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ADEMAR FARIA: ILUMINANDO VIDAS
Num momento em que o mundo vive uma 
carência de valores éticos e morais, em que a 
desonestidade e a busca pela satisfação dos 
interesses materiais sobrepujam as ativida-
des humanas, torna-se imprescindível 
destacar os valores de um homem que 
destinou a maior parte de seu tempo ao 
trabalho de socorro aos mais necessitados 
de todos os matizes.

195 ANOS DO GRANDE
ORIENTE DO BRASIL
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II ENCONTRO MAÇÔNICO 
BINACIONAL BRASIL - URUGUAI
A cidade de Bagé/RS sediou o II Encontro 
Maçônico Binacional reunindo 130 Irmãos 
do Uruguai e do Brasil e 17 lojas dos dois 
países, além das comitivas oficiais do Gran-
de Oriente do Brasil – RS e da Grande Loja 
Maçônica do Uruguai, além de várias autori-
dades maçônicas do Executivo e Legislati-
vo.
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Com a fundação do Grande Oriente do Brasil 
em 17 de junho de 1822, a Maçonaria brasilei-
ra se aproxima hoje de seus 195 anos. Mesmo 

com a chegada desses dois séculos de existência, a 
Ordem ainda tem como um de seus desafios a luta 
contra a desinformação. Uma parte significativa da 
população ainda alimenta uma visão incorreta de que 
a Maçonaria seria algum tipo de seita mística, uma 
religião ou mesmo perpetradora de uma espécie de 
plano de dominação mundial. 

É importante frisar que nenhuma dessas conjectu-
ras está além de visões fantasiosas e distantes da rea-
lidade. Antes, são séries de mitos construídos durante 
séculos e alimentados pelo preconceito e pelo receio 
irracional do desconhecido. É dessa mesma conjun-
tura que surgiu e se perpetrou o estigma de sociedade 
secreta, também distante da realidade atual. 

Talvez nenhuma outra organização existente neste 
planeta tenha sido tão mal compreendida quanto a 
Maçonaria. Através dos tempos, elementos com obje-
tivos inconfessáveis moveram campanhas difamató-
rias contra essa instituição. Mas nossos antecessores 
entenderam que não adiantaria defender publica-
mente a Ordem dessas críticas, porque o entendimen-
to das massas estava por demais entorpecido pela 
propaganda ideológica que fora utilizada contra a 
Ordem Maçônica. 

Antes da visão megalomaníaca e falsa de domina-
ção mundial que toma o imaginário e o senso comum 
da população, o objetivo maior da Maçonaria é ser 
uma escola de vida para aqueles interessados em 
fazer um mundo melhor. Dessa forma, as reuniões 
realizadas nos templos maçônicos não são cultos, 
mas encontros em que são discutidos temas variados, 
de filosofia à história e assuntos contemporâneos do 
mundo moderno. 

A Maçonaria pode ser definida apenas como uma 
sociedade discreta e não é, como muitos pensam, 
uma religião. Na realidade, congrega nas Lojas Maçô-
nicas pessoas de diferentes credos em um ambiente 
de harmonia, paz e confiança entre seus membros. 
Não raro, temos reuniões realizadas tranquilamente 
com Irmãos muçulmanos, judeus, neopentecostais, 
católicos, espíritas e seguidores de religiões de 
matriz africana. Em suma, reúne homens de boa von-
tade, movidos pelo máximo ideal de servir, de cons-
truir uma sociedade mais saudável e um mundo 
melhor. 

Foi nesse ambiente de união entre pessoas com-

prometidas com o bem comum para atuar como van-
guarda das mudanças sociais que fatos marcantes da 
nossa história como brasileiros aconteceram. Foi das 
Lojas Maçônicas que partiu, por exemplo, um movi-
mento de maçons brasileiros que, liderados princi-
palmente por Gonçalves Ledo e José Bonifácio de 
Andrade e Silva, culminou na Proclamação da Inde-
pendência do Brasil. 

Além do Sete de Setembro, a Ordem Maçônica 
também esteve presente em momentos como a Pro-
clamação da República, a Abolição da Escravatura e 
na redemocratização do País, entre outros eventos 
marcantes. Hoje não é diferente - a Maçonaria atua 
em meio ao cenário de crise política e econômica do 
nosso País alinhada com outras organizações da soci-
edade civil por uma renovação nacional. 

Um exemplo disso é o Grupo Estadual de Ação 
Política (GEAP-SP), iniciativa da Maçonaria paulis-
ta que tem o objetivo de lutar pela construção de uma 
classe política brasileira composta por pessoas com-

prometidas com os valores éticos, com a Pátria e com 
o bem comum. A ideia é identificar lideranças em 
potencial na Maçonaria e na sociedade como um 
todo, apoiando esses indivíduos para que disputem 
os espaços hoje ocupados por uma parcela significa-
tiva de corruptos. 

Seja no passado ou hoje, as conquistas da Ordem 
foram todas fruto de seu verdadeiro e mais precioso 
bem: os Maçons. São esses construtores que antes 
erguiam catedrais e monumentos, mas que atualmen-
te edificam obras de transformação social, que lutam 
diariamente pela melhora da humanidade – e conti-
nuarão lutando pelos séculos que virão. 

. Por: Benedito Marques Ballouk Filho, advoga-
do e Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente de 
São Paulo (GOSP), representante de mais de 24 mil 
maçons presentes em centenas de municípios pau-
listas.
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Por Barbosa Nunes (*)

Criado nas asas dos ideais emancipadores e 
libertários que empolgavam os brasileiros, nos 
primeiros anos do século XIX, o Grande Ori-

ente do Brasil, a partir das três Lojas que lhes deram 
sustentação inicial, não parou mais de crescer e de 
acolher homens de valor que teriam atuações marcan-
tes em muitos episódios sociais e políticos, ao ponto 
do irmão historiador José Castellani, em sua obra “His-
tória do Grande Oriente do Brasil”, afirmar: “Não se 
pode escrever a história do Brasil independente sem 
entrar na história do Grande Oriente do Brasil”. 

Por uma regressão no tempo, estamos todos nesta 
sessão comemorativa dos 195 anos, em tempos da 
fundação da Loja “Commercio e Artes” que se desdo-
brou por sorteio entre os seus membros, em mais duas 
Lojas “Esperança de Nictheroy” e “União e Tranquili-
dade”, com a fundamental atividade no movimento 
pela emancipação política do Brasil. Ao encerramento 
daquela sessão, prometeram solenemente, que o Gran-
de Oriente do Brasil teria, como meta específica de 
seus esforços, a Independência do Brasil.

A certidão de nascimento do GOB, primeira obe-
diência nacional e primeira do território brasileiro, 
iria nos anos posteriores, ser partícipe dos grandes 
acontecimentos políticos sociais da história do Brasil. 
Nasceu tendo como Grão-Mestre José Bonifácio de 
Andrada e Silva. Delegado do Grão-Mestre, Mare-
chal Joaquim de Oliveira Alvarez. Primeiro Grande 
Vigilante, o articulador que não pode ser esquecido, 
Joaquim Gonçalves Ledo. Segundo Grande Vigilante, 
Capitão João Mendes Viana. Grande Orador, Cônego 
Januário da Cunha Barbosa. Grande Secretário, Capi-
tão Manoel José de Oliveira. Grande Chanceler, Fran-
cisco das Chagas Ribeiro. Promotor Fiscal, Coronel 
Francisco Luis Pereira da Nóbrega. Grande Cobridor, 
João da Rocha e Grande Experto, Joaquim José de 
Carvalho. 

Nesta honra dos 195 anos, estamos aqui neste 
momento, impregnados, como se fossemos e somos, 
pelo espírito da fundação do GOB que nos foi trans-
mitido, pelos integrantes das Lojas “Commércio e 
Artes”, “Esperança de Nictheroy” e “União e Tran-
quilidade”. Olhemos para os nossos ombros esquer-
dos. Na fita branca, sou membro da Loja “Commércio 
e Artes”. Na fita azul, da Loja “União e Tranquilida-
de”. Na vermelha, membro da Loja “Esperança de 

Nictheroy”. Lojas que tiveram como primeiros Vene-
ráveis Manoel dos Santos Portugal, Pedro José da 
Costa Barros e Albino dos Santos Pereira, aqui pre-
sentes nas pessoas dos Veneráveis Mestres atuais, 
Fabiano Santoro, Cláudiio Renato da Silva Barbosa e 
José Maria Rodrigues Lima, que estão exercendo o 
veneralato, primeira e segunda vigilâncias desta ses-
são.  

E nesta hora lembro da grande marca decisiva do 
episódio do Fico. Feito sob a liderança de José Joa-
quim da Rocha e José Clemente Pereira. Embora a 
meta específica dos fundadores do GOB fosse a Inde-
pendência do Brasil, o processo emancipador iniciou 
antes de 17 de junho de 1822. O sentido era desobede-
cer aos decretos emanados das cortes reais portugue-
sas, permanecendo o Príncipe em nossas terras.

José Bonifácio, em representação ao Príncipe, de 
forma incisiva, assim clamou:

“É impossível que os habitantes do Brasil, que 
forem honrados e se prezarem de ser homens, possam 
consentir em tais absurdos e despotismos. Vossa Alte-
za Real deve ficar no Brasil quaisquer que sejam os 
projetos das cortes constituintes, não só para o bem 
geral, mas até para a independência e prosperidade 
futura do mesmo. Se vossa Alteza Real estiver, o que 
não é crível, deslumbrado pelo decreto de 29 de 
setembro, que obrigava o seu retorno, além de perder 
para o mundo a dignidade de homem e de príncipe, 
tornando-se escravo de um pequeno grupo de desor-
ganizadores, terá que responder perante o céu, pelo rio 
de sangue que, de certo vai percorrer pelo Brasil com a 
sua ausência”. 

