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SAPIENTÍSSIMO IRMÃO BARBOSA NUNES RECEBE
 HONRARIA HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

O foco principal na escolha do seu nome dá-se em parte por sua atuação à frente do trabalho denominado “ Maçonaria con-
tra as drogas em favor da vida” que desde de 1997 semeia Brasil afora palestras, eventos e atividades que visam prevenir e 
reverter danos causados pela ação devastadora destas no seio da família bem como da sociedade como um todo.

GOB-MG COMEMORA 72 ANOS DE FUNDAÇÃO
No dia 10 de setembro, às 19:30 horas, no Templo Nobre da 
nova sede do GOB-MG, reuniu-se a Família Maçônica e mui-
tos convidados do mundo político e empresarial, para come-
morar o 72º aniversário do Grande Oriente do Brasil – Minas 
Gerais.

Foto: Romero Olli

Ir\ Barbosa Nunes e  o V\M\ da ARLS Caridade e Esperança Ir\Antônio Marcos de Paula Santos
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A
o início deste artigo, registro agradecimentos aos 

maçons, cunhadas, sobrinhos e amigos que me pres-

tigiaram no dia 23 de agosto, comparecendo à sessão 

da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando recebi o 

título de Cidadão Carioca. Entre eles conterrâneos goianos e 

maçons, Secretário Chefe do Gabinete Militar do Governo 

de Goiás, representando o governador Marconi Perillo, Coro-

nel Adailton Florentino, o Coronel Victor Dragalzew, repre-

sentando a Loja Maçônica João XXIII, Conselheiro Federal 

do GOB, José Ricardo Roquette e Múcio Bonifácio, Presi-

dente da Assembleia Federal Maçônica.

No dia seguinte, já como cidadão carioca, em companhia 

de minha companheira Vera Lúcia Brandão Barbosa, fomos 

conhecer o Museu do Amanhã. Nave viva, ideia de magnitu-

de emanando de um globo suspenso no átrio de entrada. Uma 

elevação sobre a Baía de Guanabara e o bailado da cobertura 

seguindo o sol em ritmo imantado. É um museu de perguntas 

e possibilidades, do mundo contemporâneo e do caminho 

entre o hoje e o amanhã. Propõe-se a imaginar como vamos 

viver daqui para frente, mostra como ocupamos o planeta. O 

Amanhã ajuda a responder o título deste artigo, “Amanhã, 

para onde vamos?”

Construído ao lado da histórica Praça Mauá, projeto do 

arquiteto espanhol Santiago Calatrava, com cerca de 30 mil 

metros quadrados, jardins, espelhos d'água, ciclovia e área 

de lazer. O prédio tem 15 mil metros quadrados, utilizando 

água da Baía de Guanabara na climatização, reutilizada no 

espelho d'água. Inspirado pela paisagem da zona portuária e 

da Baía de Guanabara. No telhado, grandes estruturas de aço 

que se movimentam como asas. Considerado de terceira 

geração, que destina-se a expor as mudanças, perguntas e a 

exploração de possibilidades futuras para a humanidade. 

A visita ao Museu provoca sentimentos diferentes. Dúvi-

da, incerteza, abalo, empatia e até mesmo esperança podem 

se alternar naqueles que compreenderem o recado da narrati-

va, que no fim, quer mesmo a alienação sobre os desafios da 

existência no século XXI, concluindo que é preciso fazer 

alguma coisa rápido. Logo. Hoje.

Entrei em estado de muita reflexão e preocupação sobre 

os estudos e conclusões nos textos gravados artisticamente 

em paineis, registrando aqui alguns. 

“Maior parte da população futura nascerá em regiões de 

pobreza”. “Habitaremos um mundo com escassez de recur-

sos naturais”. “Primeira pessoa que chegará aos 150 anos já 

pode ter nascido”. “Mais pessoas e maior longevidade”. 

“Transformações no clima global”. “Muitas espécies talvez 

não suportem as alterações ambientais”. “Nossas escolhas 

energéticas resultarão em mudanças climáticas suaves ou 

extremas”. “Seres híbridos, ao mesmo tempo naturais e arti-

ficiais, se tornarão comuns”. 

“O futuro não está pronto e acabado. A cada dia, a cada 

escolha, o rio do Tempo se abre sobre um delta de Amanhãs 

possíveis. O curso que a realidade irá seguir depende cada 

vez mais de nós, como atores do Antropoceno, na construção 

do porvir. Sabemos que a única certeza sobre o futuro é que 

haverá o inesperado, mas as Ciências nos indicam as grandes 

tendências que muito provavelmente moldarão as próximas 

décadas: seremos ainda mais numerosos, com alguns viven-

do por muito tempo; habitaremos um mundo mais urbano e 

interconectado, porem mais desigual; experimentaremos 

intensas modificações do clima e alterações da biodiversida-

de; entenderemos aceleradamente as fronteiras do conheci-

mento; multiplicaremos tecnologias para aplicá-las a nossos 

corpos, mentes e vidas. Como sociedade, como seres vivos, 

como humanos, nosso desafio comum será o de inventar 

rumos, rotas e caminhos para navegarmos entre o que somos 

hoje e o que poderemos vir a ser. Curiosidade, espírito e ima-

ginação: e o que precisamos para nos lançar ao mar”. 

A cada sala científica, de conhecimentos e de evolução 

acontecida e que deverá acontecer, vamos nos conscienti-

zando de que o Amanhã pode ser difícil para as próximas 

gerações, que dependem muito de nós neste momento. 

Registro mais um texto reflexivo do Museu do Amanhã.

“A humanidade não vive isolada da natureza. Estamos 

inseridos em enormes teias de biodiversidade, ecossistemas 

variados, complexos e delicados. Cada tonelada de gás car-

bônico lançado na atmosfera, cada hectare desmatado, cada 

área de mineração aberta, tem consequências. É como uma 

gota na superfície de um lago: ao cair, inicia um processo que 

afeta todo o sistema. Nossas ações alteram a biodiversidade, 

a estabilidade climática, a oferta de recursos naturais e até a 

vida de outros humanos. Em nome da produção máxima e do 

lucro desmedido, poluímos, desmatamos e consumimos 

levando o planeta ao limite e colocando nossa própria civili-

zação em risco. Se no Antropoceno deixamos marcas irre-

versíveis na Terra, também devemos repensar forma como 

nos relacionamos com o planeta, com as espécies que o com-

partilham conosco e com os outros humanos com quem vive-

mos em sociedade”. 

“A transformação do conhecimento humano será cada 

vez mais acelerada no Amanhã. Hoje, podemos apenas vis-

lumbrar alguns dos caminhos pelos quais a engenhosidade 

humana nos conduzirá. Vivemos em um mundo altamente 

conectado, onde a computação e a inteligência artificial 

alcançarão níveis impensáveis. Biologia sintética, robótica, 

nanotecnologia, entre outros campos, podem abrir portas 

para infinitas possibilidades. Poderemos, inclusive, iniciar a 

colonização de novos mundos! Mas como estará o nosso 

próprio planeta? A poluição e os impactos da ação humana 

podem levar o ambiente alem do seu limite de renovação. O 

crescimento descontrolado das zonas urbanas pode multipli-

car as megalópoles e suas extremas desigualdades. A intole-

rância e a ganância poderão perpetuar a violência, a segrega-

ção e a exploração. Como será o futuro que criaremos? Qual 

é o papel de cada um de nós na construção do Amanhã? 

Vale a pena passar horas e horas no Museu do Amanhã, do 

Rio de Janeiro, cada um que visita sai preocupado, mas cons-

ciente de que somos construtores do futuro pelas nossas 

ações atuais. E com este texto final, sugiro conhecer o Museu 

do Amanhã. Meditemos também, com possíveis leituras em 

grupos e nas Lojas Maçônicas. 

“Nossas ações, por menores que pareçam, são capazes de 

mudar o mundo. A cada momento, fazemos escolhas sobre os 

nossos modos de vida. Se nos conectarmos com o planeta e 

uns com os outros, seremos uma ponte para um futuro sus-

tentável. Cada um de nós faz o seu Amanhã. E juntos faze-

mos os nossos – os Amanhãs que queremos”.

Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, membro da 

AGI, delegado de polícia aposentado, professor e maçom 

d o  G r a n d e  O r i e n t e  d o  B r a s i l  -  b a r b o s a n u-

nes@terra.com.br

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil
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Várias proposições são feitas visando o 
aprimoramento de nossa Ordem. Cha-
mou minha atenção a que sugere a 

“Exclusão dos Corruptos de nossas Lojas”. 
Acredito que a proposição deveria ser de 
“Exclusão dos Criminosos de nossas Lojas”. 
Apesar do crime de corrupção andar em evi-
dência, outros há com gravidade igual ou mai-
or.

Para o ingresso na Ordem exige-se do can-
didato possuir profissão ou meio de vida lícito 
e o fornecimento de Certidões Negativas, den-
tre outras exigências e documentos. Uma vez 
iniciado, passa a ter entre seus deveres o de 
haver-se com probidade, manter os bons cos-
tumes e a conduta ilibada. Violando o maçom 
quaisquer de seus deveres, compete originari-
amente a Loja de que é membro instaurar o 
processo administrativo visando sua exclusão 
da Ordem.

A legislação que trata do assunto determina 
que o maçom perderá os direitos assegurados 
quando for homologada, desde que observa-
das todas as instâncias maçônicas, inclusive a 
defesa de mérito, decisão judicial proferida 
por tribunal não maçônico. No caso de conde-
nação por crime infamante em processo não 
maçônico a Loja suspenderá os direitos maçô-

nicos do condenado de imediato, encami-
nhando o processo ao Tribunal Maçônico para 
homologação.

Dos dispositivos legais acima, inferimos 
que cabe a Loja a competência originária para 
processar e julgar seus membros, caso sejam 
condenados por tribunal não maçônico pela 
prática de qualquer crime. Com o agravante 
de, sendo o crime infamante, os direitos maçô-
nicos serem suspensos de imediato. Mas com 
a ressalva de que devem ser observadas todas 
as instâncias maçônicas, quais sejam: Comis-
são Processante ou Tribunais do Juri (Loja), 
Tribunal de Justiça Estadual e Tribunais Supe-
riores (Esta última instância poderá ou não 
existir a depender da Potência a que pertencer 
a Loja). Indica ainda que haverá “inclusive a 
defesa de mérito”. Aqui ficamos um tanto 
quanto sem saber como isto será levado a efei-
to nos casos em concreto. Suponhamos um 
Irmão condenado em última instância e cuja 
sentença já tenha transitado em julgado por 
um crime cuja competência originária é do 
Tribunal do Juri ou mesmo de um Juiz Singu-
lar. Como proporcionar nova defesa de mérito 
??? Terá a maçonaria poderes legais para con-
vocar testemunhas de acusação e defesa, peri-
tos, acessar provas que encontram-se sob a 
guarda do Poder Judiciário profano, ou seja, 
produzir todo o arcabouço probatório legal 
para um novo julgamento ??? A resposta é não 
! Desnecessário lembrar que as Lojas Maçôni-
cas e Potências Maçônicas são simples Asso-
ciações Civis e devem total obediência as deci-
sões dos Poderes da República Federativa do 

Brasil. A homologação de sentenças judiciais 
se dá entre nações soberanas, e não me consta 
que sejamos uma.

Outra questão é a possibilidade da Loja pre-
varicar (deixar de instaurar o processo de 
exclusão), que tem como remédio jurídico a 
intervenção na Loja prevaricante pois as Cons-
tituições incluem nas competências dos Grãos 
Mestres a de intervir em Lojas para garantir o 
fiel cumprimento das Leis Maçônicas. Instru-
mento legal já existe para coibir a prevarica-
ção.

No meu entendimento, a condenação de um 
Irmão pela justiça não maçônica em última 
instância e com trânsito em julgado, ou a partir 
da condenação em segunda instância, deveria 
ser motivo para imediata expulsão da Ordem. 
Em ambos os casos mediante simples ato do 
Grão Mestre da jurisdição por provocação da 
Loja ou de qualquer maçom regular, resguar-
dado ao condenado o direito de recurso sem 
efeito suspensivo.

Como teremos legitimidade para cobrar das 
autoridades competentes o combate a crimi-
nalidade se mantemos Irmãos condenados em 
última instância e com trânsito em julgado em 
nossos quadros ? Se queremos um Brasil mais 
justo e ético devemos começar fazendo o 
dever de casa.

Vamos a todo custo e nunca a qualquer 
custo !!!

Carlos Magno Monteiro Freitas

Carlos Magno M. Freitas
Marataizes - ES

A Ordem Maçônica e o controle
disciplinar sobre seus obreiros
"Um estudo sobre a situação perante a Ordem Maçônica no tocante a Irmãos 
com condenações criminais no mundo profano" 

http://viniltapetes.com.br/
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U
m termo muito comum e curioso, no linguajar maçôni-
co, é o “Goteira”, servindo para identificar o não-
maçom, que se utiliza de artifícios para descobrir nos-

sos Arcanos, ou até mesmo para se introduzir no seio de uma 
Loja Maçônica, tentando se passar por um iniciado em nossos 
mistérios. Desde a Antiguidade, as escolas de ofícios, portado-
ras dos segredos de sua arte, resguardam-se de intrusos, que 
tentavam, ilegalmente, beneficiar-se dos direitos restritos aos 
membros daquelas classes organizadas.

