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OS 400 ANOS DA MORTE DE SHAKESPEARE
UMA HOMENAGEM AO MAIOR ESCRITOR DE TODOS OS TEMPOS

"Nesse ano de 2016, completa-se 400 anos sem Shakespeare. o bardo, o gênio atemporal, o poeta e dramaturgo conside-
rado o 'primus inter pares' da literatura universal. Aquele aclamado em prosa e verso como o maior escritor de todos os 
tempos". > 03> 

CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL
No dia 08 de maio comemorou-se o Dia da Cruz Vermelha Internacional,  que marca o aniversário 
do seu fundador, Jean Henri Dunant (Maçom, humanista, ativista religioso, filantropo da cidade de 
Genebra e Prêmio Nobel da Paz de 1901).   > 19
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S
empre reabasteço-me espiritualmente nas fontes da 
sabedoria de pensadores, homens de fé e símbolos de 
uma vida mais equilibrada, honrada e pacífica. Uma 

dessas fontes é o papa Francisco.
Veja bem o que ele falou, com certeza recebendo a total 

discordância dos corruptos, embora indicando uma saída 
para eles: “Há uma porta de saída para os corruptos, para os 
corruptos políticos, para os empresários corruptos e para os 
corruptos da igreja: pedir perdão! Isso agrada ao Senhor. O 
Senhor perdoa quando os corrompidos fazem o que fez 
Zaqueu: “Eu roubei, Senhor! Darei quatro vezes aquilo que 
roubei.”

Oh meu Deus! Se estes corruptos, enganadores do povo 
brasileiro, assim fizessem e ao pedir perdão devolvessem 
apenas o que roubaram, a situação da saude, educação, 
segurança pública e outras necessidades vitais, estariam 
solucionadas. Este papa cresceu e cresce mais como 
símbolo de um novo caminho, porque fala a verdade, pois 
quanto aos corruptos, não eliminou os corruptos da igreja, 
que estão se locupletando da boa fé de muitos que acreditam 
nos milagres ofertados pelos serviços de som, programas 
televisivos e púlpitos e altares de Igrejas.

Um homem sábio que incentiva e nos fornece o reforço 
para enfrentar esta vida material e difícil, quando 
humildemente diz: “Não chores pelo que perdeste, luta pelo 
que tens. Não chores pelo que está morto, luta por aquilo 
que nasceu em ti. Não chores por quem te abandonou, luta 
por quem está contigo. Não chores por quem te odeia, luta 
por quem te quer. Não chores pelo teu passado, luta pelo teu 
presente. Não chores pelo teu sofrimento, luta pela tua 
felicidade. Com as coisas que vão nos acontecendo vamos 
aprendendo que nada é impossível de solucionar, apenas 
siga adiante”.

Em homilia maravilhosa, para ler e reler várias vezes, 
afirmou:

“Você pode ter defeitos, ser ansioso, e viver alguma vez 
irritado, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa 
do mundo. Só você pode impedir que vá em declínio. 
Muitos lhe apreciam, lhe admiram e o amam. Gostaria que 
lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, 

uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações 
sem decepções.

Ser feliz é achar a força no perdão, esperança nas 
batalhas, segurança no palco do medo, amor na discórdia. 
Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir 
sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender 
lições dos fracassos. Não é só sentir-se feliz com os 
aplausos, mas ser feliz no anonimato.

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, 
apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de 
crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma 
conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de 
si mesmo. Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos 
problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar 
desertos fora de si, mas conseguir achar um oásis no fundo 
da nossa alma. É agradecer a Deus por cada manhã, pelo 
milagre da vida.

Ser feliz, não é ter medo dos próprios sentimentos. É 
saber falar de si. É ter coragem de ouvir um “não”. É sentir-
se seguro ao receber uma crítica, mesmo que injusta. É 
beijar os filhos, mimar os pais, viver momentos poéticos 
com os amigos, mesmo quando nos magoam.

Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de 
nós, livre, alegre e simples. É ter maturidade para poder 
dizer: “errei”. É ter a coragem de dizer: “perdão”. É ter a 
sensibilidade para dizer: “eu preciso de você”. É ter a 
capacidade de dizer: “te amo”.

Que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para 
ser feliz… Que nas suas primaveras seja amante da alegria. 
Que nos seus invernos seja amante da sabedoria.

E que quando errar, recomece tudo do início. Pois 
somente assim será apaixonado pela vida. Descobrirá que 
ser feliz não é ter uma vida perfeita. Mas usar as lágrimas 
para irrigar a tolerância. Utilizar as perdas para treinar a 
paciência. Usar os erros para esculpir a serenidade. Utilizar 
a dor para lapidar o prazer. Utilizar os obstáculos para abrir 
janelas de inteligência.

Nunca desista… Nunca renuncie às pessoas que lhes 
ama. Nunca renuncie à felicidade, pois a vida é um 
espetáculo incrível”.

Estes homens do poder público e político, lá colocados 
pelo nosso voto, é bom que se diga, para clarear a 
consciência política de muitos, não devem ler um papa 
Francisco, especialmente, quando ele identifica no catálogo 
de doenças, 15 por ele citadas, quando descreve a primeira 
doença:

“A doença de se sentir imortal ou indispensável acomete 
os que se sentem “superiores a todos”, e não “a serviço de 

todos”. O papa recomendou uma visita a um cemitério para 
vermos os nomes de tantas pessoas que “talvez 
a c r e d i t a s s e m  q u e  e r a m  i m o r t a i s ,  i m u n e s  o u 
indispensáveis”. Sugiro a todos que leiam e meditem sobre 
as 15 doenças apontadas pelo papa, concluindo este artigo 
com a de número 15.

“A doença do prazer mundano e do exibicionismo. 
Quando o apóstolo transforma seu serviço em poder para 
obter mais proveitos mundanos e acumular ainda mais 
poder. São pessoas capazes de caluniar, difamar e 
desacreditar os demais para se exibirem e se mostrarem 
mais capazes do que os demais”. Meus agradecimentos a 
todos que nos distinguem com suas qualificadas leituras em 
todas as semanas, especialmente aos maçons, cunhadas e 
sobrinhos do Grande Oriente do Brasil, instituição a que 
pertenço e que muito me honro em ser o seu Grão-Mestre 
Geral Adjunto, percorrendo este Brasil para em contato com 
a base, que são as Lojas Maçônicas, absorver suas 
necessidades e angustias, para defendê-las em qualquer 
missão que me for confiada.

(*) Barbosa Nunes, é Grão-Mestre Geral Adjunto do 
Grande Oriente do Brasil barbosanunes@terra.com.br.
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Por Carlos Augusto Silva

O que resta a dizer sobre Shakespeare? É o maior escri-
tor de todos os tempos, de todas as línguas e de todas as 
literaturas. Mas esta verdade que se espalha e se reafir-

ma pelo mundo já foi por demais dita e repetida em todos os 
lugares do globo. Não há um só continente que não tenha sido 
contaminado pelo gênio de Stratford. Não há uma língua, um 
poeta que, depois dele, de alguma forma ao seu texto não 
tenha se referido ou em sua figura não tenha se esbarrado.

De certa forma Shakespeare esgotou, em suas peças e 
sonetos e poemas, as temáticas humanas, e por via deles pode-
mos discutir o que havia na sociedade, política, cultura e eco-
nomia de antes das obras, durante e depois delas.

Sim, há uma atemporalidade em Shakespeare, como há 
em todo e qualquer clássico, aliás, ser atemporal é a premissa 
de todo clássico. Mas esgotar os temas pertinentes aos seres 
humanos foi uma tarefa à qual se dispuseram raras obras e 
autores, algumas delas talvez possam, de longe, serem rivais 
de Shakespeare. Em beleza, apenas Dante o intimida, isolada-
mente o vence — não há uma só peça ou poema de Shakespea-
re capaz de se sobrepor à Divina Comédia em beleza —, mas 
pelo conjunto o inglês vence o italiano, e com larga, forte e 
constrangedora folga, como faz com todos os outros, até 
mesmo com Homero.

Nem tudo em Shakespeare é popular, embora ele tenha 
sido, em sua época, um grande autor das massas, capaz de 
lotar os teatros, que não eram nem de perto as salas confortá-
veis e limpas que são hoje. Pelo contrário. Um teatro, na época 
de Shakespeare, era lugar de pouco ou nenhum prestígio. É 
certo que os reis gostavam das peças do Bardo, mas a assisti-
am em seus palácios: a companhia ia até à corte. Embora o 
filme Shakespeare apaixonado mostre a Rainha Elizabeth 
assistindo àquela que seria a primeira apresentação de “Ro-
meu e Julieta”, podemos afirmar que não, a grande Rainha 
jamais colocou seus nobres pés em um teatro, que, mesmo 
sendo mitológico e histórico como o “Globe”, era ainda sim 
sujo. Grande parte da plateia ficava de pé, outros poucos adi-
nheirados que queriam se divertir ficavam nas partes superio-
res; não se dizia, à época, que assistiriam a um espetáculo: iam 
ao teatro “ouvir” — sim, ouvir — uma peça.

O grande público, versado ou não em literatura, interessa-
do ou não no pensamento e na cultura do Ocidente, conhece, 
impreterivelmente, “Romeu e Julieta”, mesmo que não saiba 
contar em detalhes ou resumidamente o enredo da peça: todos 
sabem que é a história trágica de dois jovens de famílias ini-
migas que acabam mortos. Os que possuem algum ou pouco 
verniz cultural ou educacional, talvez aqueles tenham alguma 
pátina de educação formal, mesmo sem ter chegado à univer-
sidade, provavelmente terão ouvido também falar de Hamlet 
mas, mesmo se nunca tiver escutado esse nome, com certeza 
terá ouvido o famigerado “Ser ou não ser, eis a questão”, a 

mais subestimada e ao mesmo tempo supervalorizada per-
gunta já feita no mundo da literatura. Os mais letrados saberão 
de Macbeth, Otelo, Rei Lear, saberão das tramas de “Sonho de 
Uma Noite de Verão”, “A Tempestade” e talvez “Júlio César”, 
também por outra frase famosa que jamais foi dita senão na 
peça de Shakespeare: “Até tu, Brutus?”.

Mas o problema é que temos hoje, oficialmente, dentro do 
cânone shakespeariano, 40 peças, embora a maioria das edi-
ções brasileiras apresentem apenas 37, excluindo “Dois 
Nobres Primos”, disponível em português apenas no mercado 
editorial de Portugal; “Eduardo III”, que depois de alguns 
anos de discussão e alguma recusa de Bárbara Heliodora, 
entrou no cânone e virá, diz a lenda, na próxima edição do 
“Teatro Completo de William Shakespeare”, a ser publicado 
ainda em 2016. Esta — “Eduardo III” — teria sido a última 
tradução de Heliodora, mas não será a primeira versão da peça 
em português, como a Editora Nova Aguilar tem alardeado 
em seu site: Elvio Funck já publicou sua versão em uma bem 
cuidada edição, e não apenas bilíngue, mas também interline-
ar, apresentada pela Editora Movimento, em parceria com a 
Editora EDUNISIC (Editora da Universidade de Santa Cruz 
do Sul). Por fim, a última peça que poderá ser lida em portu-
guês pelo público brasileiro é “Sir Thomas More”, cuja tradu-
ção foi finalizada por Régis Augustus Bars Closel, que tem a 
tradução — esta sim inédita —, como parte de seu doutorado 
em Shakespeare, feito na UNICAMP.

Deste imenso universo de 40 peças, dois poemas narrati-
vos, os sonetos e alguns poemas esparsos, mas também de 
significativo valor, vemos como é pouca a familiaridade, por 
parte dos leitores não especializados ou profissionais da lite-
ratura, com o conjunto da obra de Shakespeare, que é regular 
em sua irregularidade: há, em todas elas, em maior ou menor 
grau, a marca do gênio.

O que nos aproxima e ao mesmo tempo nos distancia tanto 
de Shakespeare? O que nos distancia, primordialmente, é a 
elaboração de sua linguagem, e prefiro a palavra elaboração 
aos termos “hermetismo” ou “dificuldade”. Explico: Shakes-
peare era maneirista, e segundo Gustav R. Hocke, em “Mane-
irismo na Literatura”, o maior dos maneiristas e seu mais claro 
exemplo de execução desse estilo, que se situa entre o Renas-
cimento e o Barroco, quase um intervalo confuso entre os dois 
pontos da corda.

O maneirismo é e só poderia ser o estilo do qual Shakespe-
are comungaria. Em seu afã de ser, como diria Jorge Luis 
Borges, “todos e ninguém”, uma escola dura e engessada, 
temente às regras fixas de composição jamais poderia ter sido 
a casa ideal para sua gula temática e estilística, quanto à metri-
ficação de seus versos, aos temas e as formas de representação 
desses temas: a tragédia, a comédia, o drama histórico e aqui-
lo que posteriormente passamos a chamar de romances, não 
no sentido de gênero narrativo, mas no sentido de história de 

amor entre dois personagens.
A melhor definição de maneirismo com a qual já tive con-

tato veio de Hocke: “Deparamo-nos incessante e simultanea-
mente com tórridos desertos e montanhas de gelo, profunde-
zas oceânicas e cumes áridos, fraqueza e amor humanos vis-
ceral, ânsia de ultrapassar todas as fronteiras e desejo de atin-
gir um porto seguro, sonho com uma fórmula matemático-
religiosa e medo perante a ira invisível e perceptível do Deus 
vivo. Disso decorrem as relações de tensão na literatura mane-
irista: cuidado artístico da sagacidade logística e impulso 
demoníaco-vital à expressão; busca intelectual esgotante, 
demasiado esgotante e delírio nervoso em metafóricas cadei-
as associativas; cálculo e alucinação, subjetivismo e oportu-
nismo frente às convenções (anticlássicas); beleza delicada e 
extravagância assustadora; fascinação embriagadora e evoca-
ção quase oracional; propensão à estupefação e onirismo 
histérico; castidade idílica e sexualidade brutal; crendice 
grotesca e santa devoção”.

É só nessa perspectiva maneirista que poderemos ver as 
peças de Shakespeare, tão intensas que, para nós, leitores 
desacostumados a sairmos de nossos lugares e nos deixarmos 
levar pelos textos que lemos, podem vez ou outra forçar a 
verossimilhança. Mas isso jamais acontece, e é fácil entender 
a razão.

O teatro de Shakespeare é o espetáculo da consciência 
humana. O que sustenta a trama não são os atos, mas sim as 
palavras, portanto, se o teatro é a arte da ação, em Shakespeare 
falar é, mais do que em qualquer outro autor, fazer: a palavra é 
um ato. Não nos interessa saber o que Hamlet faz se não tiver-
mos dele os momentos de revelação. Macbeth, quando está só 
em cena, parece se dirigir à plateia em reflexões inesquecíve-
is. Seus solilóquios são momentos muito superiores àqueles 
nos quais ele mata ou planeja uma crueldade.

Vemos e lemos as peças de Shakespeare para assistirmos à 
linguagem brincar conosco, fazer-nos rir com tanta beleza, 
fazer-nos chorar com tanta consciência, fazer-nos pensar com 
tanta consistência que saímos do livro, do teatro ou do cinema 
que tanto tem se apropriado de suas histórias, mais ricos do 
que entramos. Melhores? Piores? Não sei. Mas com certeza 
saímos diferentes.

Por isso e muito, muito mais, justifica que visitemos Sha-
kespeare, que prestemos a ele nossa reverência, que não pode 
ser acrítica ou submissa, mas sim ativa e inteligente como 
foram seus trabalhos, e que saiamos do lugar comum das 
peças e textos mais conhecidos. Que cada texto que veremos 
aqui, a respeito de cada uma das peças, dos sonetos, dos poe-
mas narrativos e dos poemas esparsos sejam, em sua sincera 
despretensão de exegese, um convite amoroso à leitura da 
obra de William Shakespeare.

Fonte: Revista Bula

OS 400 ANOS DA MORTE DE SHAKESPEARE
UMA HOMENAGEM AO MAIOR ESCRITOR DE TODOS OS TEMPOS

CULTURA
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Já deixamos notório, em matérias anteriores, quando 
nos dirigimos às Ordens Paramaçônicas, o quanto 
apreciamos o altruístico trabalho desenvolvido pelos 

nossos Sobrinhos, Sobrinhas e Cunhadas, apoiados por 
abnegados Maçons, que dão suporte ao valoroso trabalho 
realizado em prol de um mundo melhor.

Nossa Revista, em determinada época de sua trajetória, 
dedicou especial atenção ao tema, criando a coluna 
“Ordens Paramaçônicas”, quando pudemos publicar maté-
rias sobre a história e a Obra dessas Ordens. Em especial, 
referindo-nos à Ordem DeMolay, da qual tive a honra de 
ser um dos fundadores e o primeiro Consultor do Capítulo 
DeMolay Cavaleiros de São Lourenço nº 713, no Sul de 
Minas Gerais, e que, devido ao nosso cotidiano de inúme-
ros compromissos, lamentavelmente, não mais pudemos 
acompanhar, de perto, suas atividades.

Como todos sabem, a Ordem DeMolay acolhe nossos 
Sobrinhos desde muito cedo, dos 12 aos 21 anos, sendo que 
alguns, desde 2002, no Brasil, ingressaram como Escudei-
ros da Távola Redonda, aos 7 anos, e pautam suas vidas até 
a maioridade, através dos princípios da Sabedoria, Verdade 
e a Justiça,  posteriormente, iluminando seus caminhos 
com as Luzes das Sete Virtudes Cardeais, complementan-
do com os ensinamentos dos Nobres Cavaleiros da Ordem 
Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques DeMolay 
– a Ordem de Cavalaria.

A Ordem DeMolay, para os que não tiveram a oportuni-
dade de pesquisar, é uma Fraternidade fraternal-juvenil, 
que surgiu através do Maçom Frank Sherman Land, há 
quase um século, mantida e patrocinada pela Ordem Maçô-
nica, e que possui cerca de 8 milhões de membros no mun-
do, sendo cerca de 200 mil no Brasil.

Inspirada na vida e na morte do nobre militar e cavalei-
ro francês Tiago de Molay, em francês Jacques, nascido na 
comuna francesa de nome “Molay”, por isso seu nome 
Jacques de Molay, tal região está localizada no departa-
mento do Alto Sona, na França, embora, à época, o vilarejo 
pertencesse ao Condado de Borgonha. Jacques DeMolay, 
cujo ano de seu nascimento gera controvérsias (1243, 
1244, 1249 ou 1250), ingressou na Ordem aos 21 anos de 
idade, sendo o 23º e último Grão-Mestre (1298) dos Cava-
leiros Templários. Em 1307, iniciava uma perseguição, por 
conta do rei francês Felipe IV, o Belo, aos Templários. 
Após uma tentativa, sem sucesso, de tentar unir as Ordens 
dos Templários a dos Hospitalários, tirando-a do poder da 
Igreja e mantendo sobre seu domínio, a fim de tentar se 
apoderar do vasto patrimônio dos Templários, o rei Felipe 
acabou por arquitetar um novo plano sinistro, capturando 
Jacques DeMolay e alguns de seus Cavaleiros, em Paris, na 
emblemática sexta-feira, do dia 13 de maio de 1307, fato 
que deu origem à fatídica sexta-feira 13, oportunidade em 
que se dirigiam, para a França, a fim de participar de um 
funeral de um membro feminino da realeza. 

Aprisionados nas masmorras por sete longos anos de 
torturas da absurda “santa” inquisição, o Grão-Mestre da 
Ordem e demais Cavaleiros foram levados a julgamento 
em 18 de março de 1314, negando todas e quaisquer acusa-
ções e, portanto, sendo condenados à morte. Durante sua 
morte na fogueira inquisicional, na “Ile de la Cité”, Jac-
ques DeMolay convocou seus algozes a comparecerem 
diante do Tribunal de Deus, o que aconteceu em menos de 
um ano.

Com isso Tiago ou Jacques de Molay passou a ser 
conhecido como um símbolo de lealdade e companheiris-
mo, pois preferiu morrer a entregar seus demais compa-
nheiros ou faltar com seu juramento. Tais virtudes alicer-
çam um conjunto de excelsos ensinamentos que estrutu-
ram a Ordem DeMolay.

Nossos Sobrinhos, que ingressam para tão nobre 
Ordem, ao chegarem aos 21 anos, ou seja, a mesma idade 
em que seu patrono ingressou na Ordem dos Templários, 
tornam-se DeMolay Seniors, podendo optar em dar conti-
nuidade em sua vida iniciática ingressando na Ordem 
Maçônica, destino muito comum e salutar para os mesmos 
e, em especial para a Loja Maçônica que os acolhem, pois 
receberá um neófito virtuoso e com poucas arestas, no 
eterno desbastar de sua Pedra, já nem tanto bruta.

Bem, mas o que nos despertou atenção, na verdade, é 
que encontramos, além de diversas Lojas que se orgulha de 
ter acolhido Sobrinhos que passamos a chamar de Irmãos, 
encontramos, sem muito esforço de pesquisa, algumas 
Lojas Maçônicas que foram fundadas por iniciativa de 
grupos de DeMolay Seniors.