O frei Francisco de Santa Tereza de Jesus Sampaio, 
orador da Loja “Commércio e Artes” também se mani-
festou em nome dos líderes do movimento do povo 
maçônico fluminense: “Na crise atual, o regresso de 
sua Alteza Real deve ser considerado como uma pro-
vidência inteiramente funesta aos interesses naciona-
is”. 

A 9 de janeiro de 1822, o maçom José Clemente 
Pereira, presidente do senado, em inflamado discurso 
pediu formalmente para que o Príncipe Regente per-
manecesse no Brasil, usando este parágrafo que desta-
co e que pode ser adaptado ao momento nacional que 
atualmente vivemos:

“Ah senhor! E será possível que estas verdades, 
sendo tão públicas estejam fora do conhecimento de 
Vossa Alteza Real? E se existem são espíritos fortes e 

poderosos, como se crê que tenham mudado de opi-
nião?” 

D Pedro conheceu a força e a influência maçônica, 
e entendeu o recado dizendo: “Diga ao povo que 
fico!”

O primeiro passo dos maçons, no sentido da inde-
pendência, foi o “Fico”, de 9 de janeiro”.  

Transcrevo nota de Castellani sobre o GOB.
“Merece consideração especial de nós o Grande 

Oriente do Brasil. Onde tudo começou na Maçonaria 
Brasileira e por tudo que representou e representa para 
o país, pelos seus reconhecimentos internacionais, 
pelo carisma de obediência maçônica com grande 
lastro histórico e pelo patrimônio de quase dois sécu-
los de trabalho pelo Brasil. Pelo mesmo motivo deve 
ser mais respeitado pelos seus próprios obreiros, 
desde que estes se conscientizem da magnitude repre-
sentada por esta obediência nacional e que percebam 
o legado que estão recebendo e que devem aperfeiçoar 
para os pósteros. O Grande Oriente do Brasil merece 
amor e dedicação.”

A partir de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
foram Soberanos Grão-Mestres os irmãos D Pedro I, 
Antônio Francisco de Albuquerque, Miguel Calmon 
du Pin e Almeida, Bento da Silva Lisboa, José Marce-
lino de Brito, José Maria da Silva Paranhos, Francisco 
José Cardoso Júnior, Luis Antônio Vieira da Silva, 
João Batista Gonçalves Campos, Manoel Deodoro da 
Fonseca, Antônio Joaquim de Macedo Soares, Quinti-
no Bocaiuva, Lauro Nina Sodré e Silva, Francisco 
Glicério de Cerqueira Leite, Veríssimo José da Costa, 
Nilo Procópio Peçanha, Thomaz Cavalcanti de Albu-
querque, Mario Marinho de Carvalho Behring, Ber-
nardino de Almeida Senna Campos, Vicente Saraiva 
de Carvalho Neiva, João Severiano da Fonseca Her-
mes, Otávio Kelly, José Maria Moreira Guimarães, 
Joaquim Rodrigues Neves, Benjamin de Almeida 
Sodré, Cyro Werneck de Sousa e Silva, Álvaro Palme-
ira, Moacyr Arbex Dinamarco, Osmane Vieira de 
Resende, Osiris Teixeira, Matathias Bussinger, Jair 
Assis Ribeiro, Enoc Almeida Vieira, Moacyr Salles, 
Francisco Murilo Pinto, Manoel Rodrigues de Castro, 
Manir Haddad, Laelso Rodrigues e Marcos José da 
Silva.

continua...
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Agora, Soberano Grão-Mestre Geral Marcos José da 
Silva, chegamos, após Independência, Libertação dos 
Escravos, Proclamação da República, que pontuam a 
caminhada social de nossa instituição, chegamos com-
prometidos e apoiando a Polícia Federal, Procuradoria 
Geral de Justiça e o Poder Judiciário, como oficializado 
em Congregação e Cartas de Brasília assinadas também 
pelos Eminentes Grão-Mestres Estaduais. Chegamos, 
chegamos e construímos com nossas decisivas assinatu-
ras o projeto Ficha Limpa. Chegamos defendendo nossas 
famílias com o programa Maçonaria a Favor da Vida – 
Contra as Drogas. Chegamos Soberano Grão-Mestre, 
com o senhor abraçando e clamando pela reforma políti-
ca. Chegamos agora, há poucos dias, com a recertificação 
da ISO 9001 versão 2015, convalidando as normas que 
estão sendo aplicadas. Auditoria feita pela QMS, empresa 
autorizada internacionalmente.

E chegamos com 3350 óperas e regências de orques-
tras sinfônicas em 183 países de todos os continentes pelo 
Irmão Tullio Colacioppo, que nos levou a mágica de um 
concerto sinfônico, na noite de ontem em Brasília, 16 de 
junho. Encarnou mais uma vez nosso irmão Carlos 
Gomes, principal compositor de opera brasileira, iniciado 
na Loja  América de São Paulo em 24 de junho de 1859 

Este pronunciamento que a mim foi deferido por vossa 
Soberania, me honra e passa integrar a minha caminhada 
maçônica. “Ser maçom ou não ser maçom?”. Vem me a 
mente  a inspiração para louvar a grandeza de um homem 
público, da justiça, operador do direito, na alta ponta da 
pirâmide do Supremo Tribunal Federal, que aqui veio em 
palestra a convite do Sapientíssimo Presidente da Assem-
bleia Federal, Irmão Múcio Bonifácio. De uma forma 
extraordinariamente sincera e espontânea disse: “Sou 
maçom e não sabia”. Este homem, este jurista, Ministro 
Luiz Fux no último julgamento do Superior Tribunal Elei-
toral. Parte do seu voto assim foi apresentada de viva voz 
ao povo brasileiro: 

“Eu não teria a paz necessária se eu pudesse não 
enfrentar esses fatos. E aqui lavro minha divergência 
respeitosa em relação a todos os colegas. Ao juiz não é 
dado no momento da decisão desconhecer o estado de 
fato da lide.

Fatos novos vieram à lume, informando que nessa 
campanha houve cooptação do poder político pelo poder 

econômico, que nessa campanha houve financiamento 
ilícito de campanha, então no momento que vamos profe-
rir a decisão, nós não vamos levar em conta esses fatos?

Que sonho hoje gravita em torno do sentimento cons-
titucional? No meu modo de ver é o sonho de uma nação 
que quer respeitar os homens públicos, quer ser respeita-
da aos olhos do mundo e quer ver um país sem medo e 
com altivez que possa mostrar a sua cara para a edificação 
desse sonho, a soberania popular elege os seus represen-
tantes para que através de uma postura moral e ética reve-
lem ao mundo quem somos como nação".

Nós Ilustres irmãos da tríade do Executivo, Legislati-
vo e Judiciário, somos maçons e sabemos que somos. E 
nós Eminentes Grão-Mestres Estaduais que conduzem o 
GOB em seus estados, também  sabemos.

E nós Veneráveis Mestres das lojas de todo o Brasil, 
operários trabalhadores no primeiro malhete das células 
mais importantes do GOB, somos maçons. E nós, compa-
nheiros e esposos de voces ilustres Cunhadas que consti-
tuem a força viva do GOB, somos Maçons.

Sabemos que somos maçons amantes da verdade que 
liberta e restaura. Estamos em hora de buscar a verdade. 
Se estamos maçons, absolutamente sinceros, esta busca 
nós impõem lideranças maçônicas, enorme responsabili-
dade neste momento de transição de vida do pais, para 

que possamos emergir dos escombros deste gigantesco 
escândalo.

Emergir para novo tempo, percorrendo um caminho 
diferenciado que nós leve futuro de dignidade. Esta é uma 
sessão, tal qual a da fundação do GOB pela independên-
cia do Brasil. Esta é uma sessão de chamamento ao dever 
cívico e maçônico, como fizeram as lojas Commercio e 
Artes, União e Tranquilidade e Esperança Nichtheroy.

E a ti Grande Arquiteto do Universo, circunflexo 
peço-te que nos vigiai para que sejamos merecedores 
dessa História de 195 anos, projetando-a para os nossos 
pósteros, com o determinismo de evitar que vaidades não 
contaminem nosso espirito maçônico e possamos conti-
nuar sonhando mais para uma caminhada harmonizadora, 
inovando com inteligência dos nossos sobrinhos e 
seguindo a linha de crescimento da História do GOB no 
firmamento social de nossa pátria.

Para o Grande Oriente do Brasil, neste 195 anos e nos 
próximos, nosso amor e dedicação.  

(*) Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral Adjunto 
do Grande Oriente do Brasil

Soberano Grão-Mestre Geral Marcos José da Silva e o
Sapientíssimo Grão-Mestre Geral Adjunto Eurípedes Barbosa Nunes

A Campanha do Agasalho 2017 do Grande Oriente de 
São Paulo- GOSP vai até 30 de julho. Com o tema 
“Inverno da Responsabilidade Solidária”, ela será coor-
denada pela Secretaria Estadual de Relações Públicas do 
GOSP, na pessoa de seu Secretário Roque Cortes Perei-
ra, em parceria com a Fraternidade Feminina Cruzeiro 
do Sul – FRAFEM Estadual, representada por sua Presi-
dente, Cunhada Valderez Ballouk, e arrecadará coberto-
res, agasalhos e vestimentas para proteção contra o frio.

