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CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO DO GRÃO-MESTRE
DISTRITAL DA MAÇONARIA INGLESA NO BRASIL
Com a presença do Soberano Grão-Mestre Geral, Marcos José da Silva, aconteceu, em São Paulo, Capital, a cerimônia de Instalação do Eminente irmão 
John Charles Woodrow como Grão-Mestre do Distrito da Maçonaria Inglesa no Brasil. Especialmente para este evento vieram da Inglaterra vários Grandes 
Oficiais da Grande Loja Unida da Inglaterra. Leia mais  >23

XII CONGRESSO MAÇÔNICO DO GOB - PARANÁ

Nos dias 20 e 21 de maio de 2016, foi realizado no 
Centro de Eventos Pahy, no Oriente de Guarapuava, 
o XII Congresso Maçônico do Grande Oriente do 
Brasil-Paraná, organizado pelas Lojas "Philantropia 
Guarapuavana", "Cruz da Perfeição Maçônica" e 
"Universitária Philantropia Guarapuavana".

GRÃO-MESTRE GOB-MG, RECEBE O TÍTULO DE
CIDADÃO HONORÁRIO DE BELO HORIZONTE

Em Sessão solene, presidida pelo Secretário Geral daquela Casa, o 
Irmão Edvaldo Piccinini Teixeira, a Câmara de Vereadores de Belo Hori-
zonte, outorgou ao Eminente Irmão Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-
Mestre/GOB-MG, o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte.
 Leia mais > 24

SÃO JOÃO - UMA PEQUENA HISTÓRIA
É comum ouvirmos a pergunta: Qual é o padroeiro da Maçonaria, São 
João Batista, São João Evangelista ou São João da Escócia?
Os regulamentos maçônicos determinam comemorações festivas nas 
datas de 24 de junho (São João Batista), para as Lojas Simbólicas, e, dia 
27 de dezembro (São João Evangelista), para os corpos superiores ou 
filosóficos. Leia mais  > 09

Se extinguirmos a vaidade,
 a Maçonaria será perfeita
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MAÇONARIA, CATOLICISMO, OS JESUITAS E OUTRAS CONEXÕES

Os que estudam o Rito Escocês da Maçonaria constatam 
nele um acentuado aspecto religioso... Não me refiro aos 
Graus Simbólicos – que, na verdade, constituem o traba-

lho litúrgico maçônico geral ou "craft" –  mas ao desenvolvimen-
to superior, do Grau 4º ao Grau 33º. A Maçonaria, que deveria ser 
refratária ao proselitismo religioso, não escapou, no curso de sua 
história, das inspirações clericais: se na Inglaterra predominou a 
influência do anglicanismo e presbiterianismo, na França (berço 
do Rito Escocês) prevaleceram os efeitos do catolicismo.

Não tenho a pretensão de esgotar o assunto nas limitações de 
minha capacidade ou nas possíveis imperfeições deste artigo. 
Mas creio que esta análise, fácil de ser compreendida, lançará 
alguma luz sobre os supostos "mistérios" que rondam a maçona-
ria escocesa, o rosacrucianismo e os interesses velados do Vati-
cano sobre as Loja maçônicas.

Deixemos de lado as fantasias, as crendices, e vamos aos 
fatos:

Depois que os Stuarts foram exilados na França, Andrew 
Michael Ramsay proferiu uma instrução aos maçons (1736-
1737), afirmando que a maçonaria seria a sucessora das antigas 
tradições do tempo das guerras santas na Palestina "quando 
maçons estiveram na Terra Santa e, ao retornarem, trouxeram os 
nossos segredos para a sede da ciência arcana". Ecos da Ordem 
dos Templários levaram aqueles maçons e suas Lojas a reclama-
rem legítimos ou supostos direitos dos antigos maçons operati-
vos ligados à nobreza, à burguesia  e à Igreja Católica. Vocês 
encontrarão muitos autores maçônicos torcendo o nariz para o 
célebre "Discurso de Ramsay" – uns por desconhecerem a histó-
ria, outros por insistirem em manter esse assunto, bastante escla-
recedor (e comprometedor), longe de nossos estudos.

Ramsay havia se convertido ao catolicismo e mantinha, na 
França, estreita relação de amizade com os jesuítas. Dessa proxi-
midade, a maçonaria passou a atrair simpatizantes para a causa 
da Contra-Reforma Católica que incluía, desde o Concílio de 
Trento (1545 a 1563) a catequização dogmática mediante a ação 
da Companhia de Jesus (Societas Jesu, "os jesuítas", ou S. J.), 
ordem fundada pelo basco Íñigo López de Loyola (o Santo Iná-
cio de Loyola).

Além das intenções políticas dos jesuítas na França – assunto 
que escapa ao objetivo deste artigo – a Companhia de Jesus pre-
tendia reconduzir e voltar a submeter o povo britânico à autorida-
de do Vaticano mediante o apoio dos Stuarts e, obviamente, pela 
"doutrinação escocesa" do Cavaleiro Ramsay e das astúcias do 
Rosa-Cruz cristão, Charles Edward Louis Casimir Severin Stu-
art.

O complô dos jesuítas incluía, além de uma moderna cruza-
da, ações e pressão junto aos políticos da Europa e a conquista do 
parlamento inglês. O sistema proposto por Ramsay pressupunha 
ainda um conselho secreto de jesuítas infiltrados no rito maçôni-
co(2).

Tudo isso foi convenientemente "desmentido" mais tarde, e 
Charles Edward Stuart tratou de desdizer quaisquer ligações 
com as lideranças dos graus templários e a conexão jesuíta.

Mesmo o Rito Escocês Retificado (RER) foi diversas vezes 
"corrigido" e depurado durante as Magnas reuniões de Colônia, 
Lyon  e Wilhelmsbad, nas quais foram colocados de lado os 
elementos introduzidos na maçonaria pelos jesuítas. Foi no esco-
po do Rito Escocês Retificado que nasceu o autêntico martinis-
mo de Martinez de Pasqually, Barão von Hund e Louis Claude de 
Saint Martin, mais tarde desfigurado e falsificado em diversas 
correntes devido à ferrenha oposição de Jean Baptiste Willermoz 
(o que explica, de certa forma, os resquícios de um mal interpre-
tado cristianismo católico em suas atuais correntes).

Durante os séculos XVIII e XIX evidenciaram-se muitas 
correntes antijesuíticas a partir do Iluminismo francês, reforçan-
do uma suposta rivalidade entre os maçons e a Companhia de 
Jesus. Os intelectuais jesuítas revidaram. Com o conhecimento 
maçônico que haviam adquirido, convenceram o Papa Leão XIII 
e os bispos da França a fazerem infiltrar Léo Taxil (Joseph Antoi-
ne Pagès) na maçonaria, mediante iniciação, que produziu uma 
série de livros e panfletos acusando as Lojas de satanismo e ado-
ração a um bode(3).

Em abril de 1884, o mesmo Papa Leão XIII escreveu a Encí-
clica Humanun Genus ("O gênero humano") onde colocou uma 
pá de cal sobre o assunto, assim se pronunciando a todos os fiéis e 
ao clero:

"Nós rogamos e imploramos a vós, respeitáveis irmãos, a 

juntar os vossos esforços com os nossos, e esforçada-
mente lutar pela extirpação desta praga maligna, que 
está se esgueirando através das veias do corpo da 
política [...] Desejamos que o vosso primeiro ato seja 
arrancar a máscara da Maçonaria, e deixar que ela 
seja vista como realmente é; e por sermões e cartas 
pastorais instruam o povo quanto aos artifícios usado 
pelas sociedades deste tipo para seduzir os homens e 
persuadi-los a entrar em suas fileiras, e quanto à per-
versidade de suas ações e à maldade de seus atos [...] 
Que nenhum seja enganado por uma pretensão de 
honestidade. Pode parecer a alguns que os maçons não 
exigem nada que seja abertamente contrário à religião 
e à moral; mas, como todo princípio e objetivo dessa 
seita está naquilo que é vicioso e criminoso, ajuntar-se 
com estes homens ou em algum modo ajudá-los não 
pode ser legítimo [...] A Maçonaria mostra-se insolen-
te e orgulhosa de seu sucesso, e parece que ela não 
colocará limites à sua pertinácia. Seus seguidores, 
ajuntados por perversos acordos e por conselhos 
secretos, ajudam-se uns aos outros, e excitam-se uns 
aos outros a uma audácia nas coisas malignas." (Con-
firam a encíclica neste link do vaticano   [ 
h t t p : / / w 2 . v a t i c a n . v a / c o n t e n t / l e o -
x i i i / p t / e n c y c l i c a l s / d o c u m e n t s / h f _ l -
xiii_enc_18840420_humanum-genus.html ]

No século XX, os estudos acadêmicos (mesmo nas Universi-
dades Católicas) lançaram novas luzes sobre o assunto; acredita-
va-se que um diálogo isento e inteligente poderia ser reiniciado 
entre católicos e maçons. As coisas pareciam ir chegando nos 
eixos quando, em novembro de 1983 o Cardeal Joseph Ratzin-
ger(4), cumprindo ordens do Papa João Paulo II, durante a 
audiência de fevereiro de 1981, chamou de novo o povo católico 
para o parecer imutável de Leão XIII, também expresso como a 
negativa da Igreja a respeito das associações maçônicas e outras 
associações igualmente não mencionadas:

A "Congregação Para a Doutrina da Fé" é a sucessora da 
"Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício", também cha-
mada "Suprema e Sacra Congregação da Inquisição Universal" 
ou simplesmente, como no passado, a "Santa Inquisição".

"Declaração Sobre a Maçonaria - Foi perguntado se mudou o 
parecer da Igreja a respeito da maçonaria pelo fato que no novo 
Código de Direito Canônico ela não vem expressamente mencio-
nada como no Código anterior.

Esta Sagrada Congregação quer responder que tal circuns-
tância é devida a um critério redacional seguido também quanto 
às outras associações igualmente não mencionadas, uma vez 
que estão compreendidas em categorias mais amplas.

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

Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronuncia-
rem-se sobre a natureza das associações maçônicas com um 
juízo que implique derrogação de quanto foi acima estabelecido, 
e isto segundo a mente da Declaração desta Sagrada Congrega-
ção, de 17 de Fevereiro de 1981 (cf.  AAS 73, 1981, p. 240-241).

O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a Audiência conce-
dida ao subscrito Cardeal Prefeito, aprovou a presente Declara-
ção, decidida na reunião ordinária desta Sagrada Congregação, 
e ordenou a sua publicação.

Roma, da Sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da 
Fé, 26 de Novembro de 1983.

Joseph Card. Ratizinger, Prefeito
(Confiram a proibição que ainda está em vigor, neste link do 

vaticano;  
[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/d

ocuments/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-
masonic_po.html ]

Chamo a atenção dos leitores para a passagem: "não compete 
às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a 
natureza das associações maçônicas com um juízo que implique 
derrogação de quanto foi acima estabelecido", ou seja: os padres 
e bispos não podem fazer vista grossa sobre tal interdição, não 
têm permissão para abolir, relaxar ou alterar a proibição papal. 
Sei que tudo isso resulta muito incômodo para os maçons que de 
muito boa-fé professam sua fé. No entanto, não se pode mais 
"cobrir o sol com a peneira"; são fatos.

Muitos poderão questionar, alegando que "há padres e bispos 
na maçonaria, frequentando nossas Lojas" e mesmo celebrando 
missas sobre altares maçônicos para as famílias de nosso Irmãos. 
A esses esclareço, para que não restem dúvidas, que uma coisa 
são os padres e bispos da Igreja Católica Apostólica Romana 
(Santa Sé ou Vaticano); outra coisa é a Igreja Católica Apostóli-

ca Brasileira, fundada por Dom Carlos Duarte Costa (1888-
1961) bispo excomungado pela Igreja Católica Apostólica Roma-
na do Vaticano. A Igreja Católica Brasileira de Dom Carlos em 
tudo se parece com a Igreja do Vaticano; mas não é a Igreja Cató-
lica do Papa, mesmo porque prega, entre outras coisas, a aboli-
ção do celibato clerical, permitindo o casamento aos padres e 
bispos. Dessa Igreja Brasileira originaram-se dezenas de outras 
denominações independentes, no Brasil e no exterior. São os que 
se autodenominam vétero-católicos, novos anglicanos, néo-
ortodoxos, etc.: a Igreja Anglicana Tradicional do Brasil, a Igreja 
Católica Apostólica Cristã, Igreja Católica Apostólica Nacional, 
Católica Apostólica Ortodoxa, o Patriarcado do Brasil, a Católi-
ca Apostólica Ortodoxa Americana, Católica Apostólica Ortodo-
xa Ocidental, Católica Apostólica Trinitária, Católica Livre do 
Brasil, a Igreja dos Velhos Católicos do Brasil, Igreja Episcopal 
Latina do Brasil, a Ordem dos Santos Padres Católicos Apostóli-
cos Ortodoxos, a Santa Igreja Velha Católica, Ordem dos Missio-
nários de Cristo Sacerdote Eterno, Congregação dos Missionário 
de Cristo Sacerdote Eterno, Congregação dos Missionários de 
Jesus, Congregação de São José, a Sociedade Missionária de São 
Marcos Evangelistas e muitas outras. Não quero nem posso 
polemizar sobre religião, nem autorizar umas e desautorizar 
outras. Apenas alerto para essa imensa variedade de "igrejas e 
padres católicos" que parecem ser a Igreja Apostólica do Vatica-
no; parecem, mas não são.

Essa confusão toda resultou, no Brasil, em inúmeras ilações 
de que João Paulo II  teria sido maçom – justamente ele que sem-
pre se mostrou contrário às associações maçônicas e ferrenho 
inimigo das Lojas maçônicas do mundo inteiro, tendo expressa-
do acerca de nossos princípios como inconciliáveis com a doutri-
na da Igreja – mesma linha adotada pelo atual Papa Francisco, o 
primeiro papa jesuíta escolhido, ao longo de toda a história da 
Igreja.

Outro movimento que tem confundido a compreensão sobre 
o pensamento católico entre os maçons é a Opus Dei, organiza-
ção que se tornou muito conhecida após o livro de Dan Brown, 
"O Código Da Vinci", publicado em 2003 e filme do mesmo 
nome, estrelado por Tom Hanks em 2006. Essa instituição se 
insinua amplamente em todos os segmentos da sociedade – e, 
como não poderia deixar de ser, na própria maçonaria. A Opus 
Dei foi fundada mediante "inspiração divina" em 1928, na Espa-
nha (terra e vocação do mesmo Inácio de Loyola), por Josemaria 
Escrivá de Balaguer. Está presente em setenta países. Também 
conhecida como Prelazia da Santa Cruz, a Opus Dei é um tipo de 
diocese ou jurisdição especial que como objetivo impulsionar as 
pessoas de todas as classes sociais para a vida cristã e a defesa 
dos ideais católicos, desde o homem comum até os mais ilustres, 
sem modificar-lhes o modo normal de vida ou seus trabalhos. É, 
no fundo, uma Ordem de homens e mulheres virtuosos e muito 
devotos que pouco se revela ao mundo, mas que influencia deci-
didamente a sociedade, a política e a Igreja. A maioria dos mem-
bros da Opus Dei são extranumerários, homens e mulheres, na 
maioria casados. Os restantes – numerários e agregados – vivem 
o celibato (sem modificarem suas condições laicas ou profissio-
nais) para se dedicarem ao trabalho de formação dos outras pes-
soas na Opus Dei.

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

Um dos símbolos que enfrentamos em nossa iniciação 
na Maçonaria é uma figura que para muitos passa 
despercebida no decorrer da cerimônia e é a de um 

“Galo” na câmara de reflexão.
Nos textos da Maçonaria não encontramos muita referên-

cia a esta figura que, sem dúvida, no esoterismo tem um sig-
nificado muito grande; é-nos dito que o Galo nos indica “O 
despertar interior do homem, o triunfo da Luz sobre as tre-
vas, assinalando ainda a necessidade da vigilância que temos 
de ter sobre nossos atos, não permitindo que nada nos afaste 
do caminho da Verdade, da Justiça e da Honra”.

Os animais na antiguidade assim como no universo sem-
pre foram matéria de estudo para o ser humano, muitos deles 
por suas características peculiares foram associadas também 
a épocas do ano; as mudanças climatológicas e inclusive 
associados a divindades às que lhes serviam de ajudantes, 
guardiões ou de elementos de conexão com o Ser Superior. 
Essa mesma conexão era que nos fazia precisamente tão 
peculiares de acordo a suas habilidades como o movimento, 
sua ferocidade, a forma de buscar alimento ou seu estilo de 
vida. Em algumas religiões inclusive alcançaram o contorno 
da Divindade.

No entanto e durante a história antiga existe um animal 
que tem estado sempre presente, todo o ano e todas as esta-
ções, sua importância estava associada ao dia e a noite, este 
animal é o Galo; é visto desde a antiguidade no Egito e tem 
sido utilizado em muitas religiões para fazer referência sem-
pre ao Sol e a sua aparição no dia. Dado de que a maioria das 
religiões está associada a deus Sol em relação ao dia e a noite, 
este animal está presente, por ele, em quase todas; da mesma 
maneira um detalhe muito importante e peculiar se adiciona 
a isto, é a cor de sua plumagem, como o vermelho intenso de 
sua crista.

Na África o galo está associado a ritos de Iniciação de 
vudu; o passo de uma vida a outra ao nascer ou ao morrer 
para uma nova vida está representada por este animal, a cor 
negra lhe dá a característica de ritos de morte e a cor verme-
lha aos de iniciações.

Os sírios, os egípcios e os gregos devido a sua plumagem 
avermelhada e terminando na crista em um vermelho intenso 

associam ao simbolismo Solar e do fogo. Chamavam tam-
bém o nobre matutino do Sol. Somente mencionarei alguns 
aspectos e não vou aprofundar na forma como o Galo tem 
estado presente nestas culturas porque seria muito extenso.

O canto do Galo em muitas crenças populares se associa a 
espantar aos demônios e espíritos malignos que rondam pela 
noite. Na Idade Média a figura do Galo colocava-se nas igre-
jas como símbolo de vigilância.

A imagem do Galo tem sido utilizada desde então nos 
cataventos para simbolizar a luz Solar ou Crística a qual é 
capaz de dissipar e vencer as trevas do mal com o vento a 
favor ou com o vento contra.

Para os primeiros cristãos representava o amanhecer de 
uma nova era e a ressurreição de Cristo no dia do Juízo final; 
já em passagens bíblicas do novo testamento se o menciona 
em algumas oportunidades, mas cobra um significado quan-
do é mencionado no Evangelho que Pedro Simão terá três 
negações antes que o Galo cante. Os antigos cristãos usaram 
esta metáfora de uma maneira distinta ao que o Conselho de 
Niceia estabeleceu. O verdadeiro significado foi muito simi-
lar à Lenda de Hiram que negou três vezes a dar a palavra 
sagrada. Pedro Simão devia guardar o segredo daquela soci-
edade e seus conhecimentos concedidos pelo Cristo antes de 
sua morte.

O cristianismo moderno alude a que Pedro negaria três 
vezes ao Cristo antes que cante o Galo pela segunda vez; 
contudo em alguns textos antigos se mencione que Pedro se 
negaria a revelar os segredos de sua Ordem Iniciática e 
somente revelá-los à nova luz; aqui o galo representa preci-
samente essa nova luz, o novo amanhecer ou o verdadeiro 
despertar. O canto do galo era precisamente isso, despertar-
nos dessa noite escura e de ignorância para abrir os olhos à 
luz da sabedoria. Assim mesmo, o galo nos recorda que ainda 
dormidos devemos estar Vigilantes e alertas, ainda em 
sonhos não podemos desconectar da realidade, devemos 
buscar o equilíbrio perfeito entre o consciente e o inconsci-
ente, entre o real e o fictício; mas, sobretudo estar alerta a 
esse canto do galo já que não ouvi-lo seguiríamos no sono 
profundo e eterno da ignorância.

É por ele que aqueles primeiros cristãos tinham exercíci-
os de escuridão entrando nas catacumbas para conectar-se 
interiormente e na escuridão estar com seu ser mais interior; 

referem-se alguns textos que podiam ver luz ainda na escuri-
dão e somente o canto do galo que podia tirar daquele transe 
e fazê-los voltar à luz do dia no exterior.

Estes primeiros cristãos por ele utilizavam iconografica-
mente em seus rituais e o chamava “a hora do cantar do 
Galo” ao amanhecer onde se devia agradecer a Deus pela 
Luz Divina e na hora do escurecer, ao entardecer, representa-
do por uma lâmpada onde se realizavam rituais orientados ao 
descanso, mas não ao sono, que sumiria novamente na igno-
rância.

Sempre ligada às religiões e figuras como Apolo, o deus 
IAO, etc.; o Galo teve muitas variações enquanto a seu signi-
ficado e a sua associação com a Vigilância e a atenção.

