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“A força das ideias é muito maior do que a força 
das armas” (Josef Stalin).

O fenômeno “Brexit” comporta variadas interpreta-
ções. O paradigma universalista que predomina na 
mídia brasileira, simpático ao humanismo euro-

peu, levou-a a considerá-lo um equívoco inglês, provo-
cando opiniões que o rotulam desde simples vitória da 
direita a suicídio econômico.

Na verdade, as causas remontam à gênese política da 
Europa.  No Velho Continente, o imperialismo é arquetí-
pico. O choque das potências imperiais, no século XX, 
provocou o desastre de duas guerras mundiais, enfraque-
cendo a fonte original da civilização. A hegemonia global 
transferiu-se para a América. A ordem mundial de Bretton 
Woods, imposta pelos americanos a partir de 1945, decre-
tou a sentença de morte do Império Britânico e do colonia-
lismo político europeu.

 Foi a reação franco-germânica que despertou o arqué-
tipo no Continente, suscitando a criação da União Europe-
ia, como uma reedição do império de Carlos Magno, com 
potencial para suplantar o colosso americano. O maior de 
todos os impérios seria construído pela força das ideias, e 
o caminho seria Gramsci. O multiculturalismo faria diluir 
os antagonismos internos e selaria o destino do espírito 
nacionalista.  

O pacote ideológico foi recheado com esquisitices 
pretensamente liberais, como a ideologia do gênero, uma 
aberração feminista que inverte as leis da antropologia; o 
humanismo de viés coletivista, uma disfunção marxista; e 
o existencialismo hedonista, que faz a apologia do prazer. 
Esses paradigmas estimularam a permissividade e limita-
ram a liberdade de pensamento das pessoas e o direito de 

defesa da sociedade.
O fundamentalismo ideológico chega a renegar as 

próprias origens sociais, subvertendo as raízes da cultura 
ocidental. Porém, é impossível suprimir o passado, como 
mostrou a realidade pós-Revolução Francesa. O efeito 
concreto da relativização de valores foi a esquizofrenia 
cultural que degrada a identidade, enfraquece a segurança 
e afeta a economia europeia. A Europa enfrenta o declínio.

Em seu livro Civilização, o historiador britânico Niall 
Ferguson aferiu a transformação com a medida de uma 
“world values survey”, feita entre 2005 e 2008, sobre a 
ideia de Deus. Para mais de 75 % dos nórdicos, ele nada 
representa, assim como para mais de 65 % de franceses e 
espanhóis, povos de tradição católica. Deus é “muito 
importante” para apenas 10 % de alemães e holandeses. A 
juventude britânica tornou-se agnóstica. Segundo Fergu-
son, para a maioria dos europeus, a fé religiosa é, simples-
mente, um anacronismo, vestígio da superstição medie-
val. Em comparação, 58% dos americanos responderam 
que Deus é muito importante em sua vida.

Se é verdade que o impulso civilizatório nasce da 
dimensão transcendente do homem, a atual hegemonia 
dos sentidos é um retrocesso.

A adesão do Reino Unido à UE foi hesitante. Os ingle-
ses postergaram o seu ingresso e nunca aceitaram o Euro. 
A imposição de uma cultura abstrusa, por meio do artifício 
do politicamente correto, colidiu com a índole nacional 
inglesa. Condenado a perder espaço ao sol na Europa, o 
Reino preferiu adotar o pensamento de Sir Cecil Rhodes: 
“A união entre o cérebro britânico e o músculo americano 
é a chave da hegemonia mundial”.

De fato, a relação íntima com os Estados Unidos, cons-
truída durante as duas grandes guerras e consolidada na 

Guerra Fria, age como potente força centrífuga à união 
continental. Certamente, o pragmatismo americano, 
capaz de transformar o próprio país em mercado cativo do 
antigo inimigo vietnamita, para fortalecê-lo como elo de 
contenção da China, haverá de criar compensações às 
possíveis retaliações europeias para isolar a ilha.

O “Brexit” é um exemplo do que acontece quando a 
limitada razão humana pretende sobrepor-se à força natu-
ral dos fatos. O Dr. Jung mostrou que os povos possuem 
personalidade coletiva e agem à semelhança do indivíduo. 
Diluí-los na humanidade para construir uma sociedade 
artificial, como pretendem os ideólogos globalistas, pode 
ser temerário. A defecção inglesa enfraquece a coesão do 
bloco e abre um precedente que põe em risco a sua sobre-
vivência.

A mente coletiva dispõe, também, de uma dimensão 
inconsciente, onde jazem os arquétipos da própria origem 
e as “sombras” da sociedade. Se fracassar a experiência da 
União Europeia, podem ressumar os antagonismos histó-
ricos, repetindo cenários de caos da História.

O princípio dissociador da sociedade europeia é o 
mesmo que vige no Brasil e em todos os povos vítimas da 
propaganda de massa, sob os auspícios da doutrina de 
Gramsci. A Dra. Marie Louise Von Franz, pesquisadora 
máster da equipe de Jung, alertou: “Quando se manipula a 
opinião pública com apelos antinaturais, provoca-se uma 
repressão dos instintos que causa dissociação neurótica e 
enfermidade mental. (...) Os manipuladores podem alcan-
çar sucesso temporário no início, mas acabam por fracas-
sar no longo prazo”. É o que gerou a transição atual.

por Maynard Marques de Santa Rosa
Fonte: GODF 
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Bastilha, em francês, Bastille. A Bastilha era uma 
fortaleza situada em Paris, capital da França. 
Começou a ser construída no ano de 1370, durante 

o reinado de Carlos V. Foi concluída, doze anos depois, 
em 1382. No século XV, na regência do Cardeal Richeli-
eu, foi transformada pela monarquia francesa numa prisão 
de Estado, ou seja, um local onde eram presos aqueles que 
discordavam ou representavam uma ameaça ao poder 
absolutista dos reis. 

Inicialmente, foi concebida, apenas, como um portal 
de entrada ao bairro parisiense de Saint-Antoine, na Fran-
ça, motivo pelo qual era denominada Bastilha de Saint-
Antoine. Encontrava-se onde, hoje, está situada a Place de 
la Bastille – a Praça da Bastilha - em Paris.

Tornou-se um símbolo do absolutismo 
francês, sendo que vários intelectuais e políti-
cos foram presos em seus cárceres. Entre os 
prisioneiros mais famosos, podemos citar: 
Bassompierre, Foucquet, o homem da másca-
ra de ferro, duque de O'rleans, , Latu-Voltaire
de, entre outros.

Na época, o sistema legislativo francês 
dividia-se em três grupos, os chamados Três 
Estados: o primeiro, compreendia os repre-
sentantes da nobreza; já, o segundo, represen-
tava o clero católico; finalmente, o terceiro, 
representava a população em geral. Os dois 
primeiros grupos votavam quase, sempre, em 
conjunto, deixando o Terceiro Estado (povo) 
isolado e marginalizado, tornando qualquer 
proposta de mudança da situação, pela via 
política, quase impossível. Nada diferente do 
momento atual do nosso Brasil.

Diante de tal situação de falta de represen-
tatividade política, somada à dilapidação dos 
cofres públicos promovida pela nobreza e 
pelo clero, aos problemas econômicos enfren-
tados pelo país, na época (devido à participa-
ção francesa na guerra de independência dos 
Estados Unidos, somada às colheitas deficitá-
rias ocorridas naqueles últimos anos), a situa-
ção tornara-se insustentável, o que lançou o 
povo contra o governo de modo dramático, 
tomando o controle do país à força.

Considera-se o dia 14 de julho de 1789 
como a data da Revolução Francesa, porque 
foi nesse dia em que o povo francês assaltou a 
célebre fortaleza da Bastilha, decapitou o seu 
governador, o marques de Launay, e após 
quatro horas de combate, tomaram a bastilha. 
Fato que caracterizou a “Queda da Bastilha”. 

Ironicamente, os cerca de 600 invasores da Bastilha foram 
encontrar encarcerados, apenas, sete presos: 2 loucos, 4 
vigaristas e 1 lorde tarado.

Retratamos esse importante episódio da história da 
humanidade, o fechamento da Idade Moderna como ver-
dadeiro separador de águas, a fim de despertar nossos 
leitores quanto à realidade do caótico quadro da política 
brasileira. 

Como a imensa maioria dos políticos brasileiros, 
envolvidos com corrupção, suborno e enriquecimento 
ilícito, e que, às claras, sem sequer se preocupar com a 
exposição nas mídias, manipulam seus interesses, des-
comprometida, também, com os interesses do povo, na 
época, a rainha Maria Antonieta, ao ouvir o clamor de uma 
população faminta, injustiçada e sem esperanças, proferiu 
a frase que ficou marcada na história: “se não tem pão, que 
comam brioches!” Parece-nos que nossos governantes 
estão mais ou menos respondendo da mesma forma às 
demandas da população, que ocupou as ruas em junho de 
2013, manifestando sua insatisfação.

No mesmo período da Revolução Francesa, no Brasil, 
acontecia a Conjuração Mineira, que “levou” Tiradentes à 

forca. Na época, a Coroa Portuguesa determinava, como 
imposto, o pagamento do “Quinto”, ou seja 20 % do que 
fosse explorado nas Minas Gerais, o que já era um absur-
do. A expressão “O Quinto dos Infernos” vem de então, 
utilizada pelo povo revoltado. Hoje, em média, pagamos o 
dobro de impostos (cerca de 40%). Em um ano, trabalha-
mos cerca de 150 dias para pagar impostos, e esses, na 
grande maioria das vezes, sendo desviados para sustentar 
o circuito de uma corrupção, que se tornou sistêmica.

Atualmente, o povo clama pela queda de novas basti-
lhas. Em 1789, era a bastilha do absolutismo, do poder 
feudal. Hoje, quase 230 anos depois, sentimos a mesma 
indignação em ver nossa economia ladeira abaixo, fruto 
da corrupção, do suborno, no lodaçal que banha os três 
Poderes.

Em 14 de julho de 1789 o povo, cansado de protestar, 
fez valer a sua voz e reescreveu sua história. Há exatos três 
anos o povo enchia as ruas de diversas capitais e cidades 
brasileiras e mostrava sua indignação. Promessas foram 
feitas e nada se modificou. Muito pelo contrário, o quadro, 
somente, piora a cada edição da “Operação Lava Jato”, 
que nem vislumbra previsão para terminar.

Antes de se realizar as necessárias refor-
mas política, agrária, previdenciária, entre 
outras, faz-se necessário a implantação de 
uma Reforma Moral e Ética. Lamento conclu-
ir que o problema do Brasil é o próprio brasile-
iro. Refiro-me aos maus caráter que estão no 
poder, somados aos omissos e àqueles que se 
“beneficiam”, de certa forma, das migalhas da 
corrupção. Precisamos dar um basta nesta 
Bastilha atual. Chegamos a uma situação que 
quem não fizer parte da solução, desde já, é 
parte do problema!

No próximo dia 19 de julho de 2016, o 
Exmo. Sr. Presidente da República, em exercí-
cio, estará recepcionando, no Palácio do Pla-
nalto, os Grão-Mestres da Maçonaria brasilei-
ra, os quais estarão entregando, junto com seus 
descontentamentos com o quadro político 
atual, a Carta de Maceió, fruto da XLV Assem-
bleia Geral da CMSB – Confederação da 
Maçonaria Simbólica do Brasil, em apoio do 
Povo Maçônico à Polícia Federal, ao Ministé-
rio Público, Tribunal de Contas da União, 
Receita Federal e a Justiça Federal, a fim de 
colocarmos um ponto final no momento mais 
tenebroso da história política deste país.

Que a população volte a manifestar sua 
indignação nas ruas, e que seu clamor coloque 
abaixo as Bastilhas da Corrupção, e que a Gui-
lhotina da Justiça ponha fim nessa corja de 
maus políticos que subtraem essa nação, que 
tem por sublime destino de ser o Celeiro do 
Mundo, a Pátria do Evangelho, a Terra do 
Advento do Alvorecer do Novo Ciclo!

Que se cumpra a LEI Justa e Perfeita!

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshop/
www.revistaartereal.com.br
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A
final, qual é a origem do Rito Escocês Antigo e 
Aceito? Ele é Escocês, Francês ou Americano? 
Muitos são os maçons que afirmam, sem pestane-

jar: "É francês!" Mas veremos que tudo depende do que 
você considera por "origem". 

Se você responder que a origem do REAA é escocesa, 
você não estará de todo errado. A base do Rito é historica-
mente tida como levada pelos Stuarts e sua corte, quando 
exilados na França. Todos eram de famílias escocesas. 