A Campanha foi oficialmente lançada por ocasião do 
Encontro Regional da Administração Maçônica – 
ERAM da 4ª Macrorregião, realizado em Campinas no 
último sábado, 03 de junho, na Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército (EsPCEx).
Na ocasião, foi feita a leitura do Decreto nº 210-

2015/2019, onde o Eminente Grão-Mestre Estadual do 
GOSP, Irmão BENEDITO MARQUES BALLOUK 
FILHO salientou, como justificativas da Campanha, “a 
necessidade premente de guarnecer os menos favoreci-
dos com agasalhos, cobertores e vestuários em geral, 
com vistas ao inverno que se aproxima, a existência de 
estudos indicando a possibilidade de termos um inverno 
muito rigoroso em nosso Estado e ter a Maçonaria por 
fundamentos existenciais a prática da filantropia, bene-
ficência e a fraternidade, onde a conduta basilar consiste 
em prestar socorro de forma desinteressada, contribuin-

do, assim, com o bem estar da Humanidade”.
O GME BALLOUK pede a colaboração a todos os 

Irmãos e todas as Lojas da jurisdição para que participem 
da campanha. As Oficinas deverão realizar a coleta e a 
distribuição dos materiais arrecadados às entidades apoi-
adas até o dia 7 de agosto, assim como deverão apresen-
tar relatórios detalhados com o número de peças coleta-
das e as entidades que serão beneficiadas diretamente à 
FRAFEM.

Todos os materiais remanescentes devem ser encami-
nhados ao Fundo Social de Solidariedade dos municípi-
os em que as Lojas se encontram.

GOSP LANÇA CAMPANHA DO AGASALHO 2017
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Por Ir\Paulo M

É
  conhecido o relato segundo o qual, a 24 de junho 
de 1717, quatro lojas maçónicas se teriam reuni-
do na taberna "Goose and Gridiron" (O Ganso e a 

Grelha) e aí constituido a primeira Grande Loja e elei-
to o seu primeiro Grão-Mestre. Este acontecimento é 
consensualmente considerado o "dia zero" da Maço-
naria Especulativa. Não obstante a sua importância, 
não chegou aos nossos dias qualquer prova documen-
tal deste evento: nem uma ata (que só começaram a 
lavrar-se em 1723), nem uma 
lista, nem sequer um simples 
relato em primeira mão. De 
facto, o registo mais antigo de 
que dispomos são as Constitui-
ções de Andersen, na sua edi-
ção revista de 1738 - ou seja, 
21 anos depois. Curiosamente, 
a versão original - de 1923 - 
nada refere a este respeito. 
Muito se especula, três séculos 
volvidos, quanto à precisão 
histórica da descrição de 
Andersen.

O que é certo é que, num 
local de Londres conhecido 
por St. Paul's Churchyard 
(Adro da Igreja de S. Paulo), 
houve um edifício de cinco 
pisos onde esteve sediada uma 
associação musical chamada 
"The Mitre" (A Mitra). Numa 
altura em que mesmo os ricos e 
nobres eram frequentemente 
analfabetos, era quase garanti-
do que o fosse a maioria da 
restante população. Isso levou 
os fabricantes de sinalética a 
privilegiar o uso de sinais pic-
tóricos; por mais belo e sóbrio 
que pudesse ser um sinal escri-
to, seria inútil se a maioria da 
população não soubesse lê-lo. Estaria, por isso, afixa-
do sobre a porta do "The Mitre" o brasão da Worship-
ful Company of Musicians, com o própósito de identi-

ficar aquela como uma casa de música.
As armas desta antiga e prestigiada associação 

musical, fundada por volta de 1500 e hoje conhecida 
por The Musicians' Company, consistem num escudo 
encimado por uma lira, tendo o escudo, na parte supe-
rior, dois leões separados por uma rosácea, e na parte 
inferior um cisne de asas abertas. O cisne a a lira eram, 
nesse tempo, comummente adotados como símbolo 
pelas associações musicais.

Pelo início do séc. XVIII a dita associação terá 
entrado em declínio, altura em que no edifício passou 

a funcionar uma estalagem e 
uma taberna; esta adotou o nome 
de "Goose and Gridiron". Não 
sabemos, em absoluto, a razão 
deste nome, mas é clara a liga-
ção entre o sinal que identificava 
a taberna e as armas dos músi-
cos. No 1º volume de "Old and 
New London", de 1878, o autor, 
Walter Thornbury, sugere poder 
o nome ter sido concebido como 
uma paródia de "Swan and 
Harp", um nome popular na 
altura para casas de música. 
Mais prosaicamente, oferece a 
sugestão alternativa de que é 
simplesmente uma interpretação 
simplória do brasão da Compa-
nhia de Músicos pendurado por 
cima da porta do Mitre pelos 
pouco sofisticados frequentado-
res das lojas e tabernas.

Não me custa, no entanto, 
imaginar um muito britânico e 
corrosivo recém-estabelecido 
taberneiro, ainda sem nome nem 
símbolo à porta que não os dos 
anteriores ocupantes, quando 
indagado sobre se a sua casa era 

de música, responder que não, que 
aquilo era um ganso e uma grelha, 
e que entrassem e fossem bebendo 

uma cerveja enquanto esperavam pelo ganso...
O antigo edifício já não pode ser visitado: foi demo-

lido no final do séc. XIX, época em que Londres assis-

tiu a um grande aumento populacional. Já o sinal, de 
ferro e madeira pintada e datado do início do séc. XIX, 
pode ser visto no Museu de Londres.

(*) Paulo M. é membro da RL Mestre Affonso 
Domingues. Or\de Cascais - Portugal

Publicado originalmente no blog A Partir Pedra

Fontes:
http://www.masonicsourcebook.com/grand_lodge

_of_england.htm
http://www.thefraternity.info/the-original-tavern-

sign-for-the-goose-and-gridiron/
https://en.wikipedia.org/wiki/Premier_Grand_Lo

dge_of_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Compa

ny_of_Musicians
http://www.mqmagazine.co.uk/issue-14/p-32.php
https://books.google.pt/books?id=XrYKAwAAQB

AJ&lpg=PA50&ots=-
_ms4RgOmP&pg=PA50#v=onepage&q&f=false

http://www.madamegilflurt.com/2014/11/the-
goose-and-gridiron.html

(sinal original da taberna "Goose and Gridiron")

Armas da Worshipful
Company of Musicians
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Em 24 de junho de 1717, quatro Lojas maçó-
nicas londrinas reunidas na taberna The 
Goose and the Giridon decidiram associar-

se numa Grande Loja e eleger um Grão-Mestre que 
a todos os seus obreiros representasse. Foi assim 
que, em síntese, James Anderson registou o nasci-
mento da primeira Grande Loja maçônica, hoje 
normalmente designada por Premier Grand Lod-
ge. Este é o facto que se convencionou constituir o 
nascimento da Maçonaria Especulativa.

Foram quatro Lojas que se associaram e decidi-
ram constituir uma Grande Loja. Foram essas qua-
tro Lojas e os seus respetivos obreiros que decidi-
ram eleger um Grão-Mestre. São as Lojas que dão 
origem às Grandes Lojas. São os maçons que esco-
lhem o Grão-Mestre. Esta inegável verificação 
constitui a base fundamentadora da concessão 

basista do relacionamento entre as Lojas e as res-
petivas estruturas agregadoras (Grandes Lojas ou 
Grandes Orientes).

Para esta concessão basista, a origem do poder 
está nas Lojas e nos respetivos obreiros, tanto 
assim que são as Lojas quem cria as Grandes Lojas 
e os obreiros quem elege o Grão-Mestre, direta-
mente ou por representação das respetivas Lojas, 
consoante os sistemas de eleição do Grão-Mestre 
em vigor em cada Obediência maçónica. Em con-
sequência, a Grande Loja só exerce as competênci-
as que lhe são delegadas pelas Lojas e o Grão-
Mestre exerce apenas o poder que lhe é delegado 
pelos seus eleitores. O essencial da Maçonaria está 
nas Lojas. As Grandes Lojas são meras estruturas 
administrativas e de coordenação. Mas a prevalên-
cia está nas Lojas. Estas é que mandam na Grande 

Loja. Não o inverso.
Sendo histórica e iniciaticamente correto afir-

mar-se que são as Lojas que originam a Grande 
Loja e não o inverso, sendo inquestionável que a 
legitimidade dos Grão-Mestres assenta na sua elei-
ção pelos Mestres de toda a Obediência, no entanto 
a adoção pura e dura desta concessão basista da 
subordinação das Grandes Lojas às Lojas não é 
razoável e conduz a resultados perversos. Como 
em tudo na vida, a absolutização desta concessão é 
perniciosa e - goste-se ou não - não espelha a reali-
dade. Não se trata de conflito entre o que deve ser e 
o que é. Trata-se do respeito da natureza, do lugar e 
das tarefas que devem ser assumidas por uma e 
outra estruturas. 

Absolutizar a concessão basistas do relaciona-
mento entre as Lojas e a Grande Loja conduz, por 
exemplo, à aceitação, quiçá promoção, da existên-
cia de Lojas selvagens. Se a legitimidade reside 
absolutamente na Loja, então esta pode, a todo o 
tempo, decidir desligar-se da Grande Loja e atuar 
por si só, em absoluta independência. No entanto, 
sabemos que - particularmente na Maçonaria regu-
lar - tal não é, hoje em dia, considerado aceitável.

Ao constituir uma Grande Loja, ao integrar uma 
Grande Loja ou ao criar-se no âmbito de uma Gran-
de Loja, a Loja maçónica procede à tal delegação 
de competências suas na Grande Loja, mas simul-
taneamente renuncia ao direito de retirar as com-
petências delegadas. As competências essenciais 
de regulação, de coordenação, de representação, 
de ordenação, que as Lojas delegam na respetiva 
Grande Loja ou no respetivo Grande Oriente, uma 
vez atribuídas não são retiráveis. 