No renascimento escudou a vida pelos cataventos nas 
igrejas e em algumas pinturas; no entanto, seguia sendo, 
utilizando como símbolo esotérico graças à herança dos 
rituais templários, os quais faziam alusão à Negação de Cris-
to em três ocasiões por parte de Pedro como os primeiros 
cristãos.

Representava as três purificações que deve enfrentar o 
homem antes de alcançar a sabedoria ou a ressurreição de seu 
Cristo interno. Esse passo do Enxofre ao Mercúrio através do 
fogo, fazia que o Galo representasse o Mercúrio da filosofia 
secreta, em poucas palavras, o galo é o êxito do Mercúrio.

O nome I.A.O., era representativo de Ignis (fogo); Aqua 
(líquido ou mercúrio) e Origo (a verdadeira origem); este 
último era o mediador da filosofia secreta entre o enxofre e o 
mercúrio; entretanto e com a desaparição de muitos escritos 
templários passou simplesmente o Galo a formar parte da 
nova corrente cristã como um símbolo mais e com pouca 
relevância; somente permaneceram vigentes em algumas 
sociedades secretas herdeiras de ritos judeu-cristãs e com 
tradição dos antigos Egípcios.

O galo cobra novamente relevância na França convulsio-
nada em 1879; graças à Revolução Francesa e as Lojas de 
então, adotaram este animal como símbolo e emblema nacio-
nal na França, berço da Franco maçonaria moderna, mas 
também a algumas características que deviam lhes recordar 
na direção dos franceses do porque da verdadeira Revolução; 
o galo lhes deveria recordar que:

1.       Sempre estar de Pé e erguido, símbolo de Orgulho;
2.       Sempre estar atento, símbolo de Vigilância;
3.       Lutar até morrer, símbolo de Nunca se deixar Ven-

cer.
O Galo na Maçonaria é, pois uma mistura de muitas tradi-

ções, mas, sobretudo de muito significado interno e pessoal; 
representa-nos a verdadeira busca do trabalho interno, a luta 
constante da parte escura de nosso ser, o buscar em nosso 
interior e entre as trevas algo de claridade, o estar alerta e 
vigilante para uma vez descobertas as trevas poder dissipá-
las com a chama do trabalho dado pela luz externa; mas, às 
vezes é o despertar de cada dia daquela ignorância em que 
poderíamos cair, se nos deixamos rodear pelos profanos do 
mundo que nos poderia fechar os olhos ou deslumbrar com 
uma falsa luz. O galo não só deve estar presente em nossa 
Iniciação como também estar presente sempre ao longo de 
nosso despertar diário tanto físico como espiritual.

(*) Autor M...M... Gerardo Bouroncle Mc Evoy
R...L...S... Progreso Universal N° 16

Vall:. Del Callao, Or:. Del Perú.
Fonte: Diario del Masón.

Tradução livre feita (espanhol/português)
 por: Juarez de Oliveira Castro.

Publicado em : www.alferes20.net
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A maçonaria é uma entidade filosófica, com grande 
envolvimento com a cultura e que se comunica com 
os seus membros, preferencialmente por intermédio 

de símbolos.
Não se sabe ao certo qual é a sua origem; muitos historia-

dores querem localizá-la há milhares de anos, nos tempos 
pré-bíblicos, existindo muitas informações e também lendas 
a este respeito, algumas dignas de fé, outras nem tanto.

É importante frisar que toda e qualquer discussão a respe-
ito da Ordem Maçônica sempre envolverá aspectos atinentes 
ao rico e complexo simbolismo das suas movimentações, 
normalmente hermético para o não iniciado na Instituição, o 
que leva a especulações.

O nome Hiram Abiff é um destes nossos símbolos, cujos 
feitos tornaram-se uma lenda (transmissão de eventos histó-
ricos por via oral), como está registrado na Bíblia Sagrada , 
ou seja, sua ligação com a construção do Templo de Salomão 
e a sua morte em condições trágicas.

Tentarei esmiuçar estes relatos; neste texto, pela limita-
ção do espaço que é gentilmente concedido pela direção do 
jornal DM,  irei me ater, somente,  à figura do homem Hiram 
e na próxima semana tecerei considerações a respeito dos 
seus feitos, principalmente a sua participação na construção 
do Templo de Salomão e a causa da tragédia da sua morte.

Antes de tudo preciso deixar bem claro que os leitores 
iniciados na Ordem Maçônica, tangidos pelo coração, 
sabem quem foi e o que representa a legenda Hiram. A busca 
da sua identidade material, que timidamente nos propomos a 
fazer, transcende este impacto inicial e leva-nos à procura de 
fatos históricos reportados no velho Testamento.

Inicialmente vamos verificar o que a Bíblia diz a respeito 
deste personagem, conforme é do conhecimento de todos os 
maçons, acrescentando o relato feito pelo Pastor da Igreja 
Anglicana da Inglaterra, J.S.M. Ward,  no seu livro "Who 
was Hiram Abiff? - Quem foi Hiram Abiff?"  publicado em 
1925 em Londres e posteriormente reeditado pela London 
Lewis Masonic em 1986, que baseou suas pesquisas na 
Palestina, quando comparou os relatos bíblicos com  relatos 
profanos e, principalmente, estudou as raças que habitavam 
a Síria e a Asia Menor na época da construção do Templo de 
Salomão.

Dentre outras publicações, foram consultados três outros 
importantes livros The History of Freemasonry - A História 
da maçonaria, de Albert Mackey, publicado pela primeira 
vez em 1881 e reeditado em 1996 por Random House Value 
Publishing, N.York; (The Secrets of Solomon´s Temple - Os 
Segredos do Templo de Salomão, de Kevin L. Gest. Glou-
cester, USA,  2007) e o fabuloso (The Builders - A story and 
study of freemasonry - Os Construtores, a História e o estudo 
da maçonaria, de Joseph Fort Newton, Virginia-USA, 1914.

Está descrito na Bíblia, (2 Crônicas 2:13-14) que Salo-
mão, pretendendo levar adiante a idéia de Davi, seu Pai,  de 
construir um Templo em louvor ao nome do Senhor e um 
Palácio para sua morada, solicitou auxílio de Hiram, rei de 
Tiro. Além da ajuda material (madeira de cedro, cipreste e 
pinho do Líbano) Salomão pediu, também, que lhe fosse 
enviado um "homem sábio", que provavelmente ele já sabia 
quem seria, para comandar a construção.

O Rei Hiram enviou-lhe um "comunicado", enaltecendo 
a sabedoria e a inteligência, do seu  indicado, um  seu homô-
nimo, que era Hiram Abiff.

Ainda se lê em (2 Crônicas 2:13-14), que neste  mesmo 
"comunicado" o rei Hiram faz uma descrição detalhada da 
capacidade laborativa de Hiram:

"Trata-se de um homem que sabe trabalhar em ouro, em 
prata, bronze e ferro, pedra, madeira, púrpura, jacinto, linho, 
escarlate, laura, todo gênero de escultura e é capaz de inven-
tar, engenhosamente, tudo o que seja necessário para qual-
quer trabalho e trabalhará com os teus artistas e  com os artis-
tas do teu Pai".

Em (I Reis) estão bem especificados os trabalhos desen-
volvidos por Hiram no Templo; são enumeradas todas as 
obras por ele realizadas, com destaque para duas colunas de 
bronze, que depois de construídas, ele as denominou de  
Jaquim e Booz e estavam colocadas, respectivamente, à 
direita e à esquerda da entrada do Templo, representando 
Judá e Israel, os dois Reinos que foram unificados por 
David. pai de Salomão.

Existem duas versões Bíblicas para a origem deste 
Arquiteto Hiram Abiff; em (II Crônicas) esta escrito que ele 
era filho de uma tribo denominada  Dan, enquanto que em (I 
Reis) ele é tido como filho de uma mulher viúva, originaria 
da tribo de Naftali. Se consultarmos os tratados de arqueolo-
gia, iremos verificar que estas duas tribos, Dan e Naftali, 
estavam situadas nas redondezas de Tiro. 

Para dar mais veracidade a esta afirmativa, deve-se sali-
entar que as duas versões Bíblicas afirmam que Hiram teria 
sido um homem que morava na cidade de Tiro.

Este relato é muito significativo porque Tiro era um dos 
centros de trabalho da região de Adonis, portanto um local 
de conglomerado populacional.

Os testemunhos conflitantes acerca da identificação da 
tribo a que sua mãe pertencia, pode ser explicável pelo fato 
de que talvez ela não fosse uma judia propriamente dito, 
porém era oriunda de uma outra tribo de difícil localização 
nos mapas atuais.

Aos olhos da maioria dos historiadores é interessante 
manter a afirmação de que o grande Arquiteto do Templo de 
Salomão tinha sangue judeu nas veias.

Dentro dos conhecimentos atuais, talvez devêssemos 
considerar que ela realmente pertencia a uma tribo denomi-
nada "Dan", senão vejamos:     

"Dan", naquela época, era dividida em duas sessões; uma 
de pequena dimensão que era separada da parte principal e 
estava localizada à direita da tribo de Naftali e entre os seus 
vizinhos fenícios, os habitantes dessa sessão seriam consi-

derados como oriundos de uma tribo da fronteira, sem uma 
especificação correta, até pelas dificuldades topográficas e 
de localização. É necessário salientar que a maioria das pes-
soas daquela época, nasciam e morriam em um mesmo 
lugar, sem nunca arriscar uma viagem mais longa e a comu-
nicação era exclusivamente verbal.

Por onde ela passou, justamente a tribo que os judeus 
mais conheciam, que era a tribo Fenícia, denominada de  
Nafftali, dá-nos a impressão de que a mãe de Hiram Abiff era 
viúva (Reis 1:7-13); baseado nestas observações, os maçons 
estão acostumados a se denominarem de "filhos da viúva", 
uma vez que consideramos Hiram Abiff nosso irmão.

Não há dúvida de que o pai de Hiram era um Fenício de 
quem aprendeu a profissão.

Está claro que o maior número de trabalhadores que ele 
requisitou, quando foi chamado para construir o Templo de 
Salomão, são os Fenícios que ele conhecia.

Definida a sua origem, podemos discutir o porque do seu 
nome.

O nome Hiram Abiff ainda causa controvérsia entre os 
estudiosos da maçonaria e das escrituras sagradas; parece 
que Abiff não seria, propriamente, parte do seu nome, pois 
Ab em Hebreu significa (Pai), a letra (i) teria o significado de 
(meu)  e (if) significa, também,  (meu), portanto o nome 
Hiram Abif deveria ser traduzido por (Hiram, meu pai). É 
necessário acrescentar que entre os Hebreus a expressão 
(Pai) significava uma honraria, pessoa proeminente a ser 
assim nominado, podendo significar, também, (Hiram, meu 
conselheiro), como afirma o Dr. Mc Clintock (citado no 
livro "The History of Freemasonry".   

É interessante salientar que em (I Reis), não é feita refe-
rência a este segundo nome de Hiram, sendo encontrado 
somente em (II Crônicas).

Na verdade, para a maçonaria, o nome Hiram é o repre-
sentante abstrato da  ideia de um homem trabalhando no 
Templo da humanidade, cavando masmorras ao vicio e cons-
truindo catedrais à virtude e contentamos em nominá-lo  "O 
Arquiteto", o  pedreiro que construiu o  Templo de Salomão.

*O Ir\ Hélio Moreira é membro da Academia Goiana de 
Letras, Academia Goiana de Medicina, Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás e do Conselho Federal da Ordem do 
Grande Oriente do Brasil

A LITURGIA MAÇÔNICA E A BÍBLIA SAGRADA
Quem foi Hiram Abiff ?

Ir\Hélio Moreira
Médico e Escritor

Or\de Goiânia - GO
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Por Vitor Manuel Adrião (*)

O Cristianismo dos primeiros tempos na Europa carac-
terizava-se por grupos de cristãos vivendo em regime 
de reclusão anacorética onde campeavam santões e 

profetas de poucas letras mas de muito fundamentalismo 
religioso, o que os convertia, não raro, em milenaristas insti-
gadores das multidões crentes à realização dos mais diversos 
e incríveis propósitos. A autoridade eclesial ainda não domi-
nava plena, os movimentos cristãos floresciam sem regra 
alguma, numa desorganização selvagem, de maneira que era 
usual o bizarro confundir-se inextrincavelmente com o bom 
senso, vendo-se assim o fanatismo de líderes religiosos 
carismáticos levar os sequazes a campanhas de saque e 
morte contra aqueles que consideravam hereges, muito par-
ticularmente os judeus e depois os árabes, mas não se exclu-
indo de também atacarem cristãos considerados “transvia-
dos” do seu entendimento particular da doutrina. Em suma, a 
maioria dessa seitas era pouco mais que bandos de arruacei-
ros e salteadores, em nome de propósitos religiosos pouco 
ou nada claros apregoados pelos seus líderes.

Se bem que não fosse o panorama geral, pois deve-se 
excluir os conventos e eremitérios sujeitos a alguma regra de 
vida, como foi o caso dos beneditinos de São Bento de Núr-
sia que uniu a Cristandade Oriental à Ocidental, a verdade é 
que aparte essas felizes excepções o Cristianismo que cam-
peou entre os séculos V e XII na Europa pouco mais era do 
que um módulo religioso completamente anárquico sem 
ordem nem ortodoxia algumas, algo assim parecido com o 
moderno fenômeno urbano do «new age».

Seria São Bernardo de Claraval (século XII), e no século 
seguinte São Francisco de Assis, quem poriam ordem e dis-
ciplina na estrutura claustral e clausural da Igreja. Da mesma 
maneira, seriam os templários (século XII) quem transfor-
mariam de vez a Cavalaria em exército regular disciplinado, 
invés de bandos de mercenários e saqueadores como os 
havia por toda a parte até então.

De maneira que os profetas populares desde muito cedo 
campearam pela Europa rural, com o seu carisma e verbo 
inflamado arrastando multidões atrás de si e, não raro, desfe-

chando nos maiores desmandos. Exemplo típico disso, foi o 
que aconteceu no ano 590 d. C., no Sul do Reino dos Francos 
(França actual), onde apareceu um camponês da região do 
Berry, com pressupostos dons de adivinhação e cura, que 
afirmava ser o próprio Cristo. Ganhou fama, foi adorado 
como um rei, turba enorme de miseráveis e camponeses 
seguia-o por toda a parte. Acirrou os seguidores a atacar os 
viajantes e as propriedades, saqueando-as e dividindo os 
bens entre os indigentes. Pregava contra os bispos, ameaça-
va e matava quem o perseguisse. Provocou o maior alvoroço 
e terror. Por fim, o exército do bispo Aurélio, da cidade de 
Puy-en-Velay, conseguiu cercar o bando e dizimá-lo após 
luta sem quartel, durante a qual foi morto o falso Cristo.

O terror do fim do mundo no ano 1000 trouxe novos mile-
naristas, anunciando a da boa-nova de estar próximo o 
tempo da Jerusalém Celeste reaparecer sobre a Terra e o 
reinado dos heréticos estar prestes a findar. Para tanto, devia-
se acelerar o processo e encetar santa cruzada à terra que 
Nosso Senhor pisara e expulsar dela, a golpes de espada, 
todos os infiéis, fossem judeus, fossem muçulmanos.

Às gentes dos séculos X-XI não faltavam messias e pro-
fetas que por sinais, prodígios e milagres lhes anunciavam o 
mundo estar chegando ao fim, infundindo-lhes o maior ter-
ror. De maneira que era comum ver estrelas cadentes ou 
nuvens vermelhas como sangue rumando em direcção a 
Jerusalém. Fala-se que até mesmo animais, como galos, 
gansos, outros pássaros e até peixes, dirigiam-se para o Ori-
ente, e logo eram seguidos por bandos de cristãos fanáticos 
iletrados crentes da Jerusalém Celeste estar prestes a apare-
cer na Terra.

Foi nesse controverso ambiente milenarista que teve 
início o fenómeno de Pedro de Amiens, o Eremita. Afirmava 
ter recebido uma mensagem do Céu em que Deus lhe orde-
nava que libertasse a Terra Santa. O religioso francês iniciou 
a sua pregação inflamada e comovente juntando em Colónia 
um enorme séquito de mendigos, camponeses, mulheres, 
crianças, velhos e alguns cavaleiros sem honra nem fortuna. 
Havia terminado há pouco o Concílio de Clermont (1095). 
Os discursos de Pedro, o Eremita, iam na direcção de se orga-
nizar cruzada à Terra Santa. Conseguiu organizá-la com a 

desorganização que havia. Assim, em Abril de 1096, for-
mou-se a Cruzada Popularou dos Mendigos com cerca de 
17.000 pessoas, movimento que caracterizou o misticismo 
milenarista da época formado à margem da autoridade ponti-
fícia, portanto, antecedendo a primeira cruzada oficial 
(1096-1099), chamada de Cruzada dos Nobres,dos Cavalei-
ros ou dos Barões, por nenhum rei ter participado nela.

Essa cruzada extra oficial partiu de Colônia em direção à 
Terra Santa, tendo como líder Pedro, o Eremita, e como seu 
capitão d´armas um cavaleiro franco aventureiro sem fortu-
na nem honra, Gautier Sans-Avoir (Galtério Sem Vintém). 
Não fazendo distinção entre judeus e muçulmanos, esses 
cruzados por conta-própria ao chegarem à Renânia massa-
craram os judeus que aí haviam, e o que sobrou foi repasto 
para saque geral. Prosseguiram a marcha caótica para Jeru-
salém, mas na Anatólia defrontaram-se com o exército turco 
que dizimou a quase todos. Os que sobreviveram, dentre eles 
Pedro, o Eremita, procuraram refúgio em Constantinopla, 
corria o 1.º de Agosto de 1096, sendo acolhidos pelo impera-
dor bizantino Alexius Commeno I. Mas logo o bando de 
maltrapilhos, esquecendo a sua crença obscura pela ganân-
cia a que a miséria levava, começou a saquear a cidade, pelo 
que o imperador obrigou-os a alojar fora dela, perto da fron-
teira muçulmana, instigando-os a atacarem antes os infiéis. 
Assim fizeram. Os que não desmobilizaram antes, ou morre-
ram pelas armas em mãos destras ou acharam a escravatura 
certa. Por aí terminaram os dias da saga aventureira de 
Pedro, o Eremita, possivelmente encontrando a morte no 
anonimato de algum convento bizantino que dele se apiedou 
e o acolheu.

Obviamente não terminou aí a série caótica de messias e 
profetas populares. Como mais um exemplo, nos meados do 
século XII apareceu na Bretanha, Norte de França, um tal 
Eudo de Stella, misto de pregador de verbo fácil inflamado e 
salteador. Pregava uma doutrina libertária e libertinista. 
Vivia como rei entre os seus e incitava-os a atacar as aldeias e 
os mosteiros, não poupando as mulheres ao estupro, cultuan-
do-se também a sodomia entre homens agradados do sexo 
igual. Eudo de Stella acabou preso em 1148 pela tropa 
comandada pelo arcebispo de Reims, numa altura em que se 
realizava concílio nessa cidade com a presença do Papa 
Eugénio III. Levado diante deste e lhe perguntado quem era, 
o messias respondeu arrogante: “Eu sou Eudo, que veio jul-
gar os vivos e os mortos e o mundo pelo fogo!” O falso profe-
ta e os seus adeptos foram julgados e condenados à fogueira.

Esse tipo de messias e profetas visionários, é bom que se 
diga, constituiu-se como elemento marginal à autoridade 
eclesiástica, à ortodoxia tanto religiosa como política esta-
belecidas, pelo que qualquer hodierna tentativa espúria de 
associar as suas palavras e actos às dos cavaleiros templários 
estabelecidos com Ordem e Regra, não passam de mera coin-
cidência e puro descontexto, talvez por ignorância da lei de 
direito canónico a que se conformava a política social medi-
eval, e com isto partindo da mais elementar premissa dos 
cavaleiros do Templo serem parte reconhecida da legalidade 
política sujeita à ortodoxia eclesial da época. Por conseguin-
te, não eram marginais aventureiros, arruaceiros e salteado-
res desafiando qualquer autoridade, tampouco santões, pro-
fetas e adivinhos por conta-própria: eram reconhecida Milí-
cia Regular da Igreja composta por cavaleiros de nobreza 
universalmente reconhecida, logo, de acesso livre a qual-
quer trono, a qualquer corte, assim como a quaisquer paços 
episcopais, para não dizer, ao próprio Papa.