A exemplo da Augusta e Respeitável Loja Simbólica 
Fidelitas nº 47, fundada em 1º de maio de 2009, em João 
Pessoa, na Paraíba, sob a jurisdição da Grande Loja Maçô-
nica do estado da Paraíba. Esta Oficina fora fundada por 
Sete Mestres Maçons, todos Seniors DeMolays do Capítu-
lo João Pessoa nº 11 da Ordem DeMolay, oriundos da 
Augusta e Respeitável Loja Simbólica “Os Últimos Tem-
plários nº 46”, da GLEPB. Sua instalação se deu no dia 05 
de agosto de 2009, pelo Sereníssimo Grão-Mestre, Irmão 
Marcos Antônio de Araújo Leite, adotando o Rito York e 
reunindo-se às quartas-feiras, no Templo Grande da Muito 
Respeitável Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba.

Teve como fundadores os Irmãos DeMolay Seniors 
Arquimedes Mariano Pereira, Benedito Freire de Araújo 
Neto, Cassio Cabral Santos, Murilo Cerqueira Doria, Rafa-
el Montenegro Carneiro da Cunha Nóbrega, Rodolfo Dan-
tas de Queiroga e Tiago Bezerra Lima. São, ainda, mem-
bros da Loja e considerados como fundadores os Irmãos 
Marcos Antônio de Araújo, José Reinaldo Camilo de 
Sousa e Teldson Douetts Sarmento, respectivamente, à 
época, Sereníssimo Grão-Mestre, Eminente Grão-Mestre 
Adjunto e Grande 1º Vigilante da GLEPB.

Teve como seu primeiro Venerável Mestre, o irmão 
Murilo Cerqueira Doria. A Loja foi criada com o intuito de, 
em primeiro lugar, acolher o Capítulo “João Pessoa” e o 
Convento “Cavaleiros do Ocidente”. Quando da comemo-
ração de seu primeiro aniversário, a Loja recebeu do Gran-
de Conselho Estadual-PB as Cartas Constitutivas Perma-
nentes do Capítulo “João Pessoa” Nº 11 e do Convento 
“Cavaleiros do Ocidente” Nº 05 a Loja “Fidelitas” Nº 47 a 
qual passou, oficialmente, a patrocinar estas células da 
Ordem DeMolay e da Ordem da Cavalaria. 

Tal iniciativa, estimulou a outros grupos de DeMolay 
Seniors que adotassem a mesma ideia, a exemplo da 
Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cavaleiros do Tem-
plo Sagrado nº 48, fundada em 09 de março de 2013, no 
Oriente de Cajazeiras, no estado da Paraíba, sob a jurisdi-
ção da GLEPB, sendo instalada no dia 25 de maio daquele 
mesmo ano. Adotou, também, o Rito de York, funcionando 
às quintas-feiras, às 19h30.

Em Uberlândia, em Minas Gerais, foi fundada em 07 de 
julho de 2013, a Augusta e Respeitável Loja União e Ami-
zade Nº 007, filiada à Grande Loja Maçônica de Minas 
Gerais. Fundada por dezenove membros, dos quais nove 
são DeMolay Seniors, que motivados pela União e Amiza-
de criada na Ordem DeMolay, idealizaram a fundação da 
Loja.

Segundo o nosso querido Irmão historiador José Maurí-
cio Guimarães, 33º, em seu livro “GLMMG, História Fun-
damentos e Formação”, sob o Decreto 1.996, de 20 de 
setembro de 2013, a Loja recebe o nº 07, outrora pertencen-
te à Loja Maçônica Guilherme Dias, uma das Lojas funda-
doras da GLMMG. Teve como seus fundadores os nove 
Irmãos Demolays Seniors Antônio Celso de Souza, Clay-
ton Vital da Luz, Clóvis de Almeida, Éder Pereira de Araú-
jo, Fernando Germano Rocha Junior, Gilson Fonseca dos 

Santos, Hilton Finotti Neto, João Alberto de Souza Prado, 
João Batista Ferreira, além de outros Irmãos, de outras 
Lojas, transferidos e outros filiados de outras Potências. 
Sendo seu primeiro Venerável Mestre o Irmão Maurício 
Lanjo Dias.

Seguindo os passos anteriores, mais um grupo de 
DeMolays, esse do Oriente de Cachoeirinhas, no Rio Gran-
de do Sul, oriundos do Capítulo DeMolay “Sentinelas das 
Virtudes nº 514”, do mesmo Oriente, sob o patrocínio da 
ARLS Gênesis nº 106, jurisdicionada à Grande Loja Maçô-
nica do Rio Grande do Sul, no dia 18 de março de 2016, 
composto de quinze Irmãos, sendo desses nove DeMolays 
Seniors, resolveram fundar mais uma Loja Maçônica.

Os nove DeMolays Seniors fundadores são os Irmãos 
Israel Bisotto, Roger Francisco Rodrigues Kayser, Jader 
Klein Dorneles, Eduardo Martins de Oliveira, Lucas Zotti, 
Marco Antonio Elgues Sffair, Juliano da Silva Monteiro, 
Geison Antonio Rodrigues Kayser e Wolfrang Marchi dos 
Santos, complementado pelos Irmãos Ademir Bisotto - seu 
primeiro Venerável Mestre - Paulo Zairo Da Silva, Paulo 
da Graça Redó Y'gubaú, Luís Fernando Bueno Marinho, 
Edgar Lisboa Nóbrega e Luiz Antonio Fioravanzo.

A Loja funciona duas vezes no mês, na segunda quarta-
feira e na segunda sexta-feira, às 20h, no templo localizado 
na Rua Maria Taval Haussem nº 400 – Cachoeirinhas, RS. 
Seus trabalhos são realizados no Rito Escocês Antigo e 
Aceito, e esta novel oficina, assim como as anteriores cita-
das, está de braços abertos à visitação dos irmãos que quei-
ram abrilhantar seus trabalhos.

Sabemos que, é bem possível que existam outras Lojas, 
também, fundadas neste formato, e que não tivemos opor-
tunidade, em nossa pesquisa, de identifica-las, as quais, 
desde já, solicitamos nossas escusas, porém pedimos que 
façam contato, para que, em oportunidade futura, possa-
mos publicar outra matéria sobre o tema.

O dístico latino “Spes Mensis in Semine”, lema da Soci-
edade Brasileira de Eubiose, significando “a esperança da 
colheita reside na semente”, aqui, encaixe-se perfeitamen-
te. Que estas promissoras sementes encontrem, na Maço-
naria, solo fértil, tornando-se frutos em excelência, a fim 
de reescrever a história de nossa Ordem, neste alvorecer de 
um Novo Ciclo!

Pelo o que podemos notar, o nobre trabalho das Lojas 
em patrocinar os Capítulos Demolay retorna em excelên-
cia, com a formação de novos líderes e, não obstante, crian-
do uma geração proativa de Maçons, a fim de impulsionar 
a Ordem, à guisa dos valorosos irmãos do passado, que 
muito nos orgulham.

O objetivo desta matéria é o de estimular nobres inicia-
tivas como essas e de revermos a Maçonaria que estamos 
fazendo hoje, aproveitando o entusiasmo desses novos 
irmãos que, com certeza, não irão se debruçar na inércia 
sombria da omissão para, tão somente, admirar os feitos 
dos Irmãos do passado, deixando de buscar soluções para 
um país que, ora agoniza, clama e implora por atitudes de 
verdadeiros Maçons!

DE PROMISSORAS SEMENTES A FRUTOS EM EXCELÊNCIA
Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real
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Tradução Ir\José Filardo

Muitos são os maçons em cujos Trabalhos rituais se faz 
uso de uma Palavra em duas sílabas pronunciadas de 
diferentes maneiras de acordo com o Rito. Esta pala-

vra sempre carrega uma Maiúscula e muitas vezes está escrita em 
letras maiúsculas. Além disso, a palavra é parte integrante de 
uma designação que inclui um atributo de identidade caro aos 
Maçons para formar uma expressão que acompanha:

· A proclamação da abertura e a declaração de fechamen-
to dos Trabalhos nos três primeiros graus em Loja Sim-
bólica,

· Igualmente nas Recepções desses três Graus,
· Ou ainda nas Sessões particulares, tais como de Lem-

brança e Fúnebres, durante as quais será feito para ado-
tar uma formulação incluída em um Ritual previsto para 
esta finalidade.

Prescrito nos atos rituais, o enunciado dessa palavra exige 
duas expressões, uma corporal e a outra sonora, precedida de 
Sinais, entre as quais a Bateria. São, assim, solicitados alternada-
mente os sentidos ligados à audição, visão, gestual, e finalmente 
vocal.

Quem sou eu?
Perfeitamente integrado no curso dos Trabalhos, revestido da 

especificidade comum aos vocábulos incluídos nas cerimônias, 
essa palavra está em linha com o ritualismo, por sua grafia (pri-
meira letra maiúscula), sua adição de um valor qualitativo (adje-
tivo que a precede ou a segue) ou de uma medida quantitativa 
(simples ou tripla), que lhe dão uma marca conferida pelo Rito.

Pronunciada em muitas ocasiões e, invariavelmente, três 
vezes em seguida, nos encontramos pela primeira vez essa pala-
vra na chamada geral do Mestre da Loja, imediatamente após a 
invocação ao Grande Arquiteto do Universo, como um apóstrofo 
indicando a passagem do mundo secular, a partir daí abandona-
do, ao espaço sagrado do Templo. Essa chamada sela a união e a 
adesão dos participantes aos Trabalhos, como um hino cujo acor-
do perfeito é dividido em três etapas:

· Na primeira, corporal nos gestos correspondentes ao 
Sinal de Ordem do Grau dos Trabalhos em Loja,

· Imediatamente encadeado em segunda etapa pela Bate-
ria do Grau dos Trabalhos, chamada simples e, Loja de 
Aprendiz porque composta de três golpes, e dita ” tripla 
Aclamação na Câmara do Meio,

· Finalmente, em terceira instância, o último elemento 
não corporal, mas sonoro que fecha a intervenção 
Assembleia que se cala sobre o Mestre da Loja.

Eu sou a Aclamação Escocesa.
Esta aclamação surge diretamente da tomada da palavra 

coletiva à altura de uma única palavra pronunciada, se não é 
gritada três vezes consecutivas, sabendo que ele mantém o seu 
desenvolvimento em três ações separadas em todos os Graus. 
Com efeito, é evidente constatar o fluxo dessa palavra cantada 
por todos, além de visitantes aceitos no Templo, e os Aprendizes 
normalmente sujeitos à regra do silêncio.

Esta aclamação em seu desenrolar é realmente bem pontua-
da, ou seja, sincronizada nessas três etapas, e ela é reproduzida 
em uma ordem idêntica no fechamento dos Trabalhos, segundo 
procedimento correspondente, ou seja, precedida pela invocação 
ao Grande Arquiteto do Universo renovada uma última vez antes 
que todos os participantes em Loja deixem o Templo sob a Lei do 
Segredo dos Trabalhos que acabam de ter lugar.

Essa Aclamação é expressa, como já dissemos, três vezes 
com uma única palavra: Huzza (pronuncia Huzzé).

Mas o que quer dizer Huzza?
Nosso Ritual estipula ” Aclamação Escocesa “. A lembrança 

do Iniciado dá uma precisão complementar quanto à sua inter-
pretação esotérica traduzida da seguinte forma: ” Esta é minha 
força “, alusão ao Grande Arquiteto do Universo, que assenta 
perfeitamente este grito imediatamente dados após sua invoca-
ção pelo Mestre de Loja, como foi recordado acima.

Sabemos também que um grande número de vocábulos do 
ritualismo maçônico, e isso em vários ritos originam-se de lín-
guas mais antigas, incluindo o latim, hebraico, grego, árabe e … 
Huzza não é uma exceção a esta regra.

Houzza seria assim derivado da interpretação fonética 
“Houzzé”. Na origem, trata-se de O'Z-ZE, composto pela raiz 
O'Z e do sufixo ZÉ que viria do hebraico ' Oza” significando ” 
força ” e ” poder ” e é dessa língua que foi tirada a origem da pala-
vra ' Huzzé”, que significa “Vida”, com a introdução de uma 
outra palavra que tomaria, ela também lugar em certos ritos; 
trata-se de “Vivat”.

De acordo com Albert Lantoine, Huzzé pronunciado três 
vezes é uma velha aclamação escocesa, cuja origem inglesa 
significa “Viva o Rei”, por analogia com o termo “Vivat” mais 
comumente usado no sentido de “bravo”, enquanto que vivat 
tem, no entanto, o sentido de “vida “.

Os antigos árabes, que usavam esta palavra em suas ovações, 
tinham dado esse nome a Deus em sua língua. No antigo Egito, os 
sacerdotes e iniciados usava um ramo de acácia que haviam 
batizado “houzza”.

Uma outra explicação é revelada, notadamente a deformação 
de Houzzé em Hochée ou Hosana, grito de alegria que é encon-

trado nas narrativas da entrada de Jesus em Jerusalém, no 
Domingo de Ramos. Esse grito de júbilo encarna a vitória e ele 
se traduz por “assim salva”.

Após esse percurso intercontinental, voltemos à escritura 
dessa palavra inglesa em sua forma mais recuada através dos 
tempos. Segundo Vuillaume, é de se lembrar que Huzza com 
maior precisão em sua pronúncia como ” Houzzai ”, que difere 
de sua escrita.

Por quê? Porque esta escrita, não muito distante de fonética 
é a mais apropriada à personificação de uma alegria em resposta 
ao Vivat dos latinos, e encontramos a implicação dada a esta 
palavra pelos comentaristas da época que a associaram um fervor 
popular em favor do rei.

Em resumo, Huzza deve é só um símbolo da uma Aclama-
ção, mas oferece nuances salvadoras que se relacionam não 
apenas com a força ou o poder, mas à vitória, e para os Ocidentais 
à alegria e à vida.

Enquanto que para:
· Albert Lantoine a palavra Huzzé tem valor sinônimo de 

Hurra!
Parêntese: como tal, a palavra deve se aproximar do verbo 

”Huzzar' ' traduzido do inglês para o português pelo verbo acla-
mar. Ele produziu a Aclamação que conhecemos, que se inscreve 
no prolongamento da Bateria qualificada de Alegria. Esta Bate-
ria se fazia sempre em honra de um evento feliz para uma Loja ou 
um irmão, e hoje é estabelecido o fato de que os Maçons Escoce-
ses usam esta Aclamação, principalmente no momento da 
Recepção de um Candidato quando o Venerável pede uma Bate-
ria de Alegria em sinal de júbilo por uma aquisição feliz que fez a 

Maçonaria em geral e a Loja em particular.
e para:
· o autor do livro Telhador do Escocismo, Francois Henri 

Stanislas Delaunay, esta palavra expressa uma tradução 
melhorada da ”palavra de ordem ” mencionada acima: 
“Viva o rei!” com vocação para substituir o nosso Vivat 
(originário do latim). Delaunay confirma a afirmação 
de Vuillaumequanto à grafia dessa palavra e relatamos 
aqui sua proposta exata tal como ele a transmite na 
página 5 do seu livro supracitado:

” A bateria se faz em três golpes iguais. Aqui se junta a tripla 
aclamação Huzé, que deve ser escrita H U Z Z A, palavra ingle-
sas que significa: Viva o Rei, e que substitui o nosso Vivat. ”

Parêntese: esta interpretação tinha por objetivo lembrar que 
os  Maçons, tão irritantemente denunciados como inimi-
gos do trono, não escondem sua alegria muito perceptível em sua 
sessão, sua assembleia, seu banquete, através de um grito que 
não tem outra pretensão que não seja uma homenagem ao sobe-
rano reinante pela expressão: ” Viva o rei! ”.

 o                                 Na verdade, esta segunda análise está em perfeita c
esão com as obrigações de um Maçom estabelecidas pelas famo-
sas Constituições de Anderson, que descrevem em seu Capítulo 
II – Do magistrado civil supremo e subordinado:

“Um maçom é um súdito pacífico do Poder Civil, onde quer 
que more ou trabalhe, nunca se envolverá em complôs ou cons-
pirações contra a paz ou o bem-estar da nação e nem se compor-
tará irresponsavelmente perante os magistrados…”

Para terminar, algumas linhas sobre o emprego da Aclama-
ção Escocesa

Para nós, Maçons que trabalhamos segundo os rituais do Rito 
Escocês Primitivo, quaisquer que sejam nossos Graus e qualida-
de, incluindo os Aprendizes obrigados ao silêncio, todos em 
uníssono, gritamos três vezes Huzzé levantando o braço direito 
estendido horizontalmente, palma da mão voltada para o chão, 
em sinal de lembrança do juramento feito, porque, no momento 
dessa prestação tínhamos este mesmo braço direito estendido e a 
mão sobre a Bíblia. A cada Sessão, expressamos juntos a nossa 
alegria, certamente, mas confirmamos nossa vontade e nossa 
força na renovação das promessas que fizemos no primeiro dia, o 
dia de nossa Iniciação.

Vimos que essa palavra é declinada em diferentes escritas e 
fonéticas, sobre as quais vamos nos concentrar alguns minutos, 
porque somos chamados a ouvi-las em nossas Viagens.

Se esta palavra difere de um rito para outro, em alguns deles, 
ela étotalmente ausente, nomeadamente do Rito Escocês Reti-
ficado.

Em uso no REAA com a fonética Houzzé, a pronúncia e 
escrita de acordo com os Usos antigos são mantidos no Rito 
Escocês Primitivo em benefício de Huzza. Nos rituais da Maço-
naria Escocesa em Sete Graus pela Loja Mãe Escocesa da 
França no Oriente de Marselha fez-se a adoção da Bateria segui-
da pela tripla Aclamação Huzzé. Quanto à Aclamação “Vivat ”, 
de acordo com as Lojas e Oficinas, ela é usada para o rito Fran-
cês em concorrência com o tríptico ”Liberdade, Igualdade, Fra-
ternidade “. Por outro lado, e mais habitualmente, os Rituais 
para os Trabalhos de Mesa empregam para os cinco Brindes a 
Bateria tripla seguida por um triplo Vivat. Em caso de Banquete 
branco do qual participam profanos, não acontecem Bateria nem 
Aclamações rituais. No entanto, podem ser batidos os “bans”, 
seguidos da tripla Aclamação: “Vivat, Vivat, Vivat”.

Podemos, ainda, houver outra Aclamação: ” Vivat, Vivat, 
Semper Vivat ”, cuja tradução é: “Que ele viva, que ele viva, que 
ele viva sempre”', a respeito da qual Jules Boucher disse o 
seguinte: ” Esta aclamação foi utilizada por muito tempo nas 
Lojas, antes que fosse adotada a fórmula ” Liberdade, Igualda-
de, Fraternidade “. Contrariamente à opinião geral, achamos 
que esta última divisa foi adotada pela Maçonaria, na esteira da 
Revolução Francesa, e que não foi a Maçonaria quem deu esta 
divisa à Revolução. A Maçonaria manifestou, assim, uma espé-
cie de oportunismo que, infelizmente, ela não esteve isenta 
durante a sua existência. ”

É por isso que essa divisa retomou seu nome de Aclamação 
dita maçônica em outros Ritos se articula, com frequência, em 
torno não da divisa da qual se apropriou a República (francesa), 
mas do ternário ”Liberdade, Igualdade, Fraternidade “, brandido 
por alguns Potência, e precisamente pelas mais importantes. 
Paradoxo sem surpresa, uma vez que são elas que reivindicam a 
igualdade e a fraternidade, enquanto se consideram as únicas 
mais regulares e autênticas, eles estão em plena faculdade de 
discriminação das Formações entre as quais elas não se reconhe-
cem, de modo que algumas entre elas que rejeitam a validade da 
Iniciação de Maçons de Lojas não colocadas sob a sua tutela, 
mesmo se eles trabalham com os mesmos Rituais. No entanto, 
devemos bem admitir que a igualdade entre todos os homens 
nem sempre foi colocada no perímetro e na paisagem maçônica, 
uma vez que as antigas Lojas operavam uma distinção entre os 
homens originários da nobreza e os originários da burguesia.

Em conclusão, retomando dessa vez sobre a proposta de 
Jean-Pierre Bayard

” Notemos que por engano escrevemos com frequência que 
Louis Claude de Saint-Martin era o autor desta fórmula do ter-
nário sagrado. Não é assim: St. Martin nunca usou essa aclama-
ção e as oficinas martinistas não conservaram dela qualquer 
traço. Não foi, portanto, a Maçonaria que inventou esse terná-
rio, mas a República da 1792. A Maçonaria, respeitosa do poder 
estabelecido, retomou esta aclamação ”Liberdade, Igualdade, 
Fraternidade ”, que figurava como uma divisa nos papéis do 
novo Estado. Vamos nos lembrar do famoso estudo de Robert 
Amadou (um próximo de Robert Ambelain) publicado sob o 
título ” Liberdade, Igualdade, Fraternidade ” na revista Renais-
sance Traditionnelle a partir dos números 17-18 de janeiro de 
1974. ”

Fonte: Bibliot3ca
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S
alomão homenageando aos seus digníssimos 
parentes, grafando suas iniciais às colunas do 
templo nos dá, com sabedoria, a medida certa de 

aprendizado.
A Maçonaria atraiu para si as Colunas inspirada na 

descrição do Grande Templo de Salomão, contidas nas 
Sagradas Escrituras. As colunas gêmeas significam, na 
tradução latina, “Ele firmará a força”; esse dualismo 
tem significado muito esotérico, sendo destinada a 
acompanhar aquele que receberia de Jeová a consagra-
ção. Na liturgia Hebraica, representavam a dualidade 
do universo, onde uma coisa só existe em função de 
outra, seria algo como a noite e o dia, o homem e a 

mulher, o bem e o mal, o certo e o errado. Representari-
am as Colunas modernas, os sexos, a Coluna B que 
junto com a Coluna do 1º Vigilante significa o femini-
no, é denominada de Coluna da Força, e a Coluna J, 
com a coluna do 2º vigilante, o masculino, a da Beleza.