Com a constituição de uma Grande Loja fez-se 
nascer uma nova entidade. Entidade detentora de 
direitos, obrigações, atribuições e competências 
que, uma vez originariamente nela objeto de dele-
gação, quem assim delegou não tem já o direito de 
retirar.

Pelo facto de a Loja constituir, aderir ou criar-se 
no âmbito de uma Grande Loja, automaticamente 
renunciou à absolutização do seu poder, pois deci-
diu partilhá-lo com a estrutura que criou, a que ade-
riu ou em cujo âmbito se criou.

Assim, reconhecendo-se a natureza originária 
do poder residindo nas Lojas, não é, porém, correta 
a concessão basista do relacionamento entre as 
Lojas e a respetiva Grande Loja ou o respetivo 
Grande Oriente. A natureza da criação, existência e 
relacionamento de ambas as estruturas irrecusa-
velmente fez nascer uma mútua obrigação inderro-
gável de partilha de atribuições e competências. 

Na definição, fixação e medida dessa partilha é 
obviamente importante o reconhecimento de que a 
origem está na Loja, que a legitimidade assenta na 
escolha dos obreiros. Mas tal reconhecimento não 
admite a absolutização ou, sequer, uma insensata 
prevalência de um basismo, que seria inconse-
quente, inoportuno e, afinal, contrário aos interes-
ses das Lojas e dos respetivos obreiros.

A pura e dura concessão basista do relaciona-
mento das Lojas e da Grande Loja não é, assim, o 
entendimento acertado. No próximo texto, procu-
rarei expor - e igualmente criticar - a concessão 
inversa.

Por Ir.’. Rui Bandeira
RL Mestre Affonso Domingues

AS LOJAS E A GRANDE LOJA: 
CONCESSÃO BASISTA E SUA CRÍTICA
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Johann Wolfgang von Goethe nasceu em Francfort 
(1749) e faleceu em Weimar (1832). É um lugar comum 
sempre repetido o se dizer que Goethe é o maior homem 

de letras e o maior maçom da Alemanha. As influências maçô-
nicas na obra de Goethe mereceriam um estudo profundo. 
Aqui só podemos apresentar um ligeiro esboço do que foi a 
presença da Maçonaria nas extensas atividades desse extra-
ordinário poeta, dramaturgo, romancista, cientista e homem 
de Estado.

Como romancista, foi um dos precursores do movimento 
romântico com Os Sofrimentos do Jovem Werther, tendo 
escrito também A Missão Teatral de Wilhelm Meister, Os 
Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, Os Anos de 
Viagem de Wilhelm Meister e As Afinidades Eletivas. Como 
dramaturgo, escreveu o Fausto I e o Fausto II, duas obras 
primas que se revelaram mais do que suficientes para inscre-
ver definitivamente seu nome no rol dos grandes vultos da 
Literatura Universal. Entre seus escritos para o teatro mere-
cem referência também O Grão-Copta, Ifigênia em Tauride, 
Egmont e Torquato Tasso. Como poeta, deixou obras primas 
como o Divã Ocidental e Oriental, que contribuiu para des-
pertar o interesse da Europa pela literatura do Oriente Islâmi-
co. Legou-nos também epopéias como Hermann e Dorotéia e 
inúmeros poemas líricos, elegias, epigramas e canções (Lie-
der). Como cientista, fez pesquisas em Botânica e Mineralo-
gia, elaborou uma Teoria das Cores em que se manifesta em 
frontal oposição à Ótica newtoniana, e, no campo da Anato-
mia Humana, cabe-lhe a glória de ter descoberto o osso inter-
maxilar. Como homem de Estado, serviu por longos anos seu 
amigo, o Grão-Duque Carlos Augusto de Weimar, como 
conselheiro, ministro e assessor de assuntos culturais, artísti-
cos e educacionais.

Em seus textos autobiográficos, como Poesia e Verdade, 
A Campanha da França, O Cerco de Maiença e Viagens na 
Itália revela-se como uma testemunha privilegiada dos derra-
deiros anos do Ancien Régime, da Revolução Francesa e das 
Guerras Napoleônicas. Suas idéias artísticas, literárias e 
filosóficas ficaram registradas nas Conversações com o 
secretário e amigo Eckermann que as anotou cuidadosamen-
te.

Goethe foi submetido às provas da Iniciação Maçônica no 
dia 23 de junho de 1780 na Loja “Amalia zu drei Rosen” 
(Amália das Três Rosas) de Weimar. Desde então, a Maçona-
ria se torna uma influência constante em sua produção literá-
ria, ao lado de outros temas iniciáticos que o fascinavam 
como a Cabala, a Alquimia e a Tradição Rosa-Cruz. É inte-
ressante lembrar que, por outro lado, considerava-se um 
paranormal, capaz de entrar em contato com o mundo invisí-
vel. Sabemos também que ele se fez iniciar, juntamente com 
o Grão-Duque Carlos Augusto, na Ordem da Estrita Obser-
vância Templária, e que participou também da controvertida 
sociedade secreta conhecida como Os Iluminados da Bavie-
ra. Não foi ele exatamente um maçom assíduo aos trabalhos 

de sua Oficina, mas esteve presente na mesma nos momentos 
decisivos de sua história e dedicou vários de seus poemas à 
Maçonaria, como o que apresentamos abaixo, onde é eviden-
te a influência da temática do Terceiro Grau:

NOSTALGIA BEM-AVENTURADA

Não o digas a ninguém, exceto aos sábios,
Pois a multidão está sempre pronta para ridicularizar.
Eu quero louvar o ser vivente
Que aspira morrer na chama.

No frescor das noites de amor,
Onde recebes e doas tua vida,
Um sentimento estranho te arrebata,
Quando brilha o archote imóvel.

Não mais permaneces encerrado
Na tenebrosa sombra;
E um desejo vivo te arrebata,
Rumo a mais elevados esponsais.

Nenhuma distância te faz hesitar,
Tu acorres a voar, fascinado pela chama.
E, finalmente, amante da luz,
Ó borboleta! – Eis que és consumida!

Enquanto não tiveres compreendido
Este “Morre e transforma-te!”,
Não passarás de um obscuro passante
Sobre a terra tenebrosa.

A primeira obra de Goethe onde está presente a influência 
maçônica é a comédia O Grão-Copta (1791) que aborda de 
maneira crítica e sarcástica a figura de José Balsamo, conhe-
cido como Conde de Cagliostro, que percorreu as cortes da 
Europa nos fins do século XVIII, intitulando-se Grão-Mestre 
da Maçonaria Egípcia e envolvendo-se em grandes escânda-
los antes de terminar seus dias numa masmorra da Inquisição 
Romana. Na peça vemos uma cena de iniciação ao Rito Egíp-
cio de Cagliostro, em que o autor ridiculariza o charlatanis-
mo e a superstição, e não, evidentemente, a Maçonaria séria.

Em 1784 começou a trabalhar no poema Geheimnisse 
(Os Mistérios) que restou inacabado. No fragmento que che-
gou até nós, vemos mescladas influências maçônicas e rosa-
crucianas. Nele é contada a história de um peregrino, o Irmão 
Marcos, que chega a um misterioso edifício erigido em um 
vale perdido, na porta do qual se vê a misteriosa imagem de 
algumas Rosas enlaçadas em uma Cruz. Quem terá enlaçado 
estas Rosas na Cruz? – indaga a si mesmo, intrigado com o 
mistério. Marcos é então recepcionado por uma misteriosa 
confraria formada por doze cavaleiros reunidos em torno de 
um Superior de nome Humanus. Representam eles todas as 

religiões e seu objetivo é perpetuar e dar a conhecer uma 
mensagem sagrada, pois cada religião detém uma parte da 
Verdade, que deve convergir com as demais e com elas se 
fundir. A idéia central do poema é a de que todas as religiões e 
filosofias confluem para um pequeno número de idéias 
comuns, ligadas ao conceito de Humanidade.

Em 1795 vemos Goethe tentando escrever uma seqüência 
para a ópera maçônica de Mozart A Flauta Mágica. Goethe 
via em Mozart, iniciado na Maçonaria quatro anos depois 
dele, uma espécie de irmão espiritual. O que o empolgou na 
ópera mozarteana foi justamente sua mensagem iniciática de 
cunho maçônico. Não encontrando nenhum compositor 
suficientemente genial para compor uma música digna de 
ombrear com a de Mozart para sua obra, Goethe desistiu de 
terminá-la.

Ainda em 1795 escreve Goethe o enigmático Märchen (O 
Conto), mais conhecido como O Conto da Serpente Verde, 
texto obscuro pleno de imagens alquímicas em que podemos 
discernir também passagens inspiradas pelo Ritual do Mes-
tre Maçom.

O ciclo de romances centrado no personagem Wilhelm 
Meister é a obra goetheana em que mais patente se mostra a 
influência maçônica. O ciclo narra a trajetória do jovem Meis-
ter que deixa uma posição social confortável para se dedicar 
a sua grande paixão, o teatro. No início da obra é um rapaz 
imaturo, no fim um homem amadurecido e cheio de expe-
riência e sabedoria. Podemos ver no nome do personagem 
uma alusão ao Mestre Maçom e interpretar o complicado 
enredo da série como uma alegoria da marcha do Aprendiz 
rumo à Maestria. Nos momentos mais críticos de sua jorna-
da, Wilhelm Meister é ajudado por uma organização misteri-
osa, a “Sociedade da Torre”, onde é fácil perceber uma dis-
creta alusão à Maçonaria. A Ordem Maçônica também está 
presente em As Afinidades Eletivas. No Fausto, a obra prima 
de Goethe onde um velho sábio é rejuvenescido através de 
um pacto com o diabo (Mefistófeles) e termina por ter a alma 
salva após uma longa caminhada em busca de algo que o faça 
se sentir realizado, existem também veladas alusões à Ordem 
Maçônica, ao lado de um simbolismo alquímico bastante 
evidente.