Da mesma maneira os santos do seu culto, todos eles 
beatificados e santificados pela autoridade apostólica, desde 
logo reconhecidos e aceites pela Igreja Universal. Não 
importa a interpretação esotérica ou gnóstica que possa ser 
dada dada a alguns desses santos, o que importa é que estão 
dentro da mais rigorosa legalidade apostólica, com isso e 
tanta devoção a eles só poderia reflectir “os templários como 
bons e os melhores dos cristãos”, como reconhecia o rei de 
Aragão, Jaime II, o Justo.                                    Continua...
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Nesse sentido, os cavaleiros templários tiveram uma 
especial devoção por oito santos reconhecido no Canóni-
co, obviamente além de a Cristo Glorificado: São Miguel 
Arcanjo, São João Baptista, São João Evangelista, São 
Tiago, São Lourenço, São Gregório, São Bartolomeu e São 
Julião Hospitalário. No seu Santoral também distinguiram 
outros: São Gil e São Ginário, São Brás, São Sebastião e 
São Pantaleão. Quanto a santas, além de Nossa Senhora, 
sobretudo a do atributo soberano Santa Maria Maior, e de 
Santa Maria Madalena, veneraram especialmente a: Santa 
Iria, Santa Luzia, Santa Catarina e Santa Águeda.

Entre os santos protetores dos templários encontra-se 
San Durán (ou São Durando), não sendo senão o cavaleiro 
frei Guillem Duran, o único santo que foi templário, cuja 
vida piedosa levou-o a ser venerado como beato nos altares 
até meados do século XVII, como reflectiu o padre Dome-
nech no seu escrito sobre os santos catalães. A sua ascensão 
à santidade foi a justa recompensa à sua vida abnegada, 
dedicada por inteiro a velar pelos cátaros, pelos peregrinos 
e por outros grupos humanos que fugindo às fogueiras, às 
cruzadas contra as heresias e aos horrores da Inquisição no 
Languedoc, cruzavam em condições penosas a barreira 
dos Pirenéus na direção Sul, procurando sobreviver àquele 
barbárie buscando refúgio seguro em solo ibérico, fixan-
do-se em Aragão e na Catalunha sem mais expansão para o 
extremo ocidental da Península, como tive oportunidade 
de confirmar tanto no lado francês como no espanhol da 
citada cordilheira.

Em desacordo tanto com os amadores da História afir-
mando a presença cátara em Portugal nos séculos XIII-
XIV, sem nenhum indício documental e/ou monumental 
concretos e só analógicos facilmente desmentíveis, a qual 
como Igreja regular findou definitivamente em Trezentos 
vítima da Cruzada contra os Cátaros e Albigenses promo-
vida pelo Papado em Avinhão e em Roma, de que restam só 
algumas memórias e costumes etnográficos na região de 
Albi, Sul de França, como igualmente com Antonio Galera 
Gracia que afirma nunca ter existido qualquer San Durán 
por o santoral católico não o registar (mas isso possivel-
mente por ser um santo “marginal”, que o dédalo censório 
do Eclesiástico hostil ao evoco da Ordem do Templo encar-
regou-se de apagar a memória)[1]. Contudo, San Durán 
(século XIII) é descrito como nascido e vivido na comarca 
catalã da Cerdanya (actuais províncias de Girona e Lleida). 
Frei Guillem Durán desafiou a Inquisição, cujos frades 
dominicanos levantavam fogueiras para queimar vivas, ou 
em efígie, a centenas de pessoas condenadas como here-
ges. O templário ajudava esses desgraçados a transpor os 
precipícios da cordilheira pirenaica através dos estreitos e 
perigosos carreiros do Caminho dos Bons Homens, que 
liga o castelo de Montségur (Aiège), ao Norte, com o san-
tuário catalão de Queralt (Berga), ao Sul, onde se presta 
culto a uma Virgem Negra. San Durán também escreveu 
uma obra que não tardou a ser condenada pela Igreja: Rati-
onale Enchyridion Divinorum[2]. Após a queda em des-
graça do Templo, a memória dos restos mortais do piedoso 
frei cavaleiro não tardou a ser apagada de Puigcerdà e do 
resto da comarca de Cerdanya, juntamente com todos os 
outros testemunhos templários, de que ainda resta o cam-
panário de Santa Maria em Puigcerdá. Aqui, San Durán 
recebeu sepultura na igreja de São Bartolomeu, e depois de 
morto continuou a fazer milagres em favor das gentes 
daquelas terras. Assim, converteu-se no protector dos per-
seguidos. Lamentavelmente, não se conseguiu conservar 
os seus restos, porque a igreja de São Bartolomeu foi des-
truída no ano de 1936 até às suas bases, durante a Guerra 
Civil de Espanha[3].

No contexto dos santos e profetas coevos dos Templo 
ou mesmo pertencentes a este, vem a aparecer o nome de 
Jean de Vézelay, dito Jean de Mareuil ou João de Jerusa-
lém, pressuposto profeta templários que teria escrito em 
francês medieval, a langue d´oil, 40 premonições, entre 
1117 e 1119, quando se encontrava como peregrino junto 
aos cruzados em Jerusalém.

Esse profeta João teria nascido em 1042 e acompanha-
do os cruzados à Terra Santa, onde chegou em 1099. Já no 

final da sua vida teria escrito aí, em Jerusalém, os seus vati-
cínios, num estilo escorreito e simples, preanunciando de 
forma apocalíptica eventos que se perspectivavam num 
horizonte temporal vindo do milénio em que viveu até ao 
milénio que se iniciou no ano 2000. Beneditino, abraçara a 
Regra no mosteiro de Vézelay, França, ficando notícia dele 
como um dos seus priores. Muito viajado, há também notí-
cia de ter feito várias peregrinações a Santiago de Compos-
tela e se deslocado a Bizâncio, onde integrou a Cruzada a 
Jerusalém, segundo M. Galvieski[4].

Esse professor Galvieski diz ter descoberto por acaso o 
manuscrito original das Profecias de João de Jerusalém nos 
inícios de 1942, na biblioteca pública da comunidade juda-
ica de Varsóvia, pouco antes de ser saqueada pelos nazis. O 
autor não informa se chegou a copiar o documento. A ver-
dade é que o gueto de Varsóvia foi completamente saquea-
do e arrasados pelos nazis, indo o saque parar à Alemanha 
de Hitler. Após a conquista deste país pelas forças aliadas 
também estas se entregaram ao saque, tendo assim proce-

dido com especial dedicação o exército soviético em Ber-
lim. De maneira que, ainda segundo Galvieski, entre os 
finais de 1992 e os inícios de 1993 ele tornaria a descobrir o 

documento das Profecias, dessa feita na Rússia, nos arqui-
vos do mosteiro da Saint Trinité de Saint-Serge em Zar-
gorsk, perto de Moscovo.

Em 1994, o professor Galvieski publicaria esse insólito 
documento, tendo-o traduzido para o francês moderno[5]. 
De então para cá, o texto foi sucessivamente editado por 
outros nas suas respectivas línguas (francês, inglês, alemão 
e espanhol). Pessoalmente tenho dúvidas – iguais no respe-
itante à veracidade das pressupostas cartas trecentistas de 
Larmenius, parecendo-me simples invenção para «provar» 
que a Franco-Maçonaria e todas as correntezas templistas 
aparecidas nos séculos XVIII-XIX são herdeiras directas 
da original Ordem do Templo – quanto à veracidade do 
mesmo, tanto mais que há severas semelhanças entre o que 
está escrito nele e as profecias do Vishnu-Purana e mesmo 
o que Ferdinand Ossendowsky descreveu no clássico Ani-
mais, Homens e Deuses, o que se agrava com a ausência 
em muitos pontos do estilo literário medieval. Por outro 
lado, para contrapor à minha dúvida, a dado passo das suas 
Profecias João de Jerusalém refere Heródoto e continentes 
imensos para além das Colunas de Hércules, apontando 
claramente a África e a América. Pois bem, na catedral do 
mosteiro de Vézelay, terminada em 1140, encontram-se 
pinturas murais com representações fantásticas dos dife-
rentes povos do mundo (gigantes, pigmeus, etíopes, etc.), 
as quais estão inteiramente conformadas às descrições 
fornecidas pelo mesmo Heródoto. Isto não deixa de ser 
significativo.

Por outra parte, temo a invenção de um novo “protocolo 
secreto” tal qual foram inventados, também na Rússia, os 
“Protocolos dos Sábios de Sião”, e agora este sendo apro-
veitado de todas as maneiras para justificar as mais extra-
vagantes “teorias da conspiração”, como aqueles o foram 
para justificar as mais bizarras e sanguinárias “teorias xenó-
fobas”.

Apesar de tudo, como o texto integral nunca foi dado 
em língua portuguesa, considerei ter chegado o momento 
de traduzi-lo da versão francesa apresentando-o, sem  mais 
nenhum comentário, ao critério de sua mais ou menos valia 
à consideração exclusiva do leitor de obra antiga minha[6], 
editada e reeditada desde os anos 90, com o que aqui termi-
no.

NOTAS

[1] Antonio Galera Gracia, La verdadeira historia de la 
Orden del Temple de Jerusalén a la luz da 
documentación histórica. Editorial Edaf, S. L., Madrid, 
2008.
[2] Cf. Anacleta Sacra Tarraconensia, Vol. XXXIX, 
MCMLXVI, Fasc. 2.º: Julio-Diciembre.
[3] Jesús Ávila Granados, El santoral templario. In Codex 
Templi, Santillana Ediciones Generales, S.L., Madrid, 
Abril 2006.
[4] Juan de Jerusalén, Las profecias de los templarios. 
Introdução, notas, textos e epílogo de M. Galvieski. Ed. 
Tikal, Girona, 1996.
[5] Le Livre des Prophéties – Le troisiéme millénaire 
révélé – de Jean de Jerusalem, traduit par M. Galvieski, 
qui a découvert le manuscrit du Livre des Prophéties. 
Ed. J. C. Lattés, 1994.
[6] Vitor Manuel Adrião, Portugal Templário (Vida e 
Obra da Ordem do Templo). Madras Editora, São Paulo, 
2011.

(*)Vítor Manuel Adrião, renomado escritor esotérico 

português, é consultor de investigação filosófica e histórica, 
formado em História e Filosofia pela Faculdade de Letras de 
Lisboa, tendo feito especialização na área medieval pela 
Universidade de Coimbra. Presidente-Fundador da 
Comunidade Teúrgica Portuguesa e Director da Revista de 
Estudos Teúrgicos Pax, Adrião é profundo conhecedor da 
História Medieval do Sagrado, sendo conferencista de 
diversos temas relacionados ao esoterismo, às religiões 
oficiais, aos mitos e tradições portuguesas, às Ordens de 
Kurat (em Sintra) e do Santo Graal, das quais também faz 
parte.                                                      Fonte: Lusophia

Campanário de Santa Maria em Puigcerdá, Catalunha

Pórtico de entrada na catedral do mosteiro
 beneditino de Vézelay, França
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Respeitável segmento da História passa a crença de 
que o medievo inglês ganhou a menção honrosa de 
ver nascer e crescer em seu seio a Maçonaria. 

Então Corporação de Ofício, cujos integrantes se dedica-
ram às construções de pedra, principal matéria prima utili-
zada para erigir, naqueles tempos, palácios, mosteiros e, 
sobretudo, as grandes catedrais góticas. Pedreiros que 
empolgaram e atraíram gerações com o seu trabalho e, 
mercê disto, robusteceram, perante a humanidade, o nome 
de sua Corporação que ficou, na história, conhecida como 
a Maçonaria Operativa.

Missão cumprida, o Velho Mundo, já no século XVIII, 
rendeu-lhe grande e indestrutível homenagem, indo bus-
car, na simbologia de seus feitos, a geração de uma outra 
Maçonaria – a Especulativa. O objetivo era o mesmo: cons-
truir. Não mais a construção de obras de pedra, destinadas 
ao usufruto de alguns. Mas a edificação de uma sociedade 
que baseada no amor, ensejasse a felicidade para todos.

Neste mundão de hoje, ganancioso e desumano, levan-
ta-se o Maçom para a reconstrução da humanidade, em 
“que todos sejam um” (divisa da Maçonaria da COMAB) 
no amor a Deus e, por extensão, não só amando o próximo, 
mas também dignificando a família e honrando a Pátria. 

Cooperador da obra divina, e, nisto, seu continuador, pois a 
vi da nos é dada para ser feita e, como é uma “peregrinação 
de retorno à Casa do Pai” (Santo Agostinho), deverá ser 
talhada segundo às exigências de sua destinação.

O Maçom é um “construtor de templos à virtude”. 
Assim rezam as normas da Fraternidade. A Loja é a escola 
de sua formação. Para esse mister, a ela os Maçons compa-
re cem com assiduidade, para com os seus irmãos instruí-
rem-se reciprocamente nas práticas da virtude. O Maçom 
mesmo esculpindo-se, adaptando-se, nessa formação, ao 
espaço que lhe for reservado no levantamento do edifício 
social, “submetendo suas vontades, vencendo suas pai-
xões”. Mas estar sempre advertido de que “na construção 
do templo”, de permeio, no material, encontram-se vários 
obstáculos, entre eles a ignorância. Por isto a Maçonaria 
leva na mais alta advertência o combate a ela. É do seu 
ideário o combate a essa triste condição da humanidade, 
alertando que a “ignorância é a mãe de todos os vícios.” 
Então “cavar-lhe masmorra” é missão fundamental. O 
Maçom é um missionário que se forma construtor, não para 
ostentar o diploma colocado na parede de seu gabinete de 
trabalho, mas para ir construir. Daí o entendimento de que a 
Loja Maçônica não é o limite. E sim a vertente. É como se 
desse interpretação e praticidade à parábola do “semeador” 
que recebeu as sementes, mas não as guardou em seu 
embornal. “Exiit seminare” (Mateus XIII, 4) – Saiu a seme-
ar ...

Nossa sociedade profana está carente de um maior 
impulso em sua marcha para o progresso. Muitas nações já 
desfrutam de uma excelente qualidade de vida. Mas nós 
não estamos dentre elas. É urgente, portanto, correr em sua 
busca. E por que ainda não estamos lá? O diagnóstico desse 

atraso aponta para um acentuado estágio de ignorância em 
que nos encontramos. Os Maçons estão atentos a esse diag-
nóstico. Não só atentos, mas também presentes no fomento 
às atividades de superação desse emperramento, porque 
nossa destinação foi, é e será sempre: construir.

* Antônio do Carmo Ferreira, é o Soberano Grão 
Mestre do Grande Oriente Independente de Pernambu-

co, escritor Maçônico.

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

Or\Recife - PE

GERAL

É
 uma lenda que atribui poderes divinos a um cálice sagrado, 
que teria sido usado por Jesus na última ceia. Essa, porém, é 
uma versão medieval de um mito que surgiu muito antes da 

Era Cristã. Na Antiguidade, os celtas - povo saído do centro-sul 
da Europa e que se espalhou pelo continente - possuíam um mito 
sobre uma vasilha mágica. Os alimentos colocados nela, quando 
consumidos, adquiriam o sabor daquilo que a pessoa mais gosta-
va e ainda lhe davam força e vigor. É provável que, na Idade 
Média, tal história tenha inspirado a lenda "cristianizada" sobre o 
Santo Graal. Na literatura, os registros pioneiros dessa fusão 
entre a mitologia celta e a ideologia cristã são do século 12. "As 
lendas orais migraram para textos de cunho historiográfico, 
desses textos para versos e dos versos para um ciclo em prosa", 
diz o filólogo Heitor Megale, da Universidade de São Paulo 
(USP), organizador do livro A Demanda do Santo Graal, que 
esmiúça esse tema.

Ainda no final do século 12, o escritor francês Chrétien de 
Troyes foi o primeiro a usar a lenda do cálice sagrado nas históri-
as medievais que falavam sobre as aventuras do rei Artur na 
Inglaterra. A partir daí, outros autores, como o poeta francês 
Robert de Boron, no século 13, reforçaram a ligação entre os 
mitos do cálice e do rei Artur descrevendo, por exemplo, como o 
Santo Graal teria chegado à Europa. Foi Boron quem acrescen-
tou um outro nome importante nessa história: o personagem 
bíblico José de Arimatéia. Nos romances de Boron, Arimatéia é 
encarregado de guardar e proteger o Santo Graal. Apesar das 
várias referências cristãs, essas histórias não são levadas a sério 
pela Igreja Católica. "O cálice da Santa Ceia tem o valor simbóli-
co da celebração da eucaristia. Já seu poder mágico é só uma 
lenda", diz o teólogo Rafael Rodrigues Silva, da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Poderosa ou não, o 
fato é que essa relíquia cristã jamais foi encontrada de fato.

A jornada do cáliceRomances medievais contam que, de 
Jerusalém, ele teria sido levado para a Inglaterra

1. Em Jerusalém, durante a última ceia com os 12 apóstolos, 
Jesus Cristo converte o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue - 
esse sacramento, denominado eucaristia, é um dos pontos máxi-
mos dos rituais cristãos. O cálice usado por Cristo nessa ocasião 
é o chamado Santo Graal

2. Após a última ceia, Jesus é preso e crucificado. Um judeu 
rico que era seu seguidor, José de Arimatéia, pede autorização 
para recolher o corpo e sepultá-lo. Antes, porém, um soldado 
romano fere o corpo de Cristo para ter certeza de sua morte. Com 
o mesmo cálice usado por Jesus na última ceia, José de Arimatéia 
recolhe o sangue sagrado que escorre pelo ferimento

3. Após sepultar o corpo de Cristo, José de Arimatéia é visto 
como seu discípulo e acaba preso, sendo recolhido a uma cela 
sem janelas. Todos os dias uma pomba se materializa no local e o 
alimenta com uma hóstia. Mesmo após ser libertado, Arimatéia 
decide fugir de Jerusalém e ruma para a atual Inglaterra na com-

panhia de outros seguidores do cristianismo. Ele cruza a Europa 
levando o Graal

4. José de Arimatéia funda a primeira congregação cristã da 
Grã-Bretanha, onde se localiza a atual cidade de Glastonbury. 
Nos romances medievais, nessa mesma região ficava Avalon, o 
lugar mítico que guardaria depois o corpo do rei Artur. Arimatéia 
prepara uma linhagem de guardiães do Santo Graal, pois o cálice 
dá superpoderes a quem o possui. Seu primeiro sucessor nessa 
missão é seu próprio genro, Bron

5. Com o tempo, o Santo Graal e seus guardiães se perdem no 
anonimato. Quem tenta reencontrar o objeto é justamente o rei 
Artur, que tem uma visão indicando que só o cálice sagrado pode-
ria salvar sua vida e também o seu reino de Camelot - que ficaria 
onde hoje há a cidade de Caerleon, no País de Gales. Leais com-
panheiros de Artur, os cavaleiros da Távola Redonda saem em 
busca do cálice, sem jamais encontrá-lo

Monarca fictício Histórias sobre o rei Artur se populariza-
ram no século 12

A cultura celta foi o ponto de partida não só do mito sobre o 
cálice sagrado, como também do personagem que tornou o Santo 
Graal popular no mundo inteiro. A criação do lendário rei Artur 
pode ter sido inspirada num homem de verdade, um líder celta, 
que teria vivido na Inglaterra por volta do século 5. Mas foi só a 
partir do século 12 que os primeiros textos com as aventuras de 

Artur e sua busca pelo Graal fizeram sucesso.

Formas imagináriasO objeto já foi descrito das mais dife-
rentes maneiras

Simples e redondo
A primeira vez que ele aparece num romance medieval é em 

Le Conte du Graal ("O Conto do Graal"), do francês Chrétien de 
Troyes, no século 12. Ele é descrito não como um cálice, mas 
como uma tigela redonda e simples

Luxuoso e talhado
Em outros textos, que permanecem de autoria desconhecida 

e são datados entre os séculos 12 e 13, o Graal aparece na forma 
de um cálice bastante luxuoso, talhado em 144 facetas incrusta-
das de esmeraldas

Divino e intocável
Em The Queste Del Saint Graal ("A Busca do Santo Graal"), 

texto do século 13 creditado ao francês Robert de Boron, o cálice 
é descrito como um objeto divino sem forma. Somente alguém 
puro e casto poderia tocá-lo.

Fonte: Mundo Estranho

O QUE É A LENDA DO SANTO GRAAL?
Por Cíntia Cristina da Silva
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(*) Por Ir.'. Ary Lima Marques

É
 comum ouvirmos a pergunta: Qual é o padroeiro da 
Maçonaria, São João Batista, São João Evangelista 
ou São João da Escócia?

Os regulamentos maçônicos determinam comemora-
ções festivas nas datas de 24 de junho (São João Batista), 
para as Lojas Simbólicas, e, dia 27 de dezembro (São 
João Evangelista), para os corpos superiores ou filosófi-
cos.

As Lojas dos primeiros graus da Maçonaria são cha-
madas de “Loja de São João”, e deriva do título usado 
durante a Idade Média, pelas corporações de construto-
res, que formavam a Confraria de São João.

Assim como os chamados pagãos festejam seus deu-
ses, os cristãos seus santos, a Maçonaria tem suas datas 
consagradas a São João Batista e São João Evangelista.

