou pontos positivos de sua gestão, como a cria-
ção de um fundo de solidariedade para Irmãos e Cunhadas 
necessitados, reformas nos prédios da sede da GLESP, 
desburocratização de documentos, entre outros.

Esteve presente à Sessão, representando o Grande Ori-
ente de São Paulo, o respeitável Irmão Cícero Rocholli, 
Assessor do Grão-Mestrado, que enalteceu ao Sereníssimo 
as fortes relações fraternais que unem as duas Obediências 
e seus respectivos dirigentes (Sereníssimo Irmão Ronaldo 
e Eminente Irmão Ballouk), reiterando o apoio e a parceria 
cada vez mais sólidos à sua gestão.

A GLESP realizará eleições para o período 2016-2019 
do Grão-Mestrado no próximo mês de maio, e a posse dos 
eleitos será no dia 28 de junho. O Sereníssimo Grão-
Mestre, presentemente licenciado do cargo, concorre à 
reeleição, com a Chapa “Verdade e Fraternidade”.

Após a sessão, foi oferecido um ágape fraternal aos 
presentes, que se confraternizaram no Salão de Banquetes 
da Loja.

 SÉRGIO AYRES DA SILVA FILHO
Sec. Est. Adj. de Comunicação e Imprensa

LOJA ACÁCIA DE SERRA NEGRA (GLESP) RECEBE VISITA DE SEU
GRÃO-MESTRE, COM PRESENÇA DE AUTORIDADES DO GOSP

GERAL

A Loja Estrela de Araçu nº 2080 do Oriente 
de Araçu-Go, realizou uma sessão Magna e rece-
beu em seu quadro quatro irmãos como Mem-
bros Honorários.

Os trabalhos foram dirigidos pelo Venerável 
Mestre Everton Pedro da Cunha tendo como 
Vigilantes os Irmãos Celio Teles Guerra e Deus-
valdo Floriano Cintra. Nesta oportunidade 
foram agraciados com o Diploma de Membro 
Honorário os Irmãos:

Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do 
Estado de Goiás Luis Carlos de Castro Coelho, 
Eminente Grão-Mestre Adjunto da Grande Loja 
do Estado de Goiás Carlos Alberto Barros, Vene-
rável Mestre da Loja Vigilância e Fraternidade 
do Oriente de Inhumas-Go Manir Ferreira da 
Silveira e o Irmão Thyago de Oliveira Carvalho 
Membro da Loja União de Canaã do Oriente de 
Goiânia-Go.

Depois da entrega dos títulos, vários Irmãos 
fizeram uso da palavra e, logo após, o Irmão 
Orador fez o seu discurso de praxe, agradeceu 
os visitantes e voltou à palavra ao Venerável 
Mestre. Em seguida falou o Eminente Grão-
Mestre Luis Carlos de Castro Coelho, parabeni-
zou os Irmãos Homenageados e agradeceu ao 
Venerável Mestre Everton Pedro, com as 

seguintes palavra “ estou emocionado, pois tor-
nei-me Membro da Estrela de Araçu. Agradeço 
pela a amizade e o carinho para com minha pes-
soa peço ao  Mestre Jesus saúde e paz para 

nossa Família Maçônica e fiquem com Deus”.
Em seguida ao encerramento, foi servido um 

almoço acompanhado de um delicioso churras-
co.

LOJA ESTRELA DE ARAÇU REALIZA SESSÃO MAGNA
 E ENTREGA TÍTULOS DE MEMBROS HONORÁRIOS

http://malheteshopping.com/departamento.php?cod_departamento=279228
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A ARLS Estrela de Santos 1156, Oriente de Santos, 
franqueou seu Templo, localizado na Rua Almeida 
de Moraes, 13, Vila Matias, no sábado, 09 de abril, 

para a Sessão Comemorativa dos 20 anos de Fundação do 
Capítulo "Santos" n° 286 da Ordem De Molay, patrocinado 
pela Oficina Simbólica.

Em uma bela sessão, digna de um dos Capítulos mais 
fortes do Estado de São Paulo e do Brasil, foram homena-
geados os Tios que trabalharam por vários anos pelo Capí-
tulo: Tio “Renatão” (fundador) e Gerson Dias Gomes (ex-
Oficial Executivo Regional e atual Venerável Mestre da 
ARLS Estrela de Santos). Também em nome de toda a loja, 
foram homenageados os Tios Dirceu Agostinho e Evaristo 
Pulga (in memoriam), ex-Presidente do Conselho.

Durante a cerimônia, houve a leitura de um texto de 
autoria do Irmão e Tio Bruno Reis – ex-Mestre Conselhei-
ro Estadual de SP - resumindo os 20 anos de história do 
Capítulo. Também foram homenageados todos os ex-
Mestres Conselheiros e membros do Capítulo.

Foi concedida a Legião de Honra para os Irmãos Diego 
Henrique de Oliveira Fonseca e Rogério Freitas Carvalho.

O Irmão e Tio Bruno Orlandi, vereador da cidade de 
Santos, entregou, durante a Sessão, Título de Utilidade 
Pública ao Capítulo.