O seguinte pensamento goetheano praticamente resume a 
visão que o poeta tem da Maçonaria:

Nossa associação tem o dever de desenvolver, no Eu de 
cada um de seus membros, o sentimento religioso, sem 
nenhuma referência particular.

As últimas palavras de Goethe, proferidas instantes antes 
de fechar definitivamente os olhos para este mundo, no dia 
22 de março de 1832, foram: Mehr Licht! ou seja: “Mais 
Luz!” Uma breve frase plena de ressonâncias simbólicas 
associadas à Maçonaria.”

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
 E A MAÇONARIA

Hélio P. Leite, A Maçonaria na Literatura Universal
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Estudando a história da maçonaria, não se pode consi-
derar os Templários e os Rosacruzes como seus úni-
cos fundadores. Existe um livro interessantíssimo, 

publicado em 1787, que se intitula “Precioso resumo da 
Maçonaria Adoniramita que contém os catecismos dos 
quatro primeiros graus”, no qual se diz que “os primeiros 
maçons foram os sacerdotes egípcios, sobretudo os de Mên-
fis e Heliópolis. Conheciam as ciências físicas, a astrono-
mia e a verdadeira religião, que é a religião natural. Junto 
deles vieram instruir-se Orfeu, Tales, Sólon, Pitágoras, 
Licurgo e Moisés. Os ensinamentos dos Magos se conser-
varam no povo judeu até o templo de Salomão. Depois da 
destruição do templo de Jerusalém, o paganismo se apode-
rou dos segredos e das cerimônias maçônicas, mas alterou 
seu espírito. Felizmente a verdadeira maçonaria reapareceu 
com o cristianismo e, desprendendo-se aos poucos das for-
mas da nova religião, tornou-se um cristianismo purificado. 
O objetivo que perseguem os maçons é a reconstrução do 
Templo de Jerusalém, reconstrução que simboliza sua obra 
moral.”

Por outra parte, diz o historiador maçônico H. Bazot que 
“tendo sido destruída Jerusalém, vítima das revoluções, e 
tendo-se dispersado o povo judeu, esta mesma maçonaria 
se estendeu com ele por toda a terra.”

Os ritos e símbolos da maçonaria e das outras 
sociedades secretas recordam constantemente a Cabala e o 
judaísmo: a reconstrução do Templo de Salomão, a estrela 
do rei Davi, o selo de Salomão, os nomes dos diferentes 
graus, como, por exemplo, cavaleiro Kadosh, príncipe de 
Jerusalém, príncipe do Líbano, cavaleiro da serpente de 
Airain, etc. E a oração dos maçons ingleses, adaptada em 

uma reunião celebrada em 1663, não faz lembrar de uma 
maneira evidente o judaísmo?

Finalmente, a maçonaria escocesa se servia da era judia; 
por exemplo, um livro do maçom americano Pike, escrito 
em 1881, está datado no “anno mundi 5641”. Atualmente 

não se conserva esta cronologia senão nos altos graus, ao 
passo que os maçons acrescentam geralmente quatro mil 
anos à era cristã e não 3760 como os judeus.”

(Maurice Fara, La Masoneria en Descubierto)

AS ORIGENS JUDAICAS DA MAÇONARIA

“A Revolução francesa tinha deixado claro o considerá-
vel papel da maçonaria como elemento de erosão de qual-
quer poder constituído. Pode-se argumentar que é possível 
que a própria maçonaria tenha sido superada pelo monstro 
que criou e que alguns irmãos maçons pagaram por isto – 
literalmente – com a cabeça. No entanto, a capacidade sub-
versiva dessa sociedade secreta é inegável. Poucos soube-
ram extrair melhor as lições pertinentes da Revolução que 
um general de origem corsa chamado Napoleão Bonaparte.

Há especulações sobre uma possível iniciação de Napo-
leão na maçonaria, que teria ocorrido em 1798, na ilha de 
Malta e no seio de uma loja maçônica formada majoritaria-
mente por militares. As provas não são de todo conclusivas, 
mas não há dúvida de que Bonaparte utilizou consciente-
mente a maçonaria como um instrumento político.

Os dados a respeito são bem significativos. Quatro dos 
irmãos de Napoleão – bem como seu pai – foram maçons. 
Este foi o caso de José, que seria rei da Espanha; de Luís, rei 
da Holanda; de Luciano, príncipe de Cannino; e de Jerôni-
mo, rei da Westfália. Não terão sido exceções. Joaquín 
Murat, cunhado de Napoleão e marechal, e seu enteado 
Eugênio de Beauharnais também foram maçons. Em rela-
ção aos marechais de Napoleão – e este é um dado bem sig-
nificativo da penetração maçônica no exército – , vinte e 
dois entre os mais importantes eram “filhos da viúva”.

Napoleão tinha o firme propósito de controlar as lojas 
maçônicas e, com certeza, conseguiu. Quando Bonaparte 
tomou o poder, a maçonaria francesa encontrava-se dividi-
da entre o Grande Oriente e o Rito escocês. Ele conseguiu, 
assim, que José Bonaparte fosse eleito grão-mestre do Gran-
de Oriente, enquanto Luís conseguia o mesmo cargo no 
Rito escocês. Em dezembro de 1804, ambas as obediências 
se fundiram, com José como grão-mestre. Em sua imbrica-
ção com a maçonaria, Napoleão chegou ao ponto de forçar a 

entrada das mulheres nas lojas maçônicas para outorgar a 
Josefina o cargo de grã-mestra.

Dificilmente pode-se dizer que Napoleão fosse defensor 
da liberdade, mas ele era, sim, consciente da utilidade da 
maçonaria. Esta lhe permitia – como manifestaria no seu 
Memorial de Santa Elena – contar com um exército que 
lutava “contra o papa”, manter, com vigor, as forças arma-
das sob controle e a polícia em suas mãos, além de proporci-
onar-lhe um instrumento de captação e propaganda favorá-
vel ao domínio francês da Europa.

Não é de se estranhar, portanto, que os maçons se identi-
ficassem com a ditadura napoleônica que estava retalhando 
o mapa europeu a sangue e fogo. Um maçom, claro, compôs 

o seguinte hino de louvor a Napoleão:

Eis aqui o que conseguem o ouro e a traição:
Sozinho te vês, orgulhoso ilhéu!
Vais prolongar tua luta temerária?
Treme. Os deuses apóiam Napoleão.
Cede ou muito em breve este nobre grito de guerra
Ressoará nas entranhas de Albion:
Viva Napoleão!

É difícil acreditar que espanhóis, austríacos, russos ou 
prussianos compartilhassem o entusiasmo maçônico por 
Napoleão e não foram poucos aqueles que se sentiram 
indignados quando ele, em 1810, fez o papa prisioneiro e 
anexou os Estados Pontifícios. Mas se este episódio provo-
cou horror nos católicos e em muitos que não o eram, cau-
sou regozijo entre os maçons. Napoleão não só estava ven-
cendo as trevas clericais como, além disso, estava expan-
dindo o ideário da Revolução francesa. Não causa surpresa 
que, quando os prefeitos franceses levaram ao fim uma 
investigação para saber se os maçons eram leais, o resulta-
do foi que todas as lojas maçônicas identificavam-se com 
Napoleão. A única exceção encontrava-se no cantão de 
Genebra, que tinha sido invadido em 1798 por tropas fran-
cesas.

No resto dos países invadidos por Napoleão, a maçona-
ria também estava desempenhando papel de significativa 
importância. As forças invasoras e de ocupação foram cri-
ando, no seu caminho, lojas maçônicas nas quais tentavam 
integrar as elites nacionais, que, desta forma, ficavam sub-
metidas a Napoleão. Foi assim, pela mão dos invasores 
franceses, que a maçonaria chegou à Espanha.”

(César Vidal, Los Masones: La Historia De La Sociedad 
Secreta Más Poderosa Del Mundo) 

NAPOLEÃO BONAPARTE E A MAÇONARIA

Contato:
(27) 9 9968-5641
omalhete@gmal.com
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Loja La Vertu de Clairvaux – 1786

Em 1786, bem dentro da Abadia de Clairvaux, 
localizada em Aube foi constituída uma Loja 
de 13 Irmãos Cistercienses, sob os auspícios do 

Grande Oriente da França. Que um grupo de clérigos 
pudesse montar uma Loja Maçônica pode, à primeira 
vista, parecer estranho quando sabemos da animosi-
dade que existia entre o Catolicismo e a Maçonaria. 
Mas isso seria esquecer muito rapidamente a História 
…

Essa situação não é, de fato, excepcional nesse 
final do século XVIII, quando as bulas papais ainda 
não esvaziaram as lojas dos servos de Deus. Ela revela 
não uma fratura doutrinária ou ideológica, como mui-
tas vezes é afirmado hoje, mas sim uma verdadeira 
convergência de ideias. Pouco antes da Revolução, a 
maior parte das lojas francesas praticava uma Maço-
naria exclusivamente orientada para o aperfeiçoa-
mento do homem através do trabalho, e cuja base 
repousava sobre as três virtudes teologais que são a 
Fé, a Esperança e a Caridade. Somente a Maçonaria 
do tipo anglo-saxão continua hoje a manter esse terná-
rio como um pilar fundamental da metodologia maçô-
nica.