Outra interpretação a que se dá é a de que a Coluna 
B, que corresponde aos Aprendizes, poderia represen-
tar Buda, que nasceu antes de Jesus e dedicou a maior 
parte de sua vida à construção de escolas. A Coluna J, 
que corresponde aos Companheiros, poderia represen-
tar Jesus que viveu cercado de seus discípulos. Estas 
duas colunas ficam próximas às colunas zodiacais em 
que, por propósito ou coincidência, o lado de Buda 

corresponde a Áries, signo do fogo, e Buda significa 
o Iluminado. E a do lado de Jesus, a Peixes, que é o 
símbolo do Cristianismo.

Convido agora, meus irmãos, a ficarem entre estas 
colunas, que demarcam a entrada do templo através 

de uma porta imaginária e assim podermos meditar 
sobre o simbolismo e o significado de cada uma delas.

Estas colunas simbolizam o equilíbrio que se con-
segue com a utilização de duas forças contrárias, opon-
do-as uma à outra de forma que se neutralizam quando 
desenvolvidas na mesma intensidade, conseguindo-
se, assim, a harmonia perfeita.

Enquanto Aprendiz, nosso trabalho ainda não podia 
ser consciente e ativo, sendo mais um trabalho materi-
al e destrutivo. Ignorávamos ainda os princípios filo-
sóficos da Ordem, desbastávamos a Pedra Bruta interi-
or, permitindo que os sublimes ideais da Maçonaria 
penetrassem no íntimo, purificando nossos pensamen-
tos, afastando os defeitos de nossa educação profana, 
permitindo-nos assim, compreender toda a pureza dos 
ideais Maçônicos.

Combatemos, em nós mesmos, a ignorância, a 
superstição e a vaidade.

Agora nosso trabalho já é mais consciente e ativo, 
desenvolvendo uma atitude construtiva e sendo um 
elemento ativo nos trabalhos da Arte Real. Destruí-
mos, ao passarmos para a Coluna J, mais ainda a perso-
nalidade defeituosa que trouxemos da vida profana 
para tornar-nos aptos a enxergar e compreender a ver-
dadeira Luz.

E, agora que estamos no caminho da Luz, precisa-
mos passar à parte ativa do nosso trabalho fazendo 
nossa obra construtiva e criando em nosso interior, 
uma nova personalidade que permita-nos utilizar nos-
sos próprios pensamentos na direção de nossos atos, 
trabalhando mais a força mental do que a física.

Nossos atos serão assim, pensados, meditados e 
traçados pelas mais rígidas regras da moral e dos bons 
costumes. Os pensamentos mais puros, mais esclareci-
dos serão dirigidos sempre no sentido do bem para 
com toda a humanidade, da liberdade, da igualdade e 
da fraternidade.

Sentar ao sul e vislumbrar a Coluna J é um exer-
cício que nos leva a avaliar a delicadeza do novo.

Por Maurilo Humberto, M.M.
ARLS Astro do Oriente, 

O.: Pirassununga, SP - Brasil
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Advogado dos Escravos e “Orfeu da Carapinha”: 
são os dois títulos que marcam a trajetória do 
advogado, poeta, jornalista, republicano, 

abolicionista e maçom Luiz Gonzaga Pinto da Gama. 
Nascido em Salvador, no dia 21 de julho de 1830, de pai 
fidalgo português e de mãe africana livre, Luiz Gama foi 
o mais importante abolicionista de São Paulo. Aos dez 
anos de idade, o seu pai o vendeu como escravo, a fim de 
pagar dívidas de jogo. Foi dessa maneira traiçoeira que o 
menino foi embarcado para o Rio de Janeiro e, depois, 
vendido a um comerciante da capital da província de 
São Paulo (GRINBERG: 2002, p. 497-498).

Ainda no cativeiro, Luiz Gama conseguiu se 
alfabetizar e, em 1848, ele fugiu e conseguiu provar o 
seu direito à liberdade. Foi, inicialmente, praça da Força 
Pública de São Paulo, copista de escrivão e amanuense 
no gabinete do delegado de polícia. Com a publicação, 
em 1859, do seu livro Trovas Burlescas de Getulino, 
Luiz Gama passou a ser reconhecido como um ácido 
poeta satírico, assim como o seu conterrâneo (e também 
poeta e advogado) Gregório de Matos, o “Boca do 
Inferno”. Através dos seus poemas satíricos, o “Orfeu da 
Carapinha” criticava a sociedade conservadora e a 
política do Brasil Império, atacava a escravidão e os 
privilégios da Igreja e buscava se identificar com o 
passado e as tradições africanas.

Que mundo? que mundo é este?
Do fundo seio dest'alma
Eu vejo... que fria calma
Dos humanos na fereza!
Vejo o livre feito escravo
Pelas leis da prepotência;
Vejo a riqueza em demência
Postergando a natureza.

Vejo o vício entronizado;
Vejo a virtude caída,
E de coroas cingida
A estátua fria do mal;
Vejo os traidores em chusma
Vendendo as almas impuras,
Remexendo as sepulturas
Por preço d'áureo metal.

Vejo fidalgos d'estopa,
Ostentando os seus brasões,
Feio enxerto de dobrões
Nos troncos da fidalguia;
Vejo este mundo às avessas,
Seguindo fatal derrota,
Em quanto farfante arrota
Podres grandezas de um dia!
[...] (GAMA: 1974, p. 123)

A publicação do livro abriu para o poeta as portas da 
intelectualidade paulista e ele passou a escrever em 
semanários humorísticos. Segundo o estudioso Julio 
Romão da Silva (1981, p. 79): 

A poesia na vida de Gama não foi [...] um acidente 
nem uma mania. Foi um recurso e uma 
circunstância. Usou-a como meio e não como 
fim. Em função, portanto, das suas ideias 
grandes e generosas. Arma terrível e perigosa 
pelo poder de penetração, compreende-se que o 
abolicionista não tenha dispensado essa 
modalidade literária – a sátira – para dela tirar 
proveito, como de todos os demais recursos que 
a coragem e a inteligência lhe facultaram na 
luta difícil e desigual.

O tom satírico das Trovas Burlescas, como o livro 
ficou mais conhecido, é herdeiro de uma tradição 

literária de sátira humanista, que remonta a Erasmo de 
Rotterdam, Johnatan Swift, Voltaire, Claudio Manoel da 
Costa e o já mencionado Gregório de Matos e vem até os 
dias de hoje. É “nessa época que ele funda o Diabo 
Coxo, com o qual [...] se inaugura em São Paulo a 
imprensa humorística ilustrada” (SILVA: 1981, p. 35). 
Com a fundação do semanário humorístico, vem a 
perseguição e a demissão “a bem do serviço público”, 
“por turbulência e sedição” (SILVA: 1981, p. 36). Em 
relação à sátira e à ironia, pouca coisa mudou, desde os 
tempos do “Orfeu da Carapinha”, até o massacre do 
Charlie Hebdo. A crítica mordaz, ao por o dedo na 
ferida, acaba, quase que sempre, por incomodar e 
despertar reações iradas, desproporcionais e 
injustificadas.

A Maçonaria, com a sua tradição humanista e 
racionalista, herdeira do Iluminismo, contribuíram para 
o polimento das ideias anticlericais, republicanas e, 
também profundamente humanistas do “livre pensador” 
Luiz Gama (SILVA: 1981: 75). Em 1868, foi um dos 
fundadores da loja maçônica América, da qual foi 
Venerável. A loja defendia a educação popular – 
chegando a fundar uma escola primária – e se dedicava a 
angariar fundos para a libertação de escravos (ROCHA: 
1999, p. 98; COSTA: 1999, p. 81; GRINBERG: 2002, p. 
497).

Como autodidata, Luiz Gama se dedicou ao estudo 
do direito, o que o levou, posteriormente, a se dedicar 
integralmente à advocacia, sobretudo à defesa gratuita 
de escravos na justiça. A sua irreverência e os seus 
argumentos, fizeram com que se tornasse o inimigo 
número um dos fazendeiros e dos juízes conservadores 
(GRINBERG: 2002, p. 498). Sua boa retórica era forte e 
muito bem articulada, com argumentos como:

Para o coração não há códigos; e, se a piedade 
humana e a caridade cristã se devem 
enclausurar no peito de cada um, sem se 
manifestarem por atos, em verdade vos digo 
aqui, afrontando a lei, que todo escravo que 
assassina o seu senhor, pratica um ato de 
legítima defesa. (GAMA apud BRAZ: 1991, p. 8)

Em pleno auge de sua carreira de luta contra a 
escravidão, no dia 24 de agosto de 1882, falecia Luiz 
Gama, aos 52 anos de idade e seis anos antes da Lei 
Áurea e do fim da escravidão no Brasil. O seu enterro foi 
um dos mais acorridos a que a cidade de São Paulo 
presenciou em toda a sua história. De acordo com o 
escritor Raul Pompéia, presente ao enterro do amigo:

Na necrópole da Consolação, já aos primeiros raios 
da lua, comprimia-se uma multidão imensa na 
qual se misturavam, confundidos e irmanados 
na mesma dor, todos os elementos da 
população, desde pobres escravos e libertos, até 

os mais graduados representantes do mundo 
social. Na profunda tristeza daquela massa 
humana, onde muitos soluçavam, naquele lugar, 
àquela hora, tinha-se a trágica impressão de 
qualquer coisa de encerrado e atrozmente 
irreparável... (POMPÉIA apud BRAZ: 1991, p. 
34)

Conforme descreve Romão da Silva (1981, p. 97):
Era como a procissão do Senhor Morto na Sexta-

feira da Paixão, entre lágrimas e lamentos 
pungentes.

Sobre o mar de cabeças curvadas da multidão em 
silêncio, pairavam, pendidas como fanais de um 
glor ioso exérci to  em cont inência ,  os 
estandartes do Centro Abolicionista, da Caixa 
Emancipatória, da Sociedade Quatorze de 
Julho e das Lojas Maçônicas América, de que 
fora ele fundador e venerável, e Sete de 
Setembro.

O desfile lento, interrompido em todo o longo 
percurso por manifestações de toda ordem, 
durou cerca de quatro horas.

Dizem os testemunhos que Joaquim Nabuco proferiu 
as seguintes palavras quando o corpo do “Orfeu de 
Carapinha” baixou à sepultura: “Os escravocratas têm 
tudo: têm dinheiro; têm o governo; têm a justiça. Mas 
não têm como nós, o cadáver do negro sublime!” 
(SILVA: 1981, p. 53). Justa homenagem àquele que foi o 
“Advogado dos Escravos”,  um dos maiores 
abolicionistas que o nosso Brasil conheceu. 

(*)  O autor e Mestre Maçom da A.R.L.S. Azylo de 
Caridade, 427, nº 3.025, Oriente de Petrópolis (RJ) e 
é atualmente presidente da Academia Maçônica 
Serrana de Artes, Ciências e Letras, onde ocupa a 
cadeira de número 24, cujo patrono é o irmão Luiz 
Gama, a quem o presente artigo é dedicado.
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Por Valdemar Kretschmer

Os estudos maçônicos, a partir dos Graus Simbólicos, 
dedicam especial atenção ao tema: “JUSTIÇA”.

Nas mais diversas abordagens, sempre que ritualística ou 
doutrinariamente se refere a “Justiça”, tem sentido de julgamen-
to, de avaliação de conduta e de tomada de decisão por parte do 
Maçom.

Ao ingressar na Ordem, durante a Cerimônia de Iniciação, o 
neófito já assume o compromisso, através de juramento, de 
defender e proteger seus irmãos esparsos pelo mundo, em tudo 
que puder e for necessário e justo.

Neste juramento já esta assumindo o compromisso de julgar 
e fazer justiça. Sobre a forma de fazer justiça, maravilhosos 
ensinamentos são ministrados em nossos rituais, como o cons-
tante da 2ª Instrução do Grau de Mestre que estabelece “verbis”: 

“A sabedoria não esta em castigar os erros, mas em procurar 
as causas e afastá-las”.

Tal ensinamento deixa bem claro que mais importante que a 
repressão é a prevenção. Se avançarmos nos Graus Filosóficos, 
com fulcro na lenda da construção do Templo de Salomão, o 
Grau 7 – PREBOSTE OU JUIZ, dedica especial atenção ao 
tema: DIREITO E JUSTIÇA.

Dentre tantos ensinamentos infere-se que as leis e regula-
mentos devem estar alicerçados em valores éticos e morais; Que 
em todo julgamento deve ser assegurada a ampla defesa; Que 
devem ser apreciados direitos e deveres; Que as decisões devem 

ser imparciais, sem serem tendenciosas, seja por amizade, seja 
por temor, seja por recompensa; Que a justiça deve ser igual para 
todos, e o que é mais importante, que a justiça maçônica atende 
também ao apelo, a consideração e ao perdão.

Quando se trata de julgar um irmão em face de um ilícito 
maçônico, sem repercussão na justiça profana, os critérios 
devem ser diferentes, sem considerar a máxima do Direito: 
“DURA LEX, SEDE LEX”, ou seja, “ A LEI É DURA, MAS É 
LEI”, pois se houver arrependimento e o firme propósito de 
corrigir sua conduta, o irmão deve ser auxiliado e não considera-
do um ser irrecuperável, que não merece outra oportunidade.

O julgamento maçônico, diferentemente do que, via de regra, 
acontece na justiça profana, é feito entre irmãos, entre pessoas 
que tem o compromisso de auxílio mútuo.

Na Maçonaria o exercício do poder de julgar e de aplicar 
penalidades, deve ser exercido com muita serenidade, pondera-
ção, equilíbrio, bom senso, tolerância e exacerbada responsabili-
dade, para não transformar a oportunidade de recuperar um 
homem, num instrumento de revolta e desencanto com a Ordem.

Todos temos o compromisso assumido ao entrarmos para a 
Maçonaria, de socorrer os irmãos em suas aflições e necessida-
des, encaminhá-los na senda das virtudes, desviá-los da prática 
do mal e estimulá-los a fazerem o bem, dando exemplo de tole-
rância, de justiça e de respeito a liberdade de cada um.

O julgador para praticar a justiça, deve alem de apreciar as 
provas cabais e irrefutáveis da autoria do ilícito ou da infração, 
saber analisar as circunstâncias em que o ato infracional aconte-

ceu, se não há nenhuma excludente de ilicitude, se o fato aconte-
ceu por negligência, imprudência ou desconhecimento, e ainda 
que fique bem caracterizada a autoria e o dolo, saber avaliar o 
estado psicológico e emocional de autor, sua vida pregressa e seu 
histórico na vida maçônica.

Para finalizar minhas breves considerações sobre a Justiça 
Maçônica, quero me reportar ao que reiteradas vezes temos 
ouvido e concordamos: “O verdadeiro maçom não se conhece 
pelos sinais, toques e palavras, mas pela sua conduta, pela sua 
reputação dentro e fora da Maçonaria”.

Não basta sermos bons maçons dentro de nossas lojas ou no 
exercício dos compromissos maçônicos, é fundamental levar-
mos esses ensinamentos para as nossas atividades profanas.

O nosso compromisso maior é tornar feliz a humanidade, 
com demonstrações de amor, sem ser omisso; de tolerância, sem 
ser conivente; de respeito ao livre arbítrio de cada um, dentro dos 
limites impostos pelos direitos e deveres constantes das regras 
de convivência social.

Julgar e fazer justiça no mundo profano não é responsabilida-
de exclusiva de juízes, promotores, advogados, militares e poli-
ciais, é uma tarefa que exercitamos com frequência, seja como 
pais de família, seja como chefes, diretores, empresários, etc.

Nesse sentido todos devemos internalizar e assimilar os 
ensinamentos maçônicos, bem como colocá-los em prática em 
nossas vidas, pois só assim estaremos sendo verdadeiramente 
maçons.

JUSTIÇA SOB A ÓTICA MAÇÔNICA
GERAL
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P
ara atender a convite do comendador Elânio Perei-
ra, Venerável Mestre do Areópago de Itambé, com-
pareci àquela Loja Maçônica no dia 6 de março, 

para, com a comunidade ali presente, relembrarmos a 
Revolução Republicana de 1817. Estive em companhia 
do Presidente da Academia Maçônica de Artes e Letras do 
Recife, o imortal acadêmico Carlos Frederico Lopes de 
Barros, admirável pesquisador dos gloriosos feitos da 
Ordem Maçônica em Pernambuco.

Desejava, na oportunidade, fazer referências a Manoel 
Arruda da Câmara que, embora tenha fundado o Areópa-
go, onde se doutrinou o povo para a construção de uma 
Pátria para os brasileiros, sua existência é trazida ao 
conhecimento das gerações de hoje como um ilustre cien-
tista com sucesso total nos campos da botânica. Foi por 
seu intermédio que a Maçonaria ingressou no Brasil, em 
1796, ao fundar o Areópago de Itambé, que a partir de 
1996, como o berço da Maçonaria brasileira.

Manuel Arruda da Câmara é paraibano, nascido em 
Pombal, no ano de 1752. Vamos encontrá-lo, 31 anos depo-
is, no Convento dos Carmelitas, em Goiana, mata norte de 
Pernambuco, como Frei Manuel do Coração de Jesus. Fez 
votos em 25.11.1783. Goiana, então, era um centro popu-
lacional já bastante evoluí do e por ali passavam e repou-
savam oriundos do Recife, viajantes, vendedores, pesqui-
sadores, comerciantes, jornalistas, profissionais liberais, 
religiosos, pessoas cultas e influentes, que demandavam a 
Paraíba, R. G. do Norte, os sertões de Pernambuco ou que 
faziam o caminho inverso, buscando a cidade do Recife. É 
possível que, em contato com essas pessoas, tenha o Frei 
Manuel do Coração de Jesus ouvido fa lar do grande 
esforço que já se fazia na América Espanhola, no sentido 
de torná-la independente, como ocorrera na América 
Inglesa. O entusiasmo e a decisão do Frei podem ter 
encontrado vertente em tais in formações.

Pretextando o aperfeiçoamento teológico, o Frei 
embarca para Lisboa e lá chegando matricula-se nos cur-
sos de Filosofia de Coimbra (27.10.1789). Mas não pros-
segue, tendo sido, ali perseguido em face do elogio que 
fazia às causas da Revolução Francesa. Aparece em Mont-
pelier, centro universitário e laboratório político do sul da 
França, onde fez seu curso de Medicina, matriculando-se 
em 15.8.1790 e defendendo tese em 02.09.1791. Também 
adquiriu grande saber em Botânica, nela especializando-
se. Segundo consta, aí em Montpelier fora iniciado nos 
Augustos Mistérios e despertado para a importância da 
emancipação política da América portuguesa. Teve o pri-
vilégio de conhecer o Velho Mundo, em atividade de pes-
quisa, parte em companhia de José Bonifácio.

No inverno de 1796, já ex Frade, médico, mas dedican-
do-se a botânica, Manuel Arruda da Câmara instala o Areó-
pago de Itambé em companhia de vários outros sábios 
com e sem batina, objetivando doutrinar o povo e treinar 
adeptos para a construção da Pátria dos brasileiros.

A primeira tentativa prática se deu em 1801 - a Conspi-
rata de Suassuna - que preconizava a insta lação de uma 
República sob a proteção de Napoleão Bonaparte. Resul-
tou frustrado o ensaio, com o conseqüente fechamento do 
Areópago. No entanto o entusiasmo pela causa se exacer-
bou, transferindo-se o foco do movimento para Recife e 
seu entorno, onde várias Lojas Maçônicas, disfarçadas de 
Academias, foram surgindo para agasalhar e doutrinar os 

novos adeptos à medida que estes cresciam em quantida-
de.

Em outubro de 1810, Manuel Arruda da Câmara se 
encontrava na Ilha de Itamaracá e de lá escreve uma carta 
a seu afilhado João Ribeiro (padre), antevendo, para logo, 
a Revolução Republicana. E como se revelasse muito 
doente e até previsse iminente sua morte, fazia algumas 
recomendações em favor da Abolição da Escravatura com 
inclusão social dos libertos, e da amizade com os irmãos 
das Américas inglesa e espanhola que deveria ser intensi-
ficada. Faleceu no início do ano seguinte.

O respeitável e inesquecível irmão Mário Melo escre-
veu em livro publicado em 1912 que o Areópago de Itam-
bé foi a primeira escola destes ensinamentos instalada 
entre nós e ali pontificava o Dr Arruda da Câmara. O Areó-
pago segundo entende era uma Loja Maçônica nos moldes 

das existentes em Montpelier, onde Arruda da Câmara 
havia sido Iniciado. Dr José Castellani confirma esta con-
dição de Loja e inclui o Dr Arruda da Câmara no rol dos 
Maçons que fizeram a História do Brasil. Enfim, o histori-
ador Amaro Quintas, escrevendo um dos livros mais lidos 
sobre a Revolução de 1817, assegura que Manuel Arruda 
da Câmara foi o Construtor da Revolução.