James VI era rei da Escócia em 1601 quando, com 35 
anos de idade, foi iniciado na maçonaria escocesa, na Loja 
Petth and Scone.[1] [2] É o primeiro Chefe de Estado que 
se tem notícia da iniciação na Maçonaria. Dois anos após 
sua iniciação, ele assumiu também o trono da Inglaterra e 
Irlanda, passando a ser para esses "James I" e iniciando 
assim a 'Era Stuaitista", O Rei James I ficou conhecido por 
ter idealizado e patrocinado a tradução da Bíblia para a 
língua inglesa, a qual até hoje é descrita como versão auto-
rizada pelo Rei James. Acredita-se que todos os homens da 
família e nobres de sua corte tradicionalmente ingressa-
vam na Maçonaria. 

Resumindo um pouco a história, de forma a focarmos 
no que realmente interessa à Maçonaria, em 1715, os Stu-
arts foram exilados na França, mais precisamente em Bar 
le Duc. 

Nesse mesmo ano, James Radclyffe, Conde e melhor 
amigo do pretendente ao trono, James III, "The Old Pre-
tender", acompanhado de seu irmão Charles Radclyffe, 
ambos fiéis declarados à causa Stuart, retomaram à Escócia 
para participarem de uma rebelião. A rebelião fracassou e 
ambos foram presos, sendo que o Conde James Radclyffe 
foi executado e Charles Radclyffe conseguiu fugir e reto-
mar à França

Dez anos depois, Charles Radclyffe, então secretário do 
Príncipe Charles Edward Stuart, conhecido como The 
Young Pretender", na França, atendendo o desejo do prínci-
pe e de sua corte, funda a primeira Loja Maçônica "Escoce-
sa” em território francês. [3] Através de sua liderança, as 
Lojas jacobitas, logo chamadas na França de Lojas Escoce-
sas rapidamente se proliferam em território francês. E, na 
mesma intensidade da proliferação de Lojas, ocorreu a 
proliferação de graus e de ritos. 

Em 1745, apoiando uma frustrada tentativa dos Stuarts 

de retomada do trono da Inglaterra, o 
Conde Charles Raclyffe é capturado e exe-
cutado em Londres. Porém, sua iniciativa 
maçônica foi o embrião do que viria a se 
tornar, dentre vários ritos maçônicos, o 
Rito de Heredom. 

Já a partir do Rito de Heredom, se você 
responder que a origem do REAA é france-
sa, isso não será de todo um equívoco. Os 
25 graus do Rito de Heredom e sua difusão 
nos Estados Unidos é que deram origem ao 
REAA. Entretanto, temos aí uma diferença 
de 8 graus entre o Rito de Heredom (25 
graus) e o Rito Escocês Antigo e Aceito (33 
graus). Que Maçom nunca se perguntou 
quais seriam esses 8 graus, não é mesmo? 

Para desvendar esse mistério, apresento 
a tabela na página anterior, comparativa 
entre os 25 Graus que formavam o Rito de 
Heredom e os 33 Graus que formam o Rito 
Escocês Antigo e Aceito. 

Interessante observar que, original-
mente, o grau de Intendente dos Edifícios 
precedia o grau de Preboste e Juiz, ao con-
trário do que se tem hoje. O mesmo ocorreu 
entre o grau Cavaleiro Prussiano, que 
precedia o Grande Patriarca (atual Mestre 
Ad-Vitam], e que também foram inverti-
dos quando da organização do REAA. Os 
graus que surgiram nos Estados Unidos e 
foram acrescentados entre os graus do Rito 
de Heredom, formando o sistema do Rito 
Escocês Antigo e Aceito como o conhece-
mos, são os graus hoje numerados entre o 
23º e o27º, e os graus 29, 31 e 33.

Mas do Rito de Heredom, O REAA não 
herdou apenas os graus. Para isso, precisa-
mos retomar à França do Século XVllI.

Nos anos 1750, o Rito de Heredom, 
então popularmente chamado entre os 
Maçons franceses de Maçonaria Escoce-
sa, estava se desenvolvendo rapidamente, 
dominando a política interna da Maçonaria naquele país. 

Foi então que, em 1756, surgiu o Conselho dos Cavalei-
ros do Oriente, dirigido por Maçons da classe média [bur-
gueses], com o intuito de organizar os Altos Graus do rito. 

Já os Maçons de classe mais alta e da nobreza, não dese-
jando ficar para trás dos burgueses, criaram o Supremo 
Conselho de Imperadores do Oriente e do Ocidente[5] 
Ora, um Supremo Conselho soa maior do que um simples 
Conselho, e Imperadores são logicamente superiores do 

que simples Cavaleiros. Além disso, Oriente e Ocidente é 
o dobro do que apenas Oriente! 

Dessa forma, esse Supremo Conselho de Imperadores 
do Oriente e do Ocidente conseguiu prevalecer sobre o 
semanticamente diminuído Conselho dos Cavaleiros do 
Oriente, se tornando a legítima "incubadora" do Rito de 
Heredom. 

Continua...

A ORIGEM E O DESENVOLVIMENTO 
DO RITO ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO

 Kennyo Ismail 
Escritor e Palestrante
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Como emblema, esse Supremo Conselho de Impe-
radores do Oriente e do Ocidente buscou inspiração 
no Império Romano que, em seu auge, governou o 
Oriente e o Ocidente e adotou um sistema de dois 
governantes simultâneos. Nessa fase do Império 
Romano, adotou-se a águia bicéfala para simbolizá-
lo.[6]O Supremo Conselho encontrou na águia bicéfa-
la o símbolo ideal para Oriente e Ocidente e acrescen-
tou uma coroa sobre ambas as cabeças da águia para 
simbolizar a realeza, afinal de contas, tratava-se de um 
Conselho de Imperadores. 

Quando do surgimento do Supremo Conselho do 
Rito Escocês Antigo e Aceito, em Charleston, nos Esta-

dos Unidos, com seu sistema de 33 Graus, aproveitou-
se o emblema do Rito de Heredom, da águia bicéfala 
coroada sobre uma espada, acrescentando acima 
dessa um triângulo inscrito com o número 33. 

E já que mencionamos os Estados Unidos, se você 
responder que a origem do REAA é americana, não 
haverá como desmenti-la. Foi nos Estados Unidos, 
que, por iniciativa dos chamados 11 cavalheiros de 
Charleston, na Carolina do Sul, definiu-se o sistema 
composto por 33 graus e o batizou com o nome de Rito 
Escocês Antigo e Aceito. Nessa ocasião, lá nos Esta-
dos Unidos, nasceu o primeiro Supremo Conselho do 
REAA no mundo, em maio de 1801[7]

Assim sendo, se você considerar a origem com 
base no nome e formato, o Rito é americano. Se consi-
derar a origem com base no local onde sua prática se 
desenvolveu, o Rito é francês. Mas se considerara 
origem com base em suas raízes e tradições, o rito é 
escocês. 

Não há como dizer que uma origem é mais legítima 
que a outra. Não podemos ignorar o fato de que, no 
mundo inteiro, os negros são chamados de afrodes-
cendentes, os descendentes de japoneses de nipôni-
cos, os judeus de sionistas. Os bisnetos de irlandeses 
nascidos nos EUA, por exemplo, ainda se consideram 
irlandeses. Em todos esses casos, a origem não está no 
local onde nasceram, mas no local onde, de alguma 
forma, estão suas raízes. Foi seguindo essa linha de 
raciocínio que os americanos denominaram o Rito de 
Escocês. Já seguindo o ponto de vista formal, legalis-
ta, o rito é indiscutivelmente americano, pois foi nos 
EUA que ele foi organizado, definido, nomeado, e 
onde a primeira instituição para administrar o Rito foi 
criada. 

Porém, ao observar suas práticas, não há como 
descartar a essência da Maçonaria Francesa incrusta-
da em seus rituais. 

Enfim, temos então um. rito de raízes escocesas, 
desenvolvido na França e concluído nos EUA. Uma 
polinacionalidade condizente com a complexidade e 
profundidade de seus graus, e com sua prática em 
dezenas de países espalhados pelo mundo. 

Notas
(1) SCHUCHARD, Marsha Keith. Restring the 

Temple of Vision;: Cabalistic freemasonry and Stuart 
Culture. Leiden: E. J. Brill, 2002. 

(2) LOMAS, Robert. The Early History of freema-
sonry, in: OLSEN, Oddvar. The Templar Papers. 
Franklin Lakes, NJ: The Career Press, 2006. 

(3) ORVAL, José. Une historie humaine de la 
Franc-Maçonnerie spéculative. Liege: Céfal, 2006. 

(4) MACKEY, A. G. An Encyclopedia of Freema-
sonry and  its Kindred  Sciences. New York e 
Londres: The Masonic History Company, 1914. 

(5) MORRIS, Brent, The Complete Idiot's Cuide to 
Freemasonry . New York: Alpha Books/Penguin, 
2006. 

(6) MACKEY, A. G. An Encyclopedia of Freema-
sonry and tis Kindred Sciences. New York e Londres: 
The Masonic History Company, 1914. 

(7) COIL, Henry Wilsom BROWN, William 
Moseley. Cotl's Masonic Encyclopedía. NewYork: 
Ed. Macoy, 1961.

Charles Radclyffe não era só o secretário do Prín-
cipe Charles Edward, o Jovem Pretendente ao 
trono inglês. Ele era o Venerável Mestre da Loja 
Le Louis d'Argent, onde o Chevalier Andrew 
Michael Ramsay iria pronunciar o famoso Discur-
so, pedra fundamental dos Altos Graus do Rito 
Escocês Antigo e Aceito. 

Como usual quando se respeita o passado, a Loja 
Scoon and Perth, do condado de Perth,na Escócia, 
onde James VI foi iniciado em 1601, tem um museu. 
O manequim está vestido como um antigo Guarda 
Externo. 
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A LOJA - Ao se fazer o resgate histórico verifica-se 
que o termo Loja Maçônica tem origem comum com 
o termo Loja Comercial.

Para Castellani, entre muitos Maçons influenciados por 
obras pouco fidedignas, a palavra Loja para designar uma 
corporação maçônica, seria originária da palavra sânscrita 
“LOKA”. Mas a palavra “LOKA” significa espaço, lugar, 
tempo, como o “LOCUS” do latim, portanto, seu significa-
do não corresponde exatamente ao significado do termo 
Loja Maçônica.

A origem correta da palavra loja está nas “Guildas Medi-
evais”. Entre as corporações de artesãos medievais (hoje 
denominada Maçonaria Operativa), destacam-se as Guil-
das, características dos germânicos e anglo-saxões e que 
começaram a florescer no século XII. Antes dessa data, elas 
eram entidades simplesmente religiosas e não formavam 
corpos profissionais.

Existiam dois tipos de guildas: Guildas 
de Mercadores e Guildas de Artesãos. As 
Guildas de Mercadores adotaram palavra 
Loja para designar seus locais de depósitos, 
ou de vendas, ou seja, onde os produtos 
manufaturados eram armazenados e negoci-
ados. Portanto, deram origem às casas 
comerciais de comercialização de produtos, 
que correspondem às lojas comerciais atual-
mente.

As Guildas Artesanais, ou seja, as ofici-
nas de mestres artesãos passaram a se cha-
mar loja e estas deram origem ao termo Loja 
Maçônica, que designa as corporações 
maçônicas, que operam em Templos Maçô-
nicos. O primeiro documento maçônico (da 
Maçonaria de Ofício) em que aparece a 
palavra Loja, data do ano de 1292 e era de 
uma Guilda.

O TEMPLO
Em relação à origem dos templos consta-

ta-se que, inicialmente, no período da Maço-
naria Operativa, ao lado das grandes cons-
truções, era erguido um alpendre destinado 
a vários usos. Durante o Inverno, nele executavam ativida-
des os trabalhadores de pedras, os antigos Maçons operati-
vos, preparando materiais para serem utilizados nas cons-
truções, quando reiniciados os trabalhos de edificação na 
Primavera.

Nesses locais permaneciam também os Companheiros 
em trânsito, que se deslocavam entre cidades para aperfei-
çoarem seu ofício, aprendendo novos métodos e novas 
invenções. Nesses ambientes também ficavam expostos os 
planos, discutidos os detalhes da construção, distribuídas as 
tarefas, portanto tornando-se um local sagrado, como a 
própria arte de construir é, desde os tempos imemoráveis, 
considerada uma “arte sagrada”. (Garcia).

Para Varoli Filho, o Templo Maçônico material, como os 
atuais, com diferenças de cada Rito, foi criação tardia da 
Maçonaria Especulativa. Começou a ser imaginado nas 
últimas décadas do Século XIII e em parte se realizou em 
compartimento, destinado a reuniões de Lojas, do “Freema-
sons Hall”, pela primeira vez inaugurado em Londres em 
maio de 1776.

Em 1778, o Grande Oriente da França passou a proibir o 
funcionamento de Lojas fora de edifícios ou Templos Maçô-

nicos. Até então as Lojas funcionavam em recintos adapta-
dos, bastando-lhes a tela de Símbolos colocada no chão ou 
sobre qualquer mesa retangular. Ainda havia os que dese-
nhavam os Símbolos no chão, com giz, carvão, ou sobre 
prancha retangular de areia seca – prática herdada dos 
Maçons ingleses.