Há relatos de que, no antigo Egito, muito antes da Maçona-
ria se estabelecer em suas Lojas de Ofício, existiam diversas 
outras Ordens, detentoras dos Mistérios da Construção (Medi-
das Canônicas, transmitidas através da Geometria Sagrada, 
aos iniciados), que já se utilizavam de sinais, toques e palavras 
para a identificação de seus membros, a fim de preservar seus 
segredos

Tais curiosos e “vantagistas” existem até os dias de hoje e, 
entre os maçons brasileiros, são tratados pela alcunha de “Go-
teira”. Alguns autores mais imaginativos alegam que sua ori-
gem remonta aos tempos em que os Maçons, a fim de se escon-
derem da perseguição dos inquisitores, reuniam-se, às escon-
didas, em cavernas, e quando um curioso tentava se infiltrar no 
grupo, era colocado embaixo da goteira de uma estalactite, 
onde permanecia de castigo. É fato notório que, ainda hoje, em 
nossos rituais, antes da Abertura dos Trabalhos, a primeira 
providência é a de se certificar da segurança do Templo, 
cabendo ao Ir.'.Cobr.'.Ext.'. a proteção do Templo contra as 
indiscrições profanas. Somente, após este ato, que se declara 
que o Templo está coberto. Ao Ir.'.Cobr.'.Ext.'., cabe fazer o 
Telhamento em todos os visitantes, que pedirem ingresso, a 
fim de não permitir a entrada de intrusos, os “Goteiras”.

 O termo Telhamento, quando executado pelo 
Ir.'.Cobr.'.Ext.'., é um ato constituído por perguntas e respos-
tas, com a finalidade de se certificar se o visitante, de fato, é 
Maçom, aferindo-se o seu grau maçônico, sendo necessário 
que o visitante possua as respostas na íntegra e de memória, 
além do mesmo ter que comprovar sua regularidade através de 
seus documentos maçônicos. Ainda, existe muitos Irmãos 
que, erroneamente, utiliza-se, para esse ato, do termo Trolha-
mento. O termo Trolhamento  está relacionado ao ato de se 
utilizar da Trolha, ferramenta do pedreiro, conhecido em 
diversos lugares como “colher de pedreiro”, usada pelo Mes-
tre, para corrigir as imperfeições da Obra executada pelos 

Aprendizes e Companheiros.
Nos países de língua inglesa, esse Ir.'. recebe o nome de 

“Tyler” (Telhador), que vem de “tile” = telha; nos países de 
língua francesa, o de “Tulleur”, oriundo de “tuile” = telha; nos 
de língua italiana “Tegolatore”, que vem de “tegola” = telha).

Enfim, Telhamento é o ato de cobrir uma construção com 
telhas, a fim de protegê-la da chuva, das goteiras. Portanto, 
somente, após ser certificado quanto à segurança do Templo, 
ou seja, ser declarado que “ o Templo está coberto”, é que os 
Trabalhos maçônicos poderão ser abertos. Tudo isso evidencia 
o termo “Goteira”, porém, ainda, não revela sua origem, de 
fato.

Em nossas pesquisas, estudando os tempos da Maçonaria 
Operativa, deparamos com o termo “Cowan”, que era utiliza-
do para se distinguir o pedreiro comum, grosseiro, que não era 
conhecedor dos segredos da arte de construir, reservado, ape-
nas, aos pedreiros formados e iniciados nos mistérios da cons-
trução. Tais pedreiros desqualificados, recebiam bem menos 
que os demais e tinham que se submeter a executar trabalhos 
de menor importância.

O termo “Cowan” não possui, na língua inglesa, um signi-
ficado em si, e nem encontramos uma tradução literal para o 
português, por ter sido um termo utilizado, somente, entre os 
Maçons da época, talvez, uma espécie de apelido maçônico, 
porém há quem diga que vem do escocês arcaico. Eventual-
mente, os “Cowans” tentavam se infiltrar no meio dos maçons 
de ofício, com o objetivo de tomar posse de seus conhecimen-
tos e de se beneficiar das regalias de um pedreiro livre.

Existem relatos sobre “Cowans” que tentavam se infiltrar 
no seio de uma Loja Operativa, e quando descobertos, por 
castigo, eram surrados e colocados na chuva, ou na beira do 
telhado, embaixo de uma calha de chuva, até ficarem total-
mente encharcados. Muitos afirmam que o cargo de Cob.'. 
Ext.'. (Telhador), nasceu da real necessidade de impossibilitar 
o acesso à Loja de tais sujeitos, e que fora criado no séc. XVIII, 
devido ao crescente assédio dos “Cowans” às Lojas Maçôni-
cas.

Na Inglaterra, em outubro de 1730, o inglês Samuel Pri-
chard, um traidor da Ordem, publicou em um jornal local, a 
íntegra de um Ritual Maçônico. Não satisfeito, lançou o livro 
“Masonry Dissected” (Maçonaria Dissecada), revelando, em 
detalhes, a ritualística maçônica. Observa-se, naquele ritual 
publicado, um trecho com as seguintes perguntas e respostas: 
“P- Aonde tem assento os Aprendizes mais novos? R- No Nor-
te. P- Qual é a sua função? R- Manter afastados todos os “Co-
wans” e os “Eavesdroppers” (bisbilhoteiros). P- Como deve 
ser castigado um “Cowan” ou “Eavesdroppers”, se apanhado? 
R- Deve ser colocado debaixo do beiral, em dias de chuva, até 
que as goteiras a escorrer por seus ombros, saiam pelos seus 
sapatos”.

Nosso Irmão Guilherme Cândido, em sua matéria sobre o 

tema, reporta-nos, com base na cerimônia de instalação do 
Monitor de Webb – Rito de York Americano - edição de 1865, 
sobre a função do Ir.'. Cobr.'. (Tyler): “Irmão, você foi eleito 
Cobr.'. desta Loja e eu o investirei com o instrumento de seu 
ofício. A Espada deve ficar nas mãos do Cobr.'. para que ele 
seja, efetivamente, capaz de nos proteger da aproximação de 
Cowans e Eavesdroppers (bisbilhoteiros), e não permitir que 
ninguém passe a não ser quem esteja, devidamente, qualifica-
do”. Ainda, Guilherme Cândido, com base no Ritual da Gran-
de Loja de Nevada (EUA), assim como na maioria das Gran-
des Lojas americanas, revela, na abertura dos trabalhos, um 
diálogo entre o Venerável Mestre e o 2º Diácono, em que se diz 
em tradução livre: “Venerável Mestre: Qual é o seu dever lá? 
2° Diácono: Observar a aproximação de “Cowans” e “Eaves-
droppers”, e se certificar de que ninguém vá ou venha, exceto 
aqueles que estejam, devidamente, qualificados e tenham a 
permissão do Venerável Mestre”

Fica muito evidente, portanto, que “eavesdrop” é a água 
que cai em forma de gotas, que goteja, do beiral ou da calha de 
um telhado, ou seja, uma goteira.

“Eavesdroper”, em sua tradução literal significa “bisbilho-
teiro”, “intrometido”, aquele que se mete em assuntos que não 
são de sua alçada; sujeito de curiosidade demasiada quanto a 
assuntos ou à vida de outrem. Termo que, em sua origem ingle-
sa, indica que essa pessoa ficava embaixo do beiral do telhado, 
do lado de fora da casa, para ouvir a conversa alheia. Provavel-
mente, isso tenha inspirado o castigo imposto aos “Cowans”, 
de ficar com a cabeça na goteira da chuva, no beiral do telhado

Os termos “Cowan” e “Eavesdropper”, embora pouco 
conhecidos de muitos maçons brasileiros, são os que mais se 
aproximam do termo que, hoje, utilizamo-nos para identificar 
aquela pessoa curiosa sobre os Arcanos de nossa Ordem – o 
“Goteira”.

Com isso, concluímos, salvo melhor juízo, derivarem 
desses termos sua origem, embora a prudência nos convida a 
não dar por esgotado o assunto.

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

http://www.revistaartereal.com.br/
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Há anos que eu tenho dito isso em minhas pales-
tras e me deparado com o espanto no olhar da 
maioria dos irmãos na plateia, seguido de um 

franzir de testa por boa parte desses.
Como bons papagaios de avental, repetimos sem-

pre que possível que a Grande Loja de Londres e West-
minster foi fundada em 24 de junho 1717, tendo 
Anthony Sayer como seu primeiro Grão-Mestre, e, 
portanto, a Maçonaria Especulativa existe desde 1717 
e blá-blá-blá, tomando por ponto de partida, sempre, 
1717, quase que como um número cabalístico.

Sempre questionei tal informação. Sempre questi-
onei o fato de não haver um documento com registro 
público da época, ou mesmo uma notícia reproduzida 
em um dos jornais londrinos. Sim, Londres tem jorna-
is circulando desde 1621. Como poderiam deixar de 
noticiar algo como isso? A chamada Carta de Bolo-
nha, quase 500 anos mais antiga, foi registrada em 
cartório… por que uma ata de fundação de 
24/06/1717 não seria?

Mas a resposta dos irmãos a esse questionamento 
quase sempre foi mais ou menos a seguinte: “Todo 
mundo sabe que foi em 1717. Por que diabos você está 
questionando isso?”. E isso acompanhado de um nariz 
torcido.

Além disso, as notícias dos preparativos para a 
comemoração dos 300 anos da agora Grande Loja 
Unida da Inglaterra, por si, vinham dando ainda mais 
como certa essa “crença popular maçônica”. Pelo 
menos até agora…

Uma recente Conferência sobre História da Maço-
naria, realizada pela afamada Loja de Pesquisas “Qua-
tuor Coronati”, com o apoio do Queen's College da 
Universidade de Cambridge, acaba de escrever um 

novo capítulo quanto a esse embuste sobre a fundação 
da então Grande Loja de Londres.

O famoso pesquisador maçônico, Dr. Andrew Pres-
cott, e a professora de história e pesquisadora, Dra. 
Susan Mitchell Sommers, apresentaram na conferên-
cia um documento recentemente descoberto em um 
antigo livro de atas da “Lodge of Antiquity” (uma das 
fundadoras da Grande Loja de Londres e da qual Wil-
liam Preston foi Venerável Mestre), revelado recente-
mente. Trata-se da ata de fundação da Grande Loja, 
em 1721, tendo como seu Grão-Mestre fundador John 
Montagu, o 2º Duque de Montagu.

Esse documento histórico não somente impacta na 
crença quanto ao ano de fundação, mas desmascara as 
mentiras publicadas por James Anderson em sua Cons-
tituição, que davam conta da fundação em 1717 e de 

Antony Sayer como primeiro Grão-Mestre, e em 
sequência George Payne e John Desaguliers. Esses 
três, Sayer, Payne e Desaguliers, pelo que parece e até 
onde se pode comprovar documentalmente, nunca 
foram Grão-Mestres.

Não sei se fico feliz ou não ao dizer: “Eu avisei…”. 
De qualquer forma, com uma prova documental des-
sas, fica a dúvida se a Grande Loja Unida da Inglaterra 
(que, na verdade, somente foi fundada em 1813), man-
terá a comemoração dos 300 anos para o ano que vem, 
mesmo que imprecisa, ou a adiará por mais alguns 
anos…

Fonte: No Esquadro

O EMBUSTE DA FUNDAÇÃO DA GRANDE LOJA UNIDA DA INGLATERRA
Ir\ Kennyo Smail

Escritor e Palestrante
Or\Brasília - DF

Dos propalados “segredos maçônicos”, o toque é, 
justamente, um dos mais secretos e, também, um dos 
mais mal executados.

Indiferente de Potências ou Ritos, em todos eles, a 
maneira correta de aplicá-lo e o local são descritos nos 
rituais de forma bem clara. Mas, ainda assim, o Irmão 
aprende errado e transmite a informação de forma erra-
da para os demais.

Então, o primeiro ponto é ler o Cobridor do Grau e 
fazer uma dinâmica de treinamento em Loja.

Não há problema em ter aprendido de forma erra-
da, o dano está em repassar o erro.

Quando da criação desta forma de comunicação 

entre Irmãos, a quantidade de batidas, o local e o movi-
mento levou-se em conta aspectos básicos (números), 
correlações com sinais e marcha e conhecimentos eso-
téricos.

Qualquer troca de posição de mãos e dedos podem 
levar o Irmão ao descrédito, colocar sua condição de 
iniciado em dúvida ou pior, certificar ao receptor sua má 
qualidade de Obreiro.

O toque não deve ser o primeiro sinal de reconheci-
mento proposto a um desconhecido. Fica muito esquisi-
to apertar a mão de um estranho dando algumas “panca-
dinhas”.

O caminho mais natural e assertivo é iniciar a identi-
ficação durante a conversa, usando palavras muito que-
ridas, que provocam uma resposta imediata, tais como 
sois, tudo j..., cinzel, pedra bruta, etc.

Não devemos esquecer que o toque é um de nossos 
conhecimentos mais velados. Ele não deve ser usado 
para nos apresentar como Maçom, pois se usado e apli-
cado em mãos profanas pode servir para sua profana-
ção.

Uma mente profana mais ardilosa, ao recebê-lo, 
aprenderá como executá-lo e com ele, se passar-se por 
Maçom, usando-o como um blefe de truco.

PORTANTO, O TOQUE MAÇÔNICO NÃO É 
UM TOQUE DE IDENTIFICAÇÃO,

MAS UMA AÇÃO PARA CONFIRMAR 
NOSSO GRAU A UM IRMÃO.

Este artigo foi inspirado no livro “DICIONÁRIO 
DE MAÇONARIA” – 1ª edição do Irmão Joaquim Ger-
vásio de Figueiredo que, na página 507, instrui: “Por 
ser mais individual e discreto, o toque é o mais eficaz 
dos sinais, pois só pode ser percebido e identificado 
pelos irmãos com que se entre em contato direto, de dia 
ou de noite, mesmo que estejam perto de estranhos”.