A festa de São João no dia 24 de Junho é marcada por 
“fogos e fogueiras” que, ainda são queimadas em muitas 
regiões, e o folclore é rico em tradições relacionadas com 
esta festa, principalmente no Brasil.

São também muitos graus consagrados a São João de 
24 de junho e o de 27 de dezembro.

Possuem razões históricas, com fundamento esotéri-
co, Isto é, “oculto”, segundo dizem os livros maçônicos, 
considerados na época como herejes.

Na jurisdição de algumas potências, de vários outros 
países foi introduzido, em alguns rituais, o São João da 
Escócia. Isto veio a alterar o primordial sentido de São 
João na Maçonaria.

Este fato deve-se, talvez, à influência do nome dado a 
uma Loja de Marselha em 1751, pouco antes da revolu-
ção que passou a ser considerada Loja Mater de Marse-
lha, após a canonização de um príncipe escocês, cavalei-
ro das cruzadas de Jerusalém, como São João Esmoler, 
conhecido como São João da Escócia.

A Maçonaria já existia mesmo antes da constituição 
de 1717. São João da Escócia data de 1751. O Grande 
Oriente da França inspirou-se na Loja Mater de Marse-
lha, provavelmente ao inserir nos seus rituais o São João 
da Escócia, como seu padroeiro.

Há vários nomes de São João dado às Lojas do mundo. 
Citarei aqui algumas:

- São João da Palestina, título dado a uma Loja, funda-
da em Paris no ano de 1780 pela Loja Mater da Escócia.

- São João de Boston, denominação dada à 1ª Grande 
Loja americana, no ano de 1733.

- São João de Edimburg, nome dado em 1736 à Gran-
de Loja da Escócia, berço da Maçonaria moderna naque-
le país.

São João Batista, filho do sacerdote Zacarias e de Isa-
bel, prima da Virgem Maria, foi chamado de “precursor” 
porque preparou os caminhos de Jesus.

Ele foi chamado de Batista, porque batizava no Jor-
dão.

João, o precursor, pregava a renúncia e o arrependi-
mento. A Ordem Maçônica desempenha, ela também, 
num sentido, o papel de precursora e pode fazer-nos lem-
brar o combate espiritual que João Batista travou contra 
os publicanos e a multidão.

João, o precursor, era considerado um personagem 
perigoso, para a época, por suas ideias de fraternidade e 
de justiça.

Herodes Antipa, irritado com suas advertências por 
causa de sua união com Herodíades, sua sobrinha, e a 
mulher de seu irmão, lançou-o na prisão de Maqueronte 
para, mais tarde, manda-lo decapitar.

Reverencia-se sua degolação no dia 29 de agosto.
João Evangelista era filho do pescador Zebedeu e de 

Salomé, parente da mãe de Jesus, irmão mais novo de 
Tiago Maior.

Natural de Betsaida sobre o Lago de Generasé. Exer-

cia, na mocidade, a profissão de pescador. Foi discípulo 
de São João Batista e juntou-se ao Divino Mestre, junta-
mente com André.

Depois da ascenção do Senhor, João permaneceu em 
Jerusalém até a morte de Maria, pregando o cristianismo 
na Judéia e na Samaria; mais tarde, depois da morte de 
São Paulo, vivia em Éfeso, onde formou seus discípulos, 
entre eles os bispos de Pápias, Inácio de Antioquia e Poli-
carpo de Smirna.

Sob o império de Domiciano, foi desterrado para a 
Ilha de Patmos, de onde regressou para Éfeso durante o 
governo de Nerva, vindo a falecer no tempo de Trajano, 
com a idade de 100 anos aproximadamente.

Diz-se ainda, que os Templários celebravam suas 
festas mais importantes no dia de São João, e que a Maço-
naria nada mais fez do que perpetuar um costume da 
ordem dos Templários.

Na realidade, nada permite supor qualquer filiação 
entre a ordem dos Templários e a Maçonaria.

A alma da Maçonaria é a dedicação que os irmãos 
oferecem uns aos outros.

O amor fraterno é a luz que ilumina a Loja, e por isto, 
São João passou a ser considerado o Patrono da Maçona-
ria.

Evidentemente, sem o cunho vulgar que se imprimem 
aos santos, em busca de proteção vinda dos céus.

A Maçonaria foi bem inspirada ao dar esse nome às 
suas Lojas, em razão dos múltiplos sentidos que lhe 
podem ser atribuídos.

De onde vindes?
De uma Loja de São João J.´. e P.´.

(*) Ary Lima Marques - Loja Aquidaban nº 54  - 
Ponta Porá - MS

SÃO JOÃO - UMA PEQUENA HISTÓRIA
GERAL
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 Caratinga-MG O auditório Professor Celso Simões 
Caldeira do UNEC recebeu no último sábado (04) o Curso 
de Formação de Formadores em Sistemas Eleitorais, 
contemplando o projeto do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-MG), denominado “O Eleitor do Futuro”, e a “Escola 
de Política Cidadã”, do Grande Oriente do Brasil (GOB-
MG). A parceria entre as duas instituições visa mobilizar 
municípios mineiros para conscientização dos eleitores e a 
valorização do voto popular.

A iniciativa pretende atingir 200 mil cidadãos ainda 
neste ano e um milhão em 2017, através da formação dos 
chamados “multiplicadores”, que são escolas, igrejas, 
associações de bairro e organizações sociais em geral que 
possam levar a ideia para sua comunidade. Caratinga foi 
contemplada com o curso, compondo o circuito de sete 
cidades onde o mesmo será aplicado: Belo Horizonte, Juiz 
de Fora, Caratinga, Pouso Alegre, Uberlândia, Montes 
Claros e Almenara, com o objetivo de capacitar cerca de 
350 multiplicadores.

A previsão de montar, em cada cidade, uma sala com 
cerca de 50 participantes foi superada em Caratinga, cuja 
participação atingiu o número de 200 candidatos. De 
acordo com Clécio Galvão, coordenador do projeto e da 
Escola Política Cidadã do GOB/MG, o objetivo do evento é 
disseminar principalmente entre os jovens a importância da 
participação popular nos processos eleitorais. “O povo é o 
pilar de qualquer democracia. O país passa por um 
momento muito complicado e a  saída está  na 
democratização dessa consciência do nosso povo para a 
participação”, defende.

Como instituição voltada para o fortalecimento da 
sociedade, a maçonaria tem a educação como instrumento 
fundamental para a democracia. O Grão-Mestre do 
Estado de Minas, Eduardo Rezende, afirma que a 
mudança dos sistemas de governo do país deve partir da 
população e, por isso, todos devem ter a consciência de seu 
papel. Ele declara que, “com a informação hoje em tempo 
real, a partir das tecnologias, por um lado perdemos um 
pouco a privacidade, mas por outro lado, se somos 

cidadãos, o exercício da cidadania fica valorizado.”.
Representando o TRE municipal, o juiz de direito 

Marco Aurélio Rodriguesdiz que uma das maiores 
dificuldades enfrentadas pelo sistema eleitoral atualmente 
é a falta de conscientização dos eleitores, além da frequente 
conduta irregular dos candidatos e partidos. “O evento 
apresenta uma magnitude invulgar, uma vez que o voto 
consciente exige essa necessária compreensão de como se 
transforma votos em mandato”, complementa.

Para o professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de 
Administração do UNEC, Grande Secretário de Educação e 
Cultura da Maçonaria de Minas (GOB-MG) e colunista do 
Jornal DIÁRIO DE CARATINGA, “o evento é um marco 
histórico dentro da conjuntura política que vivemos hoje, já 
que o seu foco é o voto limpo, consciente. Ele também dá 
visibilidade a este importante trabalho do TRE-MG, 
mostrando que o Tribunal não está preocupado somente 
com o processo eleitoral, mas também em levar a 
informação às comunidades. Esperamos que cada 

multiplicador leve a ideia do projeto para seus familiares, 
para a escola, para os grupos sociais e profissionais a que 
pertença, socializando a importância da participação 
cidadã”.

O reitor Antônio Fonseca disse que as portas da 
universidade estarão sempre abertas para essas iniciativas e 
que são fundamentais para a formação de cidadãos 
politicamente capacitados. Também prestigiando o evento, 
o prefeito Marco Antônio lembrou da importância da 
informação, para que o cidadão tenha consciência de seu 
poder na hora de votar em seus representantes políticos.

O evento foi marcado pela forte presença do Judiciário e 
dos alunos do Centro Universitário, sendo que alguns deles 
já preparam as palestras de socialização do conhecimento 
adquirido. TRE-MG e GOB-MG estão plantando a semente 
de uma nova era, quando o brasileiro será, de fato, o maior 
responsável por sua história e pelo futuro do país, atuando 
de forma cidadã e responsável.

Fonte: Diario de Caratinga

TRE-MG E GOB-MG FIRMAM PARCERIA EM PROL DA EDUCAÇÃO CIDADÃ

A necessidade que algumas pessoas têm e que as impul-
siona a serem melhores que já são é que faz com que consi-
gam vislumbrar muito mais facilmente os horizontes de 
oportunidade, razão pela qual conquistam de forma mais 
fácil e rápida os seus objetivos. 

Já dizia com muito propriedade Nicolau Maquiavel: 
“Empreendedores são aqueles que entendem que há uma 
pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são 
capazes de transformar ambos em vantagens”.

É evidente que esta expressão de Maquiavel traduz todo 
o sentimento daquelas pessoas que têm um ideal, acredi-
tam neste ideal e nunca deixam-se contaminar pelo desâni-
mo e, por serem pessoas perseverantes e determinadas, 
conseguem chegar bem antes daquelas que carecem de 
metas, pois normalmente se deixam influenciar por 
momentos de instabilidade, e sem perceberem, emocional-
mente ficam expostas a qualquer interferência negativa, o 
que limita seu ângulo de visão, razão pela qual enfrentam 
muito mais dificuldades para atingir seus objetivos.

Não temos dúvidas de que os bons profissionais são 
aqueles que pensam e agem como pessoas empreendedo-
res, pois têm consciência de que para atingir seus objetivos 
é fundamental usar de certas habilidades para enfrentar 
uma concorrência agressiva, que a cada dia fica mais acir-
rada e, procuram se esforçar para estar sempre inovando na 
busca de alternativas eficientes para conseguirem transfor-
mar as dificuldades em oportunidades.

Vamos lembrar que as principais habilidades de um 
profissional empreendedor estão sedimentadas em cinco 
pilares: conhecimento, organização, planejamento, inova-
ção e comunicação.

Todos nós sabemos, por exemplo, que um vendedor 
inseguro não consegue convencer ninguém, pois o conhe-
cimento é a base estrutural para dar sustentação numa argu-
mentação que realmente convença. 

Além do mais, quando o profissional de vendas se mos-
tra seguro nas suas convicções ele consegue transmitir 
muito mais confiança e segurança quando de uma negocia-
ção.

Para que o profissional consiga êxito numa determina-
da tarefa, não basta apenas que ele seja culto e se expresse 
bem, é fundamental que também tenha senso de organiza-
ção.

Infelizmente ainda existem muitos profissionais que 
continuam insistindo em modelos ultrapassados e que não 
funcionam mais, ou seja, permanecem insistindo e achan-
do que a experiência é que manda. É claro que a experiên-
cia ajuda muito, porém, não é suficiente, é fundamental 
que o profissional seja organizado e que esteja sempre 
procurando aprimorar sua técnica com base na realidade e 
dinâmica do mundo moderno, em outras palavras, ele pre-
cisa primeiro identificar as reais necessidades do cliente e 
em seguida negociar seguindo as regras dos dias atuais.

A organização é um dos fundamentos mais importan-
tes, pois compreende desde a elaboração de um planeja-
mento de atividades eficiente até a sua aplicação e conclu-
são com êxito, porque por meio de um planejamento efici-
ente torna-se muito mais factível perseguir e alcançar os 
objetivos de forma muito mais otimizada. No entanto, este 
planejamento precisa ser flexível para que possa corrigir 
eventuais desvios do padrão.

Saber onde está e aonde pretende chegar é outro impor-
tante ingrediente para que consiga sucesso. Para tanto, a 
elaboração de um planejamento diário de atividades e no 
qual deve-se contemplar algumas ações pontuais, como 
por exemplo, manter a frequência e sequência nos contatos 
e um roteiro eficiente e flexível, são alguns diferenciais 
que devem ser considerados.

Todos nós sabemos que uma gestão inovadora gera 
bons resultados para a empresa. Assim, procurar inovar na 
argumentação com base no perfil e momento de cada clien-

te é um diferencial muito importante para que consiga 
êxito na sua missão. No entanto, para conquistar este êxito, 
é fundamental que tenha domínio sobre os diferenciais dos 
produtos da empresa.

Outro diferencial que contribui sobremaneira para que 
consiga este objetivo, é com relação à comunicação, ou 
seja, deve procurar estar sempre policiando sua linha de 
comunicação. É muito importante que quando dos seus 
contatos, procure usar de terminologias simples e de fácil 
entendimento, pois agindo assim estará deixando o cliente 
muito mais acessível e participativo.  

Assim sendo, para que exista uma abordagem pragmá-
tica e que se tenha o máximo em eficiência, é necessário 
acreditar na capacidade de comunicação, pois ela é uma 
disciplina mental e necessária, principalmente quando um 
vendedor está negociando com um cliente.

Outro ponto importante na comunicação é com relação 
a tonalidade da voz. Deve-se sempre que possível evitar 
aquelas vozes do tipo “monocórdia”, pois este padrão de 
voz induz ao sono. Assim, é fundamental que procure usar 
de uma entonação grave, pois as vozes graves transmitem 
mais segurança.

“Transformar ideias em projetos e estes em ações é 
para pessoas empreendedoras. Se não o fizer, alguém o 
fará e você passará a ser um mero expectador do sucesso”. 
Roberto Rabello. 

Pensem nisso!
Tomé Castro é consultor comercial 

e palestrante motivacional. 

Ir\Tomé Castro
Palestrante

Or\ São Paulo-SP
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á usou o celular hoje? Está lendo esta matéria pelo Jsmartphone? Tudo isso só é possível porque José Boni-
fácio de Andrada e Silva descobriu o lítio, principal 

elemento químico utilizado na fabricação das baterias dos 
atuais smartphones. Nascido há exatos 253 anos, em 13 de 
junho de 1763, o "Patriarca da Independência" é mais 
conhecido pela sua atuação política, mas deixou muito mais 
marcas na história pelo seu pioneirismo e descobertas em 
outros ramos. 

Fluente em seis idiomas, ele atuou ao longo de seus 74 
anos nas mais diversas áreas, passando pela mineralogia, 
ecologia, meteorologia até sua famosa atuação na política e 
nas horas vagas ainda era poeta. Nascido na cidade de San-
tos, litoral paulista, Bonifácio foi pioneiro na luta contra a 
escravidão, direitos dos indígenas e pelo uso consciente dos 
recursos naturais. 

Entre seus grandes feitos, se destaca a descoberta do 
Lítio em 1800, na ilha de Utö, na Suécia. O mineralogista 
identificou o metal alcalino e mesmo após 216 anos, ainda é 
o único brasileiro a descobrir um elemento químico. Atual-
mente, o Lítio é utilizado para fabricação das baterias de 
celulares e tabletes.

Bonifácio também se destacou na ecologia, ao propor 
em 1823 o reflorestamento de um sexto das matas originais 
brasileiras para mantê-las preservadas. Sua preocupação 
era que um possível esgotamento da madeira pudesse gerar 
uma crise no mercado nacional de construção naval, que 
usava o produto para fabricação de navios e barcos. Outra 
ação a frente de seu tempo foi uma proposta, publicada 
durante a estadia em Portugal, que criticava a pesca preda-
tória e descontrolada de baleias, na Europa. Ele alertava que 
a matança de fêmeas e seus filhotes poderia levar a rápida 
extinção do animal, que tinha seu óleo usado como com-
bustível para lamparinas e lampiões. 

Já no âmbito político, área que foi mais popular, ele fez 
muito mais do que lutar pela independência do Brasil. Pou-
cos meses após o país romper seus laços com Portugal, Boni-
fácio, ocupando o cargo de deputado federal, propôs a 
Assembleia Geral Constituinte a integração dos índios à 
sociedade, além da abolição da escravatura juntamente com 
um plano para que os negros libertos fossem integrados ao 
mercado de trabalho. Para mostrar ao país que era possível 
manter uma fazenda rentável mesmo sem a mão de obra 
escrava, em suas plantações, em Santos, ele só usava traba-
lhadores livres. Seu Projeto de Lei não foi aceito no Con-
gresso e repercutiu negativamente na elite brasileira. Este 
ato influenciou diretamente para que ele fosse preso e exila-
do na França, durante o primeiro reinado.

Depois da estadia forçada pela Europa, Bonifácio retor-
nou ao Brasil em julho de 1829, e voltou a atuar na vida 
política. Em 1831, após D. Pedro I abdicar, ele assume a 
função de tutor dos príncipes, entre eles do futuro impera-
dor D. Pedro II. Ficou poucos anos no cargo até ser acusado 
de tentar promover o retorno do antigo Imperador ao país. 
Preso e afastado da política brasileira, ele faleceu em 6 de 
abril de 1838, em Niterói (RJ), aos 74 anos.

Fonte: Guia do Litoral

JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA
José Bonifácio foi o único brasileiro a descobrir um elemento químico
Dennys Marcel

Bonifácio também se destacou na ecologia, ao propor o reflorestamento de um sexto das matas originais
 brasileiras para mantê-las preservadas - Foto: Benedito Calixto

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=774701
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NATAL, MOSSORÓ, BOA VISTA, MANAUS E RIO BRANCO

S
ob patrocínio de irmãos do Grande Oriente do 
Estado de Goiás e alguns do Grande Oriente de 
São Paulo, com meus profundos agradecimen-

tos, me conferi uma incumbência, obrigação, compro-
misso, dever a cumprir, em expressão abrangente, uma 
missão maçônica, caminhando e indo, em especial, às 
bases do Grande Oriente do Brasil. Lojas Maçônicas, 
células maiores e mais importantes da potência. Nelas, 
acontece a ação maçônica com o trabalho, sacrifício, 
dedicação dos irmãos, cunhadas e sobrinhos.

Impregnei-me de que, ao estar assim me relacio-
nando, estou contribuindo para a união, crescimento e 
motivação. Também, muito me enriquecendo com a 
carinhosa e sincera acolhida por onde passo.

Assim é que neste artigo, faço um registro identifi-
cando as palestras em Lojas e eventos estaduais, desde 
o dia 21 de janeiro de 2016, em Teresina, ao último, 11 
de junho, em Aracaju, na instalação e posse de Jailton 
Pereira na Loja “Estrela de David” .

Neste espaço de tempo percorri Lojas e participei 
de solenidades maçônicas em Goiânia, Brasília, 
Monte Alegre de Minas, Paraíso do Tocantins, Presi-
dente Prudente, Assis, Paranaíba, Porto Alegre, Passo 
Fundo, Sorocaba, Santos, Registro, Praia Grande, 
novamente Teresina, Parnaíba, João Pessoa, Catolé do 
Rocha, Belo Horizonte, Porto Velho, cidade do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Natal, Mossoró, Petrópolis, Ita-
guaí, Angra dos Reis, bairro do Méier e Lapa, Rio de 
Janeiro, Guarapuava, Supremo Conselho do Brasil do 
Grau 33 (São Cristóvão, Rio de Janeiro), Boa Vista, 
Manaus, Rio Branco e Suprema Congregação do GOB 
em Brasília, que completou 194 anos de fundação no 
dia 17 último. Ainda neste mês de junho, Santos, Uber-
lândia e Ilhéus. Anteriormente, estive em todos os esta-
dos com exceção de Amapá, Santa Catarina e Alagoas.

Uma parada no mês de julho para retemperar as 
energias, pedindo a Deus forças para continuar em 
favor de uma instituição que me orgulha em ser dela o 
seu Grão-Mestre Geral Adjunto. Na liderança maior, 
Soberano Grão-Mestre Geral, Marcos José da Silva, 
que conduz o GOB com empenho e organização, 
alcançando nos últimos dias um patamar grandioso 
para a potência, recebendo aprovação em certificação 
internacional, ISO 9001/2015.

Etapa fundamental conquistada pelo GOB para 
maximizar a qualidade na prestação de seus serviços e 
execução de projetos, visando sempre aprimorar a 
instituição e seu reconhecimento internacional. 

Desta forma, peregrinando, procuro com meu 
esforço e minhas limitações ser constante. Graças ao 
Grande Arquiteto do Universo, recebo integral apoio e 
incentivo para atingir os fins da maçonaria que “pro-
clama a prevalência do espírito sobre a matéria e que a 
tolerância constitui o princípio cardeal nas relações 
humanas, defendendo a plena liberdade de expressão e 

pugnando pelo aperfeiçoamento moral, por meio do 
cumprimento inflexível do dever. Sou então, feliz e 
otimista na estrada que percorro.