Os desenhos eram desfeitos ao se fechar a Loja. Dos 
retângulos simbólicos vieram os Painéis de cada Grau, bem 
como o trajeto de enquadrar a Loja, dos Ritos que ainda o 
conservam.

Inicialmente, a entrada dos Templos Maçônicos era pelo 
Oriente, como nos Templos do antigo Egito e no próprio 
Templo de Salomão evoluiu para entrada pelo Ocidente 
como nas Igrejas Cristãs.

A reunião em lugar oculto sempre foi tradição, mesmo 
em Lojas que se reuniam no alto de colinas, na profundidade 

dos vales, ou em campos abertos (“Field lodges”). Maçons 
de Aberdeen, na Escócia, autorizados pela principal, prati-
cavam Iniciações sob uma tenda erguida no alto da Cunni-
gar Hill, o dominante sobre a baía de Nigg, mas, em 1670, a 
Loja-mãe ou principal de Aberdeen proibiu, por seu estatu-
to, as reuniões como eram feitas, e soem caso de mau tampo 
permitia Sessões em edifícios de onde ninguém visse ou 
ouvisse (Varoli Filho).

O Templo Maçônico representa o mundo e a Loja Maçô-
nica a humanidade. A Loja se constitui quando seus mem-
bros se reúnem em um Templo e, ao final de cada Sessão, a 
Loja é considerada fechada, mas o Templo continua aberto, 
inclusive para outras Lojas Maçônicas operarem.

A LOJA E O TEMPLO
Templo e Loja são expressões que se confundem em 

vários Ritos, cujas constituições virtuais não falam de Tem-
plo e só mencionam Loja – reunião regular de Maçons em 
lugares ocultos. Bouliet apud Aslan, diz que a palavra Loja 
tem origem no antigo alemão “Loubja”, que significa caba-
na feita de folhagem; entretanto, os ingleses a fazem derivar 
do vocábulo anglo-normando “Lodge”, que tem o significa-

do de habitação ou alojamento.
As duas origens etimológicas se complementam e trans-

forma no vocábulo para o inglês “Lodge” com o sentido de 
reunião maçônica que hoje lhe é dado. Varoli Filho deixa 
bem caracterizado que as Lojas ao longo de sua evolução 
funcionaram em Templos provisórios, evoluindo para os 
Templos com as características atuais, que são parlamentos 
onde funcionam as Lojas.

Para Aslan, uma Loja é uma assembleia ou sociedade de 
Maçons, devidamente organizada e cada irmão que perten-
ce a uma estará sujeito aos seus estatutos e regulamentos.

Boucher apud Aslan, afirma que nas reuniões de Maçons 
dos vários graus são denominadas Lojas ou Oficinas e que 
este último nome lhe é dado como lembrança das primeiras 
reuniões de Maçons operativos.

Para Garcia, a Loja Maçônica é a base de todas as organi-
zações maçônicas e simbolicamente é uma 
redução da humanidade e funciona em um 
Templo que retrata uma redução do universo, 
criado pelo Grande Arquiteto do Universo, 
em cujas dimensões universais o homem se 
fixa para dominá-lo e ampliar seus conheci-
mentos, associando cada utensílio usado, 
aqui onde qualifica na razão e na moral que 
deve ser absorvida pelo homem no seu interi-
or, só assim é que pode entender e se desven-
cilhar das coisas que o aviltam.

CONCLUSÕES
Verifica-se no transcorrer desse docu-

mento divergências quanto à origem da pala-
vra Loja e também que existe confusão entre 
Loja e Templo.

A Loja Maçônica, cujo significado da 
palavra tem a mesma origem da palavra Loja 
para designar estabelecimentos comerciais, 
quando empregada para designar uma insti-
tuição maçônica, está se referindo a institui-
ção enquanto sua razão social, constituída 
por membros (homens livres e de bons costu-
mes) e que necessita de um espaço físico para 
funcionar, que são os Templos. A Loja só se 

materializa quando seus membros se reúnem em sessão. Ao 
término da assembleia a Loja é descaracterizada e só voltará 
a se constituir novamente na primeira reunião.

Nota:
Sânscrito era o idioma falado pelos invasores indo-

europeus do Punjad, por volta do século XIV a.C.; tendo 
afinidade com o antigo persa, o grego e o latim, jamais foi 
uma língua popular, sendo restrita aos sacerdotes e aos eru-
ditos. Nesse idioma é que foi escrita a literatura indiana 
mais remota, de inspiração filosófica e religiosa, constituin-
do as “Vedas”, coleção de hinos sagrados.
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A primeira referência que um maçom encontra ao 
participar de uma seção em Loja Simbólica é o 
salmo 133.[1] Esse salmo, que é chamado “cântico 

de romagem de Davi” supostamente teria sido composto 
pelo famoso rei de Israel, quando se encontrava sitiado por 
tropas inimigas e precisava dar aos seus comandados uma 
âncora que os mantivesse unidos e lhes proporcionasse a 
confiança necessária para lutar pela sua pátria e a sua 
crença.   

O fato de os maçons terem adotado essa oração para 
ancorar a abertura de seus trabalhos em Loja de Aprendizes 
se explica pelo fato de a Maçonaria estar centrada em três 
fundamentos básicos que lhe dão suporte e fundamento. O 
primeiro é a idéia que está no núcleo central da sua própria 
existência como instituto cultural. Essa ideia é a de que 
uma ordem social perfeita só pode alcançada quando há 
pessoas com espíritos adequadamente preparados para 
implantá-la e, principalmente, para defendê-la e preservá-
la. 

Essa ideia só pode ser realizada através da união entre 
as pessoas mais preparadas e comprometidas com a ordem 
social. É uma união que se faz “interpares” e que se realiza 
através da estratégia da Confraria. É nesse sentido que a 
invocação ao Salmo 133 realiza esse propósito: “Como é 
bom e agradável viverem Irmãos em harmonia. É como o 
óleo precioso, que unge a cabeça de Aarão, do qual escor-
rem gotas para sua barba, e daí para suas vestes. É como o 
orvalho do Hermon, que vem cair sobre as montanhas do 
Tsión, como bênçãos ordenadas pelo Eterno. Sejam elas 
perpetuadas em sua vida”.[2]

Isso quer dizer que todos os maçons são iguais e entre 
eles deve reinar a harmonia. Por isso, a virtude da Confra-
ria, que se traduz na congregação dos Irmãos reunidos em 
Loja se realiza no simbolismo desse salmo, que consagra a 
união fraternal.

Na luta por um ideal, no respeito por uma crença, na 
confiança da realização de um objetivo.

 
A Cadeia da União
    O segundo fundamento é a prática que resulta da 

aplicação da Cadeia da União. Essa prática concita os mem-
bros da Confraria maçônica a se unir para servir a socieda-
de, como se esta fosse a sua própria família. Aqui está 
implícita a virtude da Fraternidade, que é outra divisa con-
sagrada pela Ordem. É esse espírito fraterno, simbolizado 
no próprio ambiente gerado pela Loja que resulta em uma 
egrégora, captando e distribuindo entre os Irmãos a energia 
que ali circula. Daí a oração final, de encerramento das 
seções, fechando a Loja Simbólica.[3]

 ─ Ó Gra .·. Arq .·. do Univ.·., fonte fecunda de Luz, de 
Felicidade e Virtude, os OObr.·. da Arte Real, congregados 
neste Augusto Templo, cedendo aos movimentos de seus 
corações, Te rendem mil graças e reconhecem que a Ti é 
devido todo bem que fizeram. 

─ Continua a nos prodigalizar os Teus benefícios e a 
aumentar  a  nossa  força,  enriquecendo  as  nossas  CCl .·.  
com  OObr.·. úteis e dedicados.

─ Concede-nos o auxílio das Tuas Luzes e dirige os 
nossos trabalhos á perfeição. Concede que a Paz, a Harmo-
nia e a Concórdia sejam a tríplice argamassa com que se 
ligam as nossas obras.[4]

E por fim a instituição, que é a própria organização 
conhecida como Maçonaria, pessoa jurídica organizada a 
nível internacional, que congrega milhões de cidadãos em 
todas as partes do mundo, irmanados por uma promessa, 
um código de conduta, uma tradição mística e um ideal 
comum, que é a defesa da Liberdade, da Igualdade entre as 
pessoas e a Fraternidade entre os povos do mundo. Essa 
proposta está consagrada nas palavras finais de encerra-
mento dos trabalhos da Loja Simbólica do Aprendiz, atra-
vés da pergunta feita pelo Venerável Mestre ao Primeiro 
Vigilante e da consequente resposta deste:

─ VEN.·. Para que nos reunimos aqui?
─ 1º VIG .·. Para combater o despotismo, a ignorância, 

os preconceitos e os erros. Para glorificar a Verdade e a 

Justiça. Para promover o bem-estar da Pátria e da Humani-
dade, levantando templos á virtude e cavando masmorras 
ao vício.[5]

Essa tradição está fundamentada na Bíblia. Em Êxodo, 
28, 1:2, encontramos a informação de que Moisés consa-
grou o Tabernáculo na forma como o Grande Arquiteto do 
Universo lhe havia ordenado, santificando depois a Aarão e 
seus filhos como primeiros Sumos Sacerdotes de Israel. 
Depois espargiu sobre a cabeça de Aarão o óleo precioso, 
que escorreu para suas vestes, descendo ate ás orlas do seu 
vestido. Assim, na sagração do Tabernáculo e na unção do 
seu sacerdote, consumou-se a União que doravante deveria 
existir entre Jeová e seu povo, União essa que seria sacra-
mentada toda vez que o povo eleito se reunisse em Assem-
bleia. Nesse cerimonial, presidido por Moisés no deserto, 
aconteceu, pois, a instituição da Loja israelita, com todo o 
sentido simbólico que ela representa. Os maçons, no sim-
bolismo do seu ritual, nada mais fazem do que evocar a 
mística dessa cerimônia para consagrar a reunião da sua 
própria Loja.

 
A força da egregóra
Essa é a disposição que também encontramos no estudo 

e na prática da Cabala. Como diz M. MacGregor Mathers, 
no preâmbulo da Kabbalah Revelada, de Von Rosenroth: 
“Grande importância é dada ao ideal de fraternidade. A 
potência da fraternidade sempre foi um fato essencial em 
uma ordem oculta, separada do seu ideal altruísta; há tam-
bém o espiritual e o físico. Qualquer quebra na harmonia 
de um círculo permitirá a entrada de uma força oposta. Um 
espiritualista experiente testemunhará a favor da verdade 
desta afirmação.” [6]

Quer dizer: tanto na Cabala, quanto na Maçonaria, é a 
força da egregóra que leva o grupo á consecução do seu 
objetivo. O processo assim o exige, pois como já anterior-
mente declarado, a lei que rege a formação do universo é a 
Lei da União.[7]

     A Cabala explica esse simbolismo da seguinte for-
ma: a barba do Macroprosopo (Deus manifestado como 
realidade física) simboliza o fluxo de energia que nasce na 
primeira sefirá e percorre toda a Árvore da Vida (símbolo 
do universo), unificando a totalidade das realidades exis-
tentes no mundo.[8) Como se sabe, a Árvore Sefirótica, 
desenho mágico-filosófico com a qual os cabalistas 
explicam a formação do mundo é uma representação sim-
bólica do universo como realidade macro e projeta o seu 
reflexo no homem como realidade micro. Por outro lado, 
sabemos que a palavra barba, em hebraico se escreve 
Hachad. Por aplicação da técnica chamada guematria essa 
palavra, quando decomposta em suas letras, tem valor 
numérico igual a 13. (A=1, CH=8, d=4 = 13). Esses valores 
correspondem às partes da barba do Macroprosopo, tam-
bém chamado de Andrógino Superior, Vasto Semblante e 
Adam Kadmon, imagem usada pelos mestres cabalistas 

para designar a Energia Divina que se espalha pelo espaço 
cósmico, gerando a realidade que nós conhecemos como 
Universo. Na Siphra Dtzeniovtha, (O Livro do Mistério 
Oculto, parte do Sefer há Zhoar, Bíblia cabalista), se diz 
que “da barba, menciona-se que não é feita nem criada. 
Esta é o ornamento do todo. Ela procede dos ouvidos e tem 
o aspecto de uma circunferência que se expande constante-
mente pelo espaço aberto, enquanto seus caracóis sobem e 
descem. Está dividida em treze partes que pendem com 
treze adornos.” [9]

Nesse estranho e enigmático texto os mestres cabalistas 
querem dizer que a barba do Macroprosopo é a energia que 
unifica o total existente no Cosmo, fazendo dessa totalida-
de dispersa uma unidade, ou seja, um Universo. Ela proce-
de do ouvido porque o universo é feito através das combi-
nações das letras do alfabeto sagrado (o hebraico) e o 
Nome Inefável de Deus. Tem o aspecto de uma circunfe-
rência porque esta é a forma geométrica que o Grande 
Arquiteto do Universo escolheu para dar formato ao uni-
verso físico. Essa é uma das razões de a Maçonaria ter na 
Geometria um dos objetos do seu cullto. É circunferência 
que se expande pelo espaço aberto, exatamente como faz o 
universo físico em sua expansão. Caracóis que sobem e 
descem são as ondas e partículas, formas de energia com a 
qual a matéria universal é produzida. As treze partes são os 
doze signos do Zodíaco, pelos quais a ciencia antiga divi-
dia o universo, mais a parte sutil, o Pleroma, o espaço divi-
no, de onde tudo emerge.