Neste décimo ano de compartilhamento de instru-
ções maçônicas, mantemos a intenção primaz de 
fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema tratado e 
apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo o 
Quarto-de-Hora-de-Estudo das Lojas.

Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao 
salutar hábito da leitura como ferramenta de enlevo 
cultural, moral, ético e de formação maçônica.

Fraternalmente
Quirino

Ir\ Sérgio Quirino
  Gr\2ª Vig\da GLMMG

Belo Horizante - MG

http://malheteshopping.com/c-774721-Aneis-de-Ouro
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Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Xavier de 
Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal 
Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, nascido 

em Lisboa em 12 de outubro de 1798, falecido em 24 de 
setembro de 1834 aos 36 anos. Em março de 1816, recebeu 
o título de Príncipe Regente. Casou-se com Carolina Josefa 
Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. Teve um relaciona-
mento extraconjugal com Domitila de Castro Canto e Melo 
(1822 – 1829), que recebeu dele o título de Viscondessa e 
posteriormente Marquesa de Santos.

A história nos mostra que era um homem culto, era ver-
sado no Latim, Inglês, Francês e Alemão, era estudioso da 
Matemática e da Música.

Teve acertos e erros durante o seu reinado, criou uma 
constituinte liberal que após um breve período de funcio-
namento, ele decretou o seu fechamento.

As personalidades marcantes da história sempre terão 
os seus seguidores e fãs, com D. Pedro I, não foi e nem é 
diferente, Alguns maçons gostam de citá-lo com tendo sido 
grão-mestre da maçonaria, mas, geralmente fecham os 
olhos para quem foi a sua figura “real” para a maçonaria 
deixando de mencionar fatos históricos importantes. A sua 
vida maçônica teve início em 1822 quando foi iniciado 
como aprendiz, elevado a companheiro e exaltado a mestre 
maçom. Jamais mencionam que ele usando de seu poder de 
rei e através de um golpe arquitetado em conjunto com 
Joaquim Gonçalves Ledo (a briga pelo poder não é de 
hoje), assume o título de grão-mestre, alijando do cargo a 
figura de José Bonifácio de Andrada e Silva. A briga entre 
Gonçalves Ledo e José Bonifácio, nos mostra as suas con-
seqüências até os dias de hoje.

D. Pedro I, após o breve período de 21 dias como 
maçom decreta o fechamento da maçonaria brasileira. José 
Bonifácio, em uma tentativa de não dar tanto espaço para 
Gonçalves Ledo, cria a Ordem do Apostolado e dá o título 
de Archonte Rei para D. Pedro I, ficando ele como Lugar 
Tenente.

A maçonaria ficou proibida no Brasil por 9 (nove) lon-
gos anos, graças a D. Pedro I, só voltando a funcionar em 
1831, após a sua abdicação ao trono.

Durante 9 (nove) anos a maçonaria se reuniu às escon-
didas. Os fatos históricos mostram a sua “real” estatura 
como maçom. Ele foi um zero à esquerda para a maçonaria 
brasileira, mas, as sua “viúvas” desconsoladas só procu-
ram enxergar e enaltecer vários feitos de sua breve vida, e 
gostam de mencioná-lo como tendo sido grão-mestre da 

maçonaria, deixando de mencionar algumas verdades. Na 
realidade D. Pedro I, não teve grandeza e nem nobreza 
maçônica, basta pesquisar a história, os livros e a internet, 
o pior cego é aquele que não quer enxergar. Lembrem-se, a 
maçonaria é a busca constante da verdade, não podemos 
querer tapar o sol com uma peneira.

(*) PEDRO NEVES .'.
M.'. I.'. 33.'. MRA.'.

D. PEDRO I: HERÓI OU TRAIDOR DA MAÇONARIA?
Por Pedro Neves (*)

Pesquisadores da United States Chamber of Freemasonry 
(grupo de pesquisa maçônica com sede em Washington D.C.), 
divulgaram resultados de um estudo que demonstra que a quanti-
dade média de tempo que um novo maçom acha que sabe tudo é 
de cerca de dois anos e meio.

“Sim, ele vai variar de loja para loja”, explicou o Irmão 

Ledge Porter. “Mas de um modo geral, em algum momento entre 
dois e três anos, um maçom vai acreditar saber o suficiente para 
começar a se sentir superior aos novos iniciados”.

Falando sobre o paradoxo que contrasta os resultados do 
estudo com a afirmação de que a Maçonaria é um processo de 
aprendizagem ao longo da vida:

“Oh, não há dúvida de que muitos dos maçons realmente não 
acreditam que sabem tudo, mas uma vez que atingiu esse 
momento crítico, eles desenvolvem certos sentimentos de pre-
sunção de que eles têm bastante conhecimento e na verdade, o 
suficiente para que eles possam até mesmo começar a fazer jul-
gamentos morais sobre o comportamento de um novo membro”.

Observando que muitos maçons são convidados a ocuparem 
cargos de oficiais em uma loja dentro de seus primeiros anos, nós 
entendemos que pode haver uma conexão.

“Nós não vimos uma conexão causal sólida”, disse Porter. 
“Isto é, nós ainda não descobrimos se ocupar um cargo de oficial 
nos faz sermos um pouco de burros moralizantes, ou se ele leva 
dois anos a fim de internalizar a cultura maçônica na medida em 
que a pessoa se sente confortável em fazer correções públicas aos 
novos irmãos”.

Porter acrescentou: “É claro, a satisfação presunçosa de 
corrigir um novo maçom em público é algo que fica com os 
maçons durante toda a sua carreira maçônica, por isso não espe-
ramos que esta pesquisa leve a qualquer cura. No entanto, pensa-
mos que isso pode ter alguma utilidade, porque alguns daqueles 
que atingiram este momento não estão apenas fazendo julga-
mentos sobre novos membros, mas também sobre oficiais mais 
velhos”.

Em resumo, lamentavelmente não é difícil encontramos tais 
atitudes em irmãos que se acham superiores, seja por tempo de 
iniciado ou por algum grau conquistado. O conhecimento deve 
ser utilizado para nos igualarmos e não para nos tornar superiores 
aos mais novos.

“Elogie em público e corrija em particular. Um sábio orien-
ta sem ofender e ensina sem humilhar”. Mario Sérgio Cortella

Fonte: O Prumo de Hiram

MAÇONS SE SENTEM SÁBIOS EM DOIS ANOS E MEIO

http://malheteshopping.com/c-774701-Aneis-de-Prata


Setembro 2016 07

Durante o século XVII as Lojas operativas, 
especialmente na Escócia, passaram a inici-
ar maçons especulativos, ou seja, os "não-

pedreiros". Eram os chamados "maçons aceitos", 
na maioria homens da burguesia, escritores, livres-
pensadores, assim como os presbiterianos perse-
guidos pelas forças que culminaram no "Solemn 
League and Covenant" de 1638. O intercâmbio 
entre pedreiros de profissão e esses primeiros espe-
culativos foi inevitável: por um lado, os canteiros 
de obras forneciam locais indevassáveis para reu-
niões "secretas" daqueles perseguidos; por outro, 
as discussões sobre o renascimento das "Artes 
Liberais" da Idade Média ganharam força: o Trivi-
um (Lógica, a Gramática e a Retórica que tinham 
como objetivo desenvolver as expressão da lingua-
gem) e o Quadrivium (Aritmética, Música, Geo-
metria e Astronomia) passaram a fazer parte do 
acervo, ainda que de modo incipiente, de conheci-
mentos dos operativos que antes eram obrigados a 
decorar os cânones da Arte. 

Há quem veja – e com alguma razão – o Trivium 
e oQuadrivium representados no triângulo e no 
quadrado dos aventais maçônicos, reminiscência 
daquele período. 

Aos poucos, os maçons aceitos passaram a pre-
dominar naquelas Lojas e ficaram conhecidos pelo 
nome "Rosa+Cruz", referência mítica (emística) 
às viagens que alguns deles haviam empreendido 
ao Oriente – origem do símbolo – e do contato com 
os sábios islâmicos que lhes revelaram aciência da 
harmonia universal, um dos livros de Aristóteles 
perdido ou proibido (o "Livro M"). O filósofo 
belga Émile Dantinne (1884-1969), ou Sar Hie-
ronymus, como ficou conhecido, descreveu as ori-
gens da Rosa+Cruz nos países do Leste de onde os 
Templários trouxeram planos para uma "reforma 
universal" religiosa, filosófica, científica, política 
e artística. Na Europa, as bases desse movimento 
seriam necessariamente cristãs, no sentido mais 
estrito da palavra – pois os primeiros Rosa+Cruzes 
haviam empreendido uma viagem ao Santo Sepul-
cro (túmulo de Jesus Cristo), orientados por um 

certo Irmão P.A.L. que morrera em Chipre "sem 
ter visto Jerusalém". 

A partir daí, e da íntima relação entre as ques-
tões políticas da época e o cerceamento imposto 
pelas igrejas "cristãs" à investigação da verdade, a 
Maçonaria prosperou. 

Naquela época ainda pesava sobre os libertários 
a injusta sentença de morte sobre o último Grão-
Mestre dos Templários, Jacques De Molay, o 
suposto desaparecimento da Ordem do Templo e o 
confisco dos seus bens. Afirmava-se que dois gru-
pos de Templários haviam escapado à perseguição 
na França, indo um deles se refugiar na Escócia – 
dando origem à Maçonaria dos Antigos e Aceitos – 
enquanto o outro foi para as terras de Portugal, 
favorecendo, após o regresso do Infante D. Henri-
que de Ceuta, em 1418, a criação daEscola de 
Sagres, movimento fundamental para as grandes 
navegações. 

Em ambos os casos, o movimento "Rosa+Cruz" 
manteve-se amalgamado e velado no pensamento 
europeu até que foi publicamente manifestado no 
início do século XVII. Foi na França que a reper-
cussão do movimento "Rosa+Cruz" teve o maior 

impacto. 
Na Maçonaria do Rito Escocês Antigo e Aceito, 

o painel e o símbolo geral é de um pelicano com 
seus filhotes no ninho, rasgando o peito com o bico 
– alusão ao homem Jesus que se deixou dilacerar 
para que Seu Sangue alimentasse espiritualmente a 
humanidade. Abaixo dessa figura estão as iniciais 
I.N.R.I., "Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum" (Jesus 
Nazareno Rei dos Judeus), expressão com que Pila-
tos tentou debochar do Messias, e que mais tarde 
os alquimistas interpretaram como "Igne Natura 
Renovatur Integra" (O Fogo Renova Toda a Natu-
reza) – alusão ao batismo cristão, conforme a fala 
de João Batista no Evangelho de Mateus 3:11 - "Eu 
vos batizo com água, para arrependimento; mas 
depois de mim vem alguém mais poderoso do que 
eu, tanto que não sou digno nem de levar suas san-
dálias; e Ele vos batizará com o Espírito Santo e 
com fogo.")

(*)O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mestre e 
fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor Coro-
na�, Pedro Campos de Miranda”, jurisdicionada à Grande 
Loja Maçônica de Minas Gerais

O movimento Rosa+Cruz e a Maçonaria
Ir\ José Maurício Guimarães

Or\ de Belo Horizonte-MG

jmauriciog@josemauricioguimaraes.com.br

A Rosa+Cruz Maçônica

http://lsshopping.ofertou.com/melhores-celulares/77
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No dia 10 de setembro, às 19:30 horas, no Tem-
plo Nobre da nova sede do GOB-MG, reuniu-
se a Família Maçônica e muitos convidados 

do mundo político e empresarial, para comemorar o 
72º aniversário do Grande Oriente do Brasil – Minas 
Gerais. O Evento foi realizado pelo Cerimonial do 
GOB-MG, coordenado pelo Poderoso Ir. Eugênio 
Maria Gomes, Grande Secretário de Educação e Cul-
tura do GOB-MG, com apoio do Grão-Mestrado do 
GOB-MG e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Sul-Minas Gerais.

Noite memorável, reunindo aproximadamente 450 
pessoas de todos os rincões do Brasil, com a presença 
expressiva do Excelentíssimo Sr. Marcio Araújo de 
Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
Desembargador Hebert Carneiro, Presidente do Tri-
bunal de Justiça, Desembargador Geraldo Domingos 
Coelho, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
MG, Desembargador Paulo Cézar Dias, Desembarga-
dor do Egrégio Trib.de Justiça-MG, Deputado Fede-
ral Irmão Edson Moreira da Silva, e Deputado Federal 
Irmão Domingos Sávio Campos Rezende, da Câmara 
dos Deputados em Brasília, Deputado Estadual Irmão 
Fabiano Galletti Tolentino, da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, Coronel PM Irmão César Braz Lade-
ira, Presidente da União dos Militares de Minas Gera-
is e o Magnífico Reitor Antônio Fonseca da Silva, 
Presidente da União dos Militares de Minas Gerais, 
entre outras inúmeras autoridades dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário, dos âmbitos municipa-

is, estaduais e federal, da República Federativa do 
Brasil.

Os trabalhos tiveram a participação da Orquestra 
da Câmara da Polícia Militar de Minas Gerais. No 
entorno da sede do GOB-MG, a Guarda Municipal 

efetuou a segurança e cobertura com patrulhas.
As atividades programadas tiveram início às 

20:00hras, com a entrada do Eminente Ir. Eduardo 
Teixeira de Rezende, Grão-Mestre Estadual do GOB-
MG, do Eminente Ir. Celso Rafael de Oliveira, Presi-
dente da Poderosa Assembleia Estadual Legislativa 
do GOB-MG e do Poderoso Ir. Cláudio William 
Alves, Grão-Mestre Estadual Adjunto do GOB-MG 
na qualidade de anfitriões do evento. Em seguida, 
foram convidados a tomar assento na Mesa Diretora 
dos trabalhos, o Excelentíssimo Sr. Márcio Araújo de 
Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, o 
Sapientíssimo Irmão Eurípedes Barbosa Nunes, 
Grão-Mestre Geral Adjunto, o Exmo. Sr. Dr. Desemb. 
Herbert Carneiro, Presidente do Egrégio Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, o Sapientíssimo Irmão 
Múcio Bonifácio Guimarães, Presidente da Soberana 
Assembleia Federal Legislativa, Exmo. Sr. Dr. 
Desemb. Geraldo Domingos Coelho, Presidente do 
Egrégio Trib. Reg. Eleitoral de MG e Sapientíssimo 
Irmão Augusto Martinez Perez, Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal Maçônico.