Estavam representados os Capítulos São Vicente, Fra-
ternidade de Santos e Malkut Filhos de Judá, bem como o 
Convento Bannockburn, através de seu Ilustre Comenda-
dor Cavaleiro, Matheus Moraes, e de Carlos Alves Quei-
roz, Presidente do Conselho Consultivo do Convento.

Estiverem presentes as seguintes autoridades De 
Molay: Ilan Kelson de Mendonça Castro (Grande Mestre 
Nacional do Supremo Conselho da Ordem De Molay para 

o Brasil), Elton Oliveira Gonçalves (Assessor Regional da 
Alumni 9 de Julho e Membro da Grande Comissão Nacio-
nal de Treinamentos), Eduardo Misieluk, Fábio Brisotti e 
Osvaldo Gaspar (ex-Grandes Mestres do Estado de São 
Paulo), Sérgio José Fernandes (Secretário Executivo do 
Grande Capítulo do Estado de São Paulo, neste ato, repre-
sentando o Grande Mestre Estadual, Samuel Aleixo 
Miguel), Emílio Urbano (Oficial Executivo Regional da 2ª 

Região), Francisco Alexandre (Presidente do Conselho 
Consultivo) e Ronei Prado (Consultor do Capítulo).

Após a sessão foi oferecido um coquetel aos convida-
dos.

Fonte: Flávio Augusto Batistela
Secretaria Estadual de Comunicação

 e Imprensa - GOSP

CAPÍTULO "SANTOS" DE MOLAY REALIZA SESSÃO
FESTIVA DE COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DE FUNDAÇÃO

GERAL

Na noite de  12 de abril, a Maçonaria Catarinense cele-
brou o 66° Aniversário de Fundação do GOB-SC.

Em noite de gala, Irmãos da Jurisdição Maçônica Cata-
rinense, além de Grão-Mestres da Federação e outras Auto-
ridades Maçônicas Regionais, Estaduais e Federais confra-
ternizaram-se em um Banquete Ritualístico oferecido na 
Associação Barriga Verde - Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar de Santa Catarina.

Na ocasião, além do Eminente Irmão Ballouk, repre-
sentando o GOSP, Grão-Mestres de Mato Grosso do Sul 
(Benilo Allegretti), Rio de Janeiro (Edimo Muniz Pinho), 

Minas Gerais (Eduardo Teixeira de Rezende), Rio Grande 
do Sul (Jorge Pedron), Mato Grosso (Antonio Francisco 
dos Passos) e Paraná (Luiz Rodrigo Larson Carstens) 
foram condecorados, pelo Grão-Mestre anfitrião, Eminen-
te Irmão Adalberto Aluizio Eyng, como Grandes Benemé-
ritos da Maçonaria Catarinense.

O Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk Filho 
falou em nome dos agraciados, agradecendo a honraria e 
pugnando por uma Federação Maçônica cada vez mais 
sólida e contributiva.

Por Sérgio Ayres da Silva Filho

COMEMORAÇÃO DE 66° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO GOB-SC

Loja e Comunidade passam horas agradáveis e 
realizam evento benemerente.

Liderados pelo Venerável Mestre Renato 
Belisário,  os Mestres,  Companheiros e 
Aprendizes da ARLS Renascer 2850 de Pirangi 
uniram-se a diversos voluntários para a realização 
do “3º Porco no Rolete”, no último domingo, dia 

10 de abril, com a finalidade de angariar recursos 
financeiros para APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Pirangi.

Em ambiente descontraído, com boa música e 
comida caseira de sabor inesquecível, o evento 
transcorreu por toda a tarde do domingo. Muitas 
famílias, autoridades locais e um grande número 
de visitantes se divertiram e colocaram a conversa 

em dia, enquanto as crianças se divertiam nos 
brinquedos instalados no local.

Durante todo o evento, os Irmãos e as 
Cunhadas "botaram as mãos na massa", 
atendendo na portaria, trabalhando no bar, como 
churrasqueiros, garçons, e deram toda a atenção 
aos visitantes.

Fonte: Irmão Célio Aparecido Borges

LOJA RENASCER REALIZA EVENTO EM PROL DA APAE DE PIRANGI

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
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SOCIAIS

GRÃO-MESTRE GERAL EM EXERCÍCIO E

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA FEDERAL

VISITAM EMINENTE LUCAS GALDEANO

Na tarde de quinta-feira, dia 14 de abril, o Grão-Mestre 
Geral em exercício, irmão Barbosa Nunes e o Sapientíssimo 
irmão Mucio Bonifácio, Presidente da Assembleia Federal, 
acompanhados do ex-presidente Arquiariano Bites Leão e 
dos Secretários Gerais do GOB, Edson Fernandes e José Edu-
ardo de Miranda, visitaram o Eminente Lucas Galdeano, 
Grão-Mestre do GODF.

Os mais diversos assuntos de muita importância para a 
instituição foram enfocados informalmente nas presenças do 
Grão-Mestre Adjunto do GODF, irmão Reginaldo Gusmão de 
Albuquerque e Presidente da Assembleia Distrital Legislati-
va do Distrito Federal, irmão Antônio Claudio de Araújo.