Sendo a energia que unifica ela (a barba do Macropro-
sopo) é a argamassa que dá liga ao mundo para que ele se 
torne um organismo único. É o símbolo da União. Para os 
antigos israelitas a invocação desse salmo designava o 
espírito de unidade e a fraternidade que devia imperar entre 
o povo de Deus. Essa Irmandade era simbolizada pela 
barba de Aarão, cujo corpo era tido como uma imagem da 
Árvore da Vida, na qual o fluxo da energia divina percorria 
desde a cabeça (a sefirá Kether) até a orla dos seus vestidos, 
ou seja, os pés, representados pela sefirá Malkuth ( o uni-
verso físico ). 

Assim, o Salmo 133, na verdade, é um simbolismo que 
está centrado em um segredo arcano de extraordinário 
significado e a Maçonaria, ao adotá-lo na abertura de suas 
Lojas não está apenas contemplando a ideia da Fraternida-
de pura e simples, mas realizando o objetivo cósmico de 
integração total de todas as emanações da energia divina. 
Trata-se, na verdade, de um mantra poderoso, uma âncora 
fundamental para o eliciamento da energia cósmica neces-
sária para a formação da egrégora maçônica.

Que os Irmãos, ao ouvirem o Orador pronunciá-lo na 
abertura de suas reuniões tenham em mente essa informa-
ção, para melhor aproveitamento espiritual dessa invoca-
ção.

 [1] A Loja Simbólica se refere ás seções previstas para os três pri-
meiros graus, ou seja, os graus de Aprendiz, Companheiro e Mestre.

[2] Texto conforme a Bíblia Hebraica, traduzida Por David Gorodo-
vits e Jairo Fridlin- Editora e Livraria Sefer Ltda. São Paulo, 2015. Para 
uma interpretação mais pormenorizada do simbolismo do salmo 133, 
ver a nossa obra “ O Tesouro Arcano”, publicada pela Editora Madras, 
2013.

[3] Egrégoros, do grego “egrêgorein” são esferas de energia, ema-
nadas dos pensamentos emitidos pelos indivíduos agrupados e ligados 
mentalmente por um objetivo comum. Aqui o termo é usado como 
símbolo de corrente energética.

[4] Cf. o Ritual do Aprendiz. As abreviações seguidas de três pontos 
se referem á Deus (O Grande Arquiteto do Universo) e á Colunas e 
Obreiros, que se referem á Maçonaria e seus membros, no jargão maçô-
nico.       

[5] Idem, Ritual do Aprendiz.
[6] A Kabbalah Revelada- Ed. Madras, 2004
[7] Por isso o simbolismo da “Cadeia da União” que é renovada a 

cada seis meses, através da transmissão da palavra semestral.
[8] As sefirots (no singular sefirá) são esferas de energia segundo a 

qual Deus se manifesta para formar o universo físico. São em número de 
dez e constituem o que, na Cabala, se chama a Árvore Sefirótica, ou 
Árvore da Vida. São várias as formas de escrever essa palavra em portu-
guês. Neste trabalho usamos a forma adotada no livro” Cabala e seu 
Simbolismo”, de Gerson G. Shollen, traduzido por Hans Borger e J.Gu-
inbusrg, publicado pela Ed. Perspectiva, São Paulo 2015.

[9] A Kabbalah Revelada, citado, pg. 89.

Por João Anatalino
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Por Rui Bandeira

No verso da nota de um dólar dos Estados Unidos 
figuram duas imagens, uma com uma pirâmide 
inacabada e o "olho que tudo vê" e a outra com a 

"águia americana". Particularmente a primeira das duas 
imagens é apontada pelos teóricos da conspiração como a 
demonstração da cabala maçónica, que logrou introduzir 
dois dos seus símbolos na nota de dólar - sem que se perceba 
bem o que é que se ganharia com isso (mas isso nunca fez 
hesitar um teórico da conspiração que se preze...).

Pois bem: estas duas imagens foram introduzidas, em 
1935, na presidência de Franklin D. Roosevelt, pela sim-
ples, evidente e clara razão de que... são o verso e o reverso 
do Grande Selo dos Estados Unidos!

Ah! - gritam triunfantemente os teóricos da conspiração 
-, então a conspiração maçónica vem de trás e é muito mais 
grave. Conseguiram colocar símbolos maçônicos no sím-
bolo por excelência da República americana!

Não é minha preocupação vir agora com os fatos pertur-
bar as teorias com que se entretêm aqueles senhores mas... 
os fatos são os que seguidamente apresento.

O Grande Selo dos Estados Unidos é usado para autenti-
car documentos emitidos pelo Governo Federal dos EUA. 
Esta designação aplica-se não só ao artefato físico utilizado 
para essa autenticação, como para designar as imagens que 
constam do seu verso e reverso. Foi publicamente usado 
pela primeira vez em 1782.

No verso, está o brasão de armas americano (a águia 
segurando 13 flechas - figurando os 13 Estados originais da 
União - e um ramo de oliveira com 13 folhas e 13 azeitonas - 
de novo em representação dos 13 Estados originais -, a divi-
sa E pluribus unum (com 13 letras), que significa "De 
Muitos, Um" - também utilizada por um popular clube des-
portivo português, ó teóricos da conspiração! Aproveitai 
para elaborar mais uma teoriazinha... -, no peito da águia 

um escudo com 13 - de novo - faixas verticais e sobre a sua 
cabeça uma glória com 13 - sempre! - estrelas).

O reverso tem a pirâmide (de 13 degraus, de novo sim-
bolizando os 13 Estados originais) inacabada, encimada 
pelo "olho que tudo vê". tendo inscrita na sua base, em cara-
teres romanos, a data 1776 (data da Independência dos 
EUA) e as inscrições Annuit Coeptis (13 letras...), que sig-
nifica "Ele Aprova O Nosso Empreendimento" e Novus 
ordo seclorum, "Nova Ordem Dos Séculos".

O simbolismo do Grande Selo dos Estados Unidos é, 
assim, dominado, pelo número 13 (que nenhum significado 
particular tem em Maçonaria), em referência, repetida, às 
13 colónias que declararam a Independência. A própria 
pirâmide inacabada tem 13 degraus e é inacabada porque os 
13 Estados originais estavam abertos a que outros se lhes 
juntassem.

O "olho que tudo vê", também designado por "Olho da 
Providência" é uma evidente representação de Deus, como 
sem dúvida alguma resulta da legenda que o rodeia (Ele - 
Deus, obviamente - aprova o nosso empreendimento - de 
declarar a independência).

Note-se que o "olho que tudo vê" está inserido no interi-
or de um triângulo, representação cristã do símbolo, em 
alusão à Santíssima Trindade. Esta representação cristã 
simbolizando o Criador está presente, por exemplo, na cate-
dral de Aachen, na Alemanha, a mais antiga catedral do 
norte da Europa, cuja construção se iniciou por volta de 
790, no reinado de Carlos Magno, que nela está sepultado - 
muito antes de haver Maçonaria...

O simbolismo do verso do selo foi oficialmente apresen-
tado por Charles Thomson perante o Congresso dos Esta-
dos Unidos, aquando da apresentação do projeto final do 
Grande Selo para aprovação por aquele órgão do Poder 
Legislativo americano (no século XVIII, note-se...), da 
seguinte forma (tradução livre minha):

A pirâmide significa Força e Perenidade. O Olho sobre 
ela e a divisa aludem aos muitos sinais da Providência em 
favor da causa americana. A data na parte de baixo é a da 
Declaração da Independência e as palavras por baixo signi-
ficam o princípio da Nova Era Americana, que se iniciou 
naquela data.

Fatos são fatos. Calculo que, por muito perturbadores 
que sejam para as teorias dos teóricos da conspiração, não 
será por isso que as vão abandonar e vão deixar de insistir 
que os símbolos da nota de um dólar e do Grande Selo dos 
Estados Unidos são maçônicos, porque os maçons (melhor 
dizendo: os maçons de um determinado rito, nem sequer 
presente nos Estados Unidos), dizem eles - e, se o dizem, 
passa, segundo eles, a ser verdade... - também usam uma 
pirâmide como símbolo (e a questão de a pirâmide do selo 
ter 13 degraus, como os Estados originais e ser inacabada, 
em alusão à aceitação de mais Estados que se juntassem à 
União - e agora são cinquenta... - é um mero detalhe que não 
impede a insistência na tese da cabala maçónica...) e o "olho 
que tudo vê " é, só pode ser, e "toda a gente" o reconhece 
como símbolo maçônico, apesar de ser uma secular repre-
sentação do Criador (desde o tempo dos egípcios, então sob 
a forma do "olho de Hórus"), especificamente cristã quando 
inserido num triângulo (simbolizando a Santíssima Trinda-
de) e mostrar-se presente, por exemplo, numa antiquíssima 
Catedral, construída quando não havia Maçonaria.

Mas fatos são fatos. E, para que não restem dúvidas (se-
não as "certezas" dos teóricos da conspiração), ainda dedi-
carei um terceiro texto ao processo de criação do Grande 
Selo dos Estados Unidos. Assim se verá se este processo foi 
público e transparente ou encoberto e conspirativo, como 
juram os ditos teóricos...

Fonte: A Partir Pedra

A NOTA DE DOLAR DOS USA
E A TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

Geral

Clique aqui
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Na consciência de cada um de nós está acesa a 
lamparina da responsabilidade para com os filhos, 
netos, todos os descendentes enfim. Nosso labor 

deverá ter essa direção, a construção de um futuro para 
nossos pósteros melhor que o que nos foi legado. A idéia do 
“pensamento pensante” reportada na filosofia hegeliana. 
Receber o conhecimento transmitido pela geração 
passada, apreendê-lo, mas submetê-lo à crítica, dar-lhe um 
novo modelo, adequado ao porvir. Talvez seja ele apenas 
uma inspiração ao que se não deva legar. Pelo que se 
percebe, as gerações do amanhã se recusarão a ser os 
recipiendários da “simples transmissão da herança dos 
antepassados”. Eles decerto aguardarão o “novo” gestado 
agora, resultando da “ruptura com o velho”. É bom manter 
a lamparina bem acesa, porque nossa geração será julgada 
no tribunal do amanhã segundo nossa ação ou omissão.

Um mundo melhor é a aspiração de todos. Tal desejo 
sempre foi o sonho da humanidade. Das gerações que já 
passaram, como o é de nossa geração, porque há o 
entendimento de que o ser humano é nascido para as coisas 
excelentes,“ para as coisas melhores”. Se era bom para o 

passado e para o presente, como não ser para o futuro? O 
progresso será o caminho. Mas não se conhece progresso 
advindo da partenogênese. Nem também do ócio. É 
preciso muita transpiração no seu fazimento. Esse “maná” 
não mais virá do céu para ser colhido ao amanhecer. Esse 
presentão não se repetirá. Foi uma exceção. A regra será a 
adâmica, ele provirá do “suor do rosto”, da dedicação, do 
esforço, do atendimento às exigências desse novo tempo.

Então o progresso é sinônimo perfeito de educação. É 

uma opção. Trocar o nada pelo tudo. A ignorância pelo 
saber. O vício pela virtude. A mendicância pelo bem estar. 
Mas nenhum povo evoluiu, senão de mãos dadas com a 
educação. A nação que a priorizou, está aí com a sua gente 
dispondo de meios aprazíveis para a sobrevivência e o bem 
estar. Neste sentido quero lembrar a Finlândia, Singapura, 

a Coréia do Sul que não levaram mais de uma década para 
se tornarem grandes potências, face aos vultosos 
investimentos que fizeram no setor educacional.

Nenhum país se tornou desenvolvido com educação 
subdesenvolvida.

Sabidos esses pressupostos, como se sentirá o povo 
brasileiro com relação a seu futuro, do qual mais se afasta, 
empurrado por uma educação que desanda? Em educação, 
o Brasil “anda pra trás”, é o que divulga, em comunicado 
recente, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. 
Fico muito triste em repassar isto, mas cumpro o meu dever 
de acordar os que dormem num instante como este.