Compondo o Oriente, além do grande número de 
autoridades maçônicas e não maçônicas assim como 
numerosas comitivas de Lojas, juntamente com seus 
Veneráveis Mestres; Vice Presidente Nacional da Fra-
ternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Cunhada Janine 
Gomes Gouveia Coelho; Presidente da Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul-MG, Cunhada Maria Apa-
recida Dante Cruz e muitas outras representantes 

dessa entidade, em Minas Gerais e em outros Estados; 
Representantes de diversos Capítulos da Ordem 
DeMolay; representantes do Bethel Inteligência e 
Segredo, da Ordem Internacional das Filhas de Jó e 
representantes do Núcleo Alfa Joyce Campos Silva, 

da Ação Paramaçônica Juvenil-APJ.
Em seguida, deram entrada no Templo Nobre, con-

duzidas pelas Fraternas, as Bandeiras da Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul, do GOB-MG, do GOB, do 
Município de Belo Horizonte e do Estado de Minas 
Gerais. Na sequência deu-se entrada ao Pavilhão Naci-
onal, com todas as formalidades, conduzida pelo 
Irmão Cel.PM Raul Gonçalves de Melo e, ato contí-
nuo, foi executado o Hino Nacional Brasileiro, pela 
Orquestra de Câmara da Polícia Militar de MG. 
Encerrada a execução, o Pavilhão Nacional foi até o 
Oriente, ocupando o seu lugar de destaque.

O Livro das Escrituras Sagradas foi aberto pelo 
Poderoso Irmão Joaquim Francisco Neto Silva, Gran-
de Procurador do GOB-MG e logo após foi executada 
mais uma peça musical pela Orquestra de Câmara da 
PMMG.

Após a abertura dos trabalhos, pelo, Eminente 
Irmão Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre 
Estadual do GOB-MG, foi exibido um vídeo, cujo 
conteúdo abordou o tema: “Do que é feita uma vida 
boa? Lições do mais longo estudo sobre felicidade”.

O Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk 
Filho, Grão-Mestre de São Paulo proferiu uma pales-
tra, cujo tema foi: “Maçonaria e Ação Política”. Tema, 
aliás, muito adequado e propício à atual conjuntura 
política nacional.

Na sequência, a palavra foi concedida ao Irmão 
Cléscio César Galvão, Venerável Mestre da "Augusta 
Respeitável Loja Simbólica General José Maria More-
ira Guimarães, nº 0562", que solicitou ao Sobrinho 
DeMolay Cléscio Galvão Filho, que conduzisse ao 
Oriente, a “Espada de Juramento”, presenteada, em 
1824, pelo nosso Irmão Dom Pedro I, à Loja Mineiros 
Reunidos, do Oriente de Vila Rica, atual Ouro Preto. A 
espada foi depositada em uma urna, à frente do altar 
do Templo Nobre do GOB-MG, estando à disposição 
de todos para visitação.

GOB-MG comemora 72 anos de fundação
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O Eminente Irmão Eduardo Teixeira de Rezende, pres-
tou homenagem especial a diversas Personalidades e Orga-
nizações que, reconhecidamente, colaboram com o desen-
volvimento social e a evolução da humanidade, conceden-
do as Comendas: Medalha Tiradentes, Medalha Thomás 
Antônio Gonzaga e Medalha Guido Thomás Marlière.

AGRACIADOS PELA  MEDALHA 
TIRADENTES

Sap. Ir. Augusto Martinez Perez, Pres. do Sup. Tri-
bunal Fed. Maçônico do GOB

Emin. Ir. Sérgio Ruas, Pres. do Superior Tribunal 
Eleitoral do GOB

Pod. Ir. Eugênio Lisboa Vilar de Melo, Pres. do STJ 
Maçônico do GOB

Sap. Ir. Múcio Bonifácio Guimarães, Presidente da 
SAFL

Desemb. Hebert Carneiro, Presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais

Desemb. Geraldo Domingos Coelho, Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral

Emin. Ir. Armando Correia Junior, Grão-Mestre do 
Amazonas

Emin. Ir. Derli Klusener, Grão-Mestre de Alagoas
Emin. Ir. Luis Carlos de Castro Coelho, Grão-

Mestre de Goiás
Emin. Ir. José Luiz Baía, Grão-Mestre Honorário do 

GOB-MT 
Emin. Ir. Geraldo Alves dos Santos, Grão-Mestre da 

Paraíba
Emin. Ir. José Antônio Dias Soares, Grão-Mestre do 

Piauí
Emin. Ir. Luiz Rodrigo Larson Carstens, Grão-

Mestre do Paraná
Emin. Ir. Édimo Muniz Pinho, Grão-Mestre do Rio 

de Janeiro
Emin. Ir. Antônio Pinheiro Barbosa Braga, Grão-

Mestre do RN
Emin. Ir. Raimundo Nonato Rodrigues Coelho, 

Grão-Mestre de Roraima
Emin. Ir. Jorge Pedron Las Llanas, Grão-Mestre do 

Rio Grande do Sul
Emin. Ir. Adalberto Aluízio Eng, Grão-Mestre de 

Santa Catarina
Emin. Ir. Geraldo Bento França, Grão-Mestre do 

Tocantins
Emin. Ir. Américo Pereira da Rocha, Grão-Mestre 

do GOB-ES
Emin. Ir. Eduardo Faustino Diniz, Presidente da 

PAEL do GOB-PB
Emin. Ir. Raimundo Hermes Barbosa, Presidente 

PAEL/GOSP
Emin. Ir. Ruivaldo Rocha Moura, Presidente 

PAEL/GOB-AM
Emin. Ir.Luiz Carlos Costa, Presidente PAEL/GOB-

RJ
Desemb. Paulo Cézar Dias, Desembargador do Egré-

gio Trib.de Justiça-MG

AGRACIADOS PELA MEDALHA THOMÁS 
ANTÔNIO GONZAGA

Dep. Fed. Ir. Domingos Sávio Campos Rezende, 
Câmara dos Dep. em BR

Dep. Fed. Ir. Edson Moreira da Silva, Câmara dos 
Deputados em Brasília

Dep. Est. Ir. Fabiano Galletti Tolentino, Assembleia 
Leg. de Minas Gerais

Dep. Est. Leonardo Morreale Diniz Portela, 
Assembleia Legislativa de MG 

Pod. Ir. Ir. Abelardo Ribeiro Novaes Filho, Gr. Sec. 
de Admin. e Patrimônio

Pod. Ir. Marco Antônio Mendonça Gaspar, Gr. Sec. 
de Finanças do GOB-MG

Pod. Ir. Eugênio Maria Gomes, Gr. Sec. de Educa-
ção e Cultura do GOB-MG

Pod. Ir. Marcos Aurélio Maia da Silva, Gr. Sec. de 
Comunicação e Informática

Pod. Ir. João Alves Cardoso, Gr. Sec.o de Articula-
ção Maçônica e Ouvidoria

Coronel PM Ir. César Braz Ladeira, Pres. da União 
dos Militares de MG

Magnífico Reitor Antônio Fonseca da Silva, Uni-
versidade de Caratinga

Pod. Ir. Albert Louis Rocha Bicalho, Dep. à SAFL e 
Coord. da Bancada Mineira

Pod. Ir. José Carlos Natal de Moraes Filho, Depu-
tado à SAFL

Pod. Ir. Kamel Aref Saab, Grão-Mestre Adjunto do 
GOSP

AGRACIADOS PELA MEDALHA THOMÁS 
MARLIÈRE

Ilustre Ir. Cléscio César Galvão, Pres. da Congrega-
ção de Veneráveis Mestres

Ven. Ir. Mauro César Vieira, Pres. do Tribunal de 
Contas do GOB-MG

Ven. Ir. Daniel Francisco Cano, Pres. da Bancada de 

Dep. do Triângulo Mineiro
Ven. Ir. Olímpio Antônio Maia Abreu, Titular da 2ª. 

Coord. Reg. da PCM-MG
Janine Gomes Gouveia Coelho,Vice Pres.Nacional 

da FRAFREM Cruzeiro do Sul
Maria Aparecida Dante Cruz, Pres. da FRAFREM 

Cruzeiro do Sul GOB-MG
Sr. Jobson Andrade, Presidente do CREA-MG
Ilustre Ir. Fabiano Martins Cunha, Superintendente 

do DNIT-MG. 

 A Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, que 
estuda e exalta os feitos dos Inconfidentes, através do seu 
Grão-Mestre, Sereníssimo Irmão Celso Rafael de Oliveira, 
também homenageou com a Medalha da Ordem Alferes 
Tiradentes, por relevantes serviços prestados à Ordem e à 
Pátria, as seguintes dignidades: Dr. Geraldo Domingos 
Coelho, Desemb. Presidente do Tribunal Regional Eleito-
ral; Ramon Tácio de Oliveira, Juiz e Diretor Executivo da 
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/MG; Dr. Gelson 
Cunha; Dr. Vinícius Mattos Felício; Dr. Carlos Magno 
Chaves Brandão; Ir. José de Fátima Furbino; Maria Fabia-
ne Lopes Rodrigues, Juíza da Corregedoria Geral da Justi-
ça; Marco Antônio Bahia Souza, Presidente da ASPRA; 
Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, Diretor Jurídico da 
ASPRA; Eduardo Faustino Diniz, Eminente Presidente da 
PAEL/GOB-PB; Venerável Irmão José Eduardo Batista, 
Orador da PAEL/GOB-MG.

Encerrando os trabalhos, o Venerável Irmão Raul Gon-
çalves de Melo, se posicionou com a Bandeira Nacional e o 
Sapientíssimo Irmão Euripedes Barbosa procedeu à sauda-
ção ao Pavilhão Nacional, sendo, em seguida, executado o 
Hino à Bandeira, pela Orquestra de Câmara da PMMG.

Por fim, o Eminente Eduardo Teixeira de Rezende, após 
a manifestação e fechamento do Livro de Escrituras Sagra-
das, encerrou a Solenidade Pública de Comemoração alusi-
va ao 72º aniversário de fundação do Grande Oriente do 
Brasil - Minas Gerais, federado ao Grande Oriente do Bra-
sil.

Após a cerimônia, foi oferecido um jantar dançante no 
salão Espaço da Acácia, onde todos receberam um exem-
plar do "JORNAL GOB-MG Edição Especial de Aniversá-
rio", que foi impresso após o termino do evento, e festeja-
ram ao som da Banda AMOS, da Policia Militar de Minas 
Gerais.

www.pousadadobezerra.com.br
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Além das solenidades alusivas ao 72° aniversá-
rio de nossa Potência Maçônica, o Grão-
Mestrado do GOB-MG, preparou uma Pro-

gramação Extra de Aniversário realizada nos dias 
09, 10 e 11 de Setembro visando confraternizar com 
todos os Irmãos visitantes dos Grão-Mestrados Esta-
duais do GOB.

 No dia 09 de setembro às 20:00 horas, diversos 
Grão-Mestres Estaduais, Presidentes de PPAEL'S 
Estaduais  do GOB se juntaram ao Eminente Ir.'. 
Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre Estadu-
al do GOB-MG e sua comitiva para participar de um 
jantar no Restaurante Maria das Tranças/Clube Ami-
gos de JK, referência em comida mineira e pratos 
típicos da região, famoso pelo frango ao molho par-
do. Oportunidade única para estreitar os laços frater-
nos que nos uni.

No dia 10, às 08:00 horas os visitantes foram a 
uma divertida visita à Cidade Histórica de Ouro Pre-
to, localizada em uma das principais áreas do ciclo 
do ouro. O município chegou a ser a cidade mais 
populosa da América Latina, contando com cerca de 

40 mil pessoas em 1730 e, décadas após, 80 mil. 
Àquela época, a população de Nova York era de 
menos da metade desse número de habitantes e a 
população de São Paulo não ultrapassava 8 mil. 
Após um belo dia de passeio, por nossos belos hori-
zontes.

Durante o passeio visitaram o primeiro casarão 
construído no Morro da Queimada, entraram numa 
mina de ouro uma com rica exuberância no seu inte-
rior, além de escutarem as belas explanações sobre a 
história de Vila Rica contada pelo Sr. Edson, dono da 
propriedade, visitaram ainda, além do Mirante e das 
belas igrejas, o Museu da Inconfidência Mineira 
situado na Praça Tiradentes, no Centro de Ouro Pre-
to.

Agradecimentos especiais aos Irmãos Winder e 
Vanderley, anfitriões em Ouro Preto.

Se não bastasse a ida na cidade que é reconhecida 
pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Huma-
nidade, nossos visitantes retornaram trazendo várias 
lembranças de Ouro Preto, em sua maioria belos 
artesanatos regionais. Com a saída programada para 

depois do almoço, chegaram a tempo para o início 
das festividades alusivas ao 72º aniversário do 
GOB-MG, que teve início ás 19:30 horas na sede no 
Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais.