Então que se exalte o seu feito e se registre o título que 
merece.

Fonte: Revista Fraternizar

OBRAS CONSULTADAS:
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4) A Revolução de 1817, Quintas, Amaro, José Olímpio Editora, Rio, 1985, 2a edição.

O CONSTRUTOR DA REVOLUÇÃO DE 1817

Manuel Arruda da Câmara

GERAL
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Por Ir\ Luis Genaro (Moshe) M\I\

Na Maçonaria história e lenda se confundem. O limite 
entre o que é fato histórico e o que é lenda, nem 
sempre é perfeitamente delimitado para o estudioso 

da Maçonaria, trazendo aos menos especializados, dúvidas e 
equívocos que acabam se perpetuando. 

Não podemos esquecer, que na Maçonaria e nas Ordens 
Iniciáticas secretas (ou discretas como é a Maçonaria), todas 
simbólicas, o conhecimento se transmite, em grande parte, 
através da tradição oral. Se houver um erro de um determinado 
fato histórico, um excesso, ou uma deformação histórica, ela 
tende a se perpetuar entre seus adeptos. 

Não é difícil encontrar Maçons que defendem a ideia que o 
primeiro maçom foi Adão (o homem primevo segundo a 
Bíblia), ou que Jesus teria sido o fundador da Maçonaria, de 
que a Maçonaria teria surgido durante o Império do Antigo 
Egito, de que Pitágoras teria sido um dos principais ícones da 
Maçonaria antiga, etc. Há os que afirmem que a Maçonaria 
está ligada diretamente à Criação do Universo. Nestas afirma-
ções, não há nenhuma fundamentação histórica, baseada em 
fato histórico científico, perdendo-se completamente em “atos 
de fé” ou de deformações no conhecimento sobre as verdadei-
ras origens da Ordem. 

Todo “ato de fé” é traduzido num Dogma. E dogma (ou a 
presença dele) é a característica mais comum de uma Religião. 
A Maçonaria propugna não ser uma Religião (embora tenha 
religiosidade) e, portanto, não pode ser defensora de dogmas, 
sejam eles quais forem. Como temos uma Crença comum (da 
existência de um principio Criador que denominamos Grande 
Arquiteto do Universo) e devido as grandes influências da 
Igreja Católica e da religião Hebraica (ligado às origens da 
Maçonaria que se desenvolvera paralelamente ao Cristianis-
mo, principalmente no final da Idade Média e na Idade Moder-
na), existem elementos comuns que podem confundir os 
menos estudiosos. Mais complexo (e não menos polêmico) é a 
história sobre a Construção do Templo de Salomão e a Lenda 
de Hiram, que é a coluna vertebral da Maçonaria, principal-
mente nos Graus Simbólicos. O que se sabe sobre a construção 
do Templo, é que consta na Bíblia, no 3° Livro de Reis (Primei-
ro Reis) Capítulos 5 a 9 . Não há registros históricos da Cons-
trução deste Templo, em nenhum dos documentos originados 
pelas diversas sociedades da época (como por exemplo o Anti-
go Egito, o Império Chinês, Hindu, nem nos outras populações 
que residiam na Terra naquele período). Não foram encontra-
dos registros arqueológicos do Templo de Salomão (que 
segundo a própria Bíblia teria sido destruído e reconstruído 3 
vezes). Restaram apenas, ruínas do que fora o Templo de Hero-
des que, segundo a histografia, poderia ter sido construído no 
mesmo lugar onde teria existido o famoso Templo do Rei 
Sábio. Se o Templo de Salomão é uma dúvida razoável, a saga 
de Hiram é uma Lenda. Nem na Bíblia encontramos o desenro-
lar da estória que se conta na Maçonaria. Isso sem considerar o 
aprofundamento que se faz, nas instruções dos Graus chama-
dos filosóficos. Mas este é um assunto para outro artigo.

 Importante para Importante para o estudioso na Maçonaria 
é separar o que é fato histórico, lenda, invencionice, fenome-
nologia e anacronismo.

O Historiador trabalha com hipóteses, coisas que, em últi-
ma instância não deixam de serem especulações, mas, mesmo 
assim, ele faz sobre essas especulações uma análise dialética, 
ou seja, baseada em proposições e contra proposições, que 
torna o que é Histórico impossível de ser construído sem um 
elevado grau de abstração. Busco e defendo que a abstração é 

científica, existe até uma metodologia 
de trabalho baseada nela. 

Chama-se Fenomenologia. Uma 
metodologia segundo a qual não exis-
te uma verdade definitiva, todos os 
fatos só existem quando acontecem, 
mas é impossível retrata-los tal como 
eles realmente são, pois toda e qual-
quer tentativa de fazê-lo será apenas 
mais uma interpretação e, como tal, 
extremamente parcial, baseada em 
juízos de valores e características 
individuais que, como o nome diz, são 
diferentes em cada um. Sendo assim, 
duas interpretações de um mesmo fato 
não serão iguais nem mesmo se forem 
dadas por duas testemunhas oculares. 

Ninguém pode negar que, em sua 
época, Platão foi um cientista, no 
entanto, ele não se baseava em fatos 
comprovados ou mesmo em docu-
mentos totalmente dignos de credibili-
dade. Mesmo assim, até hoje não ficou 
comprovado que ele tenha inventado 
nada, nem mesmo a História de Atlân-
tida, afinal ele a atribuí a Sólon, o 
famoso político grego. O que Platão 
fazia então? Ele abstraía em cima de 
acontecimentos que presenciava ou 
dos quais tomava conhecimento. Suas 
abstrações foram tão brilhantes que 
ele iniciou uma corrente de pensamen-
to tão forte que até hoje é tida como 
válida. Agora vejamos. Se Platão 
podia faz Ciência através, única e 
exclusivamente, da abstração, porque 
nós também não podemos? 

Temos que ter em mente que nos-
sas concepções pessoais estão e sempre estarão envolvidas em 
tudo o que escrevermos, dissermos ou pensarmos, mas não 
podemos deixar que elas (que são os nossos paradigmas) nos 
retirem do eixo que deve ser o fundamental de cada trabalho 
sério e, sendo assim, científico: a busca da verdade. 

A busca da verdade é ingrata, pois por mais que a busque-
mos, tudo o que encontraremos será nossa própria construção 
do que é real.

Um erro comum para quem estuda a história é o anacronis-
mo. O anacronismo é o ato de se atribuir coisas de um tempo a 
outro, de se colocar um costume, uma organização, uma arma, 
um pensamento... Em um tempo que não é o dela. Em geral o 
anacronismo se dá em relação a tempos mais remotos, por 
exemplo, é comum se acreditar que Roma foi sempre um Impé-
rio, que sempre teve um Imperador, afinal, sempre ouvimos 
falar de César, do Império Romano, mas isso é uma inverdade, 
o Império Romano só pode ser considerado como iniciado em 
27 a.C., quando Otávio é considerado Augusto, ou ainda, em 
14 d.C., quando depois de sua morte, Tibérius assume como o 
primeiro Imperador Romano, visto que Augusto é considerado 
pela historiografia como Príncipe, mas não como imperador. 
Depois dessa explicação, pode-se constatar uma coisa, Júlio 
César, o famoso César de Roma, aquele que enfrenta Asterix e 
Obelix em suas histórias, nunca foi Imperador, ele era apenas 
um dos Cônsules da Roma Republicana, e sendo assim, anteri-

or ao nascimento do Império. Considera-lo Imperador seria 
um anacronismo. 

Muitas conclusões de Maçons em trabalhos apresentados 
(inclusive em Livros e Artigos) estão baseadas em anacronis-
mos. Em algumas ocasiões, estes anacronismos se revelaram e 
se incorporaram em nossos Rituais, modificando o fundamen-
to inicial dos mesmos, alterando, logicamente, o significado e 
interpretação original. Neste sentido, podemos citar a questão 
do uso do bastão, o uso da Bíblia, o acendimento das luzes (no 
REAA), o uso de sinos ou sinetas, a incorporação de uma har-
monia (música) sacra e religiosa, etc. 

Tudo na Maçonaria é simbólico. Mas é muito importante 
que possamos resgatar os conceitos originais, restabelecer a 
verdade histórica, retirar de nossos estudos e rituais àquilo que 
represente anacronismos, como forma de ficar mais claro para 
os neófitos e para todos os Maçons, qual a Verdade (que é o 
principal objetivo de nossa busca dentro da Ordem). A tese de 
que todos nos temos uma interpretação sobre a Verdade (feno-
menologia) não impede que tenhamos a condição de “depu-
rar” o conhecimento para que as nevoas da ignorância se dissi-
pem com mais facilidade. 

O Ir\Luis Genaro (Moshe) 
e editor do blog Espaço do Maçom  

Fonte: Espaço do Maçom

O FATO HISTÓRICO, A FENOMENOLOGIA E O
ANACRONISMO NO ESTUDO DA MAÇONARIA
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É
 cediço que as últimas décadas foram palco de consideráve-
is avanços científicos e tecnológicos, inclusive com o fenô-
meno da globalização que literalmente derribou fronteiras. 

Tal fenômeno acabou por influenciar a economia e a vida de todo 
o planeta, principalmente pela celeridade da circulação de infor-
mações de toda espécie.

No entanto, em que pese a propagação do conhecimento, 
tem-se debatido a respeito da degradação que a sociedade hodi-
erna está sofrendo, principalmente no que tange as instituições 
que tradicionalmente a sustentaram.

A família deixou de ser o ponto de referência dos indivíduos, 
pois sucumbiu ao egoísmo exacerbado. As virtudes inerentes ao 
bom caráter passaram a ter conotação antiquada, quiçá, jocosa. A 
aparência prepondera sobre a essência.

É justamente neste emaranhado de contradições e superficia-
lidades que seletos homens são chamados para compor as fileiras 
de uma instituição secular – a Maçonaria –, “para combater a 
tirania, a ignorância, os preconceitos e os erros; glorificar o Dire-
ito, a Justiça e a Verdade. Para promover o bem da Pátria e da 
Humanidade, levantando Templos à Virtude e cavando masmor-
ras ao vício”. 1

Assim, o profano ao ser iniciado nasce para vida maçônica 
cabendo-lhe inúmeras responsabilidades que, para os fins que se 
destina o presente trabalho, limitar-se-á a estudá-las sob os três 
aspectos mais importantes: moral, social e institucional.

MORAL
Não é o objetivo se ater a divagações filosóficas com relação 

a moral2 ou a ética, pois não se entende necessárias à compreen-
são do tema, vez que o senso comum, que possui todo homo 
medius, é suficiente para que o maçom entenda a dimensão da 
responsabilidade que lhe cabe.

Obviamente, o estudo da moral não pode se limitar a um 
ponto de vista meramente subjetivo, mas, sobretudo, sob seu 
aspecto pragmático. Neste último é que o Maçom deve se pren-
der, pois de nada adiante estudar as instruções e complementos, 
que estão repletos de exortações à boa conduta, se não colocá-las 
em prática. Portanto, a conduta do maçom é a razão de ser da 
moral maçônica.

Destarte, o objetivo da Instituição Maçônica é a construção e 
o aperfeiçoamento ininterrupto da sociedade que, para tal, neces-
sita de seus pedreiros afim de que executem este árduo trabalho. 
Neste sentido dispõe a Constituição da Grande Loja de Santa 
Catarina, em seus Postulados:

(...) a Maçonaria é uma instituição nascida para combater, 
com a persuasão e a força moral do bom exemplo, tudo que aten-
te contra a Razão e o Espírito de Fraternidade Universal. Nesta 
força moral, que só se adquire pela Virtude, única proclamada 
como legítima, consagrada pela consciência dos povos nos códi-
gos das nações, como agente supremo do poder soberano, con-
centra a Maçonaria toda a sua glória e a ela deve os grandes triun-
fos que, com tanta justiça, a têm colocado como a primeira à 
frente das grandes instituições nascidas do amor à Humanidade e 
do interesse pelo bem-estar dos povos. Ciência do progresso 
moral, a Maçonaria resume sua ação social nos atributos da inte-
ligência e do coração – Luz e Verdade, Amor e Filantropia. 3

Por sua vez, o artigo escrito pelo Ir... Luiz Gonzaga Rocha 
aborda com sucinta precisão a razão de se ter verdadeiros 
maçons na sociedade:

Curvo-me à idéia de que a busca da perfeição e da existência 
de um mundo melhor, dirigido por homens iniciados e/ou ilumi-
nados, pode muito bem representar uma utopia, mas sendo este o 
plano de evolução social, cultural e política da Maçonaria, e 
sendo esse entendimento no sentido de que os maçons assumam 
os destinos das sociedades, aos maçons impõe-se, antes e depois 
de toda e qualquer consideração, serem conhecedores e partíci-
pes desse ideal, e, para tanto, requer-se que sejam incorruptíveis, 
instruídos, livres pensadores e excelentes formadores de opi-
niões, verdadeiros construtores sociais e instrumento adequado 
para efetivar as transformações sociais requeridas; e, ainda, 
sejam capazes de aperfeiçoar-se, de instruir-se e disciplinar-se 
constantemente na Arte Real, sem prejuízo da conveniência de 
conviverem harmoniosamente com centenas de milhares de 
seres díspares, e que possam, a despeito de todas as dificuldades, 
ser destacados por palavras, obras e exemplos de vida, e sobre-
modo, que ostentem, sem envergonhamento, o lema mais sagra-
do da Ordem Maçônica: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.4

Desta forma, o maçom não foi escolhido apenas para aumen-
tar número de uma determinada loja ou da Instituição no seu 
sentido universal; não pode se limitar ao simples recitar dos 
manuais, como se a obra que lhe cabe pudesse ser realizada por 
qualquer tipo de força transcendental que, através da simples 
repetição de palavras durante os rituais, alguma força cósmica 
cumpra o papel que lhe cabe junto à sociedade.

Em que pese a Maçonaria Operativa ter dado azo à Especula-
tiva, a obra do pedreiro ainda continua sendo manual. Obvia-
mente que o aperfeiçoamento intelectual é necessário e, mais que 
isso, é exigido, mas não é um fim em si mesmo, pois tem por 
escopo a sua utilização para o bem da humanidade, que de mane-
ira nenhuma poderá ser limitado ao mundo das idéias, mas exter-
nado através de atitudes. Ora, “(...) não é para que fujamos da 
ciência do Bem, mas para que possamos pô-la em prática no 
meio social. Assim devem os maçons lutar para poder vencer”.5

Não é à-toa que o maçom utiliza um avental durante as ses-
sões, “porque ele nos lembra que o homem nasceu para o traba-
lho e que todo o maçom deve trabalhar incessantemente para 
descoberta da Verdade e para o aperfeiçoamento da Humanida-
de”.6 Nem, tampouco, os instrumentos utilizados pelos antigos 
maçons operativos foram incorporados sem razão aparente, mas:

Por serem instrumentos imprescindíveis às construções 
sólidas e duráveis, eles nos recordam o papel de construtor social 
que compete a todos os Maçons e, ao mesmo tempo, nos traçam 
as normas pelas quais devemos pautar nossa conduta: o Esqua-
dro, para a retidão; o Compasso, para a justa medida; o Nível e o 
Prumo, para a Igualdade e a Justiça que devemos a nossos seme-
lhantes.7

No telhamento para elevação de Aprendiz a Companheiro se 
pergunta de que maneira os maçons são reconhecidos e, a seguir, 
responde que por sinais, toques e palavras. Ora, tais respostas se 
limitam ao conhecimento mínimo que um Aprendiz-Maçom 
deve ter para visitar uma Loja Maçônica, pois, na realidade, um 
verdadeiro maçom deveria ser reconhecido primeiramente pelo 
seu caráter, equilíbrio, comportamento, probidade, caridade, 
humildade, em suma, pela sua conduta. Obviamente, que se 
considera que tais exigências não são inatas ao ser humano, 
devendo, portanto, o aprendiz utilizar o Maço e o Cinzel a fim de 
desbastar sua Pedra Bruta.

Talvez, o grande segredo para a realização da missão maçôni-
ca não esteja no aumento de suas fileiras, mas na utilização sim-
bólica dos instrumentos de trabalho dos antigos maçons operati-
vos, a fim de que todo o cabedal de conhecimento adquirido com 
o passar dos séculos não se limite elaboração de teorias e elucu-
brações, mas extrapolem as lojas e contagiem o mundo.

SOCIAL
Assim como no tópico anterior, a Maçonaria está repleta de 

ensinamentos que objetivam aguçar a sensibilidade de seus mem-
bros às necessidades da sociedade. Da mesma forma, são várias 
as alegorias que simbolizam virtudes que implicam na responsa-
bilidade social que deve ser cultivada e praticada no cotidiano.

No painel do Aprendiz-Maçom, vê-se na Escada de Jacó a 
taça que tem, entre outros significados, o da caridade. Nota-se, 
também, na Abóbada Celeste da loja, a Estrela Flamejante que: 
(...) representa a principal Luz da Loja. Simboliza o Sol, Glória 
do CRIADOR, e nos dá o exemplo da maior e da melhor virtude 
que deve encher o coração do Maçom: a CARIDADE.

Espalhando luz e calor (ensino e conforto) por toda parte 
onde atingem seus raios vivificantes, o Sol nos ensina a praticar o 
Bem, não em um círculo restrito de amigos ou de afeiçoados, 
mas a todos aqueles que necessitam e até onde nossa caridade 
possa alcançar.8

Neste sentido, a caridade é somente uma das facetas de inter-
venção social que o maçom deve cultivar no seu meio, mas 
poder-se-ia enumerar várias outras possibilidades que não se 
adequariam ao fito desta peça. No entanto, é oportuno se ressal-
tar o ideal de fraternidade, que juntamente com a liberdade e 
igualdade, forma uma das mais importantes tríades maçônicas; 
e, ainda, quanto aos elementos decorativos da Loja, o pavimento 
mosaico e a própria orla dentada, que lembram a necessidade de 
harmonia entre as diferenças e que o amor e a união devem come-
çar no meio maçônico e se propagarem para toda a humanidade.

A bandeira da fraternidade foi abraçada pela Maçonaria e, 

através de seus diletos filhos, espalhou-se por toda cultura oci-
dental, influenciando não só revoluções, mas até mesmo boa 
parte dos estados modernos ocidentais, que a recepcionaram em 
seu ordenamento jurídico constitucional como o princípio da 
solidariedade.

Assim, é imputado ao maçom não só o dever da boa conduta, 
mas também que trabalhe, transforme, intervenha na sociedade 
na medida de suas possibilidades, a fim de cumprir o seu papel de 
construtor social.

INSTITUCIONAL
Realmente, o fardo que Maçonaria atribui aos seus membros 

é deveras pesado, vez que além de exigir uma conduta baseada na 
retidão de caráter e um papel ativo junto aos seus semelhantes, 
incube-lhes a instrução dos neófitos e a responsabilidade pela 
manutenção de si mesma.

Felizmente, apesar das críticas de certas religiões, que se 
limitam ao plano espiritual, a Maçonaria goza de elevadíssima 
reputação. Tal fato, deve-se aos inúmeros trabalhos de caridade 
que faz, aos grandes irmãos que no passado fizeram história e, 
principalmente, pela relevante contribuição aos ideais democrá-
ticos.

Desta feita, a responsabilidade do maçom é imensa, pois lhe 
cabe manter ilibada a estampa da Maçonaria, justamente numa 
época contraditória e desvirtuada, sucumbida pela indiferença e 
pela amoralidade.

Por outro lado, ao irmão recém-iniciado deve ser dispensado 
todo o cuidado e apreço, a fim de que desde cedo possa compre-
ender a importância de seu juramento, e as responsabilidades que 
tal ato acarretam.

Por este plano, entende-se de fundamental importância à 
realização esmerada dos trabalhos em loja, para que aquele possa 
atribuir a seriedade que é devida ao ritual praticado e, também, 
compreender mais profundamente o seu significado. Além disto, 
considera-se de vital importância à infância maçônica o apoio, o 
exemplo e a sensibilidade dos irmãos mais antigos.

O primeiro, pode-se representar pelo incentivo ao estudo e ao 
aprendizado, o segundo, pela referência de homem maçom a 
quem o neófito pode sempre se espelhar e, a última, pela percep-
ção em detectar as dificuldades que certamente surgirão e, evitar, 
na medida do possível, expor as leviandades e rixas existentes na 
Instituição, por força da falta de controle das paixões humanas.

CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que o exercício da vida maçônica não 

pode se limitar à loja e ao crescimento intelectual, pois, além de 
tantas outras responsabilidades, o maçom deve primar pela boa 
conduta a fim de que seja um referencial para uma sociedade 
desmoralizada; ter atitudes efetivas que reflitam o papel de cons-
trutor que lhe cabe; e zelar pela integridade da Instituição e sua 
prosperidade.