Extrato da correspondência endereçada ao Grande 
Oriente da França, pelos monges cistercienses:

Ao Or.´. de Clairvaux, lugar muito forte e ilumina-
do onde reina a Igualdade, a Paz, a União, o Silêncio 
e a Amizade, no quarto dia do segundo mês do ano da 
V.´. L.´. 5785,

Ao Mui Respeitável, Sapientíssimo, Esclarecido e 
único legítimo G.´. Or.´. de França

Nós estávamos na escuridão da irregularidade; 
para sair, nós nos dirigimos à R.´. L.´. Union de la 
Sincérité no Or.´. de Troyes, para que ela nos forneça 
através de seus raios luminosos os meios para alcan-
çar o caminho que conduz a via do augusto centro 
tribunal dos verdadeiros maçons; por conseguinte, no 
quinto dia de abril no ano da V.´. L. ̀ . 5785, traçamos 
uma prancha que endereçamos a essa R.´. L.´. para 
envolver os IIr.´. que a compôem a visitar nossos tra-
balhos e nos indicar a qualidade dos materiais neces-
sários a empregar para fundar o templo que queremos 
erigir. Esses RR.´. IIr.´. tendo nos feito esse favor e 
impactados pelo brilho deste primeiro raio de verda-
deira Luz, eles nos inspiraram ainda mais o desejo de 
nos submetermos às Leis e regulamentos de vosso 
ilustre Areópago; já submetidos de coração e afeto às 
leis da sabedoria e virtude, aspiramos a felicidade 
nos engajar por um juramento irrevogável, podeis 
vós, Mui R.´. IIr.´. nos considerar dignos desse favor, 
podeis perdoar a irregularidade do nossos primeiros 
trabalhos, podeis vós, saciando nossos votos, comple-
tar nossa felicidade; nós vos exortamos a que se dig-
nem de conceder seus santos votos, dignai vos de acei-
tar as homenagens de nossa submissão aos seus res-
peitáveis decretos e constituições que emanam de seu 
augusto tribunal, dignai-vos de nos agregar aos ver-
dadeiros maçons.

Nós vos pedimos confirmar o título da Loja Vertu; 

este não é um título desprovido de realidade, nós o 
gravamos em nossos corações e nossos trabalhos 
estão sob garantia, ousamos esperar que favoráveis 
aos nossos desejos vós possais aceitar como nosso 
Deputado junto ao vosso tribunal o Mui Q.´. Ir.´. Jean 
Eustache Peuvert, funcionário do Parlamento em 
Cais d'Orleans, confiantes de que teremos nele um 
sólido apoio; se puderem em sua sabedoria conside-
rar nossos desejos …

Muitos comentaristas viram no nascimento, mas 
também na vida tumultuada e efêmera dessa Loja, 
apenas os conflitos entre visão secular da Maçonaria e 
a visão secular da religião, a origem daquilo que foi na 
França um verdadeiro trauma espiritual.

Eles esquecem de enfatizar que as Ordens monásti-
cas são dentro da Igreja Católica bem mais do que 
apenas ordens religiosas. Elas são uma Ordem dentro 
da Ordem, porque elas derivam sua identidade em 
uma história muito mais profunda e mais antiga que a 

sua assimilação pela Igreja de Roma. Elas eram desde 
tempos imemoriais, os atores operativos e econômi-
cos de seus territórios, um pouco como também o 
eram as corporações de construtores antes do advento 
da Maçonaria.

A busca pelas virtudes teologais foi por muito 
tempo e quase até a recente generalização do Rito 
Escocês Antigo e Aceito e do Rito Francês (moderno) 
pela Maçonaria continental, o primeiro objeto da 
busca maçônica. Apenas o nome e o “logotipo” de 
certas Loges atuais lembram essa realidade esqueci-
da.

Portanto, não é surpreendente descobrir que traba-
lhadores apaixonados pela espiritualidade pudessem 
tentar completar a sua busca por outros meios que não 
fossem uma religião dogmática, para emancipar as 
virtudes essenciais da Escada de Jacó que conduz aos 
mesmos sonhos da maçonaria, menos religiosos de 
hoje: a paz e a emancipação social.

Por Pierre Invernizzi - Tradução José Filardo
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Quantas vezes por semana você consome batata 
frita? De acordo com estudo publicado no 
periódico científico American Journal of Clini-

cal Nutrition, quem as come mais de duas vezes por 
semana corre um risco de morrer duas vezes maior do 
que aqueles que consomem menor quantidade do ali-
mento.

É preciso ressaltar que isso não significa que a bata-
ta frita pode matar. Os pesquisadores apenas demons-
traram que o consumo frequente do alimento pode 
estar relacionado à má qualidade da alimentação em 
geral. 

A pesquisa
Por oito anos, a equipe de pesquisa rastreou os hábi-

tos alimentares de 4.440 pessoas, entre 45 e 79 anos de 
idade. A quantidade de batatas que eles consumiam, 

independente da forma de preparo, foram analisadas a 
partir de um questionário sobre a frequência que inge-
riam certos alimentos, respondido pelos participantes. 
A frequência podia variar entre uma vez por mês, 
duas a três vezes mensais, duas vezes por semana ou 
mais de três vezes semanais.

De todos os participantes do estudo, 236 morreram 
durante o levantamento. Os pesquisadores não encon-
traram uma relação direta entre o consumo de batatas 
fritas e as mortes, mas o que eles perceberam é que o 
consumo mais frequente aumenta o risco.

“A batata frita é um alimento que fornece muitas 
calorias, sódio e, algumas vezes, gordura trans e 
poucos nutrientes”, disse a nutricionista Jessica Cor-
ding, que não teve envolvimento no estudo, ao tabloi-
de britânico on-line Daily Mail. A especialista expli-
cou ainda que outros fatores podem ter indicado esses 

resultados, como a quantidade de batatas fritas que a 
pessoa consumia e como era sua alimentação diária.

Alimentação
Comer algumas batatas junto com uma salada, por 

exemplo, tem efeitos diferentes se comparado a uma 
refeição composta por grandes porções de batatas 
fritas acompanhada de um hambúrguer.

“Parece que as pessoas que consumiram batatas 
fritas pelo menos duas vezes por semana eram mais 
propensas a ter uma alimentação pouco saudável“, 
explicou ao Daily Mail Beth Warren, especialista em 
dieta e nutrição. Ela sugere que os participantes que 
faleceram ao final do estudo não morreram apenas por 
conta das fritas, mas porque comiam mal em geral.

BATATA FRITA DOBRA
O RISCO DE MORRER

Quando se trata de perder gordura, uma dieta vege-
tariana é duas vezes mais eficaz do que a carnívora. 
De acordo com novo estudo, publicado no periódi-
co científico Journal of the American College of 
Nutrition, essa alimentação acelera o metabolismo 
reduzindo fatores de risco da síndrome metabólica e 
diabetes tipo 2, como contribui para o alcance da 
perda de peso almejada, melhora o controle da gli-
cemia e aumenta a sensibilidade à insulina.
Além disso, conforme estudos anteriores, dietas 
vegetarianas e veganas com baixo teor de gordura 
promovem um maior controle glicêmico e redu-
zem fatores de risco cardiovascular. “O vegetaria-
nismo já provou ser mais efetivo para a perda de 
peso. Agora, mostramos que a dieta vegetariana 
pode ser muito mais efeito na redução de gordura 
muscular, promovendo melhora no metabolis-
mo“, disse Hana Kahleová, diretora de pesquisa da 
organização sem fins lucrativos Physicians Com-
mittee for Responsible Medicine, nos Estados Uni-
dos, ao site especializado Medical News Today.
A pesquisa
Os pesquisadores acompanharam 74 pessoas com 
diabetes tipo 2. Os participantes foram divididos 
em dois grupos que receberam diferentes dietas, 
sendo elas uma típica dieta antidiabética, seguindo 
recomendações da Associação Europeia para o Estu-
do de Diabetes (EASD), e uma dieta vegetariana. A 
segunda opção consistia em frutas, vegetais, nozes, 
sementes, grãos e legumes, com produtos animais 
limitados a uma porção diária de iogurte com baixo 
teor de gordura.

Nos  t r ê s  p r ime i ros 
meses, os participantes 
foram aconselhados a 
não mudar seus hábitos 
de exercícios físicos. 
Depois, pelos três meses 
seguintes, um programa 
de exercícios aeróbicos 
foi adicionado à rotina.
Com o objetivo de avali-
ar o potencial da perda 
de peso de cada grupo, 
todos os participantes 
tiveram suas dietas limi-
tadas a 500 calorias diá-
rias, menos do que preci-
savam para manter o 
peso. Depois de seis 
meses ,  aqueles  que 
seguiram a dieta vege-
tariana perderam, em média, seis quilos, contra 
apenas três quilos a menos naqueles que seguiram a 
dieta convencional.

Benefícios: menos gordura
Com base nos resultados, a dieta vegetariana pode 
fazer perder duas vezes mais peso do que uma dieta 
somente de restrição calórica. Na dieta vegetaria-
na, 60% das calorias vieram de carboidratos, 15% 
de proteínas e 25% de gordura. Já na convencional 
dieta antidiabética, 50% vieram de carboidratos, 

20% de proteínas e 30% de gorduras, limitando as 
saturadas em 7%.
Além disso, os cientistas avaliaram como a dieta 
afetava diretamente o armazenamento de gordu-
ra dos participantes. Em ambas as dietas, os partici-
pantes tiveram quase o mesmo nível de redução de 
gordura subcutânea, que fica logo abaixo da pele.
No entanto, quando foram analisadas as perdas de 
gordura subfascial, localizada na superfície dos 
músculos, e intramuscular, de dentro dos múscu-
los, aqueles que seguiram a dieta vegetariana apre-
sentaram uma redução muito maior.