No dia 11 de setembro, foi realizada uma visita ao 
Instituto de Inhotim, localizado no município de 
Brumadinho-MG, sendo o maior centro de arte con-
temporânea a céu aberto do mundo, cercado por um 
majestoso jardim botânico, onde mais de 20 galerias 
abrigam obras de 85 artistas de 26 diferentes nacio-
nalidades: instalações, esculturas, desenhos, fotos e 
vídeos que chocam, encantam e estimulam a partici-
pação dos nossos visitantes.

E para abrilhantar ainda mais o nosso passeio, 
uma belíssima apresentação da Orquestra Filarmô-
nica de Minas Gerais, que estava encerrando as festi-
vidades referente aos 10 anos de Inhotim, ao ar livre, 
com uma paisagem exuberante. Sem dúvida, fecha-
mos com chave de ouro a nossa programação.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO EXTRA DE ANIVERSÁRIO DO GOB-MG
Fonte: Site GOB-MG

http://www.efacil.com.br/?utm_souce=lomadee&utm_campaign=lomadee_afiliados&utm_medium=lomadee_afiliados&canal=ca_10160&midia=10160
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Lançamento da Pedra Fundamental do Novo 
Palácio Maçônico do GOSP contempla emo-
ção, simbolismo e a transformação de um 

sonho em realidade
20 de agosto de 2016 ficará marcado para sempre 

na história do Grande Oriente de São Paulo e na de 
todos os Irmãos paulistas. Em ato realizado na rua São 
Joaquim, nº 457, aproximadamente 300 Irmãos esti-
veram reunidos em uma manhã bastante chuvosa, 
sinal da presença do Grande Arquiteto do Universo na 
ocasião, para o lançamento oficial da Pedra Funda-
mental do novo edifício sede da Ordem.

Presidido pelo Soberano de Honra do Grande Ori-
ente do Brasil (GOB), Sapientíssimo Irmão Laelso 
Rodrigues, o ato teve a participação de uma Comissão 
composta de 21 Sapientíssimos Irmãos com mais de 
50 anos dedicados de maneira ininterrupta ao Grande 
Oriente do Brasil e que foram agraciados com a 
Comenda da Ordem do Mérito de Dom Pedro I. Con-
fira no box a lista completa da Comissão.

A cerimônia foi aberta oficialmente com o hino 
nacional, brilhantemente executado pela Banda da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na sequência, 
o vice-governador do estado de São Paulo, Irmão Már-
cio França, cumprimentou todos os presentes e lem-

brou com muita alegria uma conversa que tivera com 
o Grão-Mestre Estadual do GOSP, Eminente Irmão 
Benedito Marques Ballouk Filho. “Na oportunidade, 
ele me disse que aceitava esse novo desafio da cons-
trução da nova sede - desafio que muitas vezes foi 
desacreditado. Entretanto nossa Ordem tem a maior 
obrigação de não se acomodar e ajudar com a nossa 
força e determinação a construir um novo futuro. Em 
razão disso, venho parabenizar o Grão-Mestrado e 
dizer que daqui a 100 anos os nossos netos e bisnetos 
olharão os nomes daqueles que fizeram parte desse 
momento e dessa passagem.”

O Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk 
Filho foi breve em seu pronunciamento aos presentes, 
porém, tocou em pontos extremamente importantes 
para a ocasião: “Meus queridos Irmãos, todos vocês. 
A partir de agora, o nosso novo Palácio deixa de ser 
um sonho e passa a ser uma realidade. Vamos constru-
ir o maior Palácio Maçônico da América Latina. Com 
certeza, à altura e dignidade da vanguarda do Grande 
Oriente de São Paulo e da qualidade individual de 
todos os nossos Irmãos que fazem a verdadeira força e 
honra do GOSP. Em nome do Grão-Mestrado, quero 
dirigir a vocês a seguinte mensagem: ajudemos! Essa 
Obra é de todos nós!”.

Ele lembrou com carinho o antigo Palácio Maçôni-
co Benedito Machado Pinheiro Tolosa: “Claro que 
não apraz a ninguém colocar no chão um prédio e uma 
casa que nos traz tantas lembranças e histórias ao 
Grande Oriente de São Paulo (GOSP). Entretanto 
existem contingências e necessidades que nos leva-
ram a isso. Questões que todos conhecem e que pode-
riam levar à interdição de nossa sede. Não tivemos 
coragem política para tanto, pois isso não pode existir 
em uma entidade fraterna como a nossa. Tivemos uma 
necessidade coletiva e, a partir de agora, deixa de ser 
um sonho para ser uma realidade de todos nós”.

Já o Grão-Mestre Estadual Adjunto do GOSP, 
Poderoso Irmão Kamel Aref Saab, ressaltou a felici-
dade que o momento representa: “É incomensurável. 
Hoje, 20 de agosto, é o Dia do Maçom e a data em que 
nos abraçamos e lembramos de nossa história. Juntan-
do a isso, a cerimônia de lançamento da Pedra Funda-
mental de um prédio que tem alta significância pra 
nós. O sonho não existe mais. Agora ele passa a ser 
uma realidade. Esta é e continuará sendo a casa dos 
Maçons de todo o estado de São Paulo”.

Em outro momento de grande emoção, o orador da 
Comissão, Sapientíssimo Irmão Joaquim da Silva 
Pires, bradou em um discurso bastante emocionado: 
“Com o coração batendo forte, sob um fluxo de indis-
farçável e incontida emoção - é exatamente assim que 
eu tenho a honra de saudar todos os presentes, desde 
os mais altamente condecorados aos mais recentes 
aprendizes”.

Logo após tal discurso, o Presidente da Poderosa 
Assembleia Estadual Legislativa (PAEL-SP), Emi-
nente Irmão Raimundo Hermes Barbosa, falou sobre 
a grandiosidade do momento e aproveitou para anun-
ciar a iniciativa - que será levada à plená ria para vota-
ção - de dar ao edifício o nome Laelso Rodrigues. 
“Este é ummomento histórico, fruto de trabalho inten-
so orquestrado pelo Grão-Mestrado do GOSP. Vamos 
continuar trabalhando. É isso o que nos compete: 
fazer nossos antepassados se sentirem representados e 
as novas gerações terem orgulho do que está sendo 
conquistado. O Sapientíssimo Irmão Laelso Rodri-
gues tem viajado o Brasil, alcançando um feito para 
poucos no País. Ele conseguiu se tornar efetivamente 
uma unanimidade naMaçonaria. Por isso, entende-
mos ser merecido nomear o novo Palácio como Lael-
so Rodrigues. A sugestão vai ser encaminhada como 
projeto de lei na PAEL-SP e temos confiança de que 
será aprovada.”

O Sapientíssimo Irmão Laelso Rodrigues falou 
sobre esse projeto e a respeito da simbologia de um 
momento como esse para a Maçonaria paulista. “Foi 
uma grande satisfação fazer parte desse momento. Em 
meus 59 anos de Maçonaria, nunca poderia imaginar 
que iria presidir uma sessão tão importante como essa 
de início simbólico da construção da nova sede do 
GOSP. Em conversas com o Eminente Irmão Ballouk, 
eu dizia que para terminar uma obra é preciso começá-
la. Hoje, estamos dando esse passo e tenho certeza de 
que em breve esse prédio estará pronto para atender 
todos os Irmãos e que teremos paz e tranquilidade 
para desenvolver os nossos trabalhos.”

Em relação ao projeto que o homenagearia com o 
nome do novo edifício, o Sapientíssimo Laelso Rodri-
gues só fez jus ao perfil que o consagra como um 
homem de sabedoria e humildade. “Recebi a notícia 
com grande surpresa. Não estou muito acostumado a 
receber esse tipo de homenagem. De qualquer modo, 
seria uma grande honra ser lembrado em vida por um 
momento tão importante.”

Após os discursos, o ritual de lançamento transcor-
reu de maneira plena e segura até que o Presidente 
declarasse a Pedra Fundamental do edifício sede do 
Grande Oriente de São Paulo oficialmente assentada, 
fazendo o 20 de agosto de 2016 entrar definitivamente 
para a história.

Fonte: Revista Luzes

GOSP lança Pedra Fundamental do novo Palácio Maçônico
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Por Matheus Steinmeier 
 

Mobilizar os Maçons para atuarem com a socieda-
de, a fim de influir no processo político e social 
para eleger pessoas comprometidas com a digni-

dade no exercício do poder.” Com essa missão, surgia, em 
2008, o Grupo Estadual de Ação Política (GEAP), emprei-
tada que viria a se desenvolver e evoluir ano a ano, unindo 
sob a bandeira de reinserção da Ordem na política as três 
Grandes Potências Maçônicas do estado de São Paulo. 
Entretanto, como lembra o Presidente do GEAP, Irmão 
Sérgio Rodrigues Jr., as raízes do grupo vieram um ano 
antes, ainda em 2007, com a Carta da Maçonaria Paulista 
Contra a Corrupção. Assinada pelos então Grão-Mestres 
do Grande Oriente de São Paulo (GOSP) e da Grande Loja 
do Estado de São Paulo (GLESP), Irmãos Benedito “Como 
consequência dessa ação, nascia a Maçonaria Unida por 
São Paulo (MUSP), que tinha como projeto prioritário o 
desenvolvimento de um programa pela reinserção da Maço-
naria na política nacional. Reinserção porque, no passado, 
nossa Ordem foi parte da elite estratégica brasileira, estan-
do presente por seus membros nos altos escalões dos 
governos em todos os níveis”, ressalta Irmão Rodrigues. 
Marques Ballouk Filho e Pedro Gagliardi, o documento foi 
divulgado em conjunto na Assembleia Legislativa do Esta-
do em 20 de agosto, marcando a celebração do Dia do 
Maçom daquele ano. Um ano depois, ela viria a ser reedita-
da, com a participação do Grande Oriente Paulista (GOP), 
com o Grão-Mestre José Maria Dias Neto.

O afastamento, explica, ocorreu principalmente após a 
primeira grande cisão do GOB, em 1927, seguida pelo 
período getulista (a partir da década de 1930), quando a 
ditadura do Estado Novo chegou a proibir as reuniões da 
Maçonaria. Posteriormente, no período militar, a partir da 
década de 1960, a Ordem se recolheu e acabou se desco-
nectando do processo político, e as Lojas voltaram-se à 
ação social por meio da benemerência e filantropia.

O Presidente do GEAP conta ainda que, em todo esse 
processo histórico, os Irmãos que militaram na política não 
contaram com o apoio e o comprometimento do quadro de 
Obreiros e, dessa forma, passaram ao dístico de políticos 

Maçons e não de Maçons políticos. Por conta de uma série 
de regras, eles não podiam nem mesmo apresentar suas 
propostas e pedir o apoio e o voto dos Irmãos em Loja.

Para resgatar esse papel histórico de influência no pro-
cesso político, com o objetivo de trabalhar na construção 
social, um grupo de Irmãos elaborou as linhas mestras do 
projeto. Desde 2008, muitos paradigmas foram quebrados 
e o programa de ação política dos Maçons paulistas vem 
sendo aprimorado.

“Já naquele ano, fizemos o primeiro movimento de 
apoio a candidatos indicados pelas Lojas das três Obediên-
cias para as eleições municipais. Aliás, essa é uma regra 
pétrea do programa: todo candidato que busca apoio deve 
ter sido indicado por uma Loja da cidade em disputa pela 
eleição. É proposto um termo de compromisso para ser 
assinado entre o candidato e a Loja que o apoia - nele, é 
solicitado ao candidato que se comprometa, em caso de 
sucesso eleitoral, a desempenhar seu mandato com ética na 
política, probidade administrativa e moralidade pública, 
além de retornar periodicamente à Loja para prestar conta 
de seu trabalho e estar sempre aberto a dela receber suges-
tões para atendimento a demandas sociais.”

O objetivo dessas medidas, segundo o Irmão Sérgio 
Rodrigues Jr., é criar uma relação de parceria entre o políti-
co e os Maçons, objetivando o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Assim, espera-se também 
um comprometimento do quadro de Obreiros no efetivo 
apoio aos candidatos durante o processo eleitoral, requisito 
básico para desenvolver essa parceria. Ao indicar um can-
didato, Maçom ou não, a Loja está sinalizando que aquela 
pessoa é 'ficha limpa', livre e de bons costumes. Caso o 
eleito não honre o compromisso firmado, a Loja poderá 
retirar o apoio e tornar público o fato.

“Esse trabalho se repete a cada dois anos por ocasião 
das eleições, mas não é apenas no período eleitoral que o 
projeto prevê a mobilização dos Maçons. Nossa meta é um 
trabalho contínuo, pois também temos de agir em institui-
ções como as entidades de classe (OAB, CREA e CRECI, 
entre outras), clubes de serviços (como Rotary e Lyons), 
conselhos comunitários e outras. Em suma, precisamos 
ocupar espaços na sociedade organizada para que efetiva-

mente tenhamos força para voltar a influir no cenário polí-
tico”, ressalta.

Para o presidente, os Irmãos com vocação para política 
partidária devem se filiar ao partido de sua livre escolha 
para, lá de dentro, poderem agir como um 'remédio sanea-
dor', uma vez que o GEAP entende que todos os partidos, 
indistintamente, precisam repensar a forma de fazer políti-
ca para a construção de um país melhor. “Para que os 
Maçons possam conhecer as bases do programa, temos 
agido com palestras, publicações, site e ações em redes 
sociais. Ainda assim, a iniciativa precisa do apoio de todos 
para seu sucesso. O programa é desenvolvido em cada 
município por um Grupo Local de Ação Política (GLAP), 
formado por representantes das Lojas das três Obediências 
existentes na região. Já temos vários GLAPs trabalhando 
em sintonia com o GEAP, de modo que o programa tenha 
efeito em todas as cidades, levando a boa política às institu-
ições e partidos.”