Nesta estrada recentemente fui a Natal, Mossoró, 
Boa vista, Manaus e Rio Branco, onde se localizam os 
Grandes Orientes do Brasil do Rio Grande do Norte, 
Roraima, Amazonas e Acre, encontrando irmãos 
Grão-Mestres Estaduais destemidos e dedicados em 
busca de uma congregação cada vez maior e envolvida 
com a sociedade. São eles, respectivamente, Antônio 
Pinheiro Barbosa Braga, Raimundo Nonato Rodri-
gues Coelho, Armando de Souza Correa Junior e José 
Rodrigues Teles.

Proferi palestras nas Lojas destes quatro estados, 
assim identificadas: “Gentil Marinho”, de Natal e “Je-
rônimo Rosado”, de Mossoró; “Forte São Joaquim”, 
que recebeu 9 novos membros e sagrou o seu belo tem-
plo, de Boa Vista; “Caetano Félix do Nascimento”, 
com 97 maçons presentes, de Manaus e vi em Rio Bran-
co, mais uma etapa de consolidação do Projeto 
IRMANAR, da Assembléia Federal Legislativa do 
GOB, na Loja “7 de Setembro”.

O Grão-Mestre Estadual do Acre, José Rodrigues 
Teles, assim se referiu ao IRMANAR, no encerramen-

to de mais uma etapa: "Muito bonito meu Sapientíssi-
mo irmão Múcio Bonifácio. Receba os nossos mais 
profundos agradecimentos, pela oportunidade ímpar 
que a Assembleia Federal proporcionou ao Oriente do 
Acre, de poder participar e se integrar a esse importan-
tíssimo projeto, que tem como foco, clareamento, 
olhar para o interior da instituição detectando os seus 
pontos fortes e fracos, na busca permanente da melho-
ria dos serviços prestados à Ordem, a Pátria e a Huma-
nidade. Fico muito grato”.

O meu compromisso e de todos os maçons do Gran-
de Oriente do Brasil, prestes a completar 200 anos em 
2022, está sintetizado nesta afirmativa contida no livro 
“Sua Excelência o Amor Fraternal”, do maçom Getú-
lio Targino de Lima.

“Como protetores da instituição, não permitiremos 
que fiquemos como atores expectadores e alheios aos 
acontecimentos, sempre servindo com atitudes, sinto-
nizados com os progressos e os avanços que devem ser 
companheiros de cada irmão, com ação e os princípios 
enfrentando os desafios para a maçonaria do terceiro 
milênio”.  

GERAL

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

Temos um espaço publicitário para divulgar sua empresa, produtos ou
serviços para milhares de leitores devidamente cadastrados de todo o
Brasil e exterior
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Tomar bebidas em temperatura muito alta é um hábito 
que pode causar câncer de esôfago, alerta a Organi-
zação Mundial da Saúde, que, no entanto, retirou as 

suspeitas envolvendo o café e o mate consumidos em tem-
peraturas consideradas normais.

O consumo de bebidas quentes, a 65 graus Celsius ou 
mais, provavelmente é cancerígeno, anunciou nesta quar-
ta-feira (15/06) a Agência Internacional de Investigação do 
Câncer (AIIC), em Lyon (França), cujos trabalhos são 
referências no assunto. "Estes resultados sugerem que o 
consumo de bebida muito quente é possivelmente respon-
sável pelo câncer de esôfago e que a temperatura, e não a 
bebida em si, é o fator envolvido", declarou Christopher 
Wild, diretor da AIIC após uma reavaliação do risco cance-
rígeno do café, da erva-mate e das bebidas quentes consu-
midas.

"O tabagismo e o consumo de álcool são as principais 
causas de câncer no esôfago, especialmente em muitos 
países ricos", ressalta o Dr. Wild. No entanto, a maioria dos 
cânceres de esôfago ocorrem em certas regiões da Ásia, da 
América do Sul e da África Oriental, onde o consumo de 
bebidas muito quentes é frequente.

Na China, Irã, Turquia e em países da América do Sul, 
onde o chá ou o mate são bebidos tradicionalmente muito 
quentes (cerca de 70°C), o risco de câncer de esôfago 
aumenta com a temperatura em que a bebida é consumida, 
de acordo com estudos. "As temperaturas normais de con-
sumo para café e chá em países da Europa e América do 
Norte são bem abaixo. Café e chá são muitas vezes bebidos 
abaixo dos 60 graus", indica a Dra. Dana Loomis, epidemi-
ologista da AIIC.

O câncer de esôfago é o oitavo mais comum no mundo e 
uma das principais causas de morte por câncer, com cerca 
de 400.000 mortes em 2012 (5% de todas as mortes por 
câncer).

No entanto, não há indicações sobre a proporção de 
casos de câncer de esôfago ligados ao consumo de bebidas 
muito quentes, observou a agência do câncer da OMS.

Reavaliação
A pesquisa visa estabelecer um risco de causar câncer, 

mas não o nível de risco, adverte a agência da OMS.
Este trabalho de re-avaliação, cujo resumo foi publica-

do na revista Lancet Oncology, foi conduzido por um 
grupo de especialistas internacionais "sem conflitos de 
interesses", assegura Kurt Straif da AIIC.

A decisão de classificar as bebidas quentes entre as 
substâncias "provavelmente cancerígenas" é baseada em 
"dados limitados", caso contrário seriam classificadas 

junto com os agentes cancerígenos comprovados.
O café, uma das bebidas mais consumidas no mundo, 

não é mais considerada como "possivelmente canceríge-
na", após a reavaliação de especialistas com base em "mais 
de 1.000 estudos em humanos e animais".

Em 1991, o café foi declarado como "possivelmente 
cancerígeno" pela AIIC. Ele era suspeito de estar envolvi-
do a casos de câncer na bexiga, com base em dados limita-
dos que, sobretudo, não levavam suficientemente em conta 
o tabagismo, um grande risco para esse tipo de câncer, ou a 
exposição ocupacional a produtos tóxico.

Desde então, uma série de estudos realizados na Euro-
pa, Estados Unidos e Japão, não forneceram evidências de 
uma associação entre o câncer de próstata e café.

Além disso, muitos estudos epidemiológicos têm 
demonstrado que o consumo de café não tem efeito cance-
rígeno para os cânceres de pâncreas, mama e próstata, e 
uma redução do risco foi observada para os cânceres do 
fígado e do endométrio (revestimento do útero), segundo a 
AIIC.

A notícia da retirada do café da lista foi saudada no exte-
rior. "É uma grande notícia para os consumidores de café e 
confirma os estudos anteriores", declarou a Associação 

Nacional do Café dos Estados Unidos.
Roel Vaessen, secretário-geral do Instituto para a Infor-

mação sobre o Café (ISIC), com sede na Grã-Bretanha, 
também comemorou a notícia e disse que o café "tomado a 
temperatura desfrutável, abaixo dos 60 graus" e em quanti-
dade "moderada" de até 5 xícaras ao dia, seus efeitos são 
saudáveis.

Além disso, dados sobre mais de outros 20 tipos de 
cânceres não são conclusivos. Quanto ao mate (folhas de 
chá), popular na América Latina, mas também no Oriente 
Médio, desde que bebido frio ou não muito quente, não é 
considerado uma substância cancerígena.

Contactado pela reportagem, o Instituto Nacional da 
Erva Mate (INYM) da Argentina, principal produtor mun-
dial, indicou que este ano um estudo sobre o perfil térmico 
no consumo do mate determinou que em todos os casos, a 
água que entra no organismo não supera normalmente os 
55 graus, o que está dentro do limite recomendado pela 
OMS.

Fonte: AFP - Agence France-Presse

OMS tira café e mate da lista de possivelmente cancerígenos e conclui: "o consumo de bebida muito quente é 
possivelmente responsável pelo câncer de esôfago e que a temperatura, e não a bebida em si, é o fator envolvido"

O câncer de esôfago é o oitavo mais comum no mundo
e uma das principais causas de morte por câncer

SAÚDE

Por Dr Drauzio Varella
O ácido acetilsalicílico é um medicamento antigo e 

eficaz.
Considerado o documento mais completo da medicina 

egípcia, o Papiro de Ebers, escrito em 1534 A.C., já descre-
via um tônico para controlar os sintomas da malária, prepa-
rado com a casca de uma árvore – a salix, conhecida entre 
nós como salgueiro.

O tônico da salix foi uma panaceia receitada durante 
séculos para abaixar a febre e aliviar dores nas juntas e em 
outras partes do corpo. A partir dos anos 200 D.C., por 
meio do comércio e das expedições militares, seu uso se 
espalhou pelo mundo civilizado.

Em 1894, o químico Felix Hoffman, contratado pela 
Bayer, conseguiu sintetizar o ácido acetilsalicílico, paten-
teado com o nome de aspirina.

Embora aceito universalmente como antitérmico e anti-
inflamatório, seu mecanismo de ação só se tornou conheci-
do a partir dos anos 1970. Nessa época, foi identificada 
outra de suas propriedades: a de inibir a agregação das 
plaquetas.

Graças a essa atividade surpreendente, ele passou a ser 
indicado na prevenção de doenças cardiovasculares.

Nos anos 1990, dezenas de ensaios com milhares de 
pacientes demonstraram que administrar doses baixas de 
ácido acetilsalicílico, depois de derrames cerebrais ou 
ataques cardíacos, reduz o risco de um segundo episódio 
(prevenção secundária).

Por analogia, os médicos começaram a receitá-lo para 
pessoas que nunca tiveram doenças cardiovasculares, para 
diminuir o risco de desenvolvê-las (prevenção primária).

No início deste mês, a agência americana que regula 
alimentos e medicamentos (FDA – Food and Drug Admi-

nistration) emitiu o seguinte parecer a respeito da preven-
ção primária: “Depois de exame cuidadoso dos grandes 
estudos, o FDA concluiu que os dados científicos não justi-
ficam o emprego de aspirina como medicação preventiva 
em pessoas que nunca tiveram ataque cardíaco, derrame 
cerebral ou outros problemas cardiovasculares, uso conhe-
cido como prevenção primária”.

E, acrescentou: “O benefício não está estabelecido, mas 
os riscos – como hemorragias gástricas e cerebrais – são 
evidentes”.

Para que os termos prevenção primária e secundária 
não provoquem confusões, é importante deixar claro que a 
contraindicação do ácido acetilsalicílico para pessoas sau-
dáveis fica restrita apenas às que nunca apresentaram doen-
ças cardiovasculares. Aquelas que já tiveram infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral ou obstruções arteri-
ais devem ser mantidas em regimes de doses baixas, diári-
as, para reduzir o risco de recidivas.

Ao lado da prevenção secundária, o ácido acetilsalicíli-
co tem outra indicação importantíssima em cardiologia: 
quando administrado nas primeiras 24 horas depois de um 
infarto do miocárdio, reduz pela metade o risco de morte 
ou de ocorrer um segundo infarto.

Em caso de não haver médico por perto de alguém com 
dores no peito sugestivas de ataque cardíaco, não hesite: 
dois a três comprimidos de 100 mg de ácido acetilsalicíli-
co, imediatamente. Só fará mal se a pessoa for alérgica.
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S
eja no escritório, no transporte público, no carro 
ou mesmo em casa, ficar sentado por muito 
tempo pode ser muito ruim para a nossa saúde. 

Ao ponto de ser tão perigoso quanto fumar.
É o que defende o cientista Rob Copeland, da Uni-

versidade Sheffield Hallam, no Reino Unido, sobre os 

efeitos de se levar um estilo de vida sedentário.
"Nos últimos 20 ou 30 anos, a distância total que 

toda a população britânica caminha vem caindo em 
média 96,5 km a cada ano", diz Copeland.

"Com isso, não nos movimentamos o quanto deve-
ríamos e gastamos menos energia, fazendo com que 

nosso peso aumente e passemos a ter problemas de 
saúde crônicos, como diabetes e doenças cardiovascu-
lares. Além de alguns tipos de câncer se tornarem mais 
frequentes."

Estudos anteriores já tinham apontado para proble-
mas de saúde decorrentes da vida sedentária, mas uma 
nova pesquisa se concentrou específicamente nos 
movimentos diários de um trabalhador de escritório na 
Grã-Bretanha.

Esse estudo, da empresa de planos de saúde Westfi-
eld Health, indica que 51% dos trabalhadores só levan-
tam de suas mesas no escritório para ir ao banheiro.

Do total, 62% afirmam passar o dia ocupados dema-
is para fazer um intervalo no horário do almoço. E 55% 
dizem andar menos de 20 minutos por dia.

Amigos
Andar não faz bem apenas para o corpo, diz Alison 

Cragg, voluntária do grupo de apoio Widowed and 
Young (WAY, na sigla em inglês), que reúne homens e 
mulheres com 50 anos ou menos que perderam seus 
parceiros.

Ela organiza caminhadas entre seus integrantes no 
condado de Hertforshire, no sul da Inglaterra. Para o 
grupo, esses passeios trazem outros benefícios - prin-
cipalmente para os novos membros, segundo Cragg.

"Andar pode ser algo solitário, mas também pode 
ser uma atividade muito divertida e sociável. Nenhum 
de nós nos conhecíamos e, agora, somos grandes ami-
gos", afirma a voluntária.

«Muitos novos membros vêm caminhar e se sentem 
à vontade, depois vão almoçar com a gente após a cami-
nhada."

SAÚDE

O ovo é um fiel companheiro do café e do pão no café da 
manhã em muitos países.

Seus altos índices de proteínas e vitaminas A, D e B12 
fazem dele um alimento cheio de nutrientes que costuma 
ser recomendado por especialistas.

Por outro lado, um de seus principais componentes é a 
gordura, relacionada ao aumento do colesterol no sangue, 
o que pode levar a problemas cardíacos.

Portanto a pergunta: é saudável comer ovos todos os 
dias?

Sem medo
A maioria das pessoas saudáveis pode comer até sete 

ovos por semana sem que isso aumente o risco de incidên-
cia de doenças do coração, escreve o cardiologista Francis-
co López-Jimenez na página de internet da Clínica Mayo, 
dos Estados Unidos.

Diversos estudos mostraram que o consumo de um ovo 
por dia pode até prevenir alguns tipos de infarto, segundo o 
especialista.

Um estudo de 1999 da Universidade de Harvard, que 
analisou 115 mil pessoas durante uma década, concluiu 
que comer um ovo diariamente não levaria a um aumento 
do colesterol no sangue.

Alguns acreditam que o ovo pode ser a principal fonte 
de gordura de uma refeição, mas na realidade deveríamos 
nos preocupar mais com as gorduras saturadas.

Essa advertência foi feita pelo sistema público de saúde 
da Grã-Bretanha (NHS), que recomenda reduzir o consu-
mo de alimentos como salsicha, presunto, manteiga e óleo 
- que têm um efeito maior sobre a quantidade de colesterol 
no sangue do que os ovos.

"Para aqueles que já têm altos índices de colesterol no 
sangue, o melhor é limitar o consumo de ovos a dois ou três 
por semana", disse à BBC Mundo a nutricionista Margaret 
Brown, da clínica Mayo.

Qual é a forma mais saudável de comer ovos?
Já que sabemos que comer um ovo de galinha por dia 

pode ser considerado benéfico para a saúde - então pode-
mos começar a saborear diariamente um ovo frito com sal, 
certo?

Não é bem assim. Os diferentes preparos do alimento 
também transformam o seu impacto para a saúde.

Os ovos pochê são os mais recomendados pelos médi-
cos. Há diferentes formas de cozinhá-los. Uma delas é 
cozinhá-los sem casca em água muito quente, mas não 
fervente. O tempo de cozimento não deve exceder quatro 

minutos.
Mas se seus dotes culinários não estão à altura desta 

técnica, cozinhar os ovos é a segunda alternativa recomen-
dada, pois desse modo a gema preserva a maioria de seus 
nutrientes.

Ovos fritos ou mexidos são as maneiras menos reco-
mendadas de consumi-los. Isso porque nessas formas de 
preparo as gorduras naturais são oxidadas, afirmou à BBC 
Mundo a especialista em nutrição integrativa Rebecca 
Eisenmann.

Além disso, fritá-los em óleo aumenta a quantidade de 
gordura em 50%, segundo o NHS.

Se ainda assim sua preferência são ovos fritos, a nutrici-
onista Margaret Brown recomenda que você adicione à 
panela o mínimo possível de gordura. Algumas formas de 
fazer isso são usar óleo de canola ou óleo vegetal em spray.

Que tipo de ovos comprar?
Com a nova moda de comer produtos orgânicos, é váli-

do perguntar se é melhor consumir ovos de galinhas cria-
das em pequenas granjas ou produzidos de forma industri-
al.

A opção orgânica é boa, mas tudo depende do orçamen-
to do consumidor, segundo Brown.

"O principal é que o produtor mantenha os ovos livres 
de germes nos processos de lavagem, embalagem e trans-
porte", disse.

Para Eisenmann, porém, a gema é de melhor qualidade 
se o animal tiver se alimentado com nutrientes encontrados 
em área para pasto e tenha ficado em contato com o sol - 
procedimentos característicos de pequenas granjas.

A clara alimenta da mesma forma que a 
gema?

A gema concentra a maior quantidade de proteína dos 
ovos. Mas duas claras contêm quase a mesma quantidade 
de proteínas de um ovo inteiro, de acordo com Margaret 
Brown.

"Se você quer limitar seu consumo de colesterol, uma 
boa alternativa é preparar um omelete de claras", disse ela.

Porém, na clara há uma proteína que pode causar alergi-
as alimentares. Por isso, não é bom abusar do consumo 
delas.

Os especialistas consultados concordam que apesar do 
ovo ser uma das mais valiosas fontes de proteína animal, 
seu consumo deverá ser ajustado às necessidades da dieta 
de cada pessoa.

Fonte: BBC Brasil
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C
arl Gustav Jung ficou famoso, não só pelas suas 
pesquisas sobre o conteúdo inconsciente da mente 
humana, como também por algumas inspirações 

que hoje fazem parte da cultura psicanalítica e principal-
mente das comunidades esotéricas de todo o mundo. Uma 
dessas inspirações é a sua famosa ideia da ocorrência de 
coincidências significativas, ou seja, acontecimentos que 
parecem não ter absolutamente nada a ver um com o outro, 
mas que, no fundo, estão ligados por uma relação de causa e 
consequência, muitas vezes insuspeitadas pelo melhor dos 
pesquisadores. Ele dá o exemplo de um trabalho que estava 
desenvolvendo com um paciente que sofria de esquizofre-
nia. A análise não progredia porque o paciente não colabo-
rava. Mantinha-se praticamente mudo e completamente 
alienado durante as seções, não permitindo que ele, como 
analista, fizesse o seu trabalho. Até que um dia, quando já 
estava quase desistindo, o paciente, finalmente disse uma 
pequena frase: “sonhei a noite passada com um escarave-
lho”, disse ele. Naquele mesmo instante, um desses insetos 
pulou para o parapeito da janela do consultório, chocando-
se contra o vidro. Depois disso, conta Jung, o trabalho com 
aquele paciente começou a prosperar e ele finalmente foi 
curado.

Algo semelhante aconteceu comigo há muito tempo 
atrás. Eu havia feito um concurso público para auditor da 
Receita Federal e havia sido aprovado para a segunda etapa. 
Porém o meu salário como gerente de relações humanas em 

uma empresa multinacional onde eu trabalhava era melhor 
do que aquele que o serviço público estava oferecendo. Eu 
tinha até o dia seguinte para decidir. Se resolvesse deixar o 
meu emprego para me tornar funcionário público teria que 
pedir demissão no dia seguinte e embarcar para Brasília 
para me inscrever no treinamento da segunda etapa. O 
treinamento era eliminatório. Se eu não conseguisse ser 
aprovado nos três meses de curso ficaria desempregado. 
Naquela noite não consegui dormir e lá pelas duas da 
madrugada resolvi ligar a televisão. Dei de cara com um 
filme da série “Os Intocáveis”, onde um agente do Tesouro 
consegue fazer o que nem o FBI, nem o MP americano 
haviam conseguido, em anos de investigação e tentativas: 
colocar o notório mafioso Al Capone na cadeia. Confesso 
que dormi antes do fim do filme. Mas quando acordei pela 
manhã a minha mente estava clara como o dia que entrava 
pela minha janela. Não havia mais nenhuma dúvida na 
minha cabeça. Fiz a mala rapidamente, corri para o 
aeroporto e embarquei para Brasília. Cheguei ao local de 
treinamento uma hora antes de a lista dos treinandos ser 
fechada. Foi a decisão mais acertada que já tomei na vida.

As coincidências significativas e a famosa Teoria do 
Caos parecem ter alguma coisa em comum. Uma 
bobagenzinha que nos acontece pode mudar a nossa vida 
por completo e, por consequência, a vida do universo 
inteiro. Edward Lorenz, o teórico que enunciou a Teoria do 
Caos talvez não tenha se dado conta que estava falando a 
mesma coisa que Jung em relação á sua teoria das 
consequências significativas. Mas estava. 