“Os números do ensino médio não surpreendem. [ ...] as 
taxas de reprovação mostram que o Brasil anda para trás. 
Em 2011, bateu o recorde dos últimos 13 anos [ ... ] O 
cúmulo do atraso escolar coube à rede municipal do [...], 
onde 62,5% dos alunos matriculados não obtiveram nota 
mínima para passar de ano. No século 21,o Brasil não 
acompanhou os avanços exigidos pela sociedade da 
informação no mundo globalizado. Janelas de 
oportunidade se abrem, mas os brasileiros ficam à margem 
por falta de qualificação.”

A educação é um direito de todos, proporcioná-la é um 
dever da Família e do Estado, assim estabelece a CF em seu 
artigo 205. Mas nós estamos com o Plano Nacional de 
Educação, na Câmara dos Deputados desde novembro de 
2010, quando a sua vigência prevista era 2011 a 2020. Já 
estamos na metade de 2012 e o plano decenal da educação 
adormecido nas gavetas do Parlamento. Pra lamento!. E a 
educação pública, sendo a representação sonora “de pior a 
pior” como na cantiga da perua.

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

Or\Recife - PE

Crônicas

O pai de Marcelo Odebrecht já disse certa vez que “se 
prenderem meu filho, terão que arrumar mais três celas: 
uma para mim, outra para o Lula e outra para a Dilma”. A 
Odebrecht já se comprometeu a entregar provas para a 
investigação de Lula e suas palestras milionárias e 
financiamentos ilegais para as campanhas de Dilma, 
através de delações premiadas.

A secretária Maria Lúcia Guimarães, presa em 
fevereiro, revelou que a empreiteira mantinha um 
Departamento de Propinas, onde eram organizados os 
pagamentos para esquemas de corrupção para políticos e 
funcionários públicos.

Delcídio do Amaral, ex-líder do PT, disse que Lula e 
Dilma sabiam de toda a corrupção da Petrobras e, juntos, 
tramaram para sabotar as investigações. Foi Delcídio 

quem disse: “O Lula comandava o esquema e a Dilma 
fingia que não sabia de nada”. A Odebrecht pagou mais de 
R$ 4 milhões por palestras à Lula, com fortes indícios de 
que seja dinheiro de propinas.

Existem várias frentes de investigações sobre Lula, mas 
a principal é de que ele era o chefe da quadrilha que 
desviou milhões de dólares da Petrobras.

No recente pedido ao STF para transferir as denúncias 
contra Lula para o juiz Sérgio Moro, responsável pela 
Operação Lava Jato, o Procurador Geral da República, 
Rodrigo Janot, disse: “Essa organização criminosa jamais 
poderia ter funcionado por tantos anos e de uma forma tão 
ampla e agressiva no âmbito do governo federal, sem que o 
ex-presidente Lula dela participasse”. As investigações 
avançam e o papel de Lula na organização criminosa do 
Petrolão deverá ser conduzida por Sérgio Moro, que é a 
grande esperança dos brasileiros de bons costumes.

Esses anos de governo Lula e Dilma foram um 
verdadeiro doutorado na arte de destruir um país e 
mostraram a face podre dos regimes populistas, que 
sempre procuram dividir o povo entre dois segmentos e 
promover a luta entre eles: o povo contra as elites, o 
empregado contra o empregador, e por aí vai. Graças aos 
marqueteiros Duda Mendonça e João Santana, criaram a 

imagem do redentor dos pobres, que agora está na mira da 
Lava-Jato e, se tudo for comprovado, Lula poderá ir para a 
cadeia.

A cada dia aparecem mais delações, mais evidências 
contra essa quadrilha e é só uma questão de tempo. Cadeia 
para os corruptos, não interessa de quais partidos sejam, 
mas, principalmente, cadeia para os chefes, para aqueles 
que montaram o maior esquema de corrupção do mundo. 
Nessa hora, não adiantará alegar que não sabiam de nada.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

www.viniltapetes.com.br
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por Zelito Magalhães (*)

Durante a XX Conferência da Confederação da Maço-
naria Simbólica do Brasil (CMSB) realizada em 
Curitiba (PR) no ano de 1991, foi aprovado o 

MANIFESTO À NAÇÃO, que dizia na sua abertura: 
“Como maçons, preocupa-nos o advento no estrangeiro de 
planos para a internacionalização da Amazônia” 

Ao longo de vinte e tantos anos de pesquisas sobre ações 
geradas pela  ARTE REAL em defesa da Amazônia, apenas 
uma detectamos. A Grande Loja Maçônica do Estado do 
Rio de Janeiro, no ano de 2014,  divulgou através de seu 
Grão-Mestre uma mensagem-denúncia sob o título - “A 

Amazônia e a Cobiça Internacional” da qual transcrevemos 
o seguinte trecho: “Ora em tramitação no Congresso o pro-
jeto de concessões que representará, na verdade, a entrega 
da exploração mineral existente no subsolo amazônico –  
quantidades consideráveis de bauxita e manganês, enfim,  
uma infinidade de bens que há muito tempo são motivos de 
cobiça de poderosos grupos internacionais” 

Nosso irmão Francisco Batista Torres de Melo, General 
de Brigada do Exército e ex comandante de tropas no Ama-
zonas, chegou a dizer em entrevista ao jornal O Povo (For-
taleza) edição de 30-04-1995: “A sagrada unidade nacional 
está sendo ameaçada pelos países, principalmente pelos 
Estados Unidos, megalomaníacos auto proclamadores 

tutores do mundo”. Possivelmente uma resposta ao que 
chegou a dizer Al Gore, vice presidente dos EUA, 1989: 
“Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia 
não é deles, mas de todos nós”

No ano de 2007, foi publicado o livro de Zelito Maga-
lhães - “Amazônia, a Cobiça do Mundo” sob os auspícios 
do Banco do Nordeste do Brasil. A publicação é o resultado 
de vários anos de pesquisa em que o autor aborda sobre as 
incalculáveis riquezas do maior patrimônio verde da huma-
nidade. Riquezas que vêm sendo exploradas principalmen-
te por inescrupulosos estrangeiros que delas se apossaram 
há mais de século. O livro reserva um capítulo à queimada 
de florestas e derrubada diária de árvores centenárias equi-
valente a oito campos de futebol. A exploração de suas 
reservas naturais e minerais, etc. complementam o históri-
co.  

O interesse maior de Zelito é que brasileiros da maior 
parte do Brasil, notadamente das regiões do eixo amazôni-
co, tenham a oportunidade de conhecer uma publicação de 
tamanha envergadura. Só assim poderão se inteirar, de 
maneira mais consciente, de que a Amazônia pede socorro. 
Desta forma, conclamamos as Potências Maçônicas, res-
pectivas Academias de Letras e congêneres a se engajarem 
na cruzada que vimos pregando a favor da soberania do 
maior patrimônio florestal da humanidade. Aproveitamos o 
ensejo para colocarmo-nos à disposição das Grandes Lojas 
do Brasil que se dignarem tirar nova edição da referida 
obra, devendo a renda destinar-se às ações sociais das mes-
mas. Matriz do material gráfico será encaminhado a quem 
interessar possa.

Contatos  do autor:  E-mail :  Zel i to .magalha-
es@hotmail.com  Tels. (85) 9 9617 2124 e (85) 3282 4025

(*) Perfil do autor. Zelito Nunes Magalhães é jornalista 
e escritor cearense. Idealizador e um dos fundadores da 

Academia Maçônica de Letras do 
Estado do Ceará, ocupando a Cade-
ira nº 8.  Fundou o Museu Maçôni-
co da Imagem e do Som . Membro 
da Academia Brasileira Maçônica 
de Artes Ciências e Letras.  Premi-
ado pela Academia Cearense de 
Letras com o ensaio “O Romance 
Cearense, origem e evolução”  Ex 
presidente da Associação Cearense 
de Imprensa.  

Geral
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O
 estado do Acre, localizado na  onde Região Norte
estive nos dias 3 e 4 de junho em missão maçônica, 
participando do Programa IRMANAR, da Assem-

bleia Federal do Grande Oriente do Brasil, presidida por 
Múcio Bonifácio Guimarães, faz fronteira com a  e Bolívia
o  . Na minha curta permanência senti a vibração de Peru
um povo maçônico que tem na liderança o Grão-Mestre 
Estadual José Rodrigues Teles. Tive a oportunidade de 
ouvir na abertura do evento, um vibrante orador, com um 
texto de alto conteúdo histórico alvo de aplausos intensos.

Osmir D'Albuquerque Lima Filho, iniciado em 1968 
na Loja Fraternidade Acreana. Maçom culto, de boa con-
versa e com uma história de vida permanente em defesa do 
Acre, o que ele muito demonstrou quando representante 
do seu povo no parlamento brasileiro, em exercício como 
deputado federal. Foi um dos que assinaram a Constitui-
ção de 1988, junto com Ulysses Guimarães.

Registro aqui em sua homenagem a aos maçons do 
GOB-Acre, trechos do seu discurso, com interpretação 
teatral, que a todos os presentes emocionou. 

“Inicialmente agradecemos a presença tão honrada de 
nossos líderes do Grande Oriente do Brasil em nossa terra.

Vamos começar mostrando o Acre que pouca gente 
conhece.  Esta é uma terra de bravos, pois pertence à Fede-
ração brasileira por opção de sua gente que se rebelou 
contra a orientação do poder central brasileiro e conquis-
tou pelas armas sua independência em relação à Bolívia.

Nós fomos um país independente por duas vezes: a 
primeira vez com a “República de Galvez”, em 14 de 
julho de 1899, cuja lembrança é a bandeira que nos serve 
de símbolo, mas de efêmera duração, dissolvida em 15 de 
março de 1900, por intervenção militar brasileira, que 
devolveu o território à Bolívia; e a segunda vez com o 
“Estado Independente do Acre”, fundado em 27 de janeiro 
de 1903, que teve seu término com a incorporação ao Bra-
sil através do Tratado de Petrópolis, firmado em 17 de 
novembro de 1903, pelo Brasil e a Bolívia”.

Na sequência do seu pronunciamento, enfatizou que: 
“Naquela época a enorme quantidade de borracha produ-
zida pelo Estado insurreto teria como contrapartida a imen-
sa arrecadação de impostos, fator sobremodo determinan-
te do interesse brasileiro pela região.

Quando incorporado o território passou a ser a terceira 
economia da federação brasileira, pagando em pouco 
tempo, com a renda da seringa, a pesada indenização de 

dois milhões de libras esterlinas exigidas pela república 
boliviana.

Por conseguinte, vê-se que o Estado do Acre não deve 
ao Brasil sua independência, conquistada por mérito de 
seu povo, seja pelas armas, seja pela indenização paga 
com o esforço do látex”.

Sobre a maçonaria na história do Acre afirmou que: 
“por isso é que começaram os primeiros movimentos 
autonomistas, e com eles, a própria história da Maçonaria 
Acreana. Maçons vindo de diversos lugares, atraídos pela 
riqueza da borracha, mas cultos e formadores de opinião, 
abraçaram a causa acreana em encontros que antecedem a 
fundação da primeira loja em nosso território.

E foi precisamente no município acreano de Xapuri, 
berço histórico de nossas lutas libertárias, que foi fundada 
a primeira loja maçônica, denominada “União Acreana”, 
em 02 de junho de 1904, dentro de uma lancha, talvez um 
fato inédito na história da maçonaria no Brasil. Depois 
foram fundadas as lojas “Igualdade Acreana”, em Rio 
Branco, em 1906; “Fraternidade Acreana”, em 1907, em 
Cruzeiro do Sul; “Libertadora Acreana”, em Tarauacá, em 
1913; “Fraternidade Trabalho”, em Sena Madureira, em 
1923; e “Tereza Cristina”, em Brasiléia, também em 1923, 
todas jurisdicionadas ao Grande Oriente do Brasil”.

Com a crise de 1927: “das seis antigas lojas a única que 
continuou pertencendo ao GOB foi a “Fraternidade Acre-
ana”, por isso denominada de “A Fidelíssima” pelo GOB, 
e que hoje conta com 108 anos de existência, fundada em 
19 de dezembro de 1907. É minha loja-mãe, e tenho a 
honra de representá-la na Soberana Assembleia Federal 
Legislativa Maçônica”.

“Esta centenária loja participou ativamente da história 
acreana, assim como as cinco antigas lojas que pertence-
ram ao GOB. A “Fraternidade Acreana”, através de seus 
líderes, deflagrou o primeiro grande movimento autono-
mista do Acre, em 1910, cuja aspiração maior era transfor-
mar o departamento do alto Juruá em Estado membro da 
Federação Brasileira. Um grande sonho dos juruaenses. E 
foi dentro do templo da “Fraternidade Acreana” que o 
Venerável Mestre João Craveiro Costa, professor e escri-
tor, com apoio de outros membros, redigiu o “manifesto 
autonomista”, que contou com mais de oito mil assinatu-
ras, encaminhado ao presidente da República, num pro-
testo formal pelo abandono em que se encontrava a 
região”.