No entanto, não cabe à Maçonaria mensurar a responsabili-
dade de seus membros, pois, apesar da referida construção 
requerer necessariamente uma intervenção direta, recai na seara 
subjetiva da capacidade de que cada um é provido. Assim, a lição 
extraída da Bíblia indica exatamente a extensão da responsabili-
dade de cada maçom: “(...) Mas àquele a quem muito foi dado, 
muito lhe será exigido; e àquele a quem muito se confia, muito 
mais lhe pedirão”. 9

Notas:
1 GLSC. Ritual do Aprendiz Maçom. REAA, Florianópolis, 1998, p. 48.
2 1.Filos. Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer 

de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa 
determinada. (Aurélio)

3 GLSC. Constituição. Florianópolis: 2000, p.l 8
4 Rocha, Luiz Gonzaga. Maçom e Maçonaria. Revista O Prumo n. 161. 

Florianópolis: 2005, p. 7.
5 GLSC. Instrução Preliminar Aprendiz-Maçom. Florianópolis: 2003, p. 21.
6GLSC. 2ª Instrução Aprendiz-Maçom. Florianópolis: 2003, p. 11.
7 Apud, p. 14.
8 GLSC. 1ª Instrução Aprendiz-Maçom. Florianópolis: 2003, p. 12.
9 BÍBLIA Anotada – Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Mundo Cristão, 1994.
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 No dia 08 de maio comemorou-se o Dia da Cruz Vermelha 
Internacional,  que marca o aniversário do seu fundador, 
Jean Henri Dunant (Maçom, humanista, ativista religioso, 
filantropo da cidade de Genebra e Prêmio Nobel da Paz de 
1901). A instituição, constituída basicamente por voluntári-
os e presente em 171 países, vem prestando inúmeros servi-
ços à humanidade, dando assistência aos feridos de guerra e 
vítimas de catástrofes naturais, além de promover os Direi-
tos Humanos". 

Tudo começou quando...

Um campo de batalha com milhares de soldados feridos, 
abandonados à própria sorte, por falta de assistência médi-
ca. Esta terrível visão, em junho de 1859, no campo de Sol-
ferino, norte da Itália, inspirou no suíço Henri Dunant a 
certeza de que algo precisava ser feito. Este sentimento foi a 
semente da Cruz Vermelha. Naquele momento, ele mobili-
zou a população local para que o ajudasse a tratar os solda-
dos de ambos os lados, dizendo a frase que se tornou mote 
da instituição: "Sono fratelli", ou "são irmãos".

Três anos mais tarde, Dunant publicou o livro "Uma 
Recordação de Solferino", sugerindo que fossem constituí-
das sociedades de assistência em tempo de paz, com enfer-
meiros que tratassem dos feridos em tempos de guerra, e 
que estes voluntários fossem reconhecidos e protegidos por 
meio de um acordo internacional. Criou-se então o "Comitê 
Internacional para a Assistência aos Feridos", mais tarde 
renomeado para Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Um ano mais tarde, em 1863, os representantes de 16 
países e quatro instituições filantrópicas reuniram-se em 

Genebra, em uma Conferência Internacional, marcando a 
oficialização da Cruz Vermelha como uma instituição. 
Ainda faltava, no entanto, a garantia de que este serviço 
fosse reconhecido e respeitado internacionalmente. Com 
este objetivo, o governo suíço convocou uma Conferência 
Diplomática que se realizou em 1864, também em Genebra. 
Participaram os representantes de doze governos, que assi-
naram um tratado intitulado "Convenção de Genebra para o 
Melhoramento da Sorte dos Soldados Feridos nos Exérci-
tos de Campanha", reconhecido como o primeiro tratado de 
Direito Internacional Humanitário.

Posteriormente, foram realizadas outras 
conferências, ampliando o direito básico a 
outras categorias de vítimas, como os prisi-
oneiros de guerra. Esta decisão foi muito 
importante e deu novo impulso à Cruz Ver-
melha por ocasião da Segunda Guerra Mun-
dial (1939 a 1945), repercutindo também 
no Brasil. A busca de paradeiro de parentes 
dos estrangeiros residentes no País tornou-
se uma tarefa de grande importância. Após 
a Segunda Guerra Mundial, uma conferên-
cia Diplomática adotou as quatro Conven-
ções de Genebra de 1949, depois de reunir-
se durante quatro meses. Estas Convenções 
incluíam, pela primeira vez, disposições 
relativas à proteção de civis em tempo de 
guerra. 

Atualmente a Cruz Vermelha é compos-
ta por 171 Sociedades Nacionais, em 171 
países, contando com mais de 350 milhões 
de voluntários, regidos pelo mesmo estatu-
to, princípios e finalidades. Seu objetivo é 

atuar nos conflitos armados internacionais, entre as forças 
armadas de um ou mais Estados, e nos conflitos armados 
nacionais, entre as forças armadas regulares e grupos arma-
dos identificáveis, ou ainda entre grupos armados. Distúr-
bios internos, tais como manifestações, lutas entre facções 
ou contra o poder estabelecido, também justificam as ações 
da Cruz Vermelha. Para agir nessas situações, o CICV apo-
ia-se em bases jurídicas e no direito de iniciativa humanitá-
ria atribuído a ele pelos Estados.

Como Funciona no Brasil
No Brasil a Cruz Vermelha é uma entidade supra estatal, 

ou seja, uma sociedade civil, filantrópica e independente, 
com personalidade jurídica e sediada no Rio de Janeiro, 
onde foi fundada, em 1908. Esta filial está sendo fechada 
por motivos administrativos. Atualmente, a Cruz Vermelha 
Internacional tem filiais em 14 estados brasileiros. Ela é 
constituída sobre as mesmas bases da Convenção de Gene-
bra, também assinada pelo Brasil. Sendo assim, é reconhe-

cida oficialmente pelo Governo brasileiro e pelo Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha, como Sociedade de 
Socorro voluntário, autônomo, e que auxilia os poderes 
públicos e o serviço militar de saúde.

No Brasil, o objetivo da Cruz Vermelha é prevenir e 
atenuar os sofrimentos humanos com imparcialidade e sem 
distinção de raça, nacionalidade, nível social, religião e 
opinião política. Sua atuação, em determinados casos, pode 
estender-se além do território nacional. De acordo com o 
Secretário Geral da Cruz Vermelha brasileira, "O voluntari-
ado é um dos princípios mais conhecidos desta entidade 
civil, que tem por objetivo minorar o sofrimento da huma-
nidade". Ele explica que a Cruz Vermelha conta com sete 
princípios: humanidade, imparcialidade, neutralidade, 
independência, voluntariado, unidade e universalidade.

Segundo o Secretário Geral, a Cruz Vermelha do Brasil 
atua em ações preventivas, emergenciais e assistenciais, 
atuando também em outros países com ações recuperativas. 
Do ponto de vista da prevenção, trabalha-se no preparo de 
pessoal profissional e voluntário, com cursos de socorris-
tas. Nas ações emergenciais, presta-se auxílio em catástro-
fes, apoiando o Corpo de Bombeiros, o Exército da Salva-
ção, os Escoteiros, o Movimento Bandeirante e a Associa-
ção Adventista.

Como exemplo da ação assistencial da Cruz Vermelha, 
ele cita a grande seca no nordeste, em 1998, onde a Cruz 
Vermelha ajudou a recolher 80 toneladas de alimentos para 
o Estado de Alagoas. A ação recuperativa, em outros países, 
conta em especial com o serviço de busca de pessoas desa-
parecidas e de documentação perdida, dependendo da 
legislação local.

Em São Paulo, maior cidade brasileira e também maior 
cidade da América do Sul, a Cruz Vermelha tem um hospital 
com 20 leitos onde realiza cirurgia reparatória e plástica 
para pacientes carentes com má formação congênita. Tam-
bém, em São Paulo, a Cruz Vermelha conta com um Centro 
Formador, onde são oferecidos cursos profissionalizantes 
de baixo custo na área de saúde, implantados sem finalida-
de lucrativa. Atualmente são oferecidos cursos de auxiliar 
de enfermagem, técnico de enfermagem e técnico em radio-
logia, com capacidade para formar cerca de 560 profissio-
nais anualmente. 

A Cruz Vermelha (CV) no Brasil tem por prioridade a 
promoção do Direito Internacional Humanitário, cooperan-
do, para isso, com as Forças Armadas, à quem ministra cur-
sos e apresentações em suas escolas militares. A CV tam-
bém participa da preparação dos militares enviados em 
Missões de Paz a outros países. 

Além disso, também trabalha na disseminação de nor-
mas do Direito Internacional dos Direitos Humanos aplicá-
veis às Forças Policiais. Em 1998, em conjunto com o 
Ministério da Justiça, a delegação da Comissão Internacio-
nal da Cruz Vermelha no Brasil iniciou um projeto de difu-
são das normas fundamentais de direitos humanos e de 
direito internacional humanitário para as polícias militares 
brasileiras. O objetivo foi fornecer os meios necessários 
para que as normas de direitos humanos sejam usadas para 
minimizar os efeitos nocivos do uso da força, das armas de 
fogo, da captura e da detenção. O projeto pretendia capaci-
tar 830 oficiais multiplicadores de todas as polícias milita-
res brasileiras.

A Delegação da Cruz Vermelha de Brasília, capital bra-
sileira, assumiu, desde janeiro de 2000, a responsabilidade 
por todas as atividades do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV) no Brasil e passou a atuar como um cen-
tro de recursos e apoio aos programas de difusão às forças 
policiais na América Latina, assessorando, orientando e 
apoiando as delegações do CICV no continente. "Isso se 
deve à experiência e à competência da delegação de Brasí-
lia adquirida nos últimos dois anos com a implementação 
do projeto destinado às Polícias Militares do Brasil", infor-
ma a página deles na Internet.

CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL

Ir\Jean Henri Dunant

Fonte: site da Loja “Martin Luther King” nº 63
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O
s italianos têm um curioso ditado de apenas duas 
palavras: "traduttore, traditore". Fico com medo de 
traduzir, pois esse ditado chama os tradutores de 

traidores (pronto!, traduzi). Umberto Eco "Dire Quasi La 
Stessa Cosa" que foi traduzido (ou traído) em português 
pelo título "Quase a Mesma Coisa - Experiências de Tra-
dução". Ali o semiótico italiano nos leva a crer que um 
livro traduzido é outra obra literária diferente do original.

Houve um tempo em que eu não lia mais traduções. Se 
pudesse ler o original, tudo bem; se não, ficava nos autores 
portugueses e brasileiros. 

O genial Jorge Luis Borges (que leio em espanhol) tem 
um conto em "Ficciones" intitulado 'Pierre Menard, autor 
del Quijote" onde a traição é pela identidade e mudança do 
ponto de vista temporal. Um suposto autor moderno (Pier-
re Menard) decide escrever o Don Quixote de Cervantes 
com as mesmas palavras do original. A distorção fica 
patente, pois onde Cervantes escreveu "... la verdad, cuya 
madre es la historia", Pierre Menard escreveu: "... la ver-
dad, cuya madre es la historia", o que resulta radicalmente 
diferente, pois uma afirmação sobre a verdade e a história 
escrita no século XVI é muito diferente da mesma afirma-
ção sobre a verdade e a história escrita no século XX ou 
XXI. 

O tempo também é um tradutor, portanto não é o senhor 
da razão.

O Induísmo mantém intacta a “Palavra de Deus” conti-
da nos Rig-Veda, Mahabahata, Bhagavad Gita e Ramáia-
na. O Zoroastrismo mantém intacta outra “Palavra de 
Deus” contida no Zend Avesta. O Judaísmo nada mudou na 
tradição da Palavra que está no Torah, no Tanakh, no Tal-
mude, no Mishná ou no Zohar. O Islamismo mantém intac-
ta sua “Palavra de Deus” no Corão (Alcorão). O Bramanis-
mo preserva tudo o que está nos originais do Mahabharata.

Mas no Cristianismo aconteceu de forma diferente. Os 
manuscritos mais antigos que possuímos datam do III e IV 
Século d.C., ou seja – têm, no mínimo, mil e setecentos 
anos de existência a contar de Jesus e dois mil e seiscentos 
a contar de Salomão. Esses manuscritos são cópias de cópi-
as perpetradas durante uns mil anos. A principal fonte 
hebraica para os textos bíblicos anteriores ao nascimento 
de Jesus (Antigo Testamento) é o texto dos copistas masso-
réticos que introduziram as vogais no texto hebraico que 
não possui vogais no original (é como se os antigos tives-
sem escrito NCÇ para indicar a palavra iNiCiaÇão). O que 
os massoréticos fizeram, foi incluir as vogais i, e, a, ã, o, u. 
Por isso, certas palavras usadas na Maçonaria e outras 
Ordens iniciáticas podem ser pronunciadas com “A” ou 
com “O”; no original foram registradas apensas as conso-
antes. O chamado Texto Massorético é considerado a “fon-
te mais autorizada” para o texto hebraico bíblico original.

Mas outras versões do Antigo Testamento foram incor-

poradas para formar a base do que 
temos hoje como sendo “a Palavra de 
Deus”: o Pentateuco Samaritano e a 
Septuaginta Grega também chamada 
“Versão dos Setenta”.

A Septuaginta foi uma tradução 
grega criada entre os séculos IV e II 
a.C., em Alexandria, no Egito. É, 
portanto, de 200 a 400 anos mais anti-
ga do que Jesus e escrita, no mínimo, 
600 anos depois de Salomão. Na 
época da Septuaginta, foram convo-
cados setenta judeus eruditos para 
fazerem uma “revisão na Palavra de 
Deus”. Os fundamentalistas afirmam 
que o trabalho desses 70 homens foi 
inspirado pelo próprio Deus que teria 
chegado à conclusão absurda de que 
“Sua Palavra” precisava de uns reto-
ques. Essa a versão foi utilizada entre 
os cristãos e citada nas demais passa-
gens dos livros escritos depois do 
nascimento de Jesus.

Da Septuaginta fazem parte a 
Bíblia Hebraica, os Deuterocanóni-
cos, aceitos apenas pela Igreja Católi-
ca. Os apócrifos não são aceitos como 
“palavra de Deus” por nenhuma reli-
gião cristã do Ocidente e sua fama 
dependeu quase que exclusivamente 
do pessoal esotérico.

Depois dessa “revisão” feita pelos 
Setenta, foi a vez de São Jerônimo, 
em 404 d.C. que, a pedido do Papa 
Dâmaso I, elaborou uma “nova ver-
são” que chamamos Vulgata Latina. 
A Vulgata foi aceita durante séculos 
pelas Igrejas Cristãs do Ocidente 
como a versão “autorizada por 
Deus”. Alguém teria a coragem de 
contraria o entendimento do Papa?

Alguém teve; e contrariou: primeiro, com a Pré-
Reforma promovida pelas denominações cristãs do século 
XII: os Valdenses, depois os seguidores de John Wycliffe 
(os Hussitas) e, finalmente a Reforma propriamente dita, 
iniciada no século XVI por Martinho Lutero (1483-1546).

Novas revisões foram feitas na palavra de Deus segun-
do o entendimento do ex-monge agostiniano. Em 31 de 
outubro de 1517, Lutero pregou 95 Teses na porta da Igreja 
do Castelo de Wittenberg, convidando as pessoas para um 
debate aberto sobre as idéias do Papa Leão X.

Sua Santidade, o Papa, reagiu: chamou Lutero de "ale-
mão bêbado que escrevia teses" e, em 1518, declarou Lute-
ro um herege e condenou-o por apostasia. Resultado: hoje, 
temos duas bíblias diferentes: a Católica e a Protestante, 
além de uma infinidade de “revisões” feitas por padres, 
teólogos e pastores.

Isso tudo deve causar muita confusão na cabeça dos 
fiéis. Mas Jesus foi claro. Quando percebeu as disputas no 
campo das interpretações da Palavra, disse: “Amarás ao 

Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e 
de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro 
mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás ao 
teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos 
dependem toda a lei e os profetas.” [Mateus 22:37-40] 
Jesus também foi um tradutor do Antigo Testamento e os 
sacerdotes de seu tempo o consideraram traidor. Mas como 
antes que Abraão fosse, Ele é, prefiro ficar com o Verbo 
Original nessas questões.

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

Fonte: http://josemauricioguimaraes.com.br
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Por Ir\ Pedro Juk

A Maçonaria mundialmente reconhecida é composta 
apenas pelo franco maçônico básico, isto é: Apren-
diz, Companheiro e Mestre. Graus acima dos cita-

dos são particularidades dos ritos. Existem também as 
conhecidas Ordens de Aperfeiçoamento da maçonaria 
inglesa, também conhecidas por “side degree”.

Nenhum grau acima do terceiro ou o avançamento nas 
Ordens de Aperfeiçoamento fazem qualquer rito, ou 
maçom, melhor do que o outro, já que a plenitude maçônica 
na Moderna Maçonaria se encerra com a Lenda do Terceiro 
Grau. 

O Mestre Instalado não é Grau, porém um título distinti-
vo daquele que legalmente eleito, ou conduzido por linha 
sucessória, ocupa a presidência de uma Loja, conhecido 
como Venerável Mestre, ou o Mestre da Loja conforme o 
costume cultural ou vertente maçônica (inglesa, ou france-
sa).

Instalação, do verbo transitivo direto e indireto “insta-
lar”, significa dar posse de um cargo ou dignidade; investir. 
Assim, o ato de instalação significa “posse” e sugere que 
qualquer pessoa que toma posse de um cargo, estará nele 
instalada.

Nos meios maçônicos deveria também prevalecer essa 
definição, sobretudo no tocante ao Obreiro eleito para o 

veneralato de uma Loja que, quando é empossado no Cargo 
torna-se o Venerável Mestre Instalado, ou o Mestre Instala-
do, cujo formato original não era acompanhado de nenhu-
ma cerimônia litúrgica particular, bastando para tal a sim-
ples transferência do Cargo pelo ocupante que cumprira o 
seu mandato.

A Moderna Maçonaria inglesa, entretanto, introduziu 
um cerimonial para a posse do Mestre da Loja (Venerável), 
cuja ritualística se desenvolve por um complexo enredo 
lendário. Nesse sentido, essa Cerimônia é própria dos Tra-
balhos Ingleses (na Inglaterra não se conhecem “ritos”) e 
em particular ao Trabalho de Emulação. 

Já na Maçonaria de vertente francesa (latina), original-
mente não existe essa prática, lembrando oportunamente 
que o Rito Escocês Antigo e Aceito é filho espiritual da 
França.

Infelizmente nos meios maçônicos latinos essa prática 
acabou ganhando guarida, talvez pelo Cerimonial investi-
do de pompa e misticismo. Daí, Ritos dessa origem como o 
Escocês, o Francês ou Moderno e o Adonhiramita adotaram 
a prática adaptando algumas passagens para suprir às suas 
características ritualísticas. 

É bem verdade que muitos Ritos de origem não britâni-
ca, porém com base no Trabalho de Emulação, preferiram 
não aderir a essa prática, mantendo a pureza de suas ori-
gens.

No tocante às Obediências brasileiras e particularmente 
o Rito Escocês Antigo e Aceito, severamente o mais prati-
cado no Brasil, esse costume acompanhado do Ritual de 
Instalação viria ser introduzido através das Grandes Lojas 
brasileiras nascidas da cisão de 1.927 quando as suas lide-
ranças buscaram base nos trabalhos perpetrados pelas Gran-
des Lojas norte-americanas onde se pratica o Rito de York 
(americano) que, de certa forma seguem o modelo Inglês 
dos Antigos que, por sua vez aderem o Cerimonial de Insta-
lação. Dessa forma esse Cerimonial viria aportar na Maço-
naria brasileira, consolidando-se como prática imediata-
mente após a cisão de 1.927. 

A partir de 1968, o Grande Oriente do Brasil também 
adotaria esse costume introduzindo-o através de um Ritual 
específico, para todos os Ritos nele praticados, salvo o ine-
rente aos Trabalhos de Emulação (conhecido equivocada-
mente como York) que já praticava na sua essência por ser 
nele um costume original.

Salvo melhor juízo, no Brasil, atualmente, esse costume 
está arraigado na Maçonaria Simbólica em geral, sendo 
uma prática de todos os ritos estabelecidos na constelação 
das Obediências nacionais.

Dadas essas considerações adquiriu-se o costume de se 
apor ao nome do Obreiro na qualidade de Venerável, ou ex-
Venerável, das letras M.´.I.´. como rótulo do Mestre Insta-
lado. 

Essa maneira não tardou a ser qualificada de modo equi-
vocado por alguns como se a qualidade distintiva de um 
Mestre Instalado fosse um Grau. Obviamente que não é, 
pois como comentando, o simbolismo possui apenas e tão 
somente três Graus. 

Nesse sentido, o Venerável é Instalado no Sólio como 
dirigente maior do Canteiro (Loja). Ao término do seu man-
dato ele é um ex-Venerável. Assim todos aqueles que foram 
instalados, são conhecidos como Mestres Instalados que 
têm também o privilégio de ocupar um lugar distintivo no 
Oriente, porém sem o costume enganado de tomar assento 
ao lado do Venerável da Loja. Os ex-Veneráveis sentam-se 
no Oriente, todavia, na forma correta, abaixo do sólio. 

Outro mistifório que se apresenta por alguma vez, é que 
existe um Conselho de Mestres Instalados que é formado 
para a Instalação de um novo Venerável. Esse Conselho, 
vez por outra é confundido com um conselho permanente, o 
que não é correto, pois o dito só é legalmente formado para 
a finalidade da Instalação e posteriormente desfeito. 

Salvo se for lei na Obediência, Conselhos prementes 
que muitas vezes mais se intrometem na condução legal da 
Loja do que ajudam são geometricamente errados ao 
mesmo tempo em que reforçam a tese equivocada de que 
Mestre Instalado é um Grau.