Um menino de dez anos rouba um carro e é morto por 
um policial; um acidente em uma rodovia mata 18 
estudantes;  uma seleção de futebol, que já ganhou cinco 
títulos mundiais, não consegue se classificar em um torneio 
de segunda categoria; um país inteiro se afunda na 
corrupção, na imoralidade e na indecência. Um bandido 
salafrário torna-se líder do Poder Legislativo e ninguém 

consegue removê-lo do cargo. Uma presidente é afastada 
do cargo por má gestão financeira. Dez mil pessoas foram 
dispensadas de seus empregos no dia de hoje. Será que 
existe um elo de ligação entre todas essas catástrofes? Qual 
terá sido o acontecimento que desencadeou tudo isso? Pois 
deve ter sido algo tão insignificante que ninguém percebeu. 
Há,em todos os acontecimentos, uma mola propulsora que 
desencadeia tudo e faz as coisas serem como são e não de 
uma outra forma. Pelo menos é isso que mostra a Teoria do 
Caos e a intuição de Jung.

Mas em tudo isso há um grande consolo. O que acontece 
para o mal também pode acontecer para o bem. A borboleta, 
ao bater asas na Amazônia pode provocar um tufão no 
Golfo do Texas, mas também pode trazer chuva para o 
Nordeste do Brasil. Quem sabe a demissão de um desses 
infelizes de hoje não seja o acontecimento que o mundo 
precisa para começar a mudar para melhor amanhã? Temos 
apenas que ficar atentos ás coincidências significativas. 
Senão ficaremos que nem aquela Carolina da canção do 
Chico Buarque. O tempo passou na janela e só Carolina não 
viu.

Ir\ João Anatalino
Escritor

Or\ de Mogi das Cruzes - SP

CRÔNICAS

“Por motivo de chegada tardia, o Voo 0666 foi adiado 
para as 22h30min. Contamos com a compreensão de nos-
sos clientes.”

As filas já estavam organizadas, segundo os preceitos 
do código do consumidor: uma dos portadores de necessi-
dades especiais, idosos, grávidas e condutores de crianças, 
outra de titulares de uma renca de cartões que lhes garantiri-
am precedência depois de acolhida a fila anterior e, por fim, 
a fila da geral, dos que não apresentavam os defeitos nem as 
virtudes das filas especiais. Os clientes exerceram seus 
direitos de chiar.

Chiaram pelo simples fato de chiar. Mas nenhuma rei-
vindicação objetiva teve encaminhamento e nenhuma pro-
vidência foi tomada diante da chiadeira. As filas foram se 
desmanchando como nuvens com o passar da brisa. Uns 
foram ao banheiro, sentaram em bancos de espera, outros 
procuraram tomadas para recarregar o celular, adentraram 
lojas, bancas de revistas, ou ficaram zanzando pelos 
saguões. Alguns mais suburbanos subiram para o mirante, 
para assistirem àquelas baleias enormes e coloridas subin-
do e descendo e subindo, numa coreografia medonha, 

como se o céu fosse líquido.
Depois de mais um sinal sonoro, finalmente veio a cha-

mada para a formação de novas filas para o embarque. 
Quando todo mundo já se reorganizara segundo as regras, 
os funcionários já a postos com seus revolvinhos ledores de 
códigos de barras em punho, brada no ar mais um aviso: 
“Em razão de mudança de local da aeronave na pista, infor-
mamos que o Voo 0666 foi deslocado do portão C para o 
portão K. Contamos com a compreensão de nossos clien-
tes.” A grita foi menor agora, as pessoas estavam mais preo-

cupadas em sair em debandada para alcançar rápido o por-
tão K. Uma providência inútil, porque os deficientes, 
mulheres grávidas e condutores de crianças tinham priori-
dade e justamente eles é que mais demorariam a chegar ao 

novo portão. 
Os sem prioridades chegaram primeiro ao portão K, 

armaram a fila, ficaram estalando muxoxo e fazendo gestos 
de impaciência toda vez que aparecia mais um portador de 
lentidão na esquina do corredor e vinha se arrastando, como 
se não fosse parceiro de um voo em atraso. Quando todo 
mundo se organizou, outro sinal sonoro e outro aviso: “Por 
inconsistência no plano de voo, detectado pela ANAC, o 
voo 0666 foi adiado para meia noite e 30 minutos. Conta-
mos com a compreensão de nossos clientes.” 

Daí em diante, amiudaram-se os adiamentos por falta de 
teto, de piloto, de combustível, de sinalizador na pista, por 
plano trocado, por greve dos controladores e tal. Novas 
alterações de portão, de plataforma. Até de aeroporto 
mudou. Todo mundo baldeado em ônibus da companhia, 
mas depois voltou pro aeroporto original. Ninguém mais se 
irritava com as novas mudanças e parece que eram até espe-
radas, ainda que ninguém as desejasse. A mudança contí-
nua virou uma condição permanente: muda avião, muda 
aeroporto, muda plataforma, muda portão, muda horário, 
muda dia, muda mês, muda ano no calendário.

Quando as filas se organizaram no portão Z1, mais uma 
vez soa o sinal e vem mais um recado. Fatídico e nefasto: 
“Por motivos de ordem transcendente, informamos aos 
passageiros do Voo 0666, que todos estão no primeiro cír-
culo do inferno, de onde ninguém jamais saiu, a não ser 
para transitar por outros círculos, que chegam até o nono, 
com gradação crescente de piora. ('Ó, vós que entrais, aban-
donai toda a esperança...' – alguém viu inscrito sobre o por-
tão gótico da entrada). Contamos com a compreensão de 
nossos clientes.”

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=778885
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Em 27 de maio de 2016 foi realizada a abertura 
no templo nobre do GODF do seminário "A 
MAÇONARIA REGULAR NO BRASIL - 

DIÁLOGOS E PROPOSTAS", contando com a pre-
sença de grande número de autoridades Maçônicas do 
Poder Central e oito Grão-Mestres estaduais, dentre 
elas o Grão-Mestre Geral do GOB, Soberano irmão 
Marcos José da Silva e o Grão-Mestre Geral Adjunto, 
Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes.

O Grão-Mestre Distrital, Eminente irmão Lucas 
Galdeano, procedeu a abertura do evento dando boas 
vindas aos ilustres irmãos que se uniam neste encon-
tro em torno de um debate que engrandece nossa 
Ordem, desejando profícuos trabalhos durante todo o 
seminário.

O Grão-Mestre Geral Marcos José da Silva discor-
reu sobre a importância da regularidade maçônica e 
seus aspectos legais, assegurando que as palestras e 
debates a serem realizados terão grande importância 
para a maior potência maçônica latina, o Grande Ori-
ente do Brasil.

O palestrante da noite, Irmão Raul Sturari, Presi-
dente do Núcleo de Assuntos Estratégicos do GODF 
(NAE/GODF), explorou o tema: "Maçonaria - Regu-
laridade e Reconhecimento", prendendo a atenção 
dos Irmãos presentes com conteúdo relevante no con-

texto do seminário.
Formaram a mesa diretora dos trabalhos o Grão-

Mestre Distrital Lucas Galdeano, o Grão-Mestre 
Geral Marcos José da Silva, o Grão-Mestre Geral 
Adjunto Barbosa Nunes, o Presidente da Soberana 
Assembleia Federal Legislativa Múcio Bonifácio e o 
Presidente da Assembleia Distrital Legislativa Antô-
nio Cláudio de Araújo.

O Seminário "A MAÇONARIA REGULAR NO 
BRASIL - DIÁLOGOS E PROPOSTAS", iniciado no 
Templo Nobre do GODF na noite do dia 27 de maio de 
2016, teve continuidade durante todo o sábado (28), 
abrilhantado com a presença de grande número de 
Irmãos que se inscreveram para participar dos painéis 
e debates programados para o segundo dia do evento.

O Grão-Mestre Distrital, Eminente Irmão Lucas 
Galdeano, abriu os trabalhos do dia, que teve como 
tema do 1º Painel "Interações com outras Obediências 
Maçônicas", como painelistas os Eminentes Irmãos 
Luiz RODRIGO Larson Carstens - Grão-Mestre do 
GOB-PR e ADALBERTO Aluizio Eyng - Grão-

Mestre do GOB-SC, e como moderador o Poderoso 
Irmão Reginaldo Gusmão de Albuquerque, Gr. Mes-
tre Adjunto do GODF.

O Poderoso Irmão Jeazi Lopes de Oliveira, Asses-
sor do Grão-Mestrado do GOSP proferiu a palestra "A 
Maçonaria e o Código Civil", seguida de debates com 
os participantes.

No período da tarde os Eminentes Irmãos 
EDUARDO Teixeira Rezende, Grão-Mestre do 
GOB-MG e Benedito Marques BALLOUK Filho, 
Grão-Mestre do GOSP, foram os painelistas do tema 
"A reunião das Obediências Maçônicas no Brasil", 
que teve como moderador o Poderoso Irmão TÚLIO 
Dantas - Secretário de Relações Institucionais do 
GODF.

Em todos os painéis realizados os debates atingi-
ram excelentes níveis de interação e participação, 
demonstrando a importância dos temas para a Maço-
naria brasileira contemporânea.

A MAÇONARIA REGULAR NO BRASIL - DIÁLOGOS E PROPOSTAS

Clique na imagem e assista a palestra do Grão-Mestre Geral

GERAL

A 7ª edição do IRMANAR aconteceu na cidade de Rio 
Branco, estado do Acre, em parceria com o Grão-Mestre 
Estadual José Rodrigues Teles, que juntamente com os 
Deputados Federais da Assembleia Federal Legislativa do 
Acre, e mais um grande número de irmãos, Secretários 
Estaduais, Deputados Estaduais, Conselheiros Estaduais, 
ofereceram no processo de discussão de importantes con-
tribuições ao aprimoramento dos trabalhos. Durante o 
encontro, foi ponto alto de conteúdo e pesquisa histórica, o 
trabalho apresentado pelo Deputado Federal Osmir Lima, 
aplaudidíssimo e cumprimentado. Falou sobre a história do 
estado do Acre e a importância do Grande Oriente do Brasil 
- Acre neste contexto.

Presentes o Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, Grão-
Mestre Geral Adjunto do GOB, Eminente José Rodrigues 
Teles, Adjunto Estadual Adelso Ferreira da Cruz, Presiden-
te da Assembleia Estadual José Augusto, ex-presidente da 
Assembleia Federal, Ademir Cândido, Deputado Federal e 
membro da mesa diretora da Assembleia, Ricardo Carva-
lho, do Rio de Janeiro, Procurador de Justiça Ladislau 
Nogueira, Venerável Mestre William Abreu da Loja "7 de 
Setembro", em cujo templo e instalações foi cumprida a 
programação.

O Grão-Mestre Estadual assim se referiu ao 

IRMANAR realizado em Rio Branco: "Muito bonito meu 
Sapientíssimo irmão Mucio. Receba os nossos mais pro-
fundos agradecimentos, pela oportunidade ímpar que a 
SAFL proporcionou ao Oriente do Acre, de poder partici-
par e se integrar a esse importantíssimo projeto, que tem 

como foco, clareamento, olhar para o interior da instituição 
detectando os seus pontos fortes e fracos, na busca perma-
nente da melhoria dos serviços prestados à Ordem, a Pátria 
e a Humanidade. Fico muito grato. José Rodrigues Teles".

GRÃO-MESTRE DO ACRE AGRADECE PELO PROJETO IRMANAR

https://app.iptvmax.com/share.aspx?v=MGASVS03SQ
http://malheteshopping.com/c-774721-Aneis-de-Ouro
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Nos dias 20 e 21 de maio de 2016, foi realizado no 
Centro de Eventos Pahy, no Oriente de Guarapua-
va, o XII Congresso Maçônico do Grande Oriente 

do Brasil-Paraná, organizado pelas Lojas "Philantropia 
Guarapuavana", "Cruz da Perfeição Maçônica" e "Univer-
sitária Philantropia Guarapuavana".

Esteve presente representando o Soberano Grão-
Mestre Geral Marcos José da Silva, o Grão-Mestre Geral 
Adjunto, Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes. Na abertura 
solene, presença de mais de 1.000 participantes, dentre as 
quais, irmãos das Lojas de Curitiba, Região Metropolitana, 
Litoral e interior do Paraná, cunhadas, professores e alunos 
universitários de Guarapuava e região.

Contribuiu para o êxito do evento, a dedicação dos mem-
bros da Comissão Organizadora, coordenada pelo Venerá-
vel, irmão Marcos Antônio Silvestri e composta pelos 
irmãos Ariel José Pires, Arlisson Sanches Sales, Edson 
Hideki Ono, Flávio Augustus Burbulhan, Flávio Hideki 
Ono, Marcelo Mores Edling, Marcelo Podolan Lacerda 
Vieira, Max Augusto Kuster, Paulo Alves Nunes Filho, 
Sérgio Denardi e Silvério Antônio Simon, que contou com 
o apoio integral do GOB-PR, representado pelas contribui-
ções oportunas e decisivas do Eminente Grão-Mestre, Ir.'. 
Luiz Rodrigo Larson Carstens e sua equipe integrada pelos 
seus Grandes Secretários, irmãos José Edson Haesbaert, 
Chefe de Gabinete; Adalberto José Durek, Administração 
e Valter Soares de Araújo, Patrimônio.

O êxito do Congresso, foi decorrente da dinâmica 
implementada ao desenvolvimento dos trabalhos, pauta-
dos pela temática: Educação e Ética. No texto de abertura 
do Congresso, o Grão-Mestre enalteceu os motivos históri-
cos de pautar esses encontros que promovem profundas 
reflexões sobre a educação como princípios de uma socie-
dade que busca sua identidade e a ética em todas as rela-
ções sociais.

Na sequência, ocorreu a Palestra proferida pelo Profes-
sor Clóvis de Barros Filho, intitulada: Educação e Ética.

No dia 21, no período das 8:30 às 9:30 horas, o Sapien-
tíssimo Ir.'. Eurípedes Barbosa Nunes, Grão-Mestre Geral 
Adjunto do GOB, realizou uma palestra institucional e no 
período da tarde, das 13:30 às 14:20 horas, o Grande Secre-
tário de Orientação Ritualística do GOB-PR, irmão Pedro 
Juk, coadjuvado pelo Secretário Adjunto do Rito Escocês 
Antigo e Aceito, irmão Juilson Previdi, procedeu a palestra 
sobre Procedimentos e Práticas.

Destaque-se no evento, o lançamento do Prêmio Agir, 
inovação deste Congresso, com o objetivo de proporcionar 
a divulgação dos principais projetos e programas sociais, 
filantrópicos e culturais, praticados pelas Lojas. Participa-
ram do concurso as seguintes Lojas:

"Aristides Lobo" e "Cruz da Perfeição Maçônica", do 
Oriente de Jacarezinho, com o Projeto denominado "Ação, 
Cidadania e Inclusão Social".

"Filhos do Pelicano",  do Oriente de Cianorte, apresen-
tou o trabalho com o tema "Maçonaria e Política", baseado 
na Lei 849/2015, a primeira Lei de iniciativa popular do 
Paraná.

 "Verdade e Justiça", do Oriente de Campo Mourão, 
apresentou o Projeto "Hidratação Solidária".

Após as exposições, foi oficialmente anunciado como 
vencedor o projeto desenvolvido pela AJADAVI e apre-
sentado pela Loja "Aristides Lobo", ficando em segundo 
lugar o da Loja "Filhos do Pelicano" e em terceiro o da Loja 
"Verdade e Justiça".

Paralelamente a esses trabalhos, a Presidente Nacional 
da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, cunhada Flora 
Rios Mendes, juntamente com a Presidente Estadual, 
cunhada Carmen Lúcia Vieira Carstens, se reuniram com 
as cunhadas presentes, para tratarem sobre assuntos diver-
sos, relacionados àquela Instituição, visando o seu fortale-

cimento em nosso Estado.
Ao final da pauta da jornada de trabalhos, um dos 

momentos de elevada emoção, foi a oficialização da Fra-
ternidade Feminina da Loja "Universitária Philantropia 
Guarapuavana", que conta com 27 Fraternas, que com 

muito entusiasmo e perseverança prestam mensalmente 
um grande trabalho a algumas entidades filantrópicas da 
cidade.

Ao encerramento, o Professor Leandro Karnal, minis-
trou a palestra "Ética nas Organizações", aberta ao público, 
especialmente ligado ao meio estudantil universitário e 
houve o lançamento do Selo Comemorativo e a palavra 
final do Eminente Grão-Mestre Estadual Luiz Rodrigo 
Larson Carstens.

XII CONGRESSO MAÇÔNICO DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL - PARANÁ
GERAL

O Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk Filho 
(Grão-Mestre do GOSP) prestigiou as homenagens em 
comemoração aos 253 anos do nascimento do eterno Irmão 
José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da Indepen-
dência e Primeiro Grão-Mestre Geral do Brasil, que foram 
realizadas em frente ao Pantheon do Andradas, na Praça 
Barão do Rio Branco, no Oriente de Santos.

A cerimônia iniciou com a execução do Hino Nacional 
Brasileiro, seguida pelo Hino da Cidade de Santos. Em 
seguida, houve uma encenação sobre a vida de José Bonifá-
cio, realizada por jovens atores.

Na sequência, várias autoridades falaram sobre a impor-
tância do José Bonifácio de Andrada e Silva para Santos e 
para o Brasil, entre elas, o Eminente Irmão Benedito Mar-
ques Ballouk Filho, o Sobrinho Paulo Alexandre Barbosa 
(Prefeito do Município de Santos) e o Irmão Márcio França 
(vice-governador do Estado de São Paulo).

Finalizando, as autoridades e participantes seguiram ao 
Pantheon dos Andradas, onde foram depositadas flores. 
Neste local são guardados restos mortais de José Bonifácio 

e Silva e de seus três irmãos políticos, com detalhes da his-
tória que culminou na Independência do Brasil.

Após, também em homenagem ao aniversário de José 
Bonifácio, foi realizada, na Câmara Municipal de Santos, a 

1ª sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP). Assim, Santos tornou-se simbolica-
mente a sede do governo de São Paulo em Sessão presidida 
pelo presidente da ALESP, Deputado Fernando Capez, e o 
vice-governador Márcio França, na qual o Venerável Irmão 
Sérgio Luiz Pereira Soares (Secretário Adjunto de Relações 
Internas para a 3ª Macrorregião) representou o Eminente 
Grão-Mestre.

Muitos Irmãos também estiveram presentes, entre eles 
os Ilustres Irmãos Marco Valle, Claudio Garcia e José 
Roberto Mota (Assessores do Grão-Mestre Estadual), Val-
dir Natário e Carlos Alberto Autorino (Coordenadores Regi-
onais de RI), Eustázio Pereira Filho (vice-prefeito de San-
tos) e Carlos Teixeira Filho (Vereador).

SeC. Estadual de Comunicação e Imprensa – GOSP
Irmão Lindimar Santos

Coordenador Estadual de Comunicação e Imprensa 
da 3ª Macrorregião

Fotos: Irmão Fernando Antonio Belem de Carvalho
Oficial de Comunicação e Imprensa da 3ª Macrorre-

GOSP PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES DOS 253 ANOS DE ANIVERSÁRIO
 DE NASCIMENTO DE JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA

http://malheteshopping.com/departamento.php?cod_departamento=279228
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Por Francisco Feitosa

Anualmente, nos meses de junho e julho, nas Lojas 
jurisdicionadas à GLMERJ, acontecem a cerimônia 
de Instalação dos Veneráveis Mestres. Uma peculi-

aridade da Grande Loja carioca é a realização da cerimônia 
de instalação conjunta, realizada pelo Grão-Mestre ou por 
um Ex Grão-Mestre. Eventualmente, em casos especiais, 
na impossibilidade da presença do Venerável Mestre Eleito 
não poder estar presente, nas datas das cerimônias de Insta-
lação previamente marcadas pela GLMERJ, é realizado 
uma cerimônia exclusiva para aquela situação.

Atendendo a tal necessidade, no Oriente de Sulacap, no 
Rio de Janeiro, no dia 04 de junho de 2016, no belo Templo 
da Loja Igualdade nº 93, Loja que tive a honra, quando 
Venerável Mestre (2004-05), de lançar a Pedra Fundamen-
tal de seu Templo, foi realizada a cerimônia de instalação e 
Posse do Venerável Mestre Eleito da Loja Frei Caneca nº 
180, o Irmão Gutemberg de Paula Fonseca. Jurisdicionada 
à GLMERJ, a Loja Igualdade nº 93, disponibiliza seu Tem-
plo para outras lojas coirmãs da região, dentre as quais 
inclui-se Loja Frei Caneca nº 180.