DIETA VEGETARIANA É DUAS VEZES MAIS EFETIVA NA PERDA DE PESO
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O óleo de coco é apontado por muitos 
como uma opção saudável de gordura, 
mas isso é apenas um mito. A afirmação 

é da Associação Americana do Coração (AHA, 
na sigla em inglês), principal organização sobre 
saúde cardiovascular dos EUA. Em novas 
recomendações publicadas nesta sexta-feira, a 
AHA aponta que estudos científicos mostram 
que o óleo de coco é tão prejudicial à saúde 
quanto a manteiga e a gordura da carne.

A associação continua recomendando que a 
população substitua gorduras saturadas por 
óleos mono ou poli-insaturadas. Estudos 
controlados demonstram que a redução no 
consumo de gorduras saturadas reduz os riscos 
d e  d o e n ç a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  e m 
aproximadamente 30%. Acontece que 82% dos 
ácidos graxos do óleo de coco são saturados.

“Uma pesquisa recente reportou que 72% do 

público americano classifica o óleo de coco 
como um “alimento saudável”, comparado com 
37% dos nutricionistas”, diz a recomendação da 
AHA. “Essa desconexão entre opiniões leigas e 
especialistas pode ser atribuída ao marketing do 
óleo de coco na imprensa popular”.

Assim como os derivados do leite, a gordura 
animal e outras gorduras saturadas, o consumo 
do óleo de coco provoca um aumento das 
lipoproteínas de baixa densidade, ou LDL, 
conhecidas por fixar o colesterol nas artérias, 
aumentando o risco de doenças cardíacas.

“Porque o óleo de coco aumenta o colesterol 
LDL, uma causa de doenças cardiovasculares, e 
não tem efeitos favoráveis compensatórios 
conhecidos, nós aconselhamos contra o uso do 
óleo de coco”, afirma a AHA.

— Pesquisas científicas bem conduzidas 
apoiam majoritariamente que a limitação da 

gordura saturada na dieta previne doenças do 
coração e dos vasos sanguíneos — disse Frank 
Sacks, coautor das recomendações e professor 
da Escola de Saúde Pública de Harvard, em 
Boston, Massachusetts. — Gorduras saturadas 
aumentam o LDL, o mau colesterol, que uma 
das principais causas das placas que obstruem as 
artérias e das doenças cardíacas.

A recomendação é que as gorduras saturadas 
— de laticínios, animais e óleo de coco e azeite 
de dendê, entre outras — sejam substituídas por 
gorduras mono ou poli-insaturadas, encontradas 
sobretudo em óleos vegetais, como o azeite de 
oliva e os óleos de milho, canola, girassol e soja.

ÓLEO DE COCO É TÃO PREJUDICIAL
 À SAÚDE QUANTO A MANTEIGA

SAÚDE

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshopping/busca/notebook/
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Por Marta Fernández – El Pais

Saia e conte para alguém. Foi a resposta de Harvey 
Milk quando um jovem lhe perguntou como pode-
ria ajudar a combater o estigma da homossexuali-

dade. Quarenta anos depois, o escritor Andrew Solo-
mon repete o conselho do ativista gay norte-americano, 
mas para vencer outro tabu: a incompreensão e a vergo-
nha que cercam quem sofrem de depressão. Solomon, 
escritor e professor de Psicologia em Columbia, fez 
disso uma cruzada pessoal. E luta para romper o silêncio 
que acompanha um transtorno que já afeta 2,5 milhões 
de espanhóis – os diagnosticados, já que muitos nem 
sequer se atrevem a confessar o que sentem. No Brasil, 
5,8% da população sofre da doença, o que representa 
11,5 milhões de brasileiros, segundo a OMS.

“Há muitas causas pelas quais na Espanha 40% dos 
pacientes com um transtorno depressivo maior não 
estão em tratamento. Mas sem dúvida uma delas é o 
estigma.” Antonio Cano é doutor em Psicologia e cate-
drático da Universidade Complutense de Madri, e em 
seus muitos anos de prática viu como funciona o círculo 
vicioso da culpa. “Por um lado o paciente se isola, e por 
outro as pessoas não entendem o que acontece com ele: 
que sofre de algo que se chama depressão. O paciente 
não tem informação, e a sociedade muito menos. E a 
depressão é algo que pode afetar a todos nós.”

Andrew Solomon conhece bem esse peso. Porque 
também o sepultou. Em 1993, sentiu que tinha perdido o 
interesse pela vida. Tudo para ele era difícil. Escutar as 
mensagens da secretária eletrônica. Preparar a comida. 
Tomar banho. Uma crise de ansiedade se seguiu à 
depressão. E, um dia, já não conseguia se levantar da 
cama. Descobriu que o sinônimo de depressão não é 
tristeza, e sim falta de vitalidade. Mas fez tratamento e 
se recuperou. E decidiu estudar o que tinha lhe aconteci-
do para ajudar os outros. Escreveu O Demônio do Meio-
Dia – Uma Anatomia da Depressão (Companhia das 
Letras). “Sempre que alguém que sofreu uma depressão 
conta isso a outra pessoa, estamos rasgando a cortina do 
secretismo. Aqueles que se veem confinados no silêncio 
demoram mais a se recuperar. Devemos convencê-los a 
falarem, dizendo que falar pode salvar suas vidas. Por-
que a depressão é o segredo de família que todas as famí-
lias têm.”

Esse segredo de família já afeta 322 milhões de pes-
soas no mundo. E não para de crescer. É uma das três 
principais causas de incapacidade no mundo. E em 2030 
será a primeira. Por isso neste ano a OMS dedicou o Dia 
da Saúde ao lema “Falemos da depressão”. Mas falar é 
que é difícil.

 “A bola vai ficando cada vez maior. Você está mal, e 
as pessoas ao seu redor não entendem. E o Andrés que 
todo mundo conhece está ficando vazio por dentro. Isso 
é duro, muito duro…” Esse Andrés que se esvaziava por 
dentro era o mesmo que um tempo depois encheria um 
país inteiro de alegria, ao marcar o gol do título espa-
nhol na Copa do Mundo de 2010. Andrés Iniesta. Con-
tou sua via crucis aos jornalistas Ramón Besa e Marcos 
López. Quando foi lançada sua biografia, La Jugada de 
Mi Vida, a psicóloga que o havia tratado observou um 
aumento nos telefonemas ao seu consultório. Ela relata 
que para muitos pacientes é um estímulo ver que uma 
personalidade que eles admiram sofre da mesma coisa.

Basta lembrar de Bruce Springsteen. Ele também se 
atreveu a contar em sua biografia, Born to Run, sua bata-

lha constante contra a depressão. O professor Cano com-
para sua sinceridade à de Magic Johnson. “Assim como 
naquela época [1991] Johnson meteu as caras e, quando 
havia um maior estigma sobre a AIDS, disse ao mundo: 
'Tenho o vírus', gestos como o de Bruce Springsteen 
podem ajudar a eliminar o estigma contra a depressão.”

 “Há um ponto no qual se perde o mapa e se perde a 
bússola, você começa a agir a esmo. É o ponto de abso-
luta angústia. Aí não há nada que a pessoa racionalmen-
te possa fazer.” Assim se sentia o escritor Luisgé Mar-
tín, como narra em El Amor del Revés. Um livro, diz 
ele, despudorado, com o qual arrebentou cadeados e 
exorcizou demônios. A culpa. A vergonha. O medo. O 
pesadelo de ser homossexual em uma Espanha em que 
isso era mais do que um pecado. A luta de passar por um 
processo de depressão e se sentir incompreendido. 
“Comprar um remédio para dormir numa farmácia é 
quase como antes comprar camisinhas, você ruboriza-
va. A gente tem a sensação de que tudo o que acontece é 
porque você se comportou mal. Você é depressivo por-
que não é capaz de olhar de outro modo para a vida.”

O músico Iván Ferreiro também agiu a esmo contra a 
depressão, sem saber o que o atingia. Até que um ataque 
de pânico, na completa solidão de um apartamento em 
Buenos Aires, o empurrou a pedir socorro. Conta a his-
tória dando voltas. Recorda que estava havia anos sem 
dormir. Obrigando-se a fazer coisas que não queria. 
Saindo sem se atrever a olhar na cara das pessoas. Che-
gou a gravar um disco sem recordar depois nem como 
nem quando. Mas não se tratava. “Até que o médico me 
liga e me diz: 'Olha, você toma um negócio para a aler-
gia todos os dias, usa um inalador de asma o tempo todo, 
e está me dizendo que não quer tomar esse comprimi-
do?” Só quando começou a compreender o que lhe acon-
tecia conseguiu ver a saída. “Nas depressões a lingua-
gem é muito importante. E que alguém saiba lhe expli-
car com palavras o que está acontecendo com você, e 
que você perceba que no fundo é como uma puta gripe, 
uma gripe de pessimismo e de falta de vontade. Mas 
você se cura. O principal é se render e dizer 'Não aguen-
to mais'”.

Exprimir a dor em palavras é o primeiro remédio. 

Quem passou por isso sabe. E sabe também que esse é o 
desafio. Lutar contra o tabu. Romper o estigma. 
“Aprender a viver é aprender a nomear”, diz Luisgé 
Martín. Aprender a curar-se é colocar em palavras o 
segredo de família que todas as famílias têm. A depres-
são. A doença que continua avançando em silêncio.