Ainda no sentido de elucidar, porém não contestar, o 
termo “Past Master” é concordante com a Maçonaria ingle-
sa, já que para os ritos de origem francesa ficaria mais de 
acordo o termo ex Venerável. 

Finalizando quero aqui deixar os meus cumprimentos 
pela forma como vossa pessoa se apresentou “Mestre 
Maçom e Ex-Venerável”. No meu modesto entender o Obre-
iro que preside uma Loja é o Venerável, entretanto para sê-
lo ele precisa ser Mestre Maçom. De posse do primeiro 
malhete ele continuará sendo um Mestre Maçom que pos-
sui o título distintivo de Venerável Mestre. 

Deixando o veneralato, ele é um Ex-Venerável. Todavia 
ele permanecerá sendo um Mestre Maçom. Daí é preferí-
vel: M.´.M.´..

Fonte: JB News
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Da BBC Mundo

Segundo uma pesquisa da Prostate Cancer UK, insti-
tuição de caridade dedicada à pesquisa do câncer de 
próstata, um em cada cinco britânicos não sabem 

nem que tem esta glândula.
É algo alarmante, levando em conta que o câncer de 

próstata é a causa mais comum de morte por câncer em 
homens.

O ex-jogador de futebol da Inglaterra e do Newcastle 
United, Les Ferdinand, que viu sua avô sofrer da doença no 
final da vida, disse: "Não me surpreende que muitos 
homens não saibam o que sua próstata faz - é uma glândula 
fácil de ignorar. Até o câncer de próstata afetar minha famí-
lia, meu conhecimento era bem pequeno."

A sociedade Americana Contra o Câncer estima que, 
nos Estados Unidos, em 2016, foram diagnosticados cerca 
de 181 mil casos novos de câncer de próstata e foram regis-
trados mais de 26 mil mortos por esta causa.

No Brasil, os dados mais recentes do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer) apontam que são registrados mais de 
61 mil novos casos da doença por ano, com mais 13,7 mil 
mortes.

A próstata é uma glândula que se encontra debaixo da 
bexiga e em frente ao reto.

O tamanho da próstata muda com a idade. Em homens 
mais jovens, é do tamanho aproximado de uma noz. Mas 
pode ser muito maior em idosos.

Logo atrás da próstata encontram-se as glândulas cha-
madas vesículas seminais, que produzem a maior parte do 
líquido do sêmen.

A uretra, que transporta a urina e o sêmen para fora do 
corpo pelo pênis, passa pelo centro da próstata.

A função principal da próstata é fabricar o líquido pros-
tático, protegendo os espermatozoides, aumentando as 
possibilidades reprodutivas e maximizando as possibilida-
des de fecundação.

Câncer de próstata
A ignorância sobre esta glândula, principalmente por 

parte dos homens, preocupa especialistas.
"Os homens são muito ignorantes a respeito da próstata 

e isso é algo muito preocupante porque, atualmente, é o 

câncer que mais afeta os homens", disse à BBC Angela 
Culhane, diretora do Prostate Cancer UK.

"As coisas que são afetadas pela doença na próstata, 
como a ejaculação, a função sexual, o fluxo urinário e a 
incontinência não são temas sobre os quais as pessoas con-
versam na hora do jantar ou em bares", destaca.

Cerca de um em cada sete homens será diagnosticado 
com câncer de próstata ao longo da vida, segunda a Socie-
dade Americana do Câncer.

O câncer de próstata ocorre principalmente entre 

homens de idade avançada.
Cerca de seis em dez casos são diagnosticados em pes-

soas de 65 anos ou mais, e é raro aparecer antes dos 40.
A idade média do diagnóstico é 66 anos
"Um homem de cerca de 30 anos sem nenhum fator de 

risco não deve se preocupar muito, mas os homens com 

mais risco devem conversar com seus médicos", diz 
Culhane.

"Se tem antecedentes familiares, são negros (homens 
negros têm o dobro de probabilidade de desenvolver cân-
cer de próstata do que a população geral) ou tem mais de 50 
anos, devem consultar médicos."

Devido a sua localização, os principais sintomas são 
urinários:

§ Necessidade de urinar com mais frequência, 
sobretudo à noite

§ Necessidade de correr para o banheiro
§ Dificuldade de começar a urinar
§ Pouco fluxo urinário ou demora para urinar
§ Sensação de que bexiga não esvazia completa-

mente.
Fonte: BBC Brasil

Ela é a causa principal de câncer nos homens, mas muitas pessoas não sabem o 
que é, nem para que serve. Estamos falando da próstata.

Sintomas do câncer de próstata são em sua maioria problemas urinários

Sintomas de depressão que aumentam de maneira está-
vel e gradual ao longo do tempo quando se está em uma 
idade avançada podem indicar sinais iniciais de uma doen-
ça que tem se tornado cada vez mais comum entre idosos: a 
demência – que tem sua forma mais conhecida como o mal 
de Alzheimer.

A conclusão é de um estudo feito na Holanda e divulga-
do na publicação científicaThe Lancet Psychiatry. A pes-
quisa envolveu análises com mais de 3 mil adultos com 
idade de 55 anos ou mais e que moram no país.

Os pesquisadores buscavam padrões para entender os 
diferentes tipos de depressão em adultos mais velhos, 
como a doença progredia ao longo do tempo e como ela 
poderia estar relacionada ao deselvolvimento da demên-
cia.

A conclusão foi que quando a doença está evoluindo 
gradualmente ao longo do tempo e com certa estabilidade, 
isso pode significar um risco maior para o desenvolvimen-
to da demência no futuro.

Em casos de depressão crônica, a ligação com a demên-
cia não conseguiu ser comprovada neste estudo.

Entre os adultos acima de 55 anos que participaram do 
estudo, todos tinham depressão, mas não apresentavam 
nenhum sintoma de demência no início da pesquisa.

Segundo Arfan Ikram, um dos autores do estudo da 
Universidade de Medicina Erasmus em Roterdã, os sinto-
mas de depressão que aumentam gradualmente com o 
tempo são um bom indicativo para prever a demência.

"Existem vários tipos de explicação que podem ser 
dadas para isso, incluindo o fato de que a depressão e a 
demência podem ser sintomas de uma causa em comum, 
ou que os sintomas de depressão aumentanto gradualmente 
significam o início de uma demência contínua em adultos 

mais velhos", disse ele.
Cerca de um em cada cinco parti-

cipantes que apresentavam sintomas 
graduais de depressão desenvolve-
ram demência ao longo do tempo (55 
de 255).

Nos pacientes que apresentavam 
níveis baixos, mas estáveis, de 
depressão, cerca de 10% desenvolve-
ram a doença.

Estratégias de preven-
ção?

Como exatamente a depressão 
pode influenciar no risco do desen-
volvimento de demência é algo que 
ainda é desconhecido.

As duas doenças, muitas vezes, acontecem juntas, mas 
o estudo holandês está entre os primeiros a analisarem os 
diferentes padrões de sintomas de depressão relacionados 
à demência.

No entanto, para Simone Reppermund, do Centreo de 
Saúde para Envelhecimento do Cérebro da Universidade 
de New South Wales, em Sidney, são necessários mais 
estudos para entender exatamente qual é a relação das duas 
doenças.

"O foco em fatores do estilo de vida, como atividades 
físicas e relações sociais, além de outros fatores biológicos 
de risco, como doenças vasculares, neuroinflamações, 
concentração de estresse e outras mudanças neuropatoló-
gicas podem acelerar a descoberta de novas estratégias de 
tratamento e prevenção", afirmou ela na mesma publica-
ção científica em que o estudo foi divulgado.

A depressão é uma doença que varia muito de pessoa 
para pessoa. Alguns têm sintomas passageiros da doença, 
outros têm crises mais frequentes e outros ainda estão 
deprimidos o tempo todo. Para Simon Ridley, diretor do 
Centro de Pesquisas sobre Alzheimer no Reino Unido, 
qualquer pessoa que apresente alguma dessas condições 
deve procurar ajuda imediata.

"O estudo sugere que níveis baixos de depressão ou 
sintomas mais variáveis podem não representar o aumento 
do risco de demência, mas uma piora dos sintomas quando 
se tem mais de 55 anos pode ser um indicador inicial de 
doenças como o Alzheimer."

"É importante lembrar que apenas um número pequeno 
de pessoas que tinham depressão desenvolveu demência 
durante os 11 anos de estudo. Mas qualquer um que esteja 
preocupado com sua condição pode falar com seu médi-
co."

AUMENTO GRADUAL DE DEPRESSÃO 'PODE PREVER RISCO DE DEMÊNCIA'

SAÚDE

Adultos acima de 55 anos que apresentam sintomas de depressão aumentando
 de maneira gradual têm mais chances de desenvolver demência
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Dizem que o sorriso é como uma carta de apresen-
tação. O que muitos não sabem é que vários hábi-
tos corriqueiros podem ter consequências sobre 

nossa saúde bucal - e ameaçar o aspecto do sorriso.
O esmalte dental é a parte mais dura de nosso organis-

mo e a única proteção real que os dentes têm de ataques 
externos, principalmente da placa bacteriana, por isso, 
preservá-lo é fundamental para manter a saúde bucal.

Fumar é definitivamente um dos piores hábitos para 
isso - e para nosso corpo em geral -, mas existem muitos 
outros. A seguir, o especialista em odontologia preventiva 
e comunitária Juan Carlos Llondra Calvo, da Universidade 
de Granada, na Espanha, explica quais são e seus efeitos 
sobre os dentes.

1. Escovar os dentes logo após comer
Desde pequenos, aprendemos que devemos escovar os 

dentes após comer, de preferência logo após uma refeição. 
Mas por quê?

A recomendação se deve ao fato que alguns alimentos, 
como batatas fritas, sucos cítricos, bebidas gasosas e 
alcoólicas, são ácidos. "O problema é que o esmalte come-
ça imediatamente a perder cálcio, deixando o dente menos 
rígido, e a escovação só piora a situação", afirma Calvo.

O especialista recomenda esperar de 20 a 30 minutos 
para escovar os dentes, o que dá tempo para que o ácido 
seja neutralizado e o cálcio que se encontra dissolvido na 
saliva volte a se prender ao esmalte.

O mesmo vale para o vômito. Ainda que vomitar deixe 
uma sensação e gosto muito ruins na boca, o melhor é não 
limpar os dentes de imediato. Mas, se foram ingeridos ali-
mentos não muito ácidos, Calvo recomenda escová-los 
assim que se acabar de comer.

2. Roer as unhas
Muitas pessoas têm o hábito de roer as unhas. Além de 

não ser higiênico - e de eventualmente causar feridas nos 
dedos -, esse costume pode ser muito ruim também para a 
saúde bucal.

Segundo Calvo, as bactérias nas unhas podem provocar 
infecções no sistema digestivo e na boca.

3. Nadar na piscina
As piscinas costumam ser tratadas com uma grande 

quantidade de cloro para ajudar a manter seu pH, e isso 
pode ser prejudicial para o esmalte dental das pessoas que 
nadam nelas.

No entanto, não é preciso se alarmar demais já que, de 
acordo com Calvo, isso afeta mais quem passa de cinco a 
seis horas por dia na água.

Nestes casos, o especialista recomenda escovar os den-

tes com uma pasta com flúor e fazer um enxague bucal com 
flúor uma vez por semana.

As piscinas costumam ser tratadas com uma grande 
quantidade de cloro para ajudar a manter seu pH, e isso 
pode ser prejudicial para o esmalte dental das pessoas que 
nadam nelas.

No entanto, não é preciso se alarmar demais já que, de 
acordo com Calvo, isso afeta mais quem passa de cinco a 
seis horas por dia na água.

Nestes casos, o especialista recomenda escovar os den-
tes com uma pasta com flúor e fazer um enxague bucal com 
flúor uma vez por semana.

4. Usar os dentes como ferramentas
"O que é terminantemente proibido é usar os dentes 

como ferramentas", diz o odontologista. Ele se refere a 
hábitos como, por exemplo, destampar garrafas, frascos e 
embalagens de papelão ou papel, o que pode desgastar e 
quebrar os dentes.

E, ainda que pareça ser menos prejudicial, também não 
é recomendável usar os dentes para cortar fios. Calvo 
explica que essa ação pode gerar fissuras invisíveis a olho 
nu que, depois, podem permitir uma fratura do dente 
mesmo com um impacto mínimo.

5. Mastigar cubos de gelo
Quem tem o costume de mastigar cubos de gelo que 

restam no copo de uma bebida também precisa rever este 
hábito, segundo o dentista.

Fazer isso com frequência ou mastigar muito gelo de 
uma só vez pode fraturar os dentes ou gerar rachaduras. 
Calvo ressalta que o risco é ainda maior para quem tem 
implantes ou coroas na arcada.

6. A forma como se escova os dentes
O que é melhor: movimentos horizontais, verticais ou 

circulares? Devemos usar uma escova manual ou elétrica? 
"Não importa, desde que seja sempre da mesma forma e 
por no mínimo dois minutos", afirma Calvo.

O método ideal é dividir a boca em quatro partes, diz o 
odontologista, e limpar primeiro a parte superior esquerda, 
depois a direita. Em seguida, a parte inferior esquerda e, 
por fim, a direita. Deve-se levar meio minuto em cada 
região, da gengiva para o dente, para não machucar a gen-
giva.

Também é importante fazer movimentos suaves, já que, 
se forem muito fortes, pode gerar uma abrasão dos dentes, 
sobretudo quando se usa uma escova manual, porque a 
elétrica tem um controle de pressão.

O especialista ainda recomenda trocar de escova a cada 
três meses ou antes, se as cerdas estiverem deformadas, o 
que impede uma boa limpeza, e não se esquecer de escovar 
a língua, que absorve bactérias como uma esponja e, depo-
is, as espalha quando se passa a língua nos dentes.

SAÚDE BUCAL

A gengivite é uma inflamação da gengiva que pode pro-
gredir e atingir o osso alveolar. É este que envolve e segura 
os dentes. É causada pela placa bacteriana ou biofilme den-
tal, uma película incolor e pegajosa que se forma continua-
mente nos dentes. Se não for removida diariamente por 
meio da escovação e do uso do fio dental, a placa bacteriana 
pode se formar e as bactérias nela contidas poderão infecci-
onar não apenas a gengiva e a região ao redor dos dentes, 
mas acabarão por atingir o tecido abaixo da gengiva e o 
osso que suporta os dentes. Isto pode fazer com que os den-
tes fiquem abalados, caiam ou tenham que ser removidos 
pelo dentista.

São três os estágios da gengivite: 
Gengivite: este é o primeiro estágio da inflamação gen-

gival causada pela placa bacteriana que se forma na mar-
gem da gengiva. Se a escovação e o uso do fio dental diaria-
mente não forem suficientes para remover esta placa, ela 
produzirá toxinas (venenos) que podem irritar o tecido 
gengival, causando a gengivite. Você pode notar algum 
sangramento durante a escovação e o uso do fio dental. 
Neste primeiro estágio da doença, o dano pode ser reverti-
do, desde que o osso e o tecido conjuntivo que seguram os 
dentes no lugar não tenham sido atingidos.

Periodontite: neste estágio, o osso e as fibras de susten-
tação que mantêm os dentes em posição são irreversivel-
mente danificados. Ao redor da sua gengiva pode começar 
a se formar uma bolsa que avança para baixo da gengiva e 
onde ficam armazenados os detritos e a placa bacteriana. O 

tratamento dentário adequado e a higiene bucal minuciosa 
em casa, em geral, podem ajudar a prevenir danos maiores.

Periodontite avançada: neste estágio final da doença, as 
fibras e os ossos de sustentação dos dentes estão destruídos, 
o que faz com que os dentes migrem ou mudem de lugar ou 
se tornem abalados ou móveis. Isto pode afetar sua mordida 
e, se o tratamento não for eficaz, você corre o risco de per-
der seus dentes. 

Como saber se tenho gengivite?
A gengivite pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais 

comum entre os adultos. Se for detectada no seu estágio 
inicial, a gengivite pode ser revertida - portanto, visite seu 
dentista se notar qualquer um dos seguintes sintomas:

- Gengivas vermelhas, intumescidas ou inchadas, ou 
flácidas. 

- Gengivas que sangram durante a escovação ou o uso 
do fio dental. 

- Dentes que parecem mais longos devido à retração da 
gengiva. 

- Gengivas que se separam ou se afastam dos dentes, 
criando uma bolsa. 

- Mudanças na forma como seus dentes se encaixam 
quando você morde. 

- Secreção de pus ao redor dos dentes e na bolsa gengi-
val. 

- Mau hálito constante ou gosto ruim na boca.
Como é tratada a gengivite? 
Os primeiros estágios da gengivite, de modo geral, 

podem ser revertidos por meio da escovação e do uso de fio 
dental corretos. Uma boa saúde bucal ajudará a evitar que a 
placa se forme.

Uma limpeza profissional pelo seu dentista ou higienis-
ta é a única forma de remover a placa que se formou e endu-
receu, formando o tártaro. Seu dentista fará a limpeza ou 
raspagem de seus dentes para remover o tártaro acima e 
abaixo da linha da gengiva. Se o seu problema for muito 
sério, pode-se realizar um procedimento para aplainar a 
raiz nas suas partes mais profundas. Este procedimento 
ajuda a suavizar as irregularidades nas raízes dos dentes, 
dificultando o endurecimento da placa bacteriana.

Com consultas regulares, o estágio inicial da doença 
pode ser tratado antes que se torne um problema muito mais 
sério. Se seu problema for mais grave, será necessário fazer 
um tratamento no consultório dentário

Fonte: Terra
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H
á um ano e meio fui demitido da união química por 

motivos alheios a minha vontade e fora do alcance 

do meu entender, mas, como me sentenciou um 

jurista próximo, CLT tem dessas coisas: o patrão dá a terce-

iros nem sempre competentes ou bem intencionados a 

prerrogativa de decidir os destinos de gente envolvida com 

o crescimento e sucesso da instituição. Fazer o que? 

Vida que segue…

O day after traz mágoa, revolta, inconformismo e a 

esperança de que os que vierem depois se danem, inda que 

eles sejam os “bola da vez” de algum CEO invencível, até 

que o idiota do dono acorde…

O pior de tudo quando tal avião bate em sua torre, é um 

conjunto de ocorrências previsíveis e inevitáveis, a saber:

Voce ERA competente, necessário, insubstituível e o 

“cara” ideal;

Seu algoz justifica a sua degola como a bem da empresa 

pois sua retirada prospecta uma quebra de acomodação e 

cria na equipe remanescente um novo gás para extrapolar 

os resultados pífios apresentados até então e, com esse 

foco, admite o próximo;

De repente você acorda e percebe que seu celular está 

demorando à bessa para tocar e SE tocar, sempre é um desa-

visado que, primeiro se mostra solidário e indignado depo-

is pergunta como pode se candidatar “pra vaga”, sumindo a 

seguir como se sua proximidade pudesse vir a contamina-

lo;

Aí, se suas preces forem ouvidas e os resultados não 

cumprirem as profecias dos cortadores de cabeça é a hora 

da solidariedade extemporânea: surgem aquelas manifes-

tações da equipe que não consegue lhe esquecer, que já 

sabia que igual nunca haveria e à medida que os números 

ficam anoréticos vem o absurdo de que desde sempre seu 

retorno É a solução, inda que o “ colega” plantado para lhe 

comunicar o reconhecimento seja o mesmo que obstruía e 

boicotava suas ações para desenvolvimento do grupo 

outrora.

Vida que segue.

Finalmente chega o ostracismo que lhe isola e lhe leva a 

ligar a tv. O fundo do poço. Hora de assistir a programação 

elaborada para lembrar ao “da poltrona” que o mosquito 

vai lhe picar, sua dor é sintoma de lupus, enfarte prenuncia 

infarto (vice versa?), aquele time que nada ganha vai 

explodir AGORA e os filmes sobre terminais escancaram 

seu breve amanhã, mesmo que não haja golpe…

A despeito de todo esse lixo é muito bom olhar pra sola 

do tênis e vê-la gastando dia apos dia, sentar-se à mesa com 

pares maduros e livres para entender que o que move o 

mundo são as perguntas, do jeitinho que nossos filhos ten-

taram mostrar e que somente seus netos vieram a conseguir 

no crepúsculo ou ocaso da única riqueza que realmente 

importa: a VIDA ao vivo, mesmo que agora menos farta.

CLIQUE PARA ASSISTIR

Ir\Deo Mário Siqueira
Loja Caridade e Esperança

Jacaraipe - Serra - ES

Neste artigo, quero expressar meus sentimentos por algo que 
está acontecendo em nosso País no momento atual, em forma de 
parábola. Lendo, certa vez, um jornal, deparei-me com a seguinte 
narrativa: “Um supervisor visitou uma escola fundamental. Em 
seu trajeto observou algo que lhe chamou a atenção: Uma profes-
sora estava entrincheirada atrás de seu escritório, os alunos fazi-
am a maior bagunça; o quadro era caótico. Decidiu, então, se 
apresentar:

- Com licença, sou o supervisor... Algum problema?
- Estou completamente perdida senhor, não sei o quê fazer 

com estas crianças... Não tenho lâ minas de apresentações, não 
tenho livros, o ministério não envia sequer o mínimo material 
didático, não tenho recursos eletrônicos, não tenho nada novo 
para lhes mostrar, nem o quê lhes dizer! O supervisor, que era um 

docente de alma, viu uma rolha sobre o escritório, a to mou e com 
serenidade oriental falou com as crianças:

- Alguém sabe o que é isto? – Uma rolha! - gritaram os alunos 
surpresos. – Muito bem. E de onde vem a rolha? – Da garrafa. 
Uma máquina a coloca. De uma árvore. Da cortiça. Da madeira. – 
respondiam as crianças animadas. – E o que dá para fazer com 
madeira? – continuava entusiasta o docente. – Cadeiras. Uma 
mesa. Um barco! – Muito bem, Então teremos um barco. Quem se 
anima a desenhá-lo? Quem faz um mapa na lousa e indica o porto 
mais próximo para o nosso barquinho? Escrevam a qual Estado 
brasileiro corresponde. E qual é o outro porto mais próximo que 
não é brasileiro? A qual País corresponde? Alguém lembra que 
personagens famosos nasceram ali? Alguém lembra o que produz 
esse País? Por acaso, alguém conhece alguma canção desse 
lugar? – E assim, começou uma aula variada de desenho, geogra-
fia, história, economia, música, etc..