Presentes também os irmãos secretários do GODF, João 
Robson Gouveia Freire, Mauro Magalhães Aguiar, Renato 
Araújo Júnior, Israel F. Costa, Valdir Pereira da Silva, Ygor 
Cézar Salviano, Geraldo Érico Acioli Rebelo e o Deputado 
Federal Orlandino Alves de Araújo.

O Grão-Mestre Geral em exercício e o Presidente da 

Assembleia Federal se expressaram cumprimentando os 
irmãos do GODF, agradecendo pela recepção, colocando o 
Executivo e o Legislativo do GOB, a disposição do Grão-
Mestre Lucas Galdeano.

O Sapientíssimo irmão Mucio Bonifacio fez uma explica-
ção sobre o Projeto IRMANAR, o que foi muito bem recebi-
do, inclusive com interesse e primeiros contatos para um 
IRMANAR em Brasília.

O Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes apresentou aos 
presentes os cumprimentos do Soberano Grão-Mestre Mar-
cos José da Silva, ora em viagem internacional e muito honra-
do, tomou conhecimento de que, junto com o Soberano, é 
homenageado com a Medalha Comemorativa aos 45 anos do 
GODF, bem como serão homenageados os irmãos Secretários 
Gerais do GOB, Ronaldo Fidalgo Junqueira, Ruy Ferreira 
Borges e Walderico de Fontes Leal, em solenidade programa-
da para o dia 21 de abril.

Clique aqui e veja mais...

ANEIS MAÇÔNICOS EM PRATA DE LEI 950

www.malheteshopping.com

No transcorrer da Sessão realizada no dia 22 de março de 2016, 
presidida pelo VM Irmão Alfredo Luiz Pagani, várias Irmãos do 
Quadro foram contemplados com diplomas e medalhas ofertados 
pelos GOB-ES, representado no Ato, pelo Irmão do Conselho 
Estadual da Ordem Geovanini Braga Siqueira, a quem coube fazer 
a entrega dos diplomas e das medalhas aos agraciados.

A expressiva presença de Irmãos do Quadro e Visitantes 
confirmou o prestigio que goza a Loja Irmão Oswaldo Albernaz e 
os Irmãos homenageados, em especial destacou-se as presenças 
dos Irmãos George e Geovane, membros da ARLS Linhares Unido 
e ARLS Deus, Luz e Caridade do Or.: de Caravelas-BA, 
respectivamente, ambos, irmãos carnais do nosso Irmão Geovalte 
Lopes de Freitas, que também recebeu seu diploma e medalha.

O Irmão Lionório Lisboa Duarte, VM que antecedeu a atual 
administração, ainda em sua gestão, deu início aos processos para 
concessão das medalhas e diplomas. Depois, já na Assessoria do 
Grão Mestrado, acompanhou o trâmite dos mesmos até outorga das 
medalhas, se fazendo inclusive, presente a Sessão de entrega. Não 
mediu esforços para ver os Irmãos merecidamente homenageados, 
pelo reconhecimento dos serviços prestados e pelo tempo dedicado 
a nossa Ordem.

Comenda da Ordem do Mérito de Domingos Martins (50 anos)
JOSÉ CARLOS DE FREITAS

Perfeição Maçônica Estadual (25 anos)
PEDRO DAFFINI
MARINALDO RIBEIRO DA SILVA
GERALDO ALBERNAZ

Mérito Maçônico Estadual (20 anos)
GEOVANINI BRAGA SIQUEIRA
MILTON MAIA LYRIO
GEOVALTE LOPES DE FREITAS
LEONARDO MARCHEZI DOS REIS

Grande Benemérito Estadual da Ordem (15 anos)
DEODATO ARRUDA SOARES

Benemérito Estadual da Ordem (10 anos)
GILBERTO RANGEL FREIR
JORGE BENJAMIM ZACCHE

Loja Ir\ Oswaldo Albernaz realiza 
entrega de diplomas e medalhas

Com as presenças de várias autoridades maçônicas, entre 
elas o Eminente Grão-Mestre Luis Carlos de Castro Coelho e 
vários Irmãos, cunhadas, sobrinhos e visitantes, a Loja 
Liberdade e União nº1158, Oriente de Goiânia-GO, fez o 
lançamento da pedra fundamental de seu novo Templo.

Sessão comandada pelo Venerável Mestre Gesmar José 
de Oliveira, o qual contou com auxilio de vários Irmãos do 
quadro da Loja, com um trabalho esplendoroso do Mestre de 
Cerimônia que esteve a cargo do irmão  Alberto Coelho 
Sobrinho.

Mais de cem pessoas participaram do evento.  
Destacamos as presenças das cunhadas membros da 
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Filhas de Iram, 
dando um brilhantismo todo especial ao evento.

Logo após da cerimonia, foi servido no refeitório da F. A. 
M. A. um almoço de confraternização a todos participantes.

LOJA LIBERDADE E UNIÃO LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL DE SEU NOVO TEMPLO
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