Assim, coube ao Eminente Ex Grão-Mestre Adjunto 
Álvaro Paiva Gama, acompanhado de sua comitiva, presi-
dir e instalar no Trono de Salomão nosso Irmão Gutem-
berg, entregando- lhe o Malhete da Sabedoria. Na mesma 
cerimônia, o Venerável Mestre empossou em seus cargos 
os oficiais da Loja Frei Caneca, numa Sessão que reuniu 
mais de 60 Irmãos, destacando- se a singular presença do 
Membro Efetivo do Supremo Conselho do Grau 33 da 
Maçonaria para a República Federativa do Brasil, o Pode-

roso Irmão Anderson Pinto Verçosa Simões, 33°, obreiro 
da Loja Igualdade nº 93.

O ponto alto do evento se deu com a outorga, de parte do 
Venerável Mestre, do Primeiro Título de Benemérito da 
Loja Frei Caneca nº 180, ao Eminente Ex Grão-Mestre 
Adjunto Álvaro Paiva Gama. Registramos as palavras do 
Venerável Mestre, na oportunidade: “É um prazer receber 
o carinho dos irmãos aqui presente e, ainda, ter a oportuni-
dade de reconhecermos, ao irmão homenageado, pelos 
seus feitos a nossa irmandade”. O evento foi coroado com 
um Ágape fraternal reunindo, entre Irmãos, amigos e fami-
liares, cerca de 150 presentes.

Embora, seja unanimidade entre os Mestres Instalados, 
tratar-se de uma belíssima cerimônia, vale ressaltar, a título 
de instrução, que a mesma não é própria do REAA, sendo 
mais uma adaptação brasileira ao Rito. Então, qual seria a 
origem desta cerimônia?

Alguns escritores dividem a história da Maçonaria em 
dois momentos: primeiro, a Maçonaria Operativa ou de 
Ofício (antiga); segundo, a Especulativa (moderna), que 
surge com a criação da primeira Obediência Maçônica, a 
Grande Loja da Inglaterra, em 1717.

No período da Maçonaria Operativa, apenas, existiam 
os graus de Aprendiz e Companheiro e quando se referia ao 
Mestre, dizia-se o Mestre da Loja, aquele que a dirigia os 
trabalhos da construção, um Maçom experiente, escolhido 
entre os Companheiros do Quadro de Obreiros. O Grau de 
Mestre Maçom, somente, foi criado em 1723, portanto, 
depois da criação da Grande Loja da Inglaterra (1717), já 
na Maçonaria Especulativa, ou Moderna, sendo, somente, 

implantado, de fato, em 1738, inclusive sua lenda é uma 
adaptação, embora seja inquestionável a riqueza do conte-
údo de seus ensinamentos.

Vale citar que é um grande erro considerar o Grau de 
Companheiro como um Grau de transição para se chegar 
ao mestrado maçônico. Seu conteúdo é de fundamental 
importância para que, o Maçom, em seu caminhar, possa 
iniciar os primeiros passos nos Mistérios Maiores de nossa 
Ordem.

O título de Mestre da Loja, ou Venerável Mestre, dado 
ao presidente de uma Oficina maçônica, tem sua origem na 
Inglaterra, nos meados do século XVII, quando já estava 
avançada a paulatina transformação da Maçonaria de Ofí-
cio em Maçonaria dos Aceitos (explicação).

Deriva da palavra inglesa “worship”, que significa 
adoração, culto, reverência, quando usada como substanti-
vo; ou venerar, adorar, idolatrar, quando usada como verbo 
transitivo. Dá origem ao termo “worshipful”, que significa 
adorador, reverente, ou venerável  (neste último caso, 
como forma de tratamento). Assim, o presidente da Loja 
tinha o título de Master (Mestre), ao qual se adicionou, 
posteriormente, o tratamento reverente de “worshipful”  
(venerável), pois, no início, o termo venerável era aplica-
do, apenas, às corporações de artesãos, originando a 
expressão “worshipful master” (venerável mestre). A 
expressão, todavia, não é muito utilizada nos países de fala 
inglesa, onde se prefere, simplesmente, o termo “Master”, 
dando-se o título de Past-Master ao ex-Venerável Mestre, 
na Maçonaria Inglesa, Rito de Emulação. Past Master, 
também, é um dos quatro Graus do Real Arco Inglês. Nada 
tem a ver com o REAA. No REAA não existe Past Master 
ou Past Grão- Mestre, e sim Ex Venerável Mestre ou Ex 
Grão-Mestre.

Na Maçonaria de Ofício, em seu formato original, não 
era acompanhado de nenhuma cerimônia litúrgica particu-
lar, bastando para tal a simples transferência do cargo pelo 
ocupante que cumprira o seu mandato. A Moderna Maço-
naria inglesa, entretanto, introduziu um cerimonial para a 
posse do Mestre da Loja (Venerável), cuja ritualística se 
desenvolve por um complexo enredo lendário. Nesse sen-
tido, essa Cerimônia é própria dos Trabalhos Ingleses (na 
Inglaterra não se conhecem “ritos”) e em particular ao Tra-
balho de Emulação. Já na Maçonaria de vertente francesa 
(latina), originalmente, 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 investido 
de pompa e misticismo. Daí, ritos dessa origem como o 
Escocês, o Francês ou Moderno e o Adonhiramita adota-
ram a prática, adaptando algumas passagens para suprir às 
suas características ritualísticas. É bem verdade que mui-
tos ritos de origem não-britânica, porém com base no Tra-
balho de Emulação, preferiram não aderir a essa prática, 
mantendo a pureza de suas origens.

Para a Instalação e Posse de um Venerável Mestre é 
necessário que seja constituído, pelo Grão-Mestre, um 
Conselho de Mestres Instalados. 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. O que 
existe na Loja é um “Colégio de Mestres Instalados”, que 
tem a função, quando solicitado pelo Venerável Mestre, de 
assessorá-lo nos assuntos que, ainda, falta-lhe a experiên-
cia para resolver.

                                                                  Continua...
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Quando do término do mandato, como Venerável Mes-
tre de sua Loja, ele transmitirá o cargo a outro Mestre 
Maçom eleito regularmente pelos membros do quadro. 
Sendo um Ex- Venerável, conservará, perpetuamente, a 
sua condição de Mestre Instalado ao deixar de exercer as 
funções de presidente da oficina.

No tocante às Obediências brasileiras e, particularmen-
te, ao Rito Escocês Antigo e Aceito, severamente, o mais 
praticado no Brasil, o Ritual de Instalação e Posse viria ser 
introduzido através das Grandes Lojas brasileiras, nasci-
das da cisão de 1927, quando as suas lideranças buscaram 
base nos trabalhos perpetrados pelas Grandes Lojas norte-
americanas, onde se pratica o Rito de York (Craft America-
no) que, de certa forma, seguem o modelo Inglês dos Anti-
gos (1751) que, por sua vez, aderem ao Cerimonial de 
Instalação. Dessa forma, esse cerimonial viria aportar na 
Maçonaria Brasileira, consolidando-se como prática, ime-
diatamente, após a cisão de 1927.

A partir de 1968, o Grande Oriente do Brasil, também, 
adotaria esse costume, introduzindo-o através de um Ritu-
al específico, para todos os Ritos nele praticados, salvo o 
inerente aos Trabalhos de Emulação (conhecido, equivo-
cadamente, 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 Maço-
naria Simbólica em geral, sendo uma prática de todos os 
ritos estabelecidos na constelação das Obediências nacio-
nais. Vale lembrar que o plano do Templo passou a ter a 
separação do Oriente e Ocidente após 1820, quando o Gran-
de Oriente da França (GOF) e Supremo Conselho do 
REAA da França entraram em litígio, e, com isso, a admi-
nistração dos Graus 1° ao 18°, por determinado tempo, 
ficou sob a direção do GOF, surgindo, naquela época, as 
chamadas Lojas Capitulares, onde o Oriente era mais ele-
vado que o Ocidente, separado por uma balaustrada. No 
Oriente, somente, tomavam assento o Venerável Mestre, e 
os Irmãos que possuíam o Grau de Cavaleiro Rosa Cruz 
(18°).

A Maçonaria no Brasil retomou suas atividades, com 
força e vigor, após 1831, com a Queda de D Pedro e seu 
retorno a Portugal. Sendo filha da Maçonaria Francesa, 
esse formato de templo passou a ser usado no Brasil, assim 
como as Lojas Capitulares. Posteriormente, o Supremo 
Conselho da França reivindicou e retomou a administração 
dos Graus desde o 4° ao 33°, porém, no Brasil, isso somen-
te veio ocorrer com a criação das Grandes Lojas, em 1927, 
quando Mario Behring, Soberano Grande Comendador do 

Supremo Conselho do REAA, denunciou tal prática. Com 
isso, as Lojas Capitulares, no Brasil, também, deixaram de 
existir, muito embora, os Templos mantiveram o Oriente 
elevado e a balaustrada, já que muitas Lojas que aderiram 
ao sistema de Grandes Lojas, não modificaram seus tem-
plos e assim se mantiveram até os dias atuais.

A partir de então, o Oriente que era exclusivo dos Cava-
leiros Rosacruzes, passou a dar lugar aos Mestres Instala-
dos, mesmo que estes não possuíssem o Grau 18°. Por um 
lado, tais Irmãos perto do Venerável Mestre, serve-lhe 
como um órgão consultor, a fim de lhe dar esclarecimentos 
em situações inusitadas de emergência, utilizando-se da 
experiência daqueles que, já tiveram a espinhosa missão de 

dirigir os destinos de uma Oficina.
Enfim, acreditamos que esses fatos, sirvam como um 

estímulo a mais para que busquemos conhecer melhor as 
origens do Rito e rituais que praticamos. O REAA devido 
ter sofrido diversas influências ao longo de sua história e 
sendo modificado, a bel prazer, por alguns descomprome-
tidos com sua originalidade, atualmente, tornou-se um 
trabalho inglório, praticá-lo em sua prístina pureza.

Fica aqui nossos votos de sucesso à administração que 
ora se inicia e a nossa contribuição, à guisa de estímulo ao 
estudo e à pesquisa sobre o que estamos praticando em 
nossos templos. Salve Venerável Mestre!

continuação

No último dia 11/06/2016, foi realizado uma Sessão Pública 
para comemorar o 76º Aniversário de Fundação de nossa Queri-
da Loja Maçônica Moreira Guimarães Terceira Nº 09, da Grande 
Loja do Estado do Rio de Janeiro. O Venerável Mestre Willian 
Barbosa Dellatorre, junto com seus Irmãos fizeram uma belíssi-
ma Sessão, que contou com a presença marcante dos mais de 200 
pessoas entre Irmãos, Cunhadas, Sobrinhos e amigos, que lota-
ram as dependências do Templo daquela Loja.

Aquela noite ficou marcada pela forte emoção que tomou 
conta de todos, a Loja Homenageou a 3 Irmãos e 2 Profanos com 
a Medalha Cruz do Mérito Maçônico Waldemar Zveiter, que 
foi instituída em 2010, com o objetivo de promover todos os 
cidadãos que se destacam tanto no mundo profano quanto na 
Maçonaria. Essa Comenda leva o nome de um dos ícones da 
Maçonaria Universal da atualidade o Sereníssimo Grão Mestre 
da GLMERJ Waldemar Zveiter.

Entre os homenageados estava nosso Irmão Jhony Mark 
Couto Silva, Funcionário da AABB, esse homem presta um 
sensacional trabalho para a Ordem Maçônica, esse querido Obre-
iro da Arte Real nos encanta com sua humildade e carinho no 
trato com todos que estão ao seu redor.

Também recebeu a Comenda nosso Irmão Waldir Batista 
Motta, que é o atual Presidente do Hospital São Vicente de Paulo, 
situado neste Município, esse Irmão merece todas as Homena-
gens, pois, durante toda sua vida lutou para um mundo melhor, 
sempre com dedicação, garra e honestidade. Nosso Irmão está 
subindo a escada de Jacó desbastando a Pedra Bruta e atingindo 
seus objetivos, que é servir o mais necessitado sem querer nada 
em troca.

Os trabalhos continuaram e dessa vez o Homenageado foi o 
Irmão Carlos Sisasnei Lazarini Tebaldi, funcionário Público, que 
foi um Grande Venerável de nossa Loja, esse Irmão leva a marca 
do Verdadeiro Maçom, tem muitos serviços prestados tanto na 
Ordem Maçônica, quanto no Mundo Profano, um ser humano 
extraordinário.

O Primeiro profano homenageado da noite foi um Homem 
humilde, que com todas as dificuldades da vida conseguiu ser 
reconhecido em nosso Município pelo bem que presta a nossos 
conterrâneos, esse cidadão é o Sr José Camilo que a muitos anos 
estimula o Banco de Sangue de nossa cidade, merecida homena-

gem.
Para finalizar a entrega das comendas, foi homenageando o 

Profano Srº Nilo Rodrigues de Oliveira, 82 anos, um lavrador 
que tinha um sonho na vida, e com sua luta, perseverança e fé 
venceu todos os desafios impostos na sua caminhada, e se tornou 
além de um comerciante respeitado, o MAIOR nome da cultura 
musical em toda região. Ele que é músico a mais de 50, sendo que 
a 31 anos se tornou o Maestro da Lira Operária Bonjesuense. 
Esse artista, que sem receber nada em troca, nos dá uma verdade-
ira lição de vida e compaixão a todos.

Ainda teríamos mais uma surpresa naquela noite emocionan-
te, o Venerável

Willian B. Dellatorre, pediu para que todos ficassem de pé, e 
que disse: “Estamos comemorando 76 anos de História de 

nossa Loja, e desses anos todos um Irmão ajudou a colocar 
literalmente vários tijolinhos na construção de nosso Prédio, 
esse Irmão que a 50 (cinquenta) anos iniciava em nossa Loja, 
e ajudou durante todo esse tempo no fortalecimento de nos-
sas colunas, que teve mais de 95 % de frequência, vem Irmão 
Isaac Gonçalves Pereira receber sua justíssima Homena-
gem”.

Vale a pena ressaltar que o Irº Isaac já possui todas as home-
nagens (comendas) possíveis destinada a um Maçom, então a 
Loja decidiu inaugurar uma Placa com sua foto, que ficará pra 
sempre marcada na História da Moreira Guimarães, e da Maço-
naria Universal, pois, não é todo dia que temos em Loja um 
Maçom com 50 (cinquenta) anos de Maçonaria, ininterruptos.
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Nos últimos dias 03, 04 e 05 de junho ocorreu em 
Brasília o I Encontro Nacional das Lojas do Rito de 
York, que contou com mais de 200 irmãos partici-

pantes, de 22 estados, além de uma comitiva de irmãos do 
Paraguai. Entre os presentes, destacou-se a participação do 
Irmão Cassiano Teixeira de Morais, Grão-Mestre da Gran-
de Loja Maçônica do Distrito Federal e anfitrião do evento; 
Aldino Brasil, Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de 
Rondônia; Juscelino Amaral, Past Grão-Mestre da Grande 
Loja de Rondônia; Rubens dos Santos, Past Grão-Mestre 
da Grande Loja Maçônica do Mato Grosso do Sul; e Ber-
nardino Senna Ferreira Filho, Past Grão-Mestre da Grande 
Loja do Amapá. Ainda, os Altos Graus do Rito de York se 
fizeram presentes pelo Irmão João Guilherme da Cruz 
Ribeiro, Past Grand Sumo Sacerdote do Supremo Grande 
Capítulo de Mçaons do Real Arco do Brasil; e Kennyo 
Ismail, Grão-Mestre do Supremo Grande Conselho de 
Maçons Crípticos do Brasil.

Na tarde de sexta-feira os Veneráveis Mestres das Lojas 
do Rito de York e seus representantes se reuniram adminis-
trativamente numa histórica reunião, na qual se decidiu 
pela criação do Conselho Nacional das Lojas do Rito de 
York, que terá por objetivo a divulgação do Rito de York; a 
promoção de sua literatura; o fomento de sua cultura; e a 
perpetuação desse Encontro e sua qualidade. Já à noite foi 
realizada a Loja de Mesa Nacional, contando com seus 
mais de 200 participantes. Provavelmente o maior banque-
te ritualístico já realizado no Brasil.

O sábado pela manhã e pela tarde foi dedicado a pales-
tras dos Irmãos João Guilherme, Kennyo Ismail, Cassiano 
Morais e William Carvalho, com temas sobre a história do 
Rito de York; sua simbologia e ritualística; a relação da 
Ordem DeMolay com o Rito; e uma revisão histórica da 
Maçonaria Brasileira até os dias atuais. No final da tarde os 
irmãos assistiram e riram bastante com a comédia maçôni-
ca “Um Happy-hour entre o Rito Escocês e o Rito de 
York”, de autoria de Kennyo Ismail e estrelada pelos 
Irmãos Arthur de Oliveira Martins, de Uberlândia – MG, e 
Társis Valentim Pinchemel, de Vitória da Conquista- BA. 
E a noite foi coroada com a famosa peça teatral “Jaques de 
Molay e o fim da Ordem dos Templários”, estrelada pelo 

irmão e ator global John Vaz.
No domingo pela manhã ocorreu o encerramento do 

Encontro, por meio da realização de uma belíssima inicia-
ção pela Loja Maçônica “Flor de Lótus”, primaz do Rito de 
York no Centro-Oeste, na qual todos os oficiais realizaram 
suas funções e falas decoradas, como o Rito de York preco-
niza, contando ainda com o Mestre de Harmonia tocando 
ao vivo, e pela qual buscou-se uma padronização ritualísti-
ca das Lojas presentes que adotam a versão do ritual da 
Grande Loja do Estado de New York. Para se ter uma ideia 
da beleza de tal iniciação, muitos foram os irmãos que não 
contiveram suas lágrimas ao final, sob o som de palmas 

incessantes: desde o Venerável Mestre que presidiu a ses-
são, até um dos candidatos iniciados.

Um destaque especial para a participação ativa e funda-
mental das cunhadas da Fraternidade Feminina da Loja 
“Flor de Lótus”, que esbanjaram simpatia e competência à 
frente do credenciamento e apoio de todo o evento. Para 
ver mais fotos do evento, acesse este link.

Quem não foi, perdeu. E quem foi, voltou para a casa 
com a certeza de que não perderá a próxima edição do 
Encontro.

Por Kennyo Ismail
Fonte: No Esquadro

I ENCONTRO NACIONAL DAS LOJAS DO RITO DE YORK
GERAL

No dia 11/06/2016 foi empossada a nova 
diretoria da ARLS Monteiro Lobato, Oriente de 
Vila Velha - ES  para o mandato 2016/2017 
composta da seguinte forma: 

Venerável Mestre: Ivan Duarte Batista
1º Vigilante: Christhian Leonardo R. Endlich
2º Vigilante: José Cosmo Parente
Orador: José Andrade Sobrinho
Secretario: Leonardo Ribeiro Mendes
Tesoureiro: Fabio Martins de Rezende
Chanceler: Guilherme Tomich Parente 
A comissão instaladora foi composta pelos 

irmãos, Silas Rodrigues de Andrade (presidente), 

José Cosmo Parente (1º vigilante) e Marcos 
Vinicius Ferreira (2º Vigilante)

A sessão contou com a ilustre presença do 
Grão Mestre Honorário do GOB-ES, Ir.’. Cecílio 
Andrade de Oliveira, bem como vários 
deputados e Irmãos de outras oficinas.

Aproveitando também foi dada posse a nova 
diretoria da Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Sul Aliança Solidária. 

Após a sessão todos foram recepcionados com 
um saboroso Ágape acompanhado de boa música 
ao vivo.

POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ARLS MONTEIRO LOBATO PARA O MANDATO 2016/2017

Encontro abre um canal de diálogo que será um 
agente gerador de empregos em todo o Brasil.

O Poderoso Irmão Herbert Passos Filho (Deputado 
Federal pela ARLS Guaiahó 3666, Oriente de São 
Vicente, e Presidente do SINDQUIM - Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuti-
cas e de Fertilizantes de Cubatão, Santos, São Vicen-
te, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Mongaguá e Ita-
nhaém, Vice-Presidente da Federação dos Trabalha-
dores das Indústrias Químicas, Secretário Nacional 
de Meio Ambiente da Força Sindical, Secretário Naci-
onal do Setor Químico da Força Sindical e Coordena-
dor Regional da Força Sindical/SP), junto às lideran-
ças sindicais, esteve em reunião com Presidente em 
exercício, Irmão Michel Temer, no Palácio Jaburu, no 
Oriente de Brasília, na última sexta-feira (10).

A pauta da reunião foi a reforma Trabalhista e Pre-
videnciária, na qual foi aberto um canal de diálogo 

para redução do ICMS do setor de Fertilizantes, que 
será um agente gerador de empregos em todo Brasil.