A UNIÃO DAS POTÊNCIAS PELA REINSERÇÃO POLÍTICA DA MAÇONARIA
Presidente do Grupo Estadual de Ação Política fala sobre história e ações do GEAP

Clique aqui
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Homens com câncer de próstata localizado têm 
baixa probabilidade de morrer no período de 10 
anos após o diagnóstico, independentemente de 

se optarem pela cirurgia, radioterapia ou por nenhuma 
intervenção, disseram pesquisadores na quarta-feira. 

O estudo publicado no periódico New England Jour-
nal of Medicine incluiu mais de 1.600 homens com ida-
des entre 50 e 69 anos que concordaram em ser aleatoria-
mente indicados para cirurgia para remoção do tumor, 
radiação para reduzi-lo ou vigilância ativa - ou seja, o 
acompanhamento dos pacientes para monitorar sinais de 
progressão da doença.

Cerca de 1% dos homens do estudo morreram durante 
os 10 anos após o diagnóstico de câncer de próstata "in-
dependentemente do tratamento atribuído, uma taxa 
consideravelmente inferior à prevista no início dos ensai-
os", disse o estudo, liderado por Freddie Hamdy, da Uni-
versidade de Oxford. 

Dos 1.643 homens no estudo, 17 morreram de câncer 
de próstata na primeira década após o diagnóstico - oito 
no grupo de vigilância ativo, cinco no grupo de cirurgia e 
quatro no grupo de radioterapia. 

Aqueles no grupo de vigilância ativa tinham mais 
chances de ter o câncer espalhado para outras partes do 
corpo, um processo conhecido como metástase. 

No entanto, esta progressão da doença não fez uma 
diferença significativa na probabilidade de morrer de 
câncer ou de qualquer outra causa nos 10 anos após o 
diagnóstico, segundo o estudo. 

Um artigo separado na mesma revista analisou ques-
tões de qualidade de vida entre os homens que escolhe-
ram diferentes opções. 

A cirurgia para remover a próstata teve o maior 
impacto negativo sobre a função sexual e a incontinência 
urinária, enquanto os homens no grupo de radiação tendi-
am a ter mais problemas intestinais após o tratamento do 
que os dos outros grupos. 

"A função sexual parece ser melhor no grupo de tera-

pia com radiação", disse Louis Potters, presidente do 
departamento de radiação da rede de saúde Northwell 
Health em Nova York, que não esteve envolvido no estu-
do. 

Potters elogiou a pesquisa como "o primeiro esforço 
real para avaliar abordagens de tratamento para o câncer 
de próstata". 

"Apesar da alta prevalência de câncer de próstata 
como o câncer número um entre os homens, não há um 
estudo recente que tenha abordado diretamente a obser-
vação, cirurgia ou radioterapia", afirmou. 

"Como resultado, os homens tiveram de tomar deci-
sões de tratamento com base em dados não comparati-
vos", acrescentou. 

Para John Burn, professor de genética clínica da Uni-
versidade de Newcastle, o estudo fornece "informações 
valiosas para homens confrontados com escolhas difíce-
is". 

"A conclusão parece ser que para esses homens com 
câncer de próstata localizado, a vigilância ativa não é 
significativamente mais perigosa e evita a sobrecarga 
potencial do comprometimento sexual ou intestinal medi-
camente induzidos", acrescentou Burn, que não partici-
pou do estudo. 

"Muitos vão concluir que não fazer nada é preferível à 
cirurgia ou à radioterapia. Obviamente, se houver evi-
dência de metástase, a situação é diferente", acrescentou.

AFP - Agence France-Presse

Dos 1.643 homens no estudo, 17 morreram de câncer de próstata na primeira 
década após o diagnóstico - oito no grupo de vigilância ativo, cinco no grupo de 
cirurgia e quatro no grupo de radioterapia

Os benefícios da sesta para a saúde são regular-
mente destacados, mas essa prática pode aumentar o 
risco de desenvolver diabetes, se durar mais de uma 
hora - adverte um estudo japonês recebido com 
reservas por especialistas independentes.

As pessoas que fazem sestas diárias de mais de 60 
minutos de duração apresentam "um risco significa-
tivamente mais alto de diabetes do tipo 2" do que os 
que não dormem a sesta, observaram quatro cientis-
tas da Universidade de Tóquio, sem demonstrar, 
porém, uma relação de causa e efeito.

Calcula-se que esse risco suplementar seja de 
45%, segundo o estudo, que foi apresentado nesta 
quinta-feira (15/9) em um congresso da Associação 
Europeia para o Estudo da Diabetes (EASD) na Ale-
manha. A pesquisa ainda não foi publicada em um 
periódico da área revisado por seus pares.

A diabetes do tipo 2, que representa 90% dos 
casos da doença, corresponde à incapacidade do orga-
nismo para regular o nível de açúcar no sangue. Se 
não for tratada, essa hiperglicemia pode causar gra-
ves problemas de saúde, como cegueira, perda de 
sensibilidade dos nervos e doenças cardiovasculares.

De acordo com o estudo, as pessoas que dormem 
sestas inferiores a 40 minutos não são mais afetadas 
pela diabetes do que a média. A frequência aumenta 
progressivamente, então, até mostrar uma diferença 
significativa além dos 60 minutos.

Os cientistas, que compilaram 21 estudos relati-
vos a mais de 300.000 pessoas no total, não encontra-
ram um vínculo estatístico entre a duração das sestas 
e o risco de obesidade.

"Esse estudo não demonstra com certeza que a 
sesta diurna provoca diabetes, apenas que existe uma 

associação entre ambas que deve ser estudada", disse 
a EASD em um comunicado de imprensa anexado ao 
estudo.

Esses resultados devem ser considerados com 
precaução, porque não se pode excluir que a frequên-
cia crescente dos casos de diabetes esteja ligada a 
outras causas, advertiram vários especialistas que 
não participaram do estudo.

"Uma possibilidade é que as pessoas pouco ativas 
e com sobrepeso, ou obesas, sejam mais propensas a 
dormir sestas durante o dia. E estas pessoas também 

têm maior probabilidade de desenvolver uma diabe-
tes", observou o professor de Epidemiologia do Cân-
cer Paul Pharoah, da Universidade de Cambridge 
(Reino Unido).

Também poderia haver "uma relação de causali-
dade invertida: uma prática da sesta durante o dia 
causada por uma diabetes não diagnosticada", acres-
centou.

Fonte: Saúde Plena

Cochilos longos podem aumentar risco de diabetes tipo 2

Estudo que associa cochilo a risco de diabetes foi recebido com cautela na comunidade científica
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Segundo a associação britânica de fisioterapeutas 
Chartered Society of Physiotherapy, há muitos 
mitos sobre o que provoca a dor nas costas e como 

lidar com ela.
Esses mitos, por sua vez, geram medos infundados. Por 

exemplo, o medo de nos movimentarmos quando sentimos 
dor. O problema, explicam os fisioterapeutas, é que não se 
mexer pode levar à piora no estado do paciente.

Numa tentativa de combater a desinformação sobre o 
tema, a entidade está promovendo uma campanha de cons-
cientização. Com base em estudos e literatura especializa-
da, a iniciativa quer derrubar quatro mitos sobre a dor nas 
costas. Veja o que diz Carley King, conselheira da organi-
zação:

1. 'Se me mexer, minha dor nas costas vai piorar'
No passado, acreditava-se que a cura para dor nas cos-

tas exigia repouso absoluto. No entanto, já foi comprovado 
que a imobilidade não resolve o problema. E retomar os 
movimentos assim que possível é melhor para a recupera-
ção do paciente do que ficar na cama.

Ainda assim, muitos temem girar ou dobrar as costas, 
por exemplo.

Esse medo é compreensível, já que, se você está com 
dor, fazer movimentos desse tipo pode ser extremamente 
desconfortável, dizem os fisioterapeutas. Mas é essencial 
continuar se mexendo, já que o movimento tem poder 
lubrificante.

A dica, segundo os especialistas, é aumentar gradativa-
mente as atividades e evitar longos períodos de imobilida-
de.

2. 'Devo evitar fazer exercícios ─ especialmente trei-
namento com peso'

Entre especialistas, há um consenso de que a melhor 
forma de se tratar a dor lombar aguda e crônica é o exercí-
cio.

Estudos sobre o assunto revelaram grandes benefícios e 
a segurança, a longo prazo, de vários tipos de exercícios, 
incluindo o treinamento com pesos.

Um dado curioso sobre esses estudos é que não foram 
encontradas evdências de que um tipo particular de exercí-
cio seja melhor ou pior no que diz respeito à dor nas costas. 
Portanto, aconselham os fisioterapeutas, simplesmente 
faça o que gosta de fazer ─ e o que consegue fazer. E vá 

aumentando aos poucos a quantidade de exercício à medi-
da que sua tolerância, autoconfiança e habilidade melho-
ram.

3. 'Um exame de imagem vai mostrar exatamente o 
que está errado'

Um grande número de estudos concluiu que resultados 
de exames de imagem ─ como raios-X, por exemplo ─ não 
refletem adequadamente os sintomas de pessoas com dores 
lombares.

E para complicar ainda mais as coisas, as pesquisas 
também revelaram que a maioria dos exames feitos em 
pessoas que não sofrem de dor lombar apresenta alterações 
─ alterações que não são acompanhadas de qualquer sinto-
ma.

Os fisioterapeutas dizem, portanto, que o exame em si 
não é capaz de explicar com exatidão por que alguém está 
sentindo dor.

Isso não quer dizer que os exames de ressonância mag-
nética sejam irrelevantes em todos os casos, mas quer 
dizer, sim, que eles não são sempre necessários ou úteis.

Na verdade, alguns estudos sugerem que, em alguns 
casos, o exame pode piorar a situação, influenciando nega-
tivamente o paciente, por exemplo.

4. 'Dor é sinônimo de lesão'
A vivência da dor raramente é proporcional à severida-

de da lesão, explicam os especialistas. A dor é mais com-
plexa do que isso.

O nível de dor reflete, na verdade, a percepção subjetiva 
de um indivíduo a respeito de quão ameaçado ele está.

Por exemplo, experiências vividas, a saúde em geral, 
crenças, níveis de sono, de exercício e de bem estar psico-
lógico ─ tudo isso tem um papel importante em determinar 
quanta dor uma pessoa pode sentir.

QUATRO MITOS SOBRE AS DORES NAS COSTAS
SAÚDE

Por Dr. Guilherme Renke
Nos Estados Unidos, mais de 100 mil casos da doença 

foram atribuídos ao sobrepeso no ano de 2012. Descoberta 
destaca a importância da prevenção em todas as idades

A obesidade tornou-se o principal fator de risco para 
todas as doenças em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, atualmente cerca de 70% de todos os adultos 
estão com sobrepeso (IMC 25kg/m2) e 36% estão obesos 
(IMC 30kg/m2). De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), além dos EUA outros países em todo o 
mundo apresentam alta prevalência de sobrepeso e obesi-
dade. Pior ainda é o aumento contínuo da prevalência da 
obesidade no Brasil visto ao longo das últimas décadas.

O excesso de peso e a obesidade têm sido associados 
com o risco aumentado de mortalidade, de câncer e outras 
doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e as doenças cardi-
ovasculares. Só nos EUA, mais de 100 mil casos de câncer 
foram atribuídos ao sobrepeso e à obesidade no ano de 
2012. A maioria dos casos inclui câncer de mama na pós-

menopausa, adenocarcinoma do esófago, pancreático, 
colo-rectal, renal, do endométrio, dos ovários e da vesícula 
biliar.  

Um estudo recente, analisou a forma como o tempo, 
duração e intensidade do excesso de peso e obesidade 
podem ter impacto sobre o risco de câncer, tendo em conta 
informações importantes sobre outros fatores relacionados 
à obesidade, como atividade física, dieta, tabagismo, uso 
de hormônios, e história diabetes. De um total de 73.913 
mulheres incluídas no estudo, foram reportados mais de 
6.300 casos de câncer relacionados com a obesidade, 
sendo diagnosticados durante um seguimento médio de 12 
anos.   

“Esse estudo foi importante, pois constatou que o 
excesso de peso por um longo período durante a vida adulta 
aumentou a incidência de todos os tipos de câncer relacio-
nados com a obesidade em 7%.”   

Além disso, esse estudo traz uma enorme reflexão: 
obesidade em mulheres pós-menopausa aumenta conside-

ravelmente o risco de câncer a longo prazo. Segundo os 
pesquisadores: "descobrimos que os riscos de câncer de 
mama e endométrio na pós-menopausa estão relacionados 
com a duração de sobrepeso e obesidade. 

A associação entre obesidade e câncer de mama é 
demonstrada também em outro estudo randomizado publi-
cado no JAMA em 2015, que usou dados do WHI (Iniciati-
va da Saúde da Mulher) sugerindo uma associação positiva 
remanescente entre obesidade e o risco de câncer em 
mulheres pós-menopausa.  

Esta descoberta e estes estudos destacam a importância 
da prevenção da obesidade em todas as idades, e de início 
precoce especialmente nas mulheres. A obesidade e o 
sobrepeso são multifatoriais, sendo necessário um trata-
mento multidisciplinar harmônico entre o médico, o nutri-
cionista, o profissional de educação física e o psicólogo.

Fonte: Eu Atleta  

OBESIDADE PODE SER FATOR DE RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER, DIZ ESTUDO

https://d2dqksvx8j00ig.cloudfront.net/JFront/Default/Jeunesse-Instantly-Ageless-Live-Demo.mp4
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Escrever para um jornal de circulação geral, e sobre 
um assunto que a graduação de conhecimento exige 
sigilo, às vezes cria a limitação de comentários que 

gostaríamos de desenvolver, mas que revelariam conheci-
mento que deve ser específico dos graus. 