A professora ficou muito impressionada. Quando a aula ter-
minou, disse ao supervisor:

- Senhor, nunca esquecerei a valiosa lição que hoje me ensi-
nou. Muitíssimo obrigada!!!

O tempo passou. O supervisor voltou à escola e procurou pela 
professora. A encontrou nova mente encolhida atrás de seu escri-
tório, os alunos, outra vez, em desordem total. – Mas, professora, 

o que houve? Lembra de mim? – Mas é claro, como poderia 
esquecê-lo? Que sorte que o senhor voltou! Não encontro a rolha. 
Onde a deixou?

Quando alguém não tem vocação para aquilo que deve reali-
zar, nunca vai achar a rolha! É isso o que esta acontecendo em 
nosso País. Temos um Executivo onde o responsável não tem 
vocação nenhuma para o cargo... Aí, vem o caos! Desemprego, 
violência desenfreada, fal ta de atendimento nos hospitais públi-
cos, a educação em estado de petição de misericórdia. Antes que o 
pior aconteça, é tempo de refletir e ver que “sem vocação”, é 
impossível a realiza ção de algo benéfico para a sociedade brasi-
leira! Mas, ainda há esperança...

Fonte: Revista Fraternizar

Ir\ Ezequias B. Moura
Editor da Revista Fraternizar

Or\ Recife - PE

Quando me entendi por gente, elas já estavam lá. Uma 
coleção de tábuas, não muito regulares, desfiadas na serra 
manual, na casa de pau-a-pique de meu avô. Elas eram 
distribuídas em feixes de quatro ou cinco, rentes às paredes 
da sala, sobre roletes de madeira deitados, formando uma 
fartura de bancos para quem quisesse sentar. Ou mesmo 
deitar. Era comum, ao receber visitas, e se houvesse banco 
suficiente, após a água e o café, as pessoas ficarem deitadas 
e jogando conversa fora. Era um mundo sem pressa.

Essas tábuas tinham histórias e propósitos bem defini-
dos. A árvore de onde elas foram retiradas foi plantada por 
meu bisavô José Paes de Gouveia. Era um cedro de boa 
cepa, de tronco avantajado e linheiro como vela de parafi-
na. Dizem que ele plantou para fazer o próprio caixão, quan-
do morresse velho. Mas seu plano falhou. Ele morreu ainda 
jovem, sem ter dado tempo de a árvore criar cerne.

Meu avô, Lázaro Gouveia, o filho mais velho, na emer-
gência, foi à casa de um vizinho, compadre do pai, e arran-
jou umas tábuas por empréstimo, comprometendo-se a 
devolvê-las, assim que o pé de cedro pudesse ser desman-

chado. O compadre emprestou, depois de 
externar suas preocupações: se o próprio 
morresse antes, que fossem providenciadas 
outras tábuas de emergência, antes das da 
árvore prometida, que era para não deixar a 
viúva em palpos de aranha e ele em maus 
lençóis.

Acho que a expressão “maus lençóis” 
vem daí. Quando o morto não tinha de reser-
va própria e a família não conseguia arranjar 
tábuas para o caixão, era enterrado envolto 
em lençóis, normalmente nos mais puídos, 
que do ponto de vista dos vivos, não era lá 
muito confortável. Sem contar que era uma 
desonra, um enxovalho mesmo, ser enterra-
do com simples lençóis. Era como na época 
do Império Romano, um patrício (membro 
da classe nobre) morrer sem deixar testamen-
to (ab intestato). Consta que, anos depois, 
quando serrou as toras do cedro, meu avô 
pagou todas as tábuas e ainda deu três de 
brinde, como se fosse o juro e a correção tabular. O compa-
dre do meu bisavô viveu o suficiente para auferir esse 
lucro.

Ao longo do tempo, enquanto a gente as usava como 
banco, sem perceber algo de sinistro nelas, vi essas tábuas 
de pré-caixão ir se escasseando. O tio Manoel, que morreu 
ao nascer, não gastou nem meia tábua. Meu pai, que era um 
homem grande, quase um gigante, e morreu sem tempo de 
eu achá-lo pequeno, consumiu mais de três. Minha avó 
Pautília consumiu umas duas e meia. Meu tio Sebastião, 
que a polícia matou por motivo tosco, gastou umas três. 

Depois, alguns compadres do meu avô morreram ali ao 
redor e ele emprestou mais algumas. E a família não pagou 
depois. Já se tornara tendência não honrar compromissos.

Quando meu avô morreu, há 15 anos, já não restava 
nenhuma tábua daquelas do pé de cedro plantado pelo seu 
precavido pai. Mas, por sorte, a indústria do luto já havia se 
instalado em Iporá e nós providenciamos pra ele um caixão 
de verniz, com janela de vidro, todo em estilo rococó. 
Muito mais bonito que aqueles feitos de improviso, sem 
régua, sem compasso, a golpe de vista, com tábuas velhas e 
empenadas, por carpinteiros bisonhos.

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

https://www.youtube.com/watch?v=pa-urAoaU2w
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Mesmo que tenha sua origem envolta em controvérsias 
e discussões, é unânime que o Rito Escocês Antigo e 
Aceito (REAA) possui em sua gênese o ímpeto da liber-
dade. A história de sua criação exata carece de registros 
escritos, mas remonta à fundação da Grande Loja de 
Londres, em 1717, fato que iniciou um marco na Maço-
naria que perdura até os dias de hoje.
Foi apenas após o surgimento da Grande Loja que as 
demais Lojas Maçônicas passaram a se reunir sob a obe-
diência de uma Potência Maçônica, que as reconhecia e 
dava regularidade. Nesse momento, porém, muitas 
Lojas, em especial as que eram denominadas escocesas, 
recusavam-se a trabalhar sob esse novo regime. Esses 
Irmãos pregavam que os Maçons eram livres e, como 
tal, A história do rito que surgiu como forma de resistên-
cia e hoje é o mais praticado no Brasil deveriam traba-
lhar com Lojas livres. Para marcar essa posição de mane-
ira efusiva, eles passaram a denominar-se Maçons Anti-
gos e Aceitos, numa oposição ao sistema obediencial, 
denominando os Irmãos que o adotaram como Maçons 
Modernos.
Segundo o Secretário Adjunto de Orientação Ritualísti-
ca para o Rito Escocês Antigo e Aceito, Irmão Ricardo 
Bitencourt, o REAA como conhecemos cresceu nesse 
contexto, embora seus primeiros passos tenham sido 
dados muito antes, na época em que registros escritos a 
respeito nas reuniões ainda não existiam, algo que con-
tribui para a controvérsia de seus elementos históricos.
“Antes de 1717, as Lojas eram independentes e não 
interligadas a uma potência que as regulamentasse. 
Assim, era muito comum dizer que havia Lojas Maçôni-
cas Escocesas, ou Lojas adeptas do 'escocesismo', mas 
esse ainda não era o Rito Escocês Antigo e Aceito nos 
moldes específicos desse rito”, explica.
Ele conta que, diferentemente do que o nome indica, o 
'escocesismo' não nasceu na Escócia, mas na França, e 
bem antes da fundação de uma potência maçônica que 

congregasse várias Lojas. As raízes para o que viria a ser 
o REAA estão em disputas pelo poder na Inglaterra, 
bastante contaminadas pelas pretensões de cunho religi-
oso, ocorridas em meados do século 17.
Depois de uma séria de batalhas, membros de uma 
dinastia que ocupou por várias vezes os tronos da Escó-
cia e da Inglaterra, conhecida como Stuart, acabaram 
exilados na França, onde tramavam uma reação contra 
seus oponentes com muitos nobres escoceses e ingleses. 
Como explica o Secretário Adjunto, esses exilados cos-
tumavam flertar comas Lojas Maçônicas, uma vez que 
estas trabalhavam de forma discreta, possibilitando 
manter contato com seus correligionários na Inglaterra 
para tramar uma reação.
“Naquela época, as Lojas costumavam se reunir em 
tavernas, ricas cervejarias que também possuíam quar-
tos, cabeleireiros, salas de reuniões, salas de música e 
até salões de leitura. Após suas reuniões, os Maçons se 
entregavam a banquetes com procedimentos ritualísti-
cos. Muitos afirmavam, com certa veemência, que ali 
não se discutiam questões de religião ou de Estado, o 
que aparenta ser apenas uma colocação retórica como 
intuito de não ser objeto de perseguições por parte dos 
poderosos da época”, ressalta.
Avançando na história, em 1758 um grupo de Maçons 
acabou fundando, em Paris, uma instituição denomina-
da Conselho de Imperadores do Oriente e do Ocidente, 
dando origem alguns anos depois a um documento que 
introduziria 25 Graus Maçônicos e criaria o Rito de Per-
feição, ou de Heredom. Posteriormente, no começo do 
século 19, os Maçons dos Estados Unidos da América 
viriam a se reunir na cidade de Charleston, na Carolina 
do Sul, e fundar o primeiro Supremo Conselho do Rito 
Escocês, acrescentando mais oito graus, ficando assim o 
Rito com 33 Graus Maçônicos.
“No Brasil, o primeiro ritual usado para o REAA foi o de 
1834, adotado pelo então denominado 'Grande Oriente 

Brazileiro', que hoje conhecemos como Grande Oriente 
do Brasil. Na Maçonaria simbólica, tratava-se de um 
rito bastante célere em sua dinâmica e simples de ser 
aplicado, semas delongas e misticismos que alguns 
menos avisados tentam a ele impingir”, conta o Irmão 
Bitencourt.
De lá para cá, diversas alterações foram feitas nos ritua-
is, atribuindo diversas posturas que originalmente não 
faziam parte do Rito, inclusive misturando procedimen-
tos de outros ritos semelhantes. Em terras tupiniquins, o 
Rito Escocês Antigo e Aceito ainda passou por diversas 
alterações, transformando-se num rito abrasileirado, 
que só não pode ter a denominação de 'Rito Brasileiro' 
em virtude de já haver um rito oficial diferente comesse 
nome. Hoje, esse rito é o mais praticado no Brasil, sendo 
adotado por 592 Lojas apenas no GOSP.
O Secretário Adjunto de Orientação Ritualística ainda 
explica que por mais que o REAA tenha passado por 
essa série de transformações, apenas a Potência Maçô-
nica é a legítima detentora da soberania nos assuntos 
maçônicos, inclusive e especialmente no que diz respei-
to à regulamentação e aplicação dos Ritos Maçônicos. 
Dessa maneira, cumpri-lo segundo as normas é funda-
mental.
“A essência de qualquer Rito Maçônico está sintetizada 
em sabermos vencer nossas paixões e submetermos 
nossas vontades. Caso contrário, estaremos diante de 
uma circunstância de insubordinação e sedição, causada 
exatamente por aqueles que deveriam ser os protagonis-
tas da ordem, da razão e dos bons costumes. Nosso cami-
nho ainda continua o mesmo do que os 'Maçons Antigos 
e Aceitos' e sempre deve ser buscado através de sua 
honestidade, submissão aos princípios da decência e, 
principalmente, da concórdia entre os Irmãos”, finaliza 
o Irmão Bitencourt.

Fonte: Revista Luzes

A história do rito que surgiu como forma de resistência e hoje é o mais praticado no Brasil

O RITO DOS MAÇONS ANTIGOS E ACEITOS
GERAL
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É
 certo, que para se estudar alguns fatos da história deve-
mos levar em consideração o tripé: história, antropolo-
gia e teologia. Na ausência de um destes critérios, 

corre-se o risco de cometer erro grave de interpretação. Em 
sua origem social, o homem muitas vezes tinha a sua vida 
regida por governos Teocráticos; o que é mostrado de forma 
clara pelos Livros Sagrados da Antiguidade, com as situa-
ções sendo acomodadas através de algumas variantes soci-
ais, épicas ou dramáticas.

O Templo de Salomão é um destes feitos. A sua simbo-
logia é de tal forma rica por si e, ao mesmo tempo, enrique-
cida pelos autores antigos que a Maçonaria a incorporou 
desde o princípio; muito provavelmente pela proximidade 
dos Maçons Operativos com os líderes religiosos dos monu-
mentos em construção.

Em seu livro, o Autor José Ronaldo Viega Alves amplia 
a área de conhecimento deste símbolo maior e o reporta a 
outros acontecimento se símbolos ligados direta ou indire-
tamente, estendendo o interesse e a repercussão deste perío-
do na vida de todos nós.

É o momento de observarmos, como estes símbolos 
estão intimamente ligados à Ordem Maçônica, influencian-
do praticamente todas as áreas do conhecimento e não ape-
nas Instituições descritas ou consideradas religiosas.

O S ão sa s ã s xe ce , Templo de alom , todos bemo , n o ó e r u
porém e erce um ve dadeiro encantamento, em t dos aqux r o e-
l s s a r s e o a Se si es a e que se entem t aído p l tem . ja mpl objeto d
c ri s a , a os os s sos u o id de seja amenin d olh de alguns e tudio
maç ni ej inter d r li i os j do idô cos, s a do esse os e g os , se a s áv os 
le t r f qu n tu li o es, o as ínio é ase a ra .c

N t que lit ratu inema hi t ri m ão é à oa a e ra, o c , as s ó as e
qu drinh toda j i taram inúmer v z s T plo da os, s á v si as e e o em e 
Salomão. E possível a a de a a o  té que cad um nós tenh uferid
ass a s a i a i , se , a im u prime r deia o u primeiro contato e com 
a a os os q a c os conseguido hipo-jud d mei ue for m itad tenha 
teticamente montá-lo em sua mente, uns pendendo mais 
para a lenda, outros pendendo mais para a história mesmo, 
tudo dependendo da imaginação e da criatividade.

Já o fascínio que ele exerce em nós, Maçons, responde 
pelo muito do mistério que ainda oculta, daquilo que carre-
ga simbolicamente do arquétipo que representa para a nossa 
Ordem e para nós, Maçons, pois a sua reconstrução tem a 
ver com a nossa própria  reconstrução interior.

Os assuntos apresentados aqui, aos leitores, mesmo 
quando não são específicos sobre o Templo, guardam liga-
ção com o contexto histórico, com a época, com as civiliza-
ções antigas, com personagens, e em especial com o povo 
hebreu.

Esses assuntos não se esgotam por aqui, eis que há muito 
ainda para ser estudado. O melhor objetivo, eu acredito, 
para o escritor Maçom, ainda é fazer despertar no leitor, no 
estudioso, no Aprendiz, no Companheiro e no Mestre a 
curiosidade e a vontade de se utilizarem desses escritos 
como subsídios para os seus trabalhos. Fica implícita, tam-
bém, uma provocação no bom sentido do termo: a de que 
escrevam muito mais, pesquisem muito mais e finalmente 
saibam muito mais.

O TEMPLO DE SALOMÃO E ESTUDOS AFINS

Autor José Ronaldo Viega Alves
Editora: A Trolha

 Descrição: O significado da Idade Anti-
ga está por trás de estranhos e imutáveis 
rituais e símbolos da Maçonaria, e pode estar 
relacionado a nossa vida contemporânea? 

Os maçons têm suas próprias respostas a 
essas questões, não acessíveis a profanos 
nem expressadas pela linguagem atualmente 
relevante. 

A obra é totalmente ilustrada, com 48 
páginas de gravuras e fotos históricas, o que 
contribui para o enriquecimento do trabalho 
esmerado do autor.

 Esta é uma jornada na qual maçons e 
profanos poderão seguir juntos, conhecendo 
outros aspectos do Ritual e do Simbolismo 
maçônico. 

Release:
 Este volume explica a participação da 

Maçonaria em uma longa tradição do misti-
cismo ocidental, voltando à Idade Média, 
senão além, e mostra que a Arte é um sistema 
complexo de crescimento interior, uma psi-
cologia em desenvolvimento que se apresen-
ta ao maçom do século XXI como uma disci-
plina viável na busca do autoconhecimento.

MAÇONARIA - UMA JORNADA POR 
MEIO DO RITUAL E DO SIMBOLISMO
Autor(es) : W. Kirk MacNulty 

Editora Madras

Por acreditar que a iniciação, a elevação e 
a exaltação são cerimônias que envolvem 
aspectos diferentes da vida maçônica, 
Álvaro de Queiroz trata separadamente 
cada uma dessas etapas que o maçom 
vivencia em sua senda na Maçonaria. São 
consideradas ritos de passagem e são 
experienciadas pelos maçons nos Graus 
de Aprendiz, Companheiro e Mestre. A 
iniciação maçônica procura, de forma 
simbólica, estabelecer um ritual de 
retorno aos mistérios da Antiguidade, que 
representavam as viagens do ser humano 
em sua vida mortal, a experiência de 
morte e o ressurgi¬mento em busca da 
Luz por meio do aperfeiçoamento da 
consciência e do aprimoramento espiritu-
al do Aprendiz. No caso da elevação, o 
objetivo é elevar o conhecimento do 
Companheiro por meio de estudos, 
atingindo a espiritualidade. O lado 
espiritual propicia o entendimento da 
vida material e a preparação para a 
próxima vida. Já a exaltação ao Grau de 
Mes t re  é  o  cume da  Maçonar ia 
Simbólica; seu significado é ascensão, 
quando o homem passa a conhecer a si 
mesmo.

INICIAÇÃO ELEVAÇÃO E EXALTAÇÃO 
MAÇÔNICAS - REAA

Autor: Alvaro de Queiroz
Editora Madras

Os estatutos e os rituais da Franco-Maçonaria medie-
val - que se enraíza na tradição das corporações dos 
pedreiros, construtores de catedrais - atestam seu 
espírito cristão e a vontade de admitir em sua classe 
os respeitosos artesãos da moral e dos dogmas da 
Igreja Católica Romana. Sendo assim, como tal 
instituição pôde merecer uma excomunhão fulmi-
nante por parte do papa Clemente XII? 
Em sua árdua pesquisa, feita nos Arquivos Secretos 
do Vaticano e de toda a Europa, o autor relata a extre-
ma complexidade das relações entre a Igreja e a 
Maçonaria, e de que maneira suas teses abusivamen-
te simplificadas sustentam a excessiva desconfiança 
e oposição do Catolicismo em relação a uma socieda-
de fraternal, cujos integrantes, na maior parte, jamais 
pensaram em conspirar para a ruína do trono e do 
altar. 
"Este trabalho não nasceu do espírito polêmico nem 
de uma atitude preconcebida. Ele também não foi 
imaginado como uma apologia, mas como vindo da 

necessidade de exprimir e consagrar, 
em um plano científico, uma fase 
característica da história político-
eclesiástica do século XVIII, e um 
aporte a mais para ajudar a compreen-
der e a esclarecer um dos problemas 
cuja revisão envolve ao mesmo 
tempo a Igreja e a ciência histórica." 
Release: José Antonio Ferrer Beni-
meli dedica-se a estudar a Maçonaria 
na história da Espanha há mais de 40 
anos. Ele considera que "a época da 
Maçonaria em solo espanhol é um 
período praticamente desconhecido 
para a grande maioria, ou mesmo mal 
conhecido". Sua intenção é "romper 
muitos dos tópicos existentes em 
torno desse tema", especificamente 
"a famosa conspiração judaico-
maçônica comunista, tida como cau-

sadora de todos os males da Espanha". Depois de ter mantido 
contato com maçons para a realização de seus trabalhos de docu-
mentação, Ferrer os define como "pessoas desconhecidas no 
exterior e em seu próprio país". Professor titular de História 
Contemporânea na Universidade de Saragoça, Espanha, ele 
acredita que "essa área é cada vez menos estudada" - e considera 
que está se perdendo uma parte da história muito importante "que 
forma nossa vida". Esta obra resume uma tese de doutorado, em 
oito volumes, defendida em 1972 na Universidade de Saragoça. 
Trata-se de um estudo histórico baseado em documentos do 
século XVIII disponíveis em diversos arquivos e bibliotecas 
européias e latino-americanas, e nos revela a Franco-Maçonaria 
das Luzes, tal qual realmente era, e não como alguns quiseram 
vê-la a partir do século XIX, ou como ainda a apresentam hoje 
em dia. O autor já publicou mais de 40 livros e 450 monografias.