No decorrer de toda a nossa história vários protestos e 
movimentos libertários foram feitos, sempre com a pre-
sença ou por iniciativas de verdadeiros maçons. O último 
deles, o movimento autonomista que transformou o Acre 
em Estado membro da federação brasileira, no ano de 
1962, do qual, por registro oficial, sou o único remanes-
cente. Teve, também, a participação decisiva de vários 
maçons acreanos, todos do GOB, única potência maçôni-

ca existente em nosso Estado à época. 
No momento, o projeto maior que está sendo conduzi-

do pelo Grão-Mestre José Rodrigues Teles, com o apoio 
de todos os nossos filiados, é a construção de nosso Palá-
cio Maçônico.

Para concluir, veneráveis irmãos, faço uma exortação 
a todos os membros vinculados ao Grande Oriente do 
Estado do Acre, na qualidade de maçom mais antigo em 
atividade no nosso Oriente, usando uma frase de Albert 
Camus: “Não caminhe na minha frente, eu não posso 
seguir. Não caminhe atrás de mim, eu não posso conduzir, 
apenas caminhe ao meu lado e seja meu amigo” e meu 
irmão. 

Osmir D'Albuquerque Lima Filho, um dos grandes 
oradores que ouvi.

Barbosa Nunes, é Grão-Mestre Geral Adjunto do 
Grande Oriente do Brasil

A HISTÓRIA DO ACRE E DA MAÇONARIA ACREANA
 OSMIR D'ALBUQUERQUE LIMA FILHO 

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

Geral

 Osmir D'Albuquerque Lima Filho 
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É
 normal cair? “Ele é idoso, tropeçou, acontece…” 
Quando devemos nos preocupar? As quedas matam. 
Acidentes já se tornaram a sexta principal causa de 

morte em idosos e grande parte dos acidentes são caracteri-
zados por quedas. Além disso, o custo no cenário da saúde 
pública é imenso, especialmente quando após a queda o 
idoso perde sua autonomia e torna-se dependente. A cada 
ano, aproximadamente 30 a 40% dos idosos caem pelo 
menos uma vez, e as consequências negativas extrapolam 
o aspecto físico, sendo também psíquicas e sociais.

Ao contrário do que muitos imaginam, prevenir quedas 
não se trata apenas de proporcionar um ambiente seguro, 
amplo, iluminado e com barras de apoio. Na presença de 
obstáculos simples, as pessoas jovens não caem pois tem 
recursos (musculatura, equilíbrio, reflexos) que as prote-
gem. Esses recursos devem ser buscados pelos mais velhos 
para que também possam evitar possíveis quedas. Geral-
mente, idosos tem chance maior de cair uma vez que acu-
mulam uma série de fatores de risco atualmente classifica-
dos como intrínsecos ou extrínsecos. Os fatores extrínse-
cos incluem as dificuldades encontradas no ambiente, 
como por exemplo piso escorregadio, calçados inapropria-
dos ou o famoso tapete dobrado. Já os fatores intrínsecos 
dizem respeito às dificuldades próprias do indivíduo que 
cai: doenças, medicações, alterações sensoriais (principal-
mente perda da visão e audição), força muscular e outras. 
Assim, compreendendo melhor o motivo das quedas, pode-
mos adotar intervenções mais eficazes no âmbito da pre-
venção.

É papel do médico questionar sobre a ocorrência de 
quedas e circunstâncias do evento, conferindo atenção 
especial aos pacientes com mais de 2 quedas em 6 meses, 
chamados de “caidores”. Indivíduos que caem de forma 
recorrente, além do risco de uma fratura mais grave como a 
de fêmur que acarreta alta mortalidade, podem sofrer tam-
bém do medo de cair. O medo pode trazer uma espiral nega-
tiva que envolve mais imobilidade, atrofia muscular, 
isolamento social, solidão e até mesmo depressão.

Cabe ao geriatra abordar o problema de forma ampla, 

realizando uma extensa revisão da história clínica, exame 
físico e mental, inventário medicamentoso e eventualmen-
te avaliação do ambiente domiciliar, onde as quedas são 
mais frequentes. Desse modo, o médico será capaz de iden-
tificar candidatos a correção de catarata, indicar atividades 
que estimulem o equilíbrio e/ou aumentem a força muscu-
lar, suspender drogas que potencialmente aumentam o 
risco de quedas, sugerir mudanças estruturais que tornem o 
ambiente domiciliar menos perigoso, e fazer outras reco-

mendações de forma individualizada. Afinal, mais impor-
tante do que tornar a casa segura para o idoso é preparar o 
idoso para sua casa.

 
por Rodrigo Buksman
Médico especialista em Geriatria e Gerontologia 

pela UERJ e SBGG.
Geriatra do Centro Médico Pró-Cardíaco.

QUEDAS: UMA QUESTÃO DE PREVENÇÃO

Flávio Rezende, chefe do Departamento de Retina da 
Universidade de Montreal, implantou chip na retina de 
uma paciente

Ao som de Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, o médico 
Flávio Rezende, que costuma ouvir música durante as 
cirurgias, foi o primeiro brasileiro a realizar uma operação 
que devolverá a visão a uma pessoa cega. O procedimento 
foi realizado nesta terça-feira no Hospital Maisonneuve-
Rosemont, no Canadá, e durou cerca de quatro horas. O 
cirurgião, chefe do Departamento de Retina da Universida-
de de Montreal, implantou um chip na retina de uma 
mulher de 51 anos. O mecanismo receberá imagens de uma 
câmera instalada no óculos da paciente e as enviará ao cére-
bro.

— A tecnologia está bem no começo, então fazemos a 
comparação com uma televisão em preto e branco. Hoje 
quando você mostra isso para uma pessoa ela pensa que é 
ruim, mas a tecnologia começou dessa forma. Para um 
paciente que não enxergava, passar a enxergar mesmo que 
em preto e branco já é algo maravilhoso. Já estão traba-
lhando em um avanço de software, para tentar imagem em 
cores. Então, provavelmente, até o ano que vem pode ser 
que os pacientes já consigam enxergar colorido. Não é a 
visão que eu e você temos, é uma visão digital, eles veem 
píxels— explica Rezende.

A tecnologia é indicada para pessoas com distrofias que 
afetam as células receptoras de luz da retina (mais comuns 
em idosos), dessa forma, o chip implantado faz o papel dos 

fotorreceptores e manda a imagem capturada pela câmera 
instalada no óculos que será usado pelo paciente para o 
cérebro, por meio do nervo óptico. Para transmitir as infor-
mações do óculos para o chip, a tecnologia utiliza radiofre-
quência que, segundo o médico, é mais estável e menos 
suscetível à interferências externas como aconteceria no 
caso do uso de Wifi. No Canadá e nos EUA, uma pessoa 
pode ser submetida a esse tipo de cirurgia a partir dos 25 
anos, já na Europa pacientes a partir dos 18 anos podem ser 
operados.

— O óculos tem uma antena sem fio que se comunica 
com o olho. Para que a tecnologia funcione existem alguns 
critérios: o nervo óptico deve estar funcionando, depende 
também do tamanho do olho da pessoa. É realmente artesa-
nal, cada prótese é customizada para cada paciente— afir-
mou Rezende.

O mecanismo permite que a intensidade da entrada de 
luz seja regulada pelo próprio paciente através de um com-
putador de mão, do tamanho de um smartphone. A tecnolo-
gia também pode ser desligada a critério do usuário, função 
importante, por exemplo, durante o sono.

— É como uma máquina fotográfica, que você controla 
o diafragma para entrada de luz. Estabelecemos quais os 
objetivos do paciente. Por exemplo, se o objetivo é conse-
guir fazer melhor as coisas dentro de casa, então a compa-
nhia ajusta de acordo com a quantidade de luz que existe 
em ambientes internos. Para nós parece uma coisa banal, 
mas para eles é uma mudança de vida. Os pacientes passam 

a se locomover pelos cômodos sem bater nas coisas, alguns 
até conseguem distinguir letras— conta.

A cirurgia custa cerca de US$ 170 mil e existe a inten-
ção de que seja trazida para o Brasil. De acordo com 
Rezende, a empresa detentora da tecnologia pretende apre-
sentar a proposta à Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) para obter o aval e trazer o olho biônico para o 
país.

— Estou orgulhoso por ser o primeiro brasileiro a fazer 
isso. Estamos tentando desenvolver um projeto para levar à 
Anvisa. Agora está economicamente difícil conseguir a 
aprovação e levar a tecnologia ao Brasil, mas quando a 
economia melhorar o projeto já estará lá para ser analisa-
do— destaca.

MÉDICO BRASILEIRO REALIZA CIRURGIA QUE FAZ CEGO VOLTAR A ENXERGAR
Por Paula Ferreira – O Globo

http://malheteshopping.com/c-774721-Aneis-de-Ouro
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Estudo publicado na revista científica 'Cell Metabo-
lism' explica qual é o mecanismo por trás disso e 
mostra quais efeitos os adoçantes produzem no cére-

bro ao regular o apetite e alterar a percepção do sabor
Os adoçantes podem fazer com que os usuários tenham 

mais fome e comam mais, de acordo com um novo estudo 
feito por cientistas australianos e publicado nesta terça-
feira (12/07) na revista científica Cell Metabolism. A pes-
quisa foi feita com o adoçante artificial sucralose, ampla-
mente utilizado no contexto doméstico e na indústria, inclu-
indo diversos produtos considerados "diet" ou "sem açú-
car".

Pesquisas anteriores em humanos e animais já sugeriam 
que os adoçantes podiam estimular o aumento do consumo 
de comida, mas o novo estudo confirma a hipótese e explica 
qual é o mecanismo por trás disso e mostra quais efeitos os 
adoçantes produzem no cérebro ao regular o apetite e alte-
rar a percepção do sabor.

Os cientistas da Universidade de Sydney e do Instituto 
de Pesquisa Médica Garvan - ambos na Austrália - revela-
ram no cérebro um sistema até agora desconhecido que é 
responsável por integrar as sensações de doçura e de conte-
údo energético do alimento.

De acordo com um dos autores do estudo, Greg Neely, 
professor da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Sydney, o adoçante desequilibra a integração entre a sensa-
ção do sabor doce e o conteúdo de energia da comida, 
fazendo com que o cérebro estimule um maior consumo de 
calorias.

"Depois de uma exposição prolongada a uma dieta que 
continha o adoçante artificial sucralose, nós observamos 
que os animais começaram a comer muito mais", disse 
Neely à reportagem.

"Por uma investigação sistemática desse efeito, desco-
brimos que nos centros de recompensa do cérebro, a sensa-
ção de doçura está integrada com a que percebe o conteúdo 
energético. Quando a relação entre doçura e energia é dese-
quilibrada por um tempo, com o adoçante, o cérebro faz 
uma calibragem e começa a aumentar o consumo total de 
calorias", explicou Neely.

No estudo, moscas drosófilas foram expostas a uma 
dieta com inclusão do adoçante artificial por cinco dias - um 
período prolongado para uma mosca. Depois disso, os cien-
tistas observaram os animais por três dias, enquanto eles se 
alimentavam com comida sem adoçante. As moscas que 
haviam sido submetidas ao adoçante consumiram em 
média 30% mais calorias, em comparação às moscas que se 
alimentaram com comida adoçada naturalmente.

"Quando fomos investigar por que os animais estavam 
comendo mais, mesmo já tendo consumido calorias sufici-
entes, descobrimos que o consumo crônico desse adoçante 
artificial na realidade 'engana' o cérebro ao aumentar a 
intensidade do sabor doce. Quando o animal começa a se 
alimentar com comida sem adoçante, o cérebro não encon-
tra a mesma intensidade de doçura e isso aumenta a motiva-
ção do animal para ingerir mais comida", disse Neely.

Segundo os autores do estudo, bilhões de pessoas em 
todo o mundo consomem adoçantes artificiais, que são 
muitas vezes prescritos como um recurso para tratar a obe-
sidade, embora pouco se saiba até agora sobre seu impacto 
integral no cérebro e na regulação do apetite.

O novo estudo, segundo eles, é o primeiro a identificar 
como os adoçantes artificiais podem estimular o apetite. Os 
cientistas identificaram uma complexa rede neural que 
responde à comida adoçada artificialmente, sinalizando ao 
animal que ele ainda não ingeriu energia suficiente.

"Usando essa resposta às dietas adoçadas artificialmen-
te, nós pudemos mapear uma nova rede neural que equilibra 
a palatabilidade da comida com o conteúdo energético. A 
rota que nós descobrimos é parte de uma resposta evolutiva 

do cérebro à fome, que faz com que os 
alimentos mais calóricos nos pareçam 
mais saborosos", afirmou o cientista.

Os pesquisadores também descobri-
ram que os adoçantes artificiais provo-
cam hiperatividade, insônia e queda da 
qualidade do sono - comportamentos 
coerentes com um estado de jejum. Os 
efeitos no sono são semelhantes aos 
que já foram relatados em estudos com 
humanos.