Ainda assim creio não estar a fazê-lo ao afirmar que o 
coroamento dos graus simbólicos na Maçonaria traz como 
lição sublimada a idéia de dever humano de lealdade aos 
preceitos que prega, de modo que exista franqueza entre 
ideal e prática. Não apenas isto: ensinamos que, conforme 
as circunstâncias, embora esteja a servir o que é bom, cor-
reto, enfim o que é justo e elevado, ainda assim a vida nos 
contempla com a imposição do nosso sacrifício pessoal. 
São situações onde somos devidamente injustiçados, 
somos punidos indevidamente, mas ainda assim aqueles 
que conseguem superar o amor por si, pelo amor maior por 
um ideal, de forma consciente, adquirem uma coragem que 
tem como característica primordial parecer além-humana. 
Como se nesse momento a alma eterna prevalecesse com-
pletamente sobre a condição humana do indivíduo. Quan-
do isto ocorre, embora tais indivíduos por vezes percam a 
sua vida, acabam por surgir dentro de uma concepção supe-
rior, passam a constituir a nossa memória ; mesmo já mor-
tos, mantém-se interferindo no mundo dos vivos. Acabam 
assim indo além do seu tempo.

Como já observamos em outras oportunidades, a base 
de consulta do conhecimento maçônico deve ser o estudo 
do Livro da Lei, que é a Bíblia Sagrada. Assim, observado 
que a maior lição da Maçonaria se refere ao acima exposto, 
entendo que Jesus Cristo, foi o indivíduo que encarnou 
com maior identificação a tal situação. Não discuto aqui a 
idéia da divindade de Jesus, ou se ele foi dado em sacrifí-
cio, enfim questões de cunho teológico, que vezes servem 
mais para dividir do que para agregar, mas falo da ação de 
Cristo, da sua lealdade que o transforma em missionário do 
Criador, da sua dedicação a cumprir o seu dever, da sua 
aceitação mesmo ante aquilo que sua razão já dizia ser-lhe 
entendido pela humanidade como escândalo, do seu holo-
causto solitário, onde o seu saber o tornava ainda mais 
sozinho em meio a uma multidão de ignorantes. Somente 
um entendimento superior pode clamar ao Grande Juiz 
pelo perdão dos assassinos, que julgando fazer justiça, 

nada mais fazem do que crime, pois não sabem o que 
fazem. Cristo, porém, foi além da memória, foi além do 
conceito maçônico neste caso, pois morto ressuscitou, ou 
seja, mostrou que mesmo morrendo a individualidade 
continuava a existir. Pelo que sei, ninguém mais fez algo 
parecido. Ora, a Maçonaria nos pede menos, pede a atitu-
de, fala-nos da memória, pois que prevalece em nossa 
Ordem a razão, associada à fé na existência do Criador, 
mas Cristo está além da razão, para entende-lo só mesmo 
com a fé. 

Entretanto, é preciso fazer-se racional, mesmo ante a fé, 
pois que o homem a tudo parece perverter, de modo que em 
sendo a fé, a força da vontade que faz nascer no homem a 
vontade de reencontro com o Criador, sendo algo puro e 

limpo nas criaturas, ainda assim está sujeita a manipula-
ção, uns por pura ignorância, outras por atualmente ser 
artigo altamente rentável. O que tenho a dizer é que acima 
de tudo está o exemplo, e se Cristo, que é modelo de superi-
oridade, tomou as atitudes em vida, não seríamos seus 
seguidores, se pela via da preguiça e da crença idólatra, que 
é antes adorar na expectativa de reembolso, nos pusésse-
mos a tomar este tipo de atitude. Que saibamos, assim, 
carregar nossas cruzes, que façamos jus, aos que morreram 
por seus sagrados deveres. E o que Jesus e a Maçonaria têm 
em comum: alma do mestre maior e único e seus aprendi-
zes. 

Fonte: Recanto das Letras

Jesus Cristo e a Maçonaria
Por Gilberto Brandão Marcom

Por José Pedroso

Antigo costume do Oriente para exprimir acatamento, 
reverência e afeto, conforme os seguintes textos da 
Bíblia:

Gênesis 29:13 – Ora, sucedeu que, assim que Labão 
ouviu a notícia a respeito de Jacó, filho de sua irmã, saiu 
correndo ao encontro dele. Abraçou-o e beijou-o, e trouxe-
o para dentro de sua casa. E ele começou a relatar a Labão 
todas estas coisas. 

Rute 1:14 – A isso levantaram as suas vozes e choraram 
de novo. Após o que Orpa beijou a sua sogra. Quanto a 
Rute, apegou-se a ela. O Cântico de Salomão 1:2 – Beije-
me ele com os beijos da sua boca, porque as tuas expres-
sões de afeto são melhores do que o vinho. Atos dos Após-
tolos 20:37 – Deveras, irrompeu muito choro entre eles 
todos, e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijaram 
ternamente. Este costume ainda é conservado por alguns 
maçons que o trocam em determinadas cerimônias como 
prova de seus sentimentos fraternais. O beijo (ósculo) é um 
ato de afeto praticado especialmente na Maçonaria é dado 
na testa em sinal de regozijo por receber mais um irmão no 
quadro de obreiros da arte real como um sinal de boas vin-
das. O ósculo obedece mais os costumes dos povos de cada 
país. Há países, especialmente no Oriente, que o usam 
como saudação. Aqui em nosso meio se vê mais a prática 
do ósculo entre as mulheres no sentido de saudação. 

O significado do beijo entre irmãos maçons demonstra 
afeto e carinho; sem qualquer malícia, o qual é aposto nas 
faces. O calor do aperto das mãos, o abraço e o ósculo são 
expressões comuns, que não escandalizam, mas estreitam 
uma amizade. A mulher para nós, maçons, é a maior estrela 
brilhante neste universo. Tanto é verdade que, quando ini-
ciamos na Ordem Maçônica, nos é entregue dois pares de 
luvas brancas, sendo um par para nosso uso e o outro para a 
mulher que mais estimamos. As luvas, na Maçonaria, é 
símbolo de pureza e de candura e também de inocência. 
Por isso as luvas devem ser brancas. Usadas pelo homem, 

devem relembrar-lhe a mansidão e a pureza a que está obri-
gado, e aquelas entregues à mulher simbolizam que o 
maçom deve ter consideração pelo belo sexo, presentean-
do-as não à mulher que mais ama, mas àquela que conside-
ra mais digna de ser amada. A Maçonaria faz-nos sentir 
que, se quisermos um mundo melhor, devemos começar 
por melhorar a nós mesmos. O maçom sabe, por amar a 
liberdade, que deve sempre expor e nunca impor.

Segue texto sobre o assunto do Ir.: Milton Norita:
1º Em alguns ritos maçônicos subsiste o ósculo da fra-

ternidade que é depositado pelo dirigente da cerimônia na 
fronte do neófito. 

2º A intenção do ósculo é "tocar" a mente, para apor-lhe 

o "selo místico". Beijar, maçonicamente, é "selar". 
3º O beijo fraterno entre os irmãos, aqui no Brasil pro-

veio da Europa, onde os amigos saúdam-se através do óscu-
lo. Esse costume surgiu nos países árabes. 

4º Sendo os lábios uma parte muito sensível do corpo, 
cujo tato vem acentuado para a seleção dos alimentos, essa 
sensibilidade transforma-se em afeição. 

5º O calor do aperto das mãos, o abraço e o ósculo são 
expressões comuns, que não escandalizam, mas estreitam 
uma amizade. 

Fonte: Recanto das Letras
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Na quarta-feira (07/09), a Maçonaria marcou presen-
ça no tradicional desfile do Dia da Independência 
no Sambódromo do Anhembi em Santana, Zona 

Norte de São Paulo, a poucos quilômetros de onde o Irmão 
Dom Pedro I teria feito a proclamação histórica. Trinta e 
sete Lojas apresentaram seus estandartes para as cerca de 
30 mil pessoas que lotaram as arquibancadas do local.

Treze Capítulos DeMolay também desfilaram. No 
total, a Maçonaria levou 191 participantes, sendo 82 Sobri-
nhos e 109 Irmãos.

Um desses Irmãos foi o policial civil e chefe da Divisão 
Setel Inteligência Kid Marlon, que representou pela prime-
ira vez a Loja Maçônica Sagrada Família no 7 de Setem-
bro. Segundo ele, apesar de já ter desfilado pela Segurança 
Pública de São Paulo, fazer o mesmo pela Ordem é muito 
emocionante.

“É sempre uma honra representar a Maçonaria Univer-
sal, Brasileira e do Estado. Assim como é uma honra estar 
presente nesta comemoração da Pátria, que é nossa Mãe 
Terra. A Maçonaria está fortemente presente desde a nossa 
Independência. Ela faz parte do Brasil, da nossa bandeira, e 
honra a nossa pátria. Nós sempre estaremos juntos em 
todas as comemorações do Brasil e trabalhando por ele”, 
afirmou Kid.

Este ano foi a 21ª vez que a comemoração contou com 
homenagem da Maçonaria. O Eminente Irmão Antônio 
Carlos Mendes, Chefe de Gabinete do GOSP e vice-
presidente do MMDC (Sociedade de veteranos da Revolu-
ção de 1932), é o responsável pela participação da fraterni-
dade no desfile desde 1995. “Como eu sou do MMDC, já 
desfilava. Depois de tanto insistir, consegui fazer com que 
a Maçonaria participasse. No começo, eram poucos, mas o 
número foi aumentando, veio a participação dos DeMo-
lays e 2016 foi o ano com mais maçons desfilando”, come-

morou.
De acordo com o Irmão Coronel Mendes, após três 

meses de reuniões com o Governo do Estado, o Exército e 
outras instituições, o número de maçons só não foi maior 
porque é tudo pré-organizado. “Tem hora para entrar na 
marcha, tempo de passagem, tudo muito cronometrado. Se 
alguém mudar, pode atrasar todo o desfile”, explicou.

Além de coordenar a apresentação da Maçonaria, que 
contou com duas obediências, o Grande Oriente de São 
Paulo (GOSP), federado ao Grande Oriente do Brasil 
(GOB), e a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo 

(GLESP), o coronel Mendes comandou o desfile do 
MMDC. “Agradeço a todas as Lojas que levaram estandar-
tes e seus representantes. Fiquei feliz, pois estamos rece-
bendo muitos elogios da sociedade, do Exército, da polícia 
e de muitas pessoas e instituições”.

Secretaria Estadual de Comunicação e Imprensa – 
GOSP

 Fonte: Irmão David Nascimento, com colaboração 
do Poderoso Irmão Roque Cortes Pereira (Secretaria 
Estadual de Relações Públicas – GOSP)

MAÇONARIA DESFILA NO DIA DA INDEPENDÊNCIA,
EM SÃO PAULO, COM RECORDE DE PARTICIPAÇÃO

No dia 29 de agosto, a  Loja “Fraternidade Sul Mineira”, 
Oriente de Pouso Alegre, Minas Gerais, que tem como Vene-
rável Mestre o Irmão Osvaldo Aparecido de Carvalho,  rece-
beu cerca de 87 maçons, cunhadas da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul, sobrinhos DeMolays,  sobrinhas Filhas de 
Jó e outros convidados, em  sessão magna comemorativa ao 
seu  85º Aniversário de Fundação.

Estiveram presentes o Soberano Grão-Mestre Geral Mar-
cos José da Silva, o Sapientíssimo Irmão Saulo Jesus Sales,  
Eminentes Antônio de Deus Gavioli Junior, (Secretário Geral 
de Gabinete do GOB), Lázaro Mariano de Freitas (Cruz Per-
feição Maçônica), Amintas de Araújo Xavier (Cruz da  Perfe-
ição Maçônica, Deputado  junto à SAFL e Grão-Mestre Hono-
rário do GOB-MG), neste ato representando o Grão-Mestre 
do GOB-MG, irmãos Cirilo Martins Pontes (Estrela Distin-
ção Maçônica e Juiz do TRE do GOB-MG), Ademir Antunes 
Saúde (Delegado Litúrgico  – Delegacia Litúrgica 16.5), José 
Antônio  Cândido e José Adelmo Bassi (Coordenadores da 
11ª e 12ª Coordenadorias  do Grão-Mestre GOB-MG respec-
tivamente), José Raimundo Teixeira (Deputado PAEL-MG) e 
Osvaldo Zago (Assessor Jurídico do GOB).

O evento contou ainda com o lançamento de Selo Come-
morativo alusivo à data, lançado pela ECT, entrega de placas 
agradecendo às autoridades pela visita, recebimento pelo 
Venerável  Mestre  da Loja de Moção de Aplauso do Grão-

Mestrado Geral, Diploma de Honra ao Mérito concedido  
pelo Grão-Mestre Estadual e placa alusiva, ofertada pela 
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul/Pouso Alegre,  atra-
vés de sua Vice-Presidente, cunhada Flávia  Maria de Paula 
Souza.

O irmão Mário Aparecido Mendes, membro da Oficina, 
proferiu palestra, onde apresentou um resumo histórico da 
Loja desde sua criação e destacados momentos de sua profí-
cua existência.

LOJA FRATERNIDADE SUL MINEIRA COMEMORA SEUS 85 ANOS
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A
 música Gente, de Caetano Veloso, traz essa pérola: 
Gente é pra brilhar... Em última instância, esse dito 
lapidar resume o conteúdo de todos os livros de 

autoajuda. Se espremer todo o repertório do gênero e alam-
bicar, o que vai cair no cadinho final é isso: Gente é pra 
brilhar. A gente vem ao mundo para buscar a felicidade. 
Não só buscar, mas encontrar. E ser feliz de uma forma 
plena. Se você ainda não se sente plenamente feliz, conti-
nue buscando e haverá de ter o seu quinhão. Porque outra 
pérola do senso comum garante que, ao final, tudo dá certo. 
Se ainda não deu é porque ainda não chegou ao final. 