Autor:  José Antonio Ferrer Benimeli
Editora Madras

ARQUIVOS SECRETOS DO VATICANO E A FRANCO-MAÇONARIA
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Por Ir\José Aparecido dos Santos (*)

Muitas são as pesquisas sobre as origens da Bolsa 
de Beneficência, Saco de Beneficência, Tronco 
das Viúvas, Tronco de Solidariedade e tal inicio 

teve no Século XII quando o governo da Igreja era exercido 
pelo Papa Inocêncio III, existiu um Tronco dos Pobres. De 
início, se chegou a pensar que estivesse ali as origens 
daquilo que se buscava descobrir: de como surgira o Tronco 
de Solidariedade.

Todavia, continuava este trabalho de busca, se chegando 
à absoluta certeza de que o Tronco dos Pobres nada tinha a 
ver com o que se buscava.

E que realmente, o recolhimento de óbolos entre os 

Operativos teve início nos meados do Século XV. Em 1450 
foi criado entre os construtores um sistema de ajuda mútua. 
Tal sistema recebeu o nome de Tronco das Viúvas. A 
finalidade do recolhimento de óbolos para a formação do 
Tronco era auxiliar a família do Obreiro falecido tendo, 
depois, adquirido um segundo destino: ajudar o Maçom 
acidentado no serviço.

E nota-se que esta espécie de ajuda mútua tinha por 
princípio algo que nascera entre os Operativos, sustentando 
a tese de que, entre eles, existia a prática da verdadeira 
fraternidade entre os irmãos.

A criação do Tronco das Viúvas se estabeleceu 
definitivamente quando da reunião dos Talhadores de Pedra 
alemães, uma vês que seu regulamento foi incluído nos 
Estatutos Reguladores da Conferência dos Talhadores de 

Pedra. Essa reunião ocorreu em 25 de abril de 1450, em 
Ratisbona.

Entre os vários artigos do documento estão aqueles que 
fixaram definitivamente o Tronco das Viúvas:

Art. 25 – A fim de que o Espírito de Fraternidade possa 
manter-se integral sob os auspícios divinos, todo o mestre 
que tem a direção de um canteiro deve, desde que foi 
recebido na corporação doar um gulden (florim).

Art. 26 – Todos os Mestres e empreiteiros devem ter, 
cada um, um Tronco no qual cada Companheiro deve 
colocar um pfennig (centavo) por semana. Cada Mestre 
deve recolher esse dinheiro e tudo que chegue ao Tronco e 
remeter à corporação no fim de cada ano.

Art. 27 – Doações e multas devem ser depositadas nos 
Troncos da comunidade a fim de que os ofícios divinos 
sejam melhor celebrados.

Entre vários escritores da Maçonaria do Brasil que se 
conhece e pesquisados, o único que trouxe subsídio sobre o 
Tronco das Viúvas é de Assis Carvalho, em seu Livro “A 
Maçonaria – Usos & Costumes”, à página 150 – e Xico 
Trolha deixou escrito o que a seguir segue:

“O Tronco das Viúvas é o mais antigo sistema de auxilio 
mútuo, praticado entre os Maçons, em beneficio da família 
maçônica. Era um sistema peculiar, particular, de arrecadar, 
de levantar fundos para auxiliar as Cunhadas, Irmãos e 
Sobrinhos dos Irmãos falecidos, mas também, o próprio 
Irmão acidentando e impossibilitado de ganhar o sustento 
da família”.

São muitas as colocações em Oficina, que a soma de tais 
óbolos são destinados a se efetuar fraternidade fora de 
nossa Ordem Maçônica e devemos ter em mente, que tais 
valores são destinados aos que necessitam dentro da 
Família Maçônica e não ficando somente a cargo do 
Venerável Mestre e Hospitaleiro, mas todos estão dentro da 
Maçonaria para efetivar a verdadeira fraternidade.

(*) Ir.'. José Aparecido dos Santos
A.'.R.'.G.'.B.'.L.'.S.'. Justiça 12 – Rito REAA – Oriente 

de Maringá
Dados extraídos da Cartilha do Rito Escocês
Irmão Raimundo Rodrigues
Editora Maçônica “A TROLHA” Ltda

AS ORIGENS DO TRONCO DE SOLIDARIEDADE OU SACO DE BENEFICÊNCIA

"A ampla simbologia maçônica, que evoluiu para inter-
pretações morais e místicas no seu avanço especulativo ou 
moderno, nasceu na sua maioria dos costumes e da organi-
zação das corporações de construtores".

Entre as corporações de ofício da Idade Média, hoje 
englobadas, sob o rótulo de Maçonaria de Ofício ou Opera-
tiva, destacava-se a dos Canteiros, ou esquadrejadores de 

pedras, ou seja, os obreiros que tornavam cúbica a pedra 
bruta, dando-lhe cantos, para que ela pudesse se encaixar 
nas construções. (Canteiro é o operário que trabalha em 
Cantaria, palavra derivada de canto, já que a função é fazer 
os cantos, ou ângulos retos na pedra).

Os canteiros costumavam delimitar os seus locais de 
trabalho (que, por extensão, acabaram sendo chamados de 

canteiros de obras, denominação encontrada até hoje), 
cercando-os com estacas fincadas no chão e nas quais eram 
introduzidos aros de ferro, que se ligavam a outros elos, 
formando uma corrente. A abertura dessa cerca estava na 
parte ocidental do recinto de obras. Transpondo-se essa 
cerca, encontrava-se, bem na entrada, na parte frontal, ou 
lateral, um barracão, que funcionava como uma espécie de 
almoxarifado, onde eram guardados os planos da obra, o 
material de trabalho e os instrumentos necessários.

Como responsável por todo esse material, havia um 
operário graduado, que era o Warden, ou seja, Zelador, ou 
Vigilante. Este obreiro, além de tomar conta de todo o mate-
rial, pagava o salário aos operários, despedindo-os então, 
no fim da jornada diária de trabalho. Posteriormente, para 
maior agilização dos trabalhos foi criado o encargo de mais 
um zelador, ou vigilante, postado geralmente ao sul, ou ao 
meio-dia. O hábito de chamar o sul de meio-dia é originá-
rio da França, onde o sul é chamado de midi.

Assim, esse hábito dos trabalhadores medievais, princi-
palmente dos canteiros, além de ser a origem da Cadeia de 
União e até da Corda de Oitenta e um Nós, deu, também, 
origem aos cargos de Vigilantes de uma Oficina maçônica, 
os quais, além de outras funções, devem, simbolicamente, 
ao fim do dia de trabalho, pagar aos obreiros o salário da 
jornada diária, despedindo-os, então, contentes e satisfei-
tos, por terem recebido sua paga. (desconheço o autor)

GERAL

http://malheteshopping.com/produto.php?cod_produto=8381968


22 Maio de 2016

Idealizada pelo Grande Capítulo do Estado de São Paulo 
(GCESP) da Ordem da Estrela do Oriente, o Centro de 
Apoio a Pacientes com Câncer é um exemplo de projeto 

que reflete a universalidade da Maçonaria e das Ordens 
Paramaçônicas.  Em construção na cidade de Barretos, 
interior de São Paulo, a estrutura terá 24 suítes para receber, 
cada uma, um paciente e um acompanhante, além de uma 
cozinha ampla, lavanderia, área de convivência, elevador e 
área administrativa com dependências para zelador.

Segundo o Digno Grande Patriarca do GCESP, João 
Alves de Magalhães Neto, o objetivo do Centro é amparar 
sem custo algum os Irmãos que travam a luta contra o cân-
cer, um dos momentos mais delicados e difíceis na vida de 

quem recebe esse diagnóstico. A construção foi projetada 
por André Ponciano e iniciada há cerca de três anos, encon-
trando-se na fase de finalização da última laje, no terceiro 
pavimento. O engenheiro também assina a Casa do 
Maçom, entidade vizinha ao Centro.

Por se tratar de uma obra muito grande, além de depen-
der das doações realizadas pelos Capítulos da Ordem no 
Estado de São Paulo e alguns outros apoiadores, não é pos-
sível prever o término do projeto. Ele avança agora pela 
fase de hidráulica, elétrica e posterior acabamento.

Quando concluído, o Centro de Apoio atenderá Maçons 
e familiares com parentesco ascendente e descendente, 
além de realizar atendimento 'lateral', tais como irmãos, 

primos e outros familiares. Com o apoio institucional da 
Secretaria Estadual de Entidades Paramaçônicas do GOSP, 
a construção prossegue graças a contribuições e doações 
espontâneas, além das doações de serviços que contribuí-
ram e contribuem cotidianamente para que a obra prossiga.

Irmãos que queiram contribuir financeiramente com a 
construção do Centro podem realizar doações para a conta 
específica criada para a obra:

Banco Bradesco
Agência: 0823

Conta poupança: 1039199-7
 CNPJ: 008.144.855/0001-06

PROJETO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES 

COM CÂNCER AVANÇA EM BARRETOS

A Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes 
Químicos é uma instituição sem fins lucrativos, sem cono-
tação política ou religiosa, de caráter assistencial, educati-
vo e científico. Ela é composta por pessoas que tiveram a 
oportunidade de se recuperar da dependência química ou 
de participar da recuperação de um familiar ou amigo. A 
partir de uma concepção humanizada da Dependência 
Química, a APADEQ fortalece a promoção dos cuidados 
adequados a esta doença e a realização de ações, com o fim 
de construir caminhos para a recuperação, o bem estar e a 
reinserção social dos dependentes químicos e seus familia-
res.

O Centro de Tratamento para Dependência Química foi 
projetado e construído especificamente para este tipo de 
atendimento. Nele, são realizadas rotinas pessoais diárias, 
atividades em grupo, rodas de conversas, consultas médi-
cas e terapia através das artes. A equipe de facilitadores é 
formada por: médicos, psicólogos, conselheiros em depen-

dência química, arte terapeutas, auxiliares de enfermagem, 
monitores e profissionais de administração. O espaço tem a 
consistência de um método próprio, pautado no Modelo 
Minnesota (utilizados nos grupos de Alcoólicos Anônimos 

A.A. e Narcóticos Anônimos N.A.) e na Terapia cognitivo-
comportamental. Nele, o paciente tem papel ativo nas eta-
pas do tratamento.

De junho de 1998, quando foi fundado o centro de trata-
mento, a outubro de 2015, foram realizadas 3.367 interna-
ções, além dos 20.112 familiares e amigos de assistidos. A 
APADEQ recebe pessoas de diversas cidades de Minas 
Gerais e de outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Pará, Tocantins, 
Rio Grande do Norte e Bahia.

A APADEQ está recebendo doações de qualquer valor 
na conta abaixo:

Banco: 104 (Caixa Econômica Federal)
Agência: 0151
Operação: 003

Conta Poupança: 2243-1
CNPJ: 21.273.438/0001-13

ASSOCIAÇÃO DE PARENTES E AMIGOS DOS DEPENDENTES QUÍMICOS
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O Grande Oriente do Brasil reconhece e envia cum-
primentos ao Eminente Grão-Mestre Estadual Jura-
ci Jorge da Silva, equipe organizadora do evento e a 

todos os irmãos, cunhadas e sobrinhos do GOB Rondônia.
O encontro realizado na cidade de Porto Velho, Rondô-

nia, nos dias 21 e 22 de abril, contou com as presenças do 
Grão-Mestre Geral Adjunto, Sapientíssimo Irmão Barbosa 
Nunes, Sapientíssimo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal Maçônico, Martinez Peres, dos Eminentes Grão-
Mestres Estaduais de Santa Catarina, Mato Grosso, Ama-
zonas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mara-
nhão, Piauí, Acre, Pernambuco, Sergipe, Roraima, Ceará, 
Bahia, Presidentes de Assembleias Estaduais e represen-
tantes de vários Grandes Orientes.

O ato que teve a participação de mais de 300 pessoas foi 
prestigiado, inclusive pelo Governador e Irmão Confúcio 
Moura, Vice-Governador Daniel Pereira. A Fraternidade 
Feminina Nacional participou do encontro de presidentes 
de fraternidades, através da cunhada Flora Rios. A Presi-
dente Estadual de Rondônia, cunhada Terezinha, foi anfi-
triã e preparou uma agenda de palestras em encontro que 
teve participação de um grande número de cunhadas.

Excelentes palestras foram proferidas por Helder Risler 
de Oliveira (MEDIAÇÃO NA MAÇONARIA PARA A 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS COM SEUS MEMBROS), 
Jorge Antônio Peixoto da Silva (MAÇONARIA E 
MAÇOMS NOS DIAS DE HOJE), Carlos Alberto Para-

g u a ç u  C h a v e s  ( D O E N Ç A S  A N T I G A S  E 
REEMERGENTES NA AMAZÔNIA) e por último, o 
Secretário Estadual de Desenvolvimento Ambiental.

O Sapientíssimo Irmão Barbosa Nunes foi comunicado 
que passará a fazer parte da Academia Maçônica de Letras 

de Rondônia, em comunicado feito pelo irmão Quida.
Encontro que discutiu também assuntos importantes e 

internos do Grande Oriente do Brasil.
PARABÉNS GRÃO-MESTRE JURACI JORGA DA 

SILVA

 XIII ENCONTRO DOS GRÃO-MESTRES DA REGIÃO NORTE E NORDESTE
GERAL

Sob o comando do Venerável Mestre Adriano Baraúna, 
nesse último dia 07, a Loja Estrella Rioverdense, oriente de 
Rio Verde Goiás, com as presenças de 123 irmãos, 67 do 
quadro, e dentre estes 23 deputados Federais, comemorou 
os seus 80 anos de fundação.

Registramos, ainda, as honrosas presenças do Eminen-
te Grão-Mestre Estadual de Goiás, Ir. Luis Carlos de Cas-
tro Coelho, do Sapientíssimo Grão-Mestre Geral, Ir. Eurí-
pedes Barbosa Nunes, dos Eminentes Presidentes das Pode-
rosas Assembléias Estaduais Maçônicas de Goiás e do Rio 
Grande do Sul, IIr. Lourival Arantes e Evandro Lecey, 
respectivamente.

E como destaque especial, citamos o Sapientíssimo Ir. 
Múcio Bonifácio que teve o seu nome elevado a condição 
de Past-Master da Oficina, pois foi Venerável Mestre da 
Loja Estrella Rio-verdense e é, atualmente, Presidente da 
Soberana Assembleia Legislativa Federal. Ocasião em que 
rendeu homenagem a sua Loja com a maior comenda da 
Soberana Assembleia, cuja entrega ao Venerável Mestre 
Adriano foi feita pelo Deputado Federal e Presidente de 
Honra daquela casa de leis, Ir  Ademir Cândido.

Nesse passo, diversos irmãos usaram da palavra. Natu-
ralmente sempre enfocando e enaltecendo o histórico da 
Loja. Em seguida, foi passado um vídeo contando os 80 

anos de vida da Oficina.
Logo após a sessão, os irmãos deixaram o Templo 

Maçônico e se dirigiram ao salão de eventos da Loja, onde 

grande números de cunhadas, sobrinhos e convidados os 
aguardavam.

LOJA ESTRELLA RIOVERDENSE COMEMORA SEUS 80 ANOS

Por Danilo Salvadeo
Os chamados “homens de preto”, como são conhecidos os maçons, 

passarão a vigiar de perto a ação parlamentar dos vereadores e as 
licitações nas prefeituras do Espírito Santo. É o projeto “Brasil no 
Prumo”, com a missão de estimular a cidadania e obter o 
reconhecimento como instrumento efetivo para a construção da 
cidadania.

O projeto nasceu de uma pesquisa realizada nas lojas maçônicas 
filiadas à GLMES para nortear ações que pudessem realizar 
gradativamente transformações na sociedade visando a ética na prática 
e a formação e desenvolvimento da cidadania. A proposta também 
contou com a adesão imediata do Grande Oriente do Brasil (GOB-ES).

Duas frentes de trabalho foram formadas. A Vigilância 
Parlamentar foi implantada em cinco municípios do interior. Nesta 
frente de trabalho as lojas realizam a indicação de alguns irmãos que 
participam das sessões nas câmaras de vereadores, trajados de terno 
preto e com a missão de anotar e relatar os acontecimentos da câmara e 
encaminhar tudo para a direção do projeto.

De posse deste documento, ele é condensado e discutido pela 
comissão mista (GLMES e GOBES), tendo o parecer encaminhado 
para o Grão-Mestre das GLMES e do GOB-ES. A outra frente é a 
Vigilância das Licitações, que será feita por irmãos acompanhando os 
processos licitatórios. As Grandes Lojas contam com 10 membros na 
comissão mista e o Grande Oriente com 4 membros.

MAÇONARIA DESENVOLVE PROJETO PARA FISCALIZAR LICITAÇÕES
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O programa IRMANAR, da Soberana Assembleia Fede-
ral Legislativa do GOB, que é presidida pelo Sapientíssimo 
Irmão Múcio Bonifácio, alcançou sua 5ª fase no templo da 
Loja "Estrela de Santos", no dia 30 de abril, quando consoli-
dou de uma vez por todas a sua necessidade maçônica, tor-
nando-se uma ação definitiva, pelos seus propósitos, temas 
abordados e objetivos de valorizar o deputado federal e ir às 
bases do GOB, através dos orientes estaduais, assembleias 
estaduais e irmãos em geral. Entre os grupos mais uma vez a 
Fraternidade Feminina da Loja "Estrela de Santos" e outras 
da região estiveram presentes. Foi secretariado pelo deputa-
do federal Arquiariano Bites Leão e coordenado pelo irmão 
Carlos Teixeira Filho - Cacá, vereador em Santos e 2º Vigi-
lante da Assembleia Federal.

Temas abordados: "A Maçonaria e a Política", "A Maço-
naria e o Social", "A visão da Maçonaria pelo mundo profa-
no", "Que Maçonaria queremos: Qualidade - Quantidade", 
"A Mulher e o Jovem na Maçonaria: Sua Visão".

Presentes, o Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, Grão-
Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil; Kamel 
Aref Saab, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de São 
Paulo; Hermes Barbosa, Presidente da Poderosa Assem-
bléia Estadual Legislativa; Aníbal Martinez, Secretário 
Geral Adjunto de Relações Públicas; João José Viana, 
Assessor Especial do Grão-Mestre Geral; Márcio Cesar de 
Castro Morais, Conselheiro Federal; deputados federais, 

Ademir Cândido da Silva, Ari Torresson, Ariovaldo Flosi 
Jorge, Ivo Miguel Evangelista Santos, José Marques Tro-
vão, Manuel Santalla Montoro, Marcelo Valejo Marsaioli, 
Nobel Soares de Oliveira, Noberto Estevan de Araújo, Raul 
Pedroso de Lima Jr., Ricardo Carvalho e Wagner Frumento 
Galvão da Silva; deputado estadual, Brasil Cotta Jr., Sérgio 
Luiz Pereira Soares, Secretário Adjunto de Relações Inter-
nas para a 3ª Macrorregião; e Cleber Léo Bortolamasi, Dir-
ceu Agostinho, Gerson Fastovsky, José Roberto Raposo 
Medeiros Filho, Lindimar Almeida Santos, Marcos Macha-
do Rigos e Roberto Rodrigues Braga, respectivamente, 
Veneráveis Mestres das Lojas Maçônicas Fraternidade 
Jacques DeMolay de Santos, Estrela de Santos, Barão de 
Tschoudy, D. Pedro I, Malkhut, Laurindo Chaves e Luiz 
Frigério; como também o Prefeito de Santos Paulo Alexan-
dre Barbosa, e o Deputado Federal João Paulo Papa.

Destaque para organização do evento, participação e em 
especial as palavras elogiosas e de reconhecimento do Pro-
grama IRMANAR, como iniciativa que produzirá bons 
resultados dos irmãos Kamel Aref Saab e Hermes Barbosa, 
respectivamente, Grão-Mestre Estadual Adjunto e Presi-
dente da Assembleia Estadual do GOSP.

O Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes esteve presente 
no grupo das cunhadas, quando ouviu uma avaliação que 
mostra o desejo e a disposição das cunhadas em participar 
mais e mais dos eventos maçônicos.

SOCIAIS

Por Danilo Salvadeo
Com as presenças dos representantes dos três poderes do 
GOB-ES – Américo Pereira da Rocha (Grão-Mestre), 
Eduardo Reis (presidente da Poderosa Assembleia Esta-
dual Legislativa) e José Olívio Grillo (presidente do Tri-
bunal Estadual de Justiça Maçônico), a ARLS Cuore 
Italiano nº 3714, Oriente de Santa Teresa (ES), que tem 
como Venerável Mestre o Ir.: Rafael Tadeu Postiglioni 
Fernandes, promoveu uma das sessões magnas de inicia-
ção mais concorridas do Norte do Estado. Os novos ini-
ciados foram os irmãos Gilson Alexandre de Almeida e 
Wagner Luciano Marcilino Moscon.
Foram 63 irmãos visitantes de lojas dos orientes de Ser-
ra, Vitória, Vila Velha, Ibiraçu, Aracruz, Colatina, Fun-
dão, João Neiva, Vitória, São Roque do Canaã e Teixeira 
de Freitas (BA), além dos irmãos da Grande Loja Maçô-
nica. A cerimônia das luvas e o ágape, muito concorri-
dos, contaram com 130 pessoas, entre irmãos, cunhadas, 
sobrinhos, sobrinhas e parentes dos iniciados. Muitos 
deputados estaduais e federais da Ordem também presti-
giaram a Sessão Magna.

ARLS CUORE ITALIANO
INICIA MAIS DOIS IRMÃOS

IRMANAR CONSOLIDADO
NA CIDADE DE SANTOS
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