Mamíferos
Para descobrir se os adoçantes natu-

rais também aumentam a ingestão de 
comida em mamíferos, Herbert Her-
zog, do Instituto de Pesquisa Médica 
Garvan, replicou os resultados do estu-
do utilizando camundongos.

Os camundongos que consumiram 
uma dieta adoçada com sucralose por 
sete dias apresentaram um aumento 
considerável na ingestão de comida, 
segundo os autores do estudo, e as redes 
neurais envolvidas no efeito foram as 
mesmas encontradas nas moscas.

"Essa descoberta reforça a ideia de 
que variedades com 'zero açúcar' de 
comidas e bebidas processadas podem 
não ser tão inertes como se pensava. Os 
adoçantes artificiais podem realmente 
mudar a percepção do sabor doce na 
comida, com uma discrepância entre a 
doçura e os níveis de energia que leva 
ao aumento do consumo de calorias", 
disse Herzog.

Os cientistas da Universidade de 
Sydney e do Instituto de Pesquisa Médi-
ca Garvan - ambos na Austrália - reve-
laram no cérebro um sistema até agora 
desconhecido que é responsável por 
integrar as sensações de doçura e de 
conteúdo energético do alimento.

De acordo com um dos autores do 
estudo, Greg Neely, professor da Facul-
dade de Ciências da Universidade de Sydney, o adoçante 
desequilibra a integração entre a sensação do sabor doce e o 
conteúdo de energia da comida, fazendo com que o cérebro 
estimule um maior consumo de calorias.

"Depois de uma exposição prolongada a uma dieta que 
continha o adoçante artificial sucralose, nós observamos 
que os animais começaram a comer muito mais", disse 
Neely ao Estado.

"Por uma investigação sistemática desse efeito, desco-
brimos que nos centros de recompensa do cérebro, a sensa-
ção de doçura está integrada com a que percebe o conteúdo 
energético. Quando a relação entre doçura e energia é dese-
quilibrada por um tempo, com o adoçante, o cérebro faz 
uma calibragem e começa a aumentar o consumo total de 
calorias", explicou Neely.

No estudo, moscas drosófilas foram expostas a uma 
dieta com inclusão do adoçante artificial por cinco dias - um 
período prolongado para uma mosca. Depois disso, os cien-
tistas observaram os animais por três dias, enquanto eles se 
alimentavam com comida sem adoçante. As moscas que 
haviam sido submetidas ao adoçante consumiram em 
média 30% mais calorias, em comparação às moscas que se 
alimentaram com comida adoçada naturalmente.

"Quando fomos investigar por que os animais estavam 
comendo mais, mesmo já tendo consumido calorias sufici-
entes, descobrimos que o consumo crônico desse adoçante 

artificial na realidade 'engana' o cérebro ao aumentar a 
intensidade do sabor doce. Quando o animal começa a se 
alimentar com comida sem adoçante, o cérebro não encon-
tra a mesma intensidade de doçura e isso aumenta a motiva-
ção do animal para ingerir mais comida", disse Neely.

Segundo os autores do estudo, bilhões de pessoas em 
todo o mundo consomem adoçantes artificiais, que são 
muitas vezes prescritos como um recurso para tratar a obe-
sidade, embora pouco se saiba até agora sobre seu impacto 
integral no cérebro e na regulação do apetite.

O novo estudo, segundo eles, é o primeiro a identificar 
como os adoçantes artificiais podem estimular o apetite. Os 
cientistas identificaram uma complexa rede neural que 
responde à comida adoçada artificialmente, sinalizando ao 
animal que ele ainda não ingeriu energia suficiente.

"Usando essa resposta às dietas adoçadas artificialmen-
te, nós pudemos mapear uma nova rede neural que equilibra 
a palatabilidade da comida com o conteúdo energético. A 
rota que nós descobrimos é parte de uma resposta evolutiva 
do cérebro à fome, que faz com que os alimentos mais caló-
ricos nos pareçam mais saborosos", afirmou o cientista.

Os pesquisadores também descobriram que os adoçan-
tes artificiais provocam hiperatividade, insônia e queda da 
qualidade do sono - comportamentos coerentes com um 
estado de jejum. Os efeitos no sono são semelhantes aos que 
já foram relatados em estudos com humanos.

ADOÇANTE ARTIFICIAL ESTIMULA FOME
E AUMENTA CONSUMO DE CALORIAS

Saúde

Bilhões de pessoas em todo o mundo consomem adoçantes 
ar�ficiais, que são muitas vezes prescritos como um recurso para 
tratar a obesidade, embora pouco se saiba até agora sobre seu 
impacto integral no cérebro e na regulação do ape�te

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshop/busca/BCAA%20Science%20500/
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“Somente pela fraternidade a liberdade será 
preservada”. Victor Hugo

A maçonaria universal se estrutura sobre três 
pilares indissolúveis e que não se separam: 
liberdade, igualdade e fraternidade. Essa união 

de homens livres e de bons costumes tem difundido 
entre as sociedades espalhadas por todos os cantos da 
Terra por milênios a necessidade de união de todos em 
prol do bem comum e do bem-estar da humanidade. 
Quando nos reunimos em fraternas assembleias invo-
camos a proteção do Grande Arquiteto Do Universo, 
como denominamos Deus, ou o Espírito Criador que 
tudo rege no universo, e nos propomos a caminhar em 
uma senda de verdadeira luz.

Se buscamos conceitos tão plenos de bondade e 
justiça como esses, nosso caminho não pode ser senão 
o da união, da paz e da irmandade que reúne homens e 
mulheres em perfeita harmonia e concórdia. Desse 
modo propomos a todos os que se acercam de nós e 
levamos onde seja possível nossa voz ser ouvida uma 
mensagem de edificação e evolução espiritual basea-
da na paz e no bem. 

Nós, maçons engajados na construção de um 
mundo melhor, mais justo e fraterno precisamos ter 
em nosso discurso a clara definição de nosso compro-
misso com esses valores. Além do discurso precisa-
mos ter na práxis, que é a ação concreta baseada nes-
sas ideias, o exemplo vivo de que a responsabilidade 
pela edificação desse mundo que sonhamos começa 
em cada ato nosso, em cada gesto, em cada desejo de 
agregar e não repelir, em cada sonho de fraternidade e 
viva comunhão de ideais. Se pensamos o que é bom 
precisamos praticar o bem. Se queremos a união deve-
mos agregar nossos irmãos a nós e nos integrar cada 

vez mais a eles de igual modo. Se queremos construir 
uma humanidade fraterna se impõe sermos igualmen-
te edificantes. Mas, isto tem um custo que precisamos 
estar cientes e dispostos a cumprir as obrigações para 
atingirmos esses objetivos.

Para unir os indivíduos a ideais comuns de fraterni-
dade precisamos ter nas palavras o sentido formal e 
direto para esse fim. Na senda da pavimentação desse 
caminho de união e fraternidade precisamos ter cuida-
do redobrado com o que dizemos e como agimos. Pri-
meiramente com as palavras ditas, porque a sabedoria 
empírica explica que depois de dita a palavra não mais 
será buscada de volta. Assim, precisamos saber sem-
pre o momento de falar e o momento de calar para que 
nossas palavras não sejam instrumento de destruição 

ou desunião. Precisamos refletir sempre sobre como 
abordar e termos resignação quando necessário para 
não dizermos somente o que sentimos e pensamos. 
Isso poderá não ser edificante ou elemento de união. 
Há no Livro da Lei, a Bíblia, que reúne diretrizes orde-
nadas pelo Grande Criador para seguirmos, inúmeras 
citações a esse respeito. Mas, uma em especial mostra 
o quanto reside de poder em nossas palavras. No 
Livro dos Provérbios há uma lição de cunho singular 
sobre isto: “A língua tem poder sobre a vida e sobre a 
morte”. 

O ato concreto, as ações em prol da construção 
dessa humanidade sonhada, passa obrigatoriamente 

pela aliança entre o discurso e os gestos. A maçonaria 
prega em suas oficinas a edificação dessa humanidade 
fraterna e exorta seus irmãos a trabalharem incessan-
temente nesse sentido. Nosso compromisso precisa 
ser de luta diária para unir homens, grupos, comunida-
des, nações e povos em um único sentido que seja o do 
bem e da paz para todos. Os maçons precisam ser 
exemplos vivos do compromisso, do discurso e das 
ações nesse sentido.

Pregar a paz e a união implica em pensarmos cada 
dia, cada instante, ano após ano na edificação desse 
reino de harmonia e concórdia. Chamarmos os que 
estão ao nosso redor para essa prática também e bus-
carmos nos ensinamentos que os sábios nos legaram 
as diretivas para atingirmos esses ideais. Sabermos a 

hora de falar e de calar, de agir e de hibernar, de cons-
truir e de ceifar, de plantar e de colher.

A Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás está 
há 65 anos lutando para contribuir com essa constru-
ção. Chamamos nossos irmãos para o engajamento 
diuturno nesse compromisso, que sabemos ser a pro-
moção da justiça que queremos que reine em nosso 
meio e da perfeição que almejamos lapidar em nossos 
corações. Assim temos buscado fazer e rogamos ao 
Supremo Criador que assim seja feito.

(*) Adolfo Ribeiro Valadares é Grão-Mestre da 
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás

A MAÇONARIA EXISTE PARA UNIR OS HOMENS, NÃO PARA SEPARÁ-LOS
Ir\Adolfo R. Valadares

Grão-Mestre da Grande Loja

Maçônica do Est. de Goiás

Goiânia - GO

Geral
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 “O que o coração une, o papel não separa”. Com esta frase, 
o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio 
Grande do Sul (GLMERGS), Paulo Roberto Pithan Flores, 
abriu os trabalhos da 146ª Assembleia Geral Ordinária de 
sua Potência Maçônica, em Bento Gonçalves, dando o tom 
da marca indelével que aquela noite deixaria para o futuro 
das relações Maçônicas na América do Sul, mas, especial-
mente, no Estado do Rio Grande do Sul. Junto ao Grão-
Mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul 
(GORGS), Tadeu Pedro Drago, foram protagonistas de um 
histórico momento para a Maçonaria gaúcha. Em 8 de 
ju lho  de  2016 fo i  ass inado o  TRATADO DE 
COMPARTILHAMENTO DE TERRITÓRIO E 
RECONHECIMENTO MÚTUO. O documento assinado, 
um dos mais importantes dos últimos tempos na Maçona-
ria do RS, assegura em seu texto que seu objetivo é “Forta-
lecer a Maçonaria Universal, assegurar a concórdia e a 
continuidade do relacionamento harmonioso, promover o 
amor fraternal entre os Maçons, zelar pela evolução do ser 
humano.” De caráter universal, o tratado teve anuência de 
representantes da Maçonaria mundial. Assinaram o docu-

mento, juntos aos Grão-Mestres Tadeu Pedro Drago e 
Paulo Roberto Pithan Flores, do Secretário de Relações 
Exteriores da GLMERGS, Rony Fernandes Pinto Júnior, e 
do Ministro de Relações Exteriores do GORGS, Diogo 
Favero Pasuch, o Secretário Executivo da Confederação 
Maçônica Interamericana (CMI), Rudy Barbosa Levy, o 
Honorary President Ad Vitam of the World Conference of 
Regular Masonic Grand Lodges, Thomas W. Jackson, o 
Past General Grand High Priest of International Royal 
Arch, Edmund Ted Harryson, e o Ex-Grão-Mestre da Gran-
de Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, Rui 
Silvio Stragliotto.

Além do diploma com a GLMERGS, o GORGS tam-
bém assinou tratados importantes com outras Potências. 
T R A T A D O S  D E  A M I Z A D E  E  M Ú T U O 
RECONHECIMENTO foram selados com a Grande Loja 
Maçônica da Colômbia, tendo como signatário o Grão-
Mestre José Domingo Gonzalez Rubio, com a Grande Loja 
Equinocial do Equador, como signatário o Grão-Mestre 
Edgar Jarrin Vallejo, com a Grande Loja do Estado de 
Santa Catarina, como signatário o Grão-Mestre e Presiden-

te da V Zona da CMI, João Eduardo Noal Berbigier, e com 
a Grande Loja Maçônica do Estado do Mato Grosso, Ade-
mir Lúcio de Amorim.

Prestigiaram o evento o Grão-Mestre do Grande Orien-
te do Paraná e Presidente da Confederação Maçônica do 
Brasil (COMAB), João Krainsky Neto; o Grão-Mestre do 
Grande Oriente Paulista, Pascoal Marracini; o Grão-
Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, José Humber-
to Bahia; o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica da 
Bahia, Jair Tércio Cunha Costa; o ex-Grão-Mestre do Gran-
de Oriente de Minas Gerais, Lázaro Emanuel Franco Sal-
les; o ex-Grão-Mestre do Grande Oriente do Mato Grosso, 
Osvaldo Roberto Sobrinho; o ex-Grão-Mestre do Grande 
Oriente Paulista, Jurandir Alves de Vasconcelos; o Grande 
Secretário de Relações Internacionais, representando o 
Grão-Mestre da Grande Loja da Bolívia, José Crespo, o 
Grande Secretário de Relações Exteriores, representando o 
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Paraguai, Raúl 
Pintos Grassi, e outras autoridades e dignidades Maçôni-
cas de todo o Brasil.