Não há equívoco maior. Na realidade, a gente foi feito 
pra embaçar. Mire a trajetória de nossa raça. Das cerca de 
10 espécies do gênero humano que já habitaram o planeta, 
os sapiens, que somos nós, é a única que resiste até a gora. 
Algumas desapareceram antes mesmo de nossa chegada. 
Mas a maioria, nos primórdios, coabitou com a gente. Até 
bem pouco, os pesquisadores acreditavam que nossa espé-
cie tomou o lugar de todas as outras, simplesmente matan-

do-as. Mas em 2010, geneticistas derrubaram essa tese. A 
luta foi mais engenhosa. Confrontando o DNA de fósseis 
com o do homem moderno, foram encontrados vestígios 
dos neandertais e erectus. Assim, a eliminação das espécies 
concorrentes não se deu apenas por dizimação, mas tam-
bém por absorção e mestiçagem. 

Imagine a trabalheira dos sapiens para superar as outras 
espécies, enfrentar as feras, domesticar animais e plantas, 
sobreviver à era do gelo, criar ferramentas de pedra e vidro 
vulcânico, inventar totens, espíritos protetores, deuses, a 
arte, a roda, o barco, a agricultura, a moeda, as cidades, os 
impérios , e ainda se espalhar pelo globo. Depois inventar 
as religiões, os sistemas políticos, a filosofia, promover as 
grandes navegações, a revolução industrial, ir pelo espaço.

Para que tudo isso? Certamente porque o senso comum 
sempre nos disse que gente foi feito pra brilhar, buscar e 
encontrar a felicidade. Objetivamente falando, não restam 
dúvidas de que a melhoria da vida deu um longo salto. Nem 
precisaria percorrer a saga da espécie, para cravar esta 
percepção. Outro dia, conversando com minha mãe, ela 
dizia: A vida melhorou demais. Lembra quando a gente 
morava em rancho de palhas, sem estradas, vizinhos, remé-
dios, assistência, sem dinheiro nem onde comprar. Tudo o 
que precisasse tinha que ser feito com o próprio esforço. 
Hoje não. Moro em casa de alvenaria, com luz e água enca-
nada. Tenho aposentadoria e meu remédio peço na farmá-
cia. Para falar com alguém tenho o celular. 

Aí perguntei: Mãe, hoje a senhora é mais feliz? Ela pen-
sou um pouco e disse: Sinceramente? Não. Olhando assim 
pra trás, parece que foi um tempo tão bom! 

Recentes estudos concluíram que depois de tudo o que 
fizemos, não conseguimos adicionar uma gota a mais de 
felicidade em nossa existência. Assim que conquistarmos 
uma melhoria, ela é incorporada ao trivial e passamos a 
desejar algo mais. Sem contar o apego devotado às crenças 
como estado, direitos, religiões, a fé no dinheiro, a escravi-
zação da burocracia, do consumo e a busca incessante pela 
felicidade. Tudo isso nos torna mais infelizes do que os 
trogloditas de nossa espécie.

Parece que a felicidade é um estado débil do espírito 
que se alcança por distração. O simples fato de buscar a 
felicidade já é motivo bastante para afugentá-la.

Fonte: O Popular - Goiânia-GO

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

Madre Teresa nasceu na Albânia e seu nome verdadeiro 
era Agnes Bojaxhiu. Sempre foi uma referência de altruís-
mo e bondade, mas, após anos de pesquisas sobre sua obra, 
três pesquisadores da Universidade de Montreal no Cana-
dá, mostraram outra face da religiosa e sustentam que ela 
era uma fanática e adepta de que os fins justificam os mei-
os.

Também o jornalista inglês, Christopher Hitchens, fez 
um documentário chamado “Anjo do Inferno”, onde mos-
trou que ela apoiava os ricos e poderosos e a eles tudo per-
doava. Ela cultuava o sofrimento dos pobres e dizia: “Acho 
muito bonito que os pobres aceitem o seu destino. É uma 
dádiva poder participar dos sofrimentos de Cristo”.

Sua organização, as Missionárias da Caridade, recebeu 
milhões de dólares todos os anos, dinheiro este que era 
utilizado para expandir o seu império, mas quase nunca 
revertido para amenizar as dores de seus doentes. Muitos 
médicos que visitaram os “hospitais” das missionárias em 
Calcutá, afirmaram que tinham péssimas condições, sem 
médicos, remédios, higiene e nada para diminuir o sofri-
mento.

Em todos eles havia uma placa “Hoje eu vou para o 
Céu”. E a ideia era que os pacientes sofressem até morrer. 

Uma vez tinha um paciente gritando de dor, e a Madre 
disse que ele estava sofrendo, porque Jesus o estava beijan-
do. O doente agoniado gritou para ela então pedir para 
Jesus parar de beijá-lo, pois não aguentava mais.

A política da Madre Teresa era a virtude da pobreza e do 

sofrimento. Por outro lado, quando ela ficava doente, ia 
para os melhores hospitais do mundo. 

Na ânsia de angariar fundos, Madre Teresa se associou 
a ditadores e famosos corruptos, não se importando de 
onde vinha o dinheiro.

De Baby Doc Duvalier, ditador do Haiti, famoso por 
violar os direitos humanos e por sua violência, ela recebeu 
muito dinheiro e homenagens. Em troca, ela dizia que o 
tirano amava os pobres e era adorado por eles. Uma das 
pesquisadoras da Universidade do Canadá, Geneviéve 
Chénard, se disse surpresa, pois não imaginava a quantida-
de de acusações e documentos encontrados contra ela.

O Vaticano passou a capitalizar sobre a sua imagem e a 
fortuna angariada pelas Missionárias da Caridade é imen-
surável. Para as irmãs que cuidavam das finanças, todo o 
dinheiro recebido era encaminhado para Roma. Madre 
Teresa tinha uma posição dura contra o divórcio e, quando 
a Irlanda fez um referendo popular sobre o assunto, ela foi 
até lá fazer apelos para que a população votasse contra; por 
outro lado, quando sua patrocinadora e amiga, princesa 
Diana, se separou, ela declarou que era melhor assim, pois 
a princesa não era feliz no seu casamento.

Quando a fábrica da Union Carbide explodiu em Bho-
pal, na Índia, matando milhares de pessoas, ela saiu pelo 
país dizendo para que o povo perdoasse a multinacional ao 
invés de pedirem indenizações. Quanto a receber dinheiro 
de bandidos e corruptos, um caso famoso foi o de Charles 
Keatings, um religioso do Lincoln Savings and Loan da 
Califórnia, que foi condenado pelo roubo de mais de US$ 
250 milhões de fundos de aposentadoria de gente humilde.

Este bandido dava milhões a Madre Teresa e, em troca, 
contava com seu apoio. O estudo mostrou que o altruísmo e 
a generosidade atribuídos a Madre Teresa não passaram de 
um mito, e sua imagem de santa foi devido a uma forte 
campanha publicitária. Também mostrou sua enorme capa-
cidade de angariar fundos, não importando a origem do 

dinheiro.
Quanto a supostos milagres, o físico Aroup Chatterjee 

foi incisivo ao afirmar que “seus milagres são baratos e 
infantis demais até para questionar”. Ela bem que poderia 
ter providenciado alguns milagres para salvar alguns dos 
milhares de doentes que estiveram sob seus cuidados. Ape-
sar desta grande quantidade de evidências sobre sua verda-
deira índole, ela foi canonizada no último dia 04 de setem-
bro de 2016, como uma vitória do obscurantismo medieval 
sobre a razão.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
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Evento regimental da ARLS Caridade e Esperança –Ja-
caraípe/Serra-ES- cuja finalidade se define em promo-
ver destaque e reconhecimento às ações adotadas por 
personalidades ligadas ou não à Ordem mas que se dedi-
quem ao trabalho de lutar pelo bem estar de seus seme-
lhantes em todos os campos de atividades sociais, filan-
trópicas, comunitárias, etc. De periodicidade anual, o 
evento prospecta ter seu foco na direção de enaltecer 
àqueles que se dedicam ao bem estar de quem, muitas 
das vezes sem sequer conhecer ou se relacionar, esteja 
em situações de risco ou constrangimentos diversos, por 
esse motivo o destaque da sessão especial realizada no 
dia 13/09/2016 premiou ao Irmão Eurípedes Barbosa 
Nunes, Sapientíssimo Grão Mestre Adjunto do Grande 
Oriente do Brasil outorgando-lhe o título por toda sua 
obra enquanto cidadão ligado às ações sociais bem como 
pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento da Ordem 
como um todo no nosso pais. O foco principal na escolha 
do seu nome dá-se em parte por sua atuação à frente do 
trabalho denominado “ Maçonaria contra as drogas em 
favor da vida” que desde de 1997 semeia Brasil afora 
palestras, eventos e atividades que visam prevenir e 
reverter danos causados pela ação devastadora destas no 
seio da família bem como da sociedade como um todo, 
fato esse inspirador de evento similar realizado pela 
oficina recentemente.

Recebido com as devidas formalidades e tendo con-
sigo em comitiva o Eminente Grão Mestre Américo da 
Rocha, seu adjunto Irmão Hélio da Luz Sodré e autorida-
des do GOB, o homenageado assumiu seu lugar ao lado 
do Venerável Mestre Irmão Antônio Marcos de Paula 
Santos e do Eminente Grão Mestre Américo da Rocha 
sendo em seguida informado sobre as razões de ter a 
honraria o nome do Irmão Humberto Nogueira dos San-
tos através de uma síntese à cerca das obras e exemplos 
deixados pelo referido irmão, hoje no Oriente Eterno. 
Ato contínuo, sua biografia foi colocada aos presentes já 
com as cunhadas ocupando os lugares a elas reservados.

Por determinação do Venerável Mestre deu-se a 
seguir a apresentação do trabalho realizado via simpósio 
inspirado pelo “Maçonaria contra as drogas...” e coorde-
nado pelo Irmão Onésimo Barbosa Gentil Júnior que a 
todos emocionou tecendo um paralelo entre valores e 
situações transitórias ao longo da nossa existência. A 
empatia gerada pela apresentação deste irmão provocou 
não só no homenageado mas em todos os presentes um 
sentimento de que a ação certamente há de ter uma devi-
da reação no sentido de minorar sofrimentos ligados ao 
vício maldito. A emoção se fazia presente e a egrégora 
compactada...

Preliminares feitas, coube-nos a oratória direta, lúdi-
ca e detalhista do homenageado que a todos brindou em 
alto nível de satisfação por ser e estar naquele momento 
em presença das cunhadas, às quais exaltou generosa-

mente na sua lida junto aos irmãos na senda maçônica 
dia apos dia. Antes, saudou com absoluto rigor e respeito 
a todos os irmãos que ali se fizerem presentes para serem 
testemunhas do ato por ele classificado como estimulan-
te e inspirador. Ao receber das mãos do Venerável Mes-
tre o quadro com o documento mostrou-se pronto a 
retornar ao Oriente da Serra para, quem sabe, participar 
do próximo evento ligado ao tema de maneira mais 
abrangente, envolvendo via grão mestrado, as lojas coir-
mãs à Caridade e Esperança.

Diversos irmãos presentes usaram da oratória para 
parabenizar o evento e declinar sua concordância nas 
ações propostas com rigor e sempre com as devidas cau-
telas por razões inerentes a interesses espúrios advindos 
das drogas, sendo então procedido o encerramento.

No todo fica a gratidão dos Irmãos que tanto se empe-
nharam para a realização com sucesso do evento que 
contou com 88% dos membros da C&E e 31  ilustres 
visitantes de varias lojas. Esses abnegados irmãos foram 
a comissão organizadora composta por: Sebastião Alves 
da Silva Filho; Carlos Alberto Martins Nobre e Amaro 
Coutinho Filho cuja dedicação tornou possível o aconte-
cimento e ainda um invejável ágape sob a batuta do 
Irmão Pedro Reco, ao qual a loja dedica os agradecimen-
tos pela sua disponibilidade e competência na moqueca 
servida ao querido Irmão e homenageado Eurípedes 
Barbosa Nunes, ao qual desejamos ter sido agradável a 
presença em nosso oriente.

Sapientíssimo Irmão Barbosa Nunes recebe
 Honraria Humberto Nogueira dos Santos

Por Deo Mário Siqueira
Foto: Romero Olli

No dia 06 de setembro, na cidade de Chapecó, o GOB-
SC realizou uma sessão conjunta envolvendo as três 
Circunscrições do Oeste Catarinense:  Xanxerê, São 
Miguel do Oeste e Chapecó. O objetivo foi de integra-
ção entre os irmãos e as Lojas da região, com uma 
palestra proferida pelo Grão-Mestre Estadual 
Adalberto Aluizio Eyng, que abordou as diretrizes do 
GOB- SC e realizou uma homenagem à Pátria pelo Dia 
da Independência, enaltecendo o compromisso de 
cada Obreiro, na condição de líder, atuando no cotidia-
no da sociedade.A sessão magna foi dirigida em 
conjunto. A direção e as funções foram compartilhadas 
e, assim, marcaram a histórica sessão, a qual envolveu 
todas as Lojas da Circunscrição, bem como diversos 
Ritos.

SESSÃO CONJUNTA EM CHAPECÓ – SC

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshop/busca/Rel%C3%B3gios%20technos/