Fonte: Secretaria Estadual de Comunicação e 
Imprensa – GOSP

IRMÃO HERBERT PASSOS FILHO SE REÚNE COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER

http://malheteshopping.com/departamento.php?cod_departamento=279563
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Essa foi realmente uma sessão histórica! Foi dessa 
forma que o Poderoso Irmão Kamel Aref Saab, 
Grão-Mestre Adjunto do GOSP definira a reu-

nião bimestral da Poderosa Assembleia Estadual Legis-
lativa (PAEL-SP), realizada em São Paulo (SP), no sába-
do (04/jun). Ele representou o Grão-Mestre Estadual do 
GOSP, Benedito Marques Ballouk Filho, que se encon-
trava no litoral de São Paulo presidindo mais uma edi-
ção do Encontro Regional de Aprendizes e Companhei-
ros (ERAC).

O Poderoso Irmão Kamel explicou que a sessão foi 
realmente histórica, pois conseguiu reunir pela primeira 
vez um Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil 
(GOB) no exercício de seu mandato, o Soberano Irmão 
Marcos José da Silva e, também, um Grão-Mestre Geral 
de Honra do GOB, o Soberano Irmão Laelso Rodrigues, 
que atualmente é também Deputado Federal na Sobera-
na Assembleia Federal Legislativa (SAFL) em uma 
sessão da PAEL.

Ambos receberam uma moção de honra registradas 
em duas placas de prata e foram homenageados pelo 
Presidente da PAEL-SP, Eminente Irmão Raimundo 
Hermes Barbosa, pelos relevantes serviços prestados à 
Maçonaria Brasileira e Mundial. “A sessão deixou 
todos muito felizes e espero que seja sempre assim”, 
destacou o Grão-Mestre Adjunto do GOSP ao falar para 
uma plateia formada por centenas de Deputados Estadu-
ais que lotaram o auditório do Sindicato dos Padeiros de 
São Paulo, no centro da cidade. O Irmão Kamel foi uma 
das autoridades que receberam um botton especial da 
PAEL-SP em edição limitada.

Também estiveram presentes e prestigiaram a sessão 
as Autoridades da Administração do GOSP e os presi-
dentes do Tribunal de Justiça, Irmão Luis Antonio Bar-
bosa Francisco, do Tribunal Eleitoral, Irmão Rogério 
Campos e do Procurador Estadual, Irmão Paulo Teixeira 
Filho e do Presidente de Honra da PAEL, Venerável 
Irmão Fauze José Daher.

GOSP DIGITAL
Durante a sessão o Secretário Estadual de Planeja-

mento do GOSP, Irmão Francis Ricardo Bassi de Melo 
fez uma ampla exposição sobre as novas ferramentas 
digitais disponibilizadas para uma eficiente e rápida 
comunicação com os Irmãos da Ordem. Uma delas per-
mite a interação com aproximadamente mil Irmãos ao 
mesmo tempo. Também solicitou que todos os Maçons 
de São Paulo passem a utilizar a Rede Social Maçônica: 
o JIVE. O cadastramento deve ser feito por meio do site 
www.redegosp.org.br

Os Deputados Estaduais e autoridades presentes 
puderam acompanhar em tempo real durante a sessão da 
PAEL as informações sobre o ERAC que se realizava no 
litoral paulista, por meio de textos e fotos enviados para 
o JIVE e mostrados em um telão, atrás da mesa de honra.

SESSÃO HISTÓRICA DA PAEL-SP
GERAL

http://malheteshopping.com/c-774701-Aneis-de-Prata
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A Comenda no Grau de Grã-Cruz, instituída 
pela Confederação Maçônica do Brasil - 
COMAB, é a mais alta condecoração concedi-

da à pessoas físicas e jurídicas que, de alguma forma, 
tenham desenvolvido projetos ou ações que contribu-
íram para conscientização e/ou erradicação da cor-
rupção e para a conscientização da ética e da morali-
dade.

Na última segunda feira, 06 de junho, uma comiti-
va da COMAB, representada pelos Irmãos João Kra-
inski Neto (Presidente da COMAB), Cristian Flores, 
Jürgen Pfitzner e Roberto Fonseca (Grandes Secretá-
rios do Grande Oriente do Paraná), Ivo Moreira de 
Araújo, Rogério da Cruz Carvalho e o Sr. Claudio 
Wiegratz Tavares (representando o movimento “Ci-
dadão Alerta”), foi recebida por Sua Excelência Juiz 
Federal Sérgio Fernando Moro, na sede do Tribunal 
de Justiça do Paraná, ocasião em que lhe foi entregue 
a referida comenda. 

O Sereníssimo Grão Mestre do Grande Oriente do 
Paraná e atual Presidente da COMAB, Irm. João Kra-

inski Neto, fez questão de enfatizar que ele, o Exmo. 
Sr. Juiz Sérgio F. Moro, fez renascer no povo brasilei-
ro a esperança, quase extinta, de que ainda podemos 
nos orgulhar da existência de brasileiros corajosos, 
competentes e sérios, que se fazem respeitar e são 
respeitados e temidos pelos corruptos e usurpadores 
do poder. Que a Confederação Maçônica do Brasil – 
COMAB, sempre esteve e estará pronta para apoiar e 
defender as justas ações que nossa Pátria necessitar.

A Comitiva ainda fez chegar às mãos do Exmo. Sr. 
Juiz Sérgio F. Moro uma grande quantidade de 
moções de apoio, oriundas das Lojas jurisdicionadas 
ao Grande Oriente de Minas Gerais e uma Comenda 
outorgada pelo Grande Oriente Independente do Rio 
de Janeiro.Sua Excelência agradeceu a visita da Comi-
tiva e o apoio recebido por parte dos maçons brasilei-
ros. Disse ainda da sua satisfação pelas condecora-
ções a ele outorgadas e ressaltou a intenção que move 
a Justiça Federal de “passar o Brasil a Limpo”.

CONFEDERAÇÃO MAÇÔNICA DO BRASIL CONDECORA O JUIZ
SÉRGIO F. MORO COM A COMENDA NO GRAU DE GRÃ-CRUZ

GERAL

Dia 01 de junho de 2016, o Eminente Irmão Eduardo 
Teixeira de Rezende , Grão-Mestre/GOB-MG, acompa-
nhado do Eminente Irmão Amintas de Araújo Xavier, 
Grão-Mestre Honorário/GOB-MG, compareceu ao Tem-
plo Nobre do Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais e 
participou da Sessão Magna Pública, em comemoração 
aos 120 anos de fundação da ARLS Deus, Humanidade e 
Luz, nº 0506.

A maravilhosa Sessão, sob a competente direção do 
Venerável Mestre, Irmão Getúlio Sandoval Gandra, reuniu 
mais de 350 pessoas, naquela memorável comemoração.

Os presentes foram brindados com as presenças dos 
integrantes da Banda de Música do 12º Regimento de 
Infantaria do Exército e do Coral “Seresta Canto do 
Amor”, que executaram excelentes números musicais, 
valorizando sobremaneira o magnífico evento.

Presentes, entre outras, as seguintes autoridades maçô-
nicas: Sap :.Ir :.João de Oliveira Melazzo, Portador da 
Comenda Ordem do Mérito de D. Pedro I; Sap:.Ir:.Alter 
Piana, Portador da Comenda Ordem do Mérito de D. Pedro 
I; Em:. Ir:. Celso Rafael de Oliveira, Presidente da 
PAEL/GOB-MG; Ven:. Ir:. Cléscio César Galvão, V:.M:. 

da ARLS Gal. José Maria Moreira Guimarães, nº 0562 e 
Pres:. da Congregação dos Maçons da Região Metrop:. de 
BH.

Também presentes, integrantes das seguintes Entidades 
Paramaçônicas juvenis: 

Núcleo Apejotista Joyce Campos Silva, da Ação Para-
maçônica Juvenil.

Bethel Inteligência e Segredo, da Ordem Internacional 
das Filhas de Jó. 

Capítulos da Ordem De Molay: Fênix do Oriente, Essê-
nios 4000, Inconfidentes e Capelinha; 

COMEMORAÇÃO DOS 120 ANOS DE FUNDAÇÃO
 DA ARLS DEUS, HUMANIDADE E LUZ, Nº 0506

www.pousadadobezerra.com.br
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Com a presença do Soberano Grão-Mestre Geral, 
Marcos José da Silva, aconteceu, em São Paulo, 
Capital, a cerimônia de Instalação do Eminente 

irmão John Charles Woodrow como Grão-Mestre do 
Distrito da Maçonaria Inglesa no Brasil. Especialmente 
para este evento vieram da Inglaterra vários Grandes 
Oficiais da Grande Loja Unida da Inglaterra, 
nominalmente:

E. Ir. Jonathan Spence - Grão Mestre Geral Adjunto
E. Ir. Nigel Brown - Grande Secretário Geral
E. Ir. Oliver Lodge - Grande Diretor de Cerimônias
M. V. Ir. Nicholas Bosanquet - Grande Diretor de 

Cerimônias Adjunto.
Após uma cerimônia marcada pelo esmero e precisão 

ritualísticas, o E. Ir. John C. Woodrow instalou e deu posse 
ao seu Grão Mestre Distrital Adjunto, V. Ir. Wagner Tadeu 
Rodrigues e ao seu Grão Mestre Distrital Assistente, V. Ir. 
Michael James Fahey. Foram também nomeados e 
empossados os Grandes Oficiais Distritais de 2016, tendo 
como Primeiro e Segundo Grandes Vigilantes Distritais os 
V. Irmãos Raphael Nassim Behar e Detlev Fenselau.

Terminada a cerimônia, foi oferecido um coquetel a 
todos os presentes,  seguido de um almoço de 
confraternização nas dependências da APAS.
Fizeram-se presentes as expressões máximas da 
Maçonaria do Brasil, num ambiente de grande 
congraçamento e União Fraternal, marcando relações de 
amizade que se desenvolveram ao longo de dois séculos de 
convivência fraterna em nosso país. A Comitiva do Grande 
Oriente do Brasil teve à frente o Soberano Grão Mestre 
Geral, Ir. Marcos José da Silva, juntamente com o seu 
Grande Secretário de Relações Externas, Ir. Tullio 
Colacioppo Jr., e o Grande Secretário de Comunicação e 
Informática, Ir. Fernando Tullio Colacioppo Sobrº. 
Estiveram presentes também os E. Irs. Benedito Marques 
Ballouk Filho e seu Adjunto, Pod. Ir. Kamel Araf Saab, do 
GOSP, Raimundo Hermes Barbosa (Presidente PAEL-SP 
2015~2017),como também o Grão Mestre de Honra, E. Ir. 
Mario Sergio Nunes da Costa, Alexandre Arthur 
Hamparian Secretário Geral de Previdência Assistência 
Adj. do Grande Oriente do Brasil, Anibal Martinez 
Secretário Geral Adjunto de Relações Públicas do Grande 
Oriente do Brasil.
As comitivas dos Grandes Orientes Estaduais Federados-
GOB tiveram à frente os Eminentes Irmãos Amintas de 
Araujo Xavier (ex-GM de MG), Wagner Sandoval 
Barbosa (ex-GM de SC), Altair Salésio Rodrigues, (atual 
GM Adjunto de SC), Édimo Muniz Pinho (atual GM de 
SRJ), Jorge Pedron de Las Llanas (atual GM de RS), Jorge 
Colombo Borges (ex-GM de RS), Benilo Alegretti(atual 
GM de MS), Armandode Souza Correa(atual GM de MA), 
Roberto Rocha Araujo (atual GM de CE), e Luiz Adive 
Palmeira, (ex-GM Adjunto de MS). 
Das Grandes Lojas Maçônicas Estaduais estiveram 
presentes o Sereníssimo Grão Mestre da GLESP, Ir. 
Ronaldo Fernandes, acompanhado de seu Grande 
Secretário de Relações Externas, Aleksandar Jovanovic. 
Da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo compareceu o 
G. M. De Honra, Sergio Muniz Gianordoli. Todos foram 
acompanhados de numerosas comitivas.
A Grande Loja de M. M. da Marca do Brasil esteve 
representada por seus ex Grão Mestres de Honra, Sob. Irs. 
Gerson Magdaleno, Manoel de Oliveira Leite e Santiago 
Ansaldo de Aróstegui.
Da coirmã Argentina compareceu o Grão Mestre Distrital, 
E. Ir. Ian Thurn, acompanhado de seu Adjunto, Ir. Ernesto 
Marcer, além do Grão Mestre Distrital da Marca da 
Argentina, E. Ir. Philip Thompson.

A Maçonaria Inglesa começou a conviver com a 
Maçonaria Brasileira desde os seus primórdios em 1832. 
Inicialmente os ingleses participavam das Lojas do GOB e 
a partir de 1891 organizaram-se Lojas em língua inglesa, 
jurisdicionadas ao GOB. Em 1912 o Grão Mestre Geral do 
GOB, Ir. Lauro Sodré agrupou essas Lojas em uma Grande 
Secretaria de Rito denominada Grande Capítulo do Rito de 
York. Em 1935, mediante um Convenio de Aliança 
Fraternal esse Grande Capítulo foi transformado em uma 
Grande Loja Distrital, jurisdicionada diretamente à 
Grande Loja Unida da Inglaterra. As suas Lojas situam-se 
no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Santos.
O Distrito inglês desenvolve em nosso país uma grande 
gama de Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, muitas 
delas em projetos conjuntos com o GOB e as Grandes 
Lojas de São Paulo e Rio de Janeiro. Além de ter 
colaborado na implantação do Arco Real, Mestres Maçons 
da Marca e Cavaleiros Templários na esfera do GOB, 
atualmente estão em implantação a Ordem dos Graus 
Maçônicos Aliados e a Ordem da Cruz Vermelha de 
Constantino. Outros projetos conjuntos estão em gestação.
A Grande Loja Distrital da América do Sul foi formada no 

Brasil mediante Convênio de Aliança Fraternal assinado 
em 06 de maio de 1935 entre o Grande Oriente do Brasil e a 
Grande Loja Unida da Inglaterra, realizando as suas 
reuniões anuais alternadamente entre o Rio de Janeiro e 
São Paulo. As suas Lojas no Brasil, anteriormente 
jurisdicionadas ao GOB, usam o Ritual de Emulação, 
segundo a prática ritualística simbólica vigente na 
Inglaterra desde 1816. Após o Tratado acima, receberam 
da Inglaterra Cartas Patentes de Confirmação com a 
numeração de 5557 a 5566, e 7250. Essas Lojas estão 
situadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e 
Santos. 

A Grande Loja Unida da Inglaterra tem no Brasil com 

autorização do GOB  Lojas Distritais - S . Paulo  Loja 

Campos Sales Nº 5565  R. Lisboa, 1120  Rito Emulação; 

S . Paulo  Loja Centenary Nº 5564  Rito Emulação; S . 

Paulo  Loja Duke of Clarence Nº 5558  Rito Emulação; 

S . Paulo  Loja Saint George Nº 5561  R. Lisboa, 1120  

Rito Emulação; S . Paulo  Loja S. Amaro Nº 7250  Rito 

Emulação; S . Paulo  Loja Unity Nº 5560  R. Lisboa, 

1120  

GERAL

CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO DO GRÃO-MESTRE
DISTRITAL DA MAÇONARIA INGLESA NO BRASIL

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
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Em Sessão solene, presidida pelo Secretário Geral 
daquela Casa, o Irmão Edvaldo Piccinini Teixeira, a Câma-
ra de Vereadores de Belo Horizonte, outorgou ao Eminen-
te Irmão Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-
Mestre/GOB-MG, o título de Cidadão Honorário de Belo 
Horizonte.

A Sessão foi abrilhantada pelas presenças dos integran-
tes da BIOS-Bombeiros Instrumental Orquestra Show, 
que embalaram os presentes ao som de lindas peças musi-
cais.

O Irmão Piccinini fez uso da palavra, para enaltecer a 
figura do Eminente Irmão Eduardo, destacando pontos da 
biografia do homenageado, nos âmbitos familiar, maçôni-
co e profissional.

O Eminente Irmão Eduardo, em discurso de improviso, 
agradeceu ao Irmão Piccinini, pela iniciativa do Projeto de 
Lei, que culminou com a outorga de Cidadania Honorária 
que lhe foi concedida; agradeceu à sua família, nas pessoas 
de sua esposa, a Cunhada Ana Cláudia Theodoro Rezende 
e de seus filhos Vanessa e Eduardo; agradeceu à Maçona-
ria, nas pessoas dos Irmãos presentes e, finalmente, agra-
deceu aos amigos que também compareceram àquela ceri-
mônia.

Presentes, o  Irmão José Roberto Teixeira de Rezende, 
acompanhado de sua esposa a Cunhada Eliane Pereira 
Rezende, ele irmão carnal do Eminente Irmão Eduardo; o 
Irmão Plínio Moreira de Siqueira, seu tio, além de inúme-
ros outros familiares do homenageado.

O Eminente Américo Pereira da Rocha do GOB-
ES esteve em comitiva no Palácio do Lavradio Rio 
de Janeiro em noite de Sessão Magda de iniciação. 

A sessão aconteceu no templo da A\R\L\ S\ 
João Caetano nº 0478, com as presenças de várias 
autoridades. Uma noite de felicidade única falou o 
Ven Mest Ilídio Lopes Gomes Siqueira para o 
iniciado Estevão Carvalho Campos Martins, tendo 
como padrinhos o Ven\ Mest\ Ilídio e o Ex 
Ven\Mest\ Adão José de Oliveira. O candidato é 
genro nosso querido Irmão Péricles Miranda, 
membro ativo da nossa União e Progresso 236.

Das autoridades presentes e da comitiva, estavam 
o Eminente Grão Mestre do GOB- ES Américo 
Pereira da Rocha, nosso poderoso irmão Dep. Fed. 
Carlos Alberto Conde Santos, Ven\Mest\ 
Dionathan S. Rodrigues da A\R\L\S\ Ivan 
Neiva Neves nosso Comendador da ordem Dário 
Giestas Soares. 

No final da belíssima sessão o Grão Mestre 
Américo Pereira da Rocha, brindou os presentes com 
um brilhante pronunciamento que reflete a situação 
política atual do Brasil e juntamente com o Ven\ 
Mest\Ilídio receberam os comprimentos dos IIr\ 
presentes, agradecendo ao G\A\D\U\.

G\M\DO GOB-ES PARTICIPA DE
INICIAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

A Loja Maçônica Universitária Ir.´. Prof.´. Carlos Magno 
Rodrigues Bravo nº 3839 realizou na tarde do último dia 28 
de maio do corrente ano, uma belíssima Sessão Magna de 
Elevação. A Cerimônia iniciou-se às 15h, no Oriente de Ale-
gre-ES, sob a presidência do Venerável Mestre, Irmão 
Roberto Figueiredo Boechat. 

O Irmão ora elevado, Juliano Barreto, nome histórico 
“Immanuel Kant”, visivelmente emocionado, ao final dos 
trabalhos foi calorosamente cumprimentado por todos os 
presentes.

Com a certeza do dever cumprido após uma Sessão que 
recebeu vários elogios, o Venerável Mestre “Allan Kardec”, 
agradeceu a presença dos visitantes, bem como aos Irmãos 
da Loja pelo empenho na organização para que esta cerimô-
nia alcançasse o objetivo desejado.

EMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO MARCAM SESSÃO
MAGNA DE ELEVAÇÃO EM ALEGRE-ES

A tradicional festa junina do Grande Oriente do Estado 
de Goiás, este ano de 2016, realizada no dia 04 de junho é 
intitulada de "Arraiá da Fraternidade" e aconteceu em 13ª 
edição, promovida pelo GOEG e coordenação da 
Fraternidade Feminina Estadual Cruzeiro do Sul.

Contou com a participação efetiva de barracas da Lojas 
Maçônicas e grupos de jovens que compõem as entidades 
paramaçônicas, APJ, Filhas de Jó e DeMolay. O local, 
quadra da FAMA (Fraternidade de Assistência a Menores 
Aprendizes), foi cuidadosamente enfeitado para a evento, 
com bandeirolas coloridas, feitas de papel de seda. O local 
ficou completamente lotado pela família maçônica 
composta de irmãos, cunhadas, sobrinhos, netos, sogros, 
sogras, genros, noras e, demais, com as honrosas 
presenças dos nossos convidados caracterizados com 
figurinos próprios à ocasião.

Barraquinhas das Lojas com os seus docinhos de 
abóbora, de batata-doce, cocadinha, pé-de-moleque, 
canjica, pipoca, amendoim torrado, pamonha, milho verde 

assado e outros. Não faltaram os caldos, o arroz carreteiro 
e nega maluca, acompanhados de refrigerantes, água, 
sucos, vinhos e da famosa cervejinha gelada, tudo isso, 
além dos diversos sorteios de brindes. Alegria com som ao 
vivo, por uma banda que tocou sem parar das 19 até zero 
hora.

ARRAIÁ DA FRATERNIDADE DO GRANDE
ORIENTE DO ESTADO DE GOIÁS