Fonte: http://radiogorgs.org.br

GORGS ASSINA TRATADOS COM GLMERGS
E MAIS QUATRO POTÊNCIAS MAÇÔNICAS

Em dia histórico para o Grande Oriente do Rio Grande 
do Sul, tomaram posse, na sexta-feira (24), o Grão-Mestre, 
Tadeu Pedro Drago e o Grão-Mestre Adjunto, Osleno Wan-
derley dos Santos Heberlê, que dirigirão o GORGS no 
triênio 2016-2019.

Duas cerimônias aconteceram em momentos com o 
ritual adequado aos locais onde foram instalados e foi dada 
a posse ao Grão-Mestrado. Pela manhã, no Templo Nobre 
Caldas Júnior, foi realizada a cerimônia ritualística dirigi-
da pelo presidente da Assembleia Legislativa Maçônica, 
Patric Arend Lüderitz, que contou com a presença de diver-
sas autoridades Maçônicas, civis e militares. Já à noite, o 
Grão-Mestre e o Grão-Mestre Adjunto receberam centenas 
de convidados, Maçons, cunhadas, sobrinhos e autorida-
des da sociedade gaúcha, recepcionadas no principal salão 
de atos da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (SOGIPA).

Esta solenidade teve seu momento principal quando os 
novos mandatários do GORGS prestaram compromisso, 
prometendo cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, o 
Regulamento Geral e as Leis do Grande Oriente do Rio 

Grande do Sul, sustentar os princípios e a soberania, e 
desempenhar com toda lealdade e dedicação o mandato 
que lhes fora confiado, promovendo o engrandecimento e a 
prosperidade do GORGS, a união dos Maçons e o bem 
geral da Maçonaria universal.

Após o juramento, o GM Tadeu Drago e o GMA Osleno 
Heberlê foram homenageados pela Maçonaria brasileira, 
através do presidente da Confederação Maçônica do Brasil 
(COMAB), João Krainski Neto. Destaca-se também a 
homenagem da Conferência Mundial das Grandes Lojas 
Regulares, na pessoa de Iraci da Silva Borges, Past Grão-
Mestre da Grande Loja do Paraná, além das placas presen-
teadas pelo Grande Oriente e Grande Loja de Santa Catari-
na e pelo Grande Oriente da Bahia.

Na sequência, o anfitrião convidou todos os presentes 
para que se dirigissem ao salão de festas Hannover onde foi 
servido jantar, seguido por festa baile, com a Banda Made 
in Brazil.

Fonte: http://radiogorgs.org.br

EMPOSSADO O NOVO GRÃO-MESTRADO DO GORGS
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A Maçonaria brasileira, representada pelas 27 Grandes 
Lojas estaduais, reuniu-se em Maceió no período de 2 a 6 
do corrente mês de julho.

Ao final do encontro publicou Carta à Nação, com 
destaques para os seguintes pontos:

1. Reconhece a crise ética e moral que se instalou no 
Governo, sem precedentes na história do País, motivada 
por atos de corrupção, suborno e trafico de influência, em 
desfavor de uma vida proba no Brasil;

2. Enaltece o trabalho da Polícia Federal, que o classifi-
ca como extraordinário, enquanto produtor de subsídios ao 
Ministério Público e à Justiça Federal no sentido de que 
adotem medidas rígidas contra aqueles que, desonesta-
mente, se locupletam do erário;3. Solidariza-se com a 
indignação da imensa maioria do povo brasileiro, em fun-
ção do comportamento vexatório e comprometedor de 
grande parte dos principais dirigentes do país, ao arrepio 
do arcabouço legal;

4. Lamenta que a confiança e o conceito do Brasil 
perante a comunidade internacional tenha sofrido desgas-
tes de difícil reparação;

5. Admite que a instalação de um governo provisório no 
âmbito federal, em decorrência do processo de impedi-
mento da Presidente da República, começa emitir sinais de 

restabelecimento do crescimento e de recuperação da cre-
dibilidade.

Por tudo isso os signatários da Carta resolvem:
 'Reconhecer a excelência do trabalho desenvolvido 

pela Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Receita 
Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, mor-
mente nas ações de combate à corrupção;

 Manifestar apoio institucional às autoridades constituí-

das, especialmente à Presidência da República Federativa 
do Brasil, na medida em que promova ações que garantam 
o restabelecimento da “confiança nos valores que formam 
o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democra-
cia, na recuperação da economia nacional, nos potenciais 
do nosso país, em suas instituições sociais e políticas”, 
como bem citou no seu discurso de posse o Sr. Presidente 
da República em exercício;

 Postular para que se iniciem as tão sonhadas reformas 
política, tributária, trabalhista e previdenciária, a fim de 
que o país tenha condição de trilhar novos caminhos que 
outrora existiram de maneira regular, aperfeiçoando o 
sistema democrático do Brasil, com ênfase na meritocra-
cia;

 Pleitear para que se adotem medidas no sentido de que 
as obrigações do Estado privilegiem as áreas da educação, 
saúde, segurança e a inclusão social, eixos fundamentais 
para o bom desenvolvimento de uma nação.

Maceió, Alagoas, em 6 de julho de 2016”

O Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Piauí, 
Pedro Alexandre de Carvalho Mota, integrou a Comissão 
responsável pela redação desse documento.

CARTA DE MACEIÓ CONDENA ATOS DE
CORRUPÇÃO E APOIA GOVERNO PROVISÓRIO

A Loja Maçônica Luzes da Piedade N° 05 festejou junto 
à sociedade lagartense a passagem dos seus 36 anos de fun-
dação e serviços prestados a comunidade.

A maçonaria, é uma instituição discreta, organizada em 
potências e distribuída em células, denominadas lojas maçô-
nicas que atuam sob a vigília da sua jurisdição, as Grandes 
Lojas Maçônicas que estão presentes em todas as unidades 
federativas do Brasil.

Durante muitos anos a sociedade brasileira foi cercada 
de mitos e lendas relacionadas à maçonaria e religião, mas 
que convergem para extinção com o amplo dialogo que 
vem acontecendo entre as instituições, reforçado pelo 
momento em que a igreja católica se aproxima cada vez 
mais dos fiéis e a maçonaria abre suas portas ao mundo.

A Loja maçônica Luzes da Piedade Nº 05 não foge aos 
princípios da fraternidade e desenvolve inúmeros trabalhos 
filantrópicos na comunidade lagartense, atualmente é 
presidida pelo Venerável Mestre Roberto Vieira dos Passos 
e conta com homens livres e de bons costumes, defensores 
da pátria e que fortalecem as colunas da oficina.

A comemoração das “bodas de Cedro” foi marcada pela 
celebração de uma missa na Igreja Nossa Senhora da Pieda-
de, em ação de graças pelo aniversário de fundação da Loja 
maçônica lagartense, feita pelo pároco Raimundo Diniz, 
natural de Tomar do Geru e que chegou a Lagarto em 2009, 
desde então é muito respeitado e reverenciado pela comuni-
dade lagartense, em especial pelos membros da maçonaria, 
devido a sua postura ilibada, ética e acolhedora.

Durante a celebração, Pe. Raimundo fez inúmeros 
esclarecimentos sobre a ordem maçônica e explicou que 
não se trata de uma religião, mas de uma fraternidade que 
exige dos seus membros a crença num ser divino, responsá-
vel pela existência de todas as coisas, o qual intitulamos 
Grande Arquiteto do Universo.

A partir disso, a homilia foi feita com ênfase no respeito 
mútuo entre os cristãos e a importância de estreitar os laços 
da igreja católica com a referida instituição filantrópica. As 
comemorações foram finalizadas com um ágape nas imedi-
ações da Loja Luzes da Piedade contando com a presença 

do sereníssimo Grão Mestre para Grande Loja Maçônica do 
Estado de Sergipe, Jorge Henrique Pereira Prata, maçons de 
diversas cidades sergipanas, populares e amigos da maço-
naria.

Na oportunidade foram homenageados os membros 
fundadores e que ainda figuram ativos no quadro de obrei-
ros das suas respectivas Lojas, entre eles Raimundo Gon-
çalves de Souza, conhecido alfaiate da cidade e José Antô-

nio Macêdo, itabaianense e membro da Loja Luzes da Serra 
N° 02, oficina que viabilizou e ajudou prontamente na 
fundação da Loja co-irmã, na cidade ternura, em 
28/06/1980.

Por Noilson Junior Passos Souza, A\M\
 (Fotos: Rafael Oliveira)

Fonte:lagartonoticias.com.br 
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Aconteceu quinta-feira, dia 16 de junho, às 20 horas, 
no Templo Nobre da Nova Sede do GOB-MG, loca-
lizado na Avenida Cristiano Machado nº10169, 

Sessão Pública comemorativa dos 119 anos de fundação da 
Aug.'. Resp.'. Loj.'. Simb.'.“General José Maria Moreira 
Guimarães 1ª” nº 0562, com diversas atividades para cele-
brar esta noite Especial. Ocorreu a concessão de Diploma 
de Honra ao Mérito, concessão dos Troféus de Mérito de 
Frequência e Visita, concessão da Comenda General More-
ira Guimarães e a Palestra sobre o Tema “O segredo do 
sucesso” proferida pelo Irmão George Rubadel.

A mesa de honra foi composta pelo Venerável Mestre 
Ir.'. Cléscio Galvão,peloEminente Ir.'.Celso Rafael de Oli-
veira, Presidente da Poderosa Assembleia Estadual Legis-
lativa do GOB-MG,Pod.'. Ir.'. Milton Rocha Medrado, 
Grande Secretário da Guarda dos Selos do GOB-MG, 
Pod.'. Ir.'. Vicente Pinto, Secretário Executivo da PCM, Ir.'. 
Laurence Moreira, Comandante do 12º Batalhão de Infan-
taria e Ir.'. Tarcísio Caixeta, Vereador de Belo Horizonte.

Estiveram presentes várias Autoridades Maçônicas, 
militares, civis, entidades Paramaçônicas, Filhas de Jó, 
Demolays, APJ e Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, 
comparecendo aproximadamente 300 pessoas. Logo em 
seguida formou-se uma Comissão de 13 membros, para a 

entrada do Pavilhão Nacional.
O Venerável Mestre Ir.'. Cléscio Galvão recebeu, em 

nome da Loja, a Comenda da Ordem dos Cavaleiros da 
Inconfidência Mineira entrega pelo Irmão Celso Rafael de 
Oliveira – Comendador Grão-Mestre Colar da Ordem. A 
Palavra foi dada ao Irmão Renato Coelho, também Comen-
dador da Ordem, para leitura do ato.

A Fraternidade Feminina Flor de Lotus também prestou 
uma homenagem à Loja aniversariante.

Logo após foi dado início a Palestra Show do Irmão 
George Rubadel, um artista talentoso e carismático, mági-
co formado pelo Centro Cultural de Artes Mágicas 
(CECAM), por duas vezes Presidente da Academia Minei-

ra de Ilusionismo (AMI). Além de Ilusionista Rubadel é 
músico, ator e apresentador, o que, em sua apresentação 
conseguiu nos encantar pela influência destas habilidades.

Após a apresentação, a Loja homenageou a Sobrinha 
Julia Fernandes Rodrigues Macedo, com o Diploma de 
Honra ao Mérito, pela sua iniciativa e desenvoltura ao ser 
criadora e gestora de um projeto de transformar lacres de 
latas de cerveja em cadeiras de rodas. Apesar da sobrinha 
ser muito nova, sua iniciativa contabiliza 26 milhões de 
lacres e um total de 92 cadeiras de rodas doadas a pessoas 
com necessidades.

Foram agraciados também os Irmãos Luiz Antonio 
Pimenta Ferreira e Wiliam Eustáquio Ferreira Leite, com o 
Troféu de Mérito de “Frequência e Visitas”.

A seguir, o Irmão Getúlio Sandoval Gandra, Venerável 
Mestre da Aug.'. Resp.'. Loj.'. Simb.'. “Deus Humanidade e 
Luz”, nº 0506, e o Irmão Omar de Magalhães Neto, recebe-
ram a “Comenda Moreira Guimarães”, a maior láurea da 
Oficina, destinada a Maçon, cidadãos ou Instituições que 
tenha contribuído de forma destacada para a divulgação, 
defesa e/ou promoção dos ideais maçônicos ou que tenha 
se distinguido por serviços notáveis prestados a Ordem, a 
Pátria ou a Loja.

Por Rafael Avelar – Assessor da GSC

ARLS“GEN. JOSÉ MARIA M. GUIMARÃES 1ª”
 COMEMORA 119 ANOS DE FUNDAÇÃO 
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