"FAÇA O QUE QUISER"
Iván Ferreiro ri quando fala dos seus amigos. De como o 
ajudaram a sair. Simplesmente por aguentá-lo. “Mas 
também tem amigos que atrapalham muito, com 
ótima intenção negam sua depressão e dizem: 'O que 
você tem é que você precisa começar a trabalhar, o que 
você precisa é ter uma namorada, sair por aí. Faça o 
que quiser. E faça o que quiser é a maior mentira que 
sem perceber as pessoas que nos amam nos dizem.”

O conselho bem-intencionado às vezes escorrega para 
o território da felicidade por decreto. Luisgé Martín 
tinha um bom amigo psicólogo com o qual comentava 
seus problemas. E a resposta sempre era a mesma: é 
preciso não se deixar abater, se levantar. E Luisgé se 
revoltava: “É como se eu fosse ao ortopedista porque 
tenho o joelho ruim e ele me diz que é preciso caminhar. 
Claro que não”.

“É preciso ser muito cuidadoso com a maneira como 
você cuida de alguém que sofre de uma depressão. Ser 
intrusivo não ajuda. Nem impor um regime de falsa 
alegria. Às vezes a pessoa deprimida precisa é de 
alguém que se sente no outro lado da porta, às vezes 
precisa de privacidade.” É a recomendação de Andrew 
Solomon: “Ame a uma distância cuidadosa, se for isso o 
que você precisar fazer, porque, embora o amor por si 
só não possa curar a depressão, é a ferramenta mais 
próxima que temos.”

DEPRESSÃO: O SEGREDO DE TODAS AS FAMÍLIAS

O músico Iván Ferreiro em seu estudo em Gondomar (Espanha). OSCAR CORRAL EL PAÍS

SAÚDE

https://www.amarocoutinhoimoveis.com/
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Por Mario Vargas Llosa (*)

Noriega servia à CIA e ao castrismo e recebeu 
dinheiro secreto de ambos. À diferença de outros 
ditadorezinhos, que morreram na cama, pagou 

suas vilanias atrás das grades

Manuel Antonio Noriega, um dos mais corruptos e vio-
lentos ditadores com os quais a América Latina padeceu, 
acaba de morrer de um câncer no cérebro na Cidade do Pana-
má, onde estava preso desde 2011 depois de ter cumprido 
dezessete anos de prisão nos Estados Unidos e cinco na 
França por crimes contra os direitos humanos, colaboração 
com o narcotráfico, roubos, torturas, lavagem de dinheiro e 
uma extensa lista de outros delitos. Embora tenha pagado 
em parte por seu negro prontuário, é possível que suas filhas 
herdem uma boa quantia de milhões espalhados pelo 
mundo em contas secretas que a Justiça de três países não 
conseguiu recuperar.

Tudo na vida do famoso Cara de Abacaxi — assim apeli-
dado por causa das marcas de varíola no rosto — é obscuro 
e nebuloso, a começar pelo seu nascimento. Sabe-se que 
nasceu em um bairro pobre da Cidade do Panamá e que 
tinha origem colombiana, mas a data é imprecisa, já que ele 
próprio a alterou várias vezes por motivos misteriosos, de 
forma que podia estar com 83 ou 85 anos ao morrer. O certo 
é que sua carreira sinistra começou à sombra de Omar Torri-
jos, o cacique golpista que em 1968 depôs pela via das 
armas o presidente panamenho eleito e deu início, assim, à 
sua própria ditadura. Noriega foi seu braço-direito e fez 
uma carreira meteórica na Guarda Nacional até nomear a si 
mesmo como general. Em 1983, tomou o poder sem elei-
ções e iniciou a sua estrambótica odisseia.

Trabalhava para a CIA e para o castrismo, recebendo 
dinheiro secreto de ambas as fontes. Autorizou os Estados 
Unidos a instalarem uma central de espionagem no istmo, 
ao mesmo tempo em que trabalhava como agente da DEA e, 
simultaneamente, para o cartel de Medellín, que escondia o 
seu dinheiro em bancos panamenhos. Paralelamente, fazia 
grandes negócios com Fidel Castro e com Moscou, aos 
quais vendeu cinco mil passaportes panamenhos para uso 
de seus agentes secretos em suas andanças pelo mundo. 
Chegou a ganhar certa popularidade na América Latina 
quando, brandindo um facão e rugindo “Nenhum passo 
atrás!”, encabeçou as ruidosas manifestações anti-
imperialistas das suas “Brigadas da Dignidade”.

Mas em 1985, ao mandar torturar e degolar o médico 
Hugo Spadafora, famoso combatente dos direitos huma-
nos, assassinato que provocou uma comoção no mundo 
inteiro, seu destino começou a mudar. Jurara morrer de pé, 
em combate; no entanto, quando da invasão dos Estados 
Unidos, ocorrida sem o disparo de um só tiro, saiu correndo 
para se esconder na Nunciatura. Ali ficou durante doze dias, 
submetido dia e noite a uma grotesca sinfonia de música 
heavy metal, que ele detestava, e com a qual os ocupantes 
ianques torturaram seus ouvidos até que ele se rendesse. 
Teve início, então, a sua longa peregrinação pelos tribunais 

e pelas celas dos Estados Unidos, França e Panamá, a qual 
se encerrou agora com sua morte.

Da longa lista de ditadorezinhos que envergonharam a 
história da América Latina, a grande maioria morreu em 
suas casas, com muito dinheiro e até mesmo sendo respeita-
dos, depois de terem banhado com sangue e envergonhado 
os seus países, além de tê-los saqueado até deixá-los exâni-
mes. O Cara de Abacaxi, um dos mais abjetos da lista, ao 

menos pagou boa parte de suas vilanias atrás das grades, 
embora, infelizmente, só tenha sido possível resgatar uma 
pequena parcela da fortuna que angariou com suas malda-
des e que seus descendentes poderão desfrutar, agora, em 
paz. Aliás, já começaram a fazê-lo. Aqui em Paris, os jorna-
is destacam nesta manhã o fato de as filhas do falecido 
serem excelentes freguesas das lojas superluxuosas da Rue 
Saint Honoré.

Eu me pergunto como Nicolás Maduro encerrará seus 
dias: como Fidel Castro, bem protegido por sua guarda 
pretoriana no quartel miserável em que transformou a Vene-
zuela, ou atrás das grades, como o general Videla na Argen-

tina, ou como Fujimori no Peru? A verdade é que provavel-
mente nenhum, da longa lista de sátrapas de que a América 
Latina padeceu, promoveu feitos piores do que o ex-
motorista de ônibus que o comandante Chávez deixou 
como herdeiro (para que não lhe fizesse nenhuma sombra). 
Ele arruinou totalmente um dos países mais ricos do conti-
nente, que hoje literalmente morre de fome, de falta de medi-
camentos, de trabalho, de saúde, com a inflação e a crimina-
lidade mais elevadas do mundo, quebrado e sendo visto 
como alvo da repulsa e da condenação por parte de todas as 
democracias do planeta. Antes, só perseguia e prendia aque-
les que ousavam criticá-lo. Agora, também mata, incólume. 
Seus “coletivos chavistas”, bandos de criminosos armados 
e de motocicletas, já perpetraram mais de sessenta assassi-
natos nas últimas semanas diante da reação corajosa do 
povo venezuelano que ocupou as ruas contra a ameaça 
governamental de substituir o Congresso por uma assem-
bleia de servidores não eleitos, e sim nomeados a dedo, 
como faziam Mussolini e a URSS. A cada dia que passa 
com Maduro no poder, mais se agrava a agonia da Venezue-
la. Mas tudo parece indicar que o fim dessa via-crúcis está 
próximo. E tomara que os responsáveis pela hecatombe 
econômica e social produzida pelo chavismo, a começar 
por Nicolás Maduro, recebam a punição que merecem.

Os ditadores saídos dos quartéis, como Pinochet, Norie-
ga e Videla, parecem ser de outra época, em uma América 
Latina que felizmente tem agora, de ponta a ponta, gover-
nos civis nascidos de eleições mais ou menos livres e onde 
há amplos consensos — que não existiam no passado — em 
favor de instituições democráticas e de políticas de abertura 
econômica, de estímulo a investimentos estrangeiros e à 
inserção nos mercados internacionais. É verdade que em 
muitos casos são democracias corroídas pela corrupção e 
que cedem, às vezes, à tentação populista, mas, mesmo 
assim, é preciso considerar que uma democracia medíocre e 
demagógica será sempre mil vezes preferível a uma ditadu-
ra, como nos fazem lembrar, todos os dias, os venezuelanos. 
Por isso, é muito interessante observar o que acontece no 
Brasil. A extraordinária mobilização popular que já levou 
para a prisão uma boa parte de sua elite política e um bom 
número de empresários desonestos não está em busca de 
uma “revolução socialista”, mas sim do aperfeiçoamento 
da democracia, libertando-a dos aproveitadores que a esta-
vam destruindo, destroçando-a por dentro, com alianças 
mafiosas que enriqueciam verdadeiras quadrilhas de 
empresários e políticos, boa parte dos quais já se encon-
tram, graças a juízes corajosos e limpos, nos calabouços ou 
prestes a entrar neles. Trata-se de um movimento popular 
que vai na direção certa; que não pretende voltar ao populis-
mo delirante que congelou Cuba no tempo e está banhando 
a Venezuela de sangue e de miséria, mas sim depurar e per-
mitir que funcione plenamente um sistema que os ladrões 
de colarinho branco estavam desmantelando por dentro. Se 
obtiver sucesso, o grande Brasil deixará de ser o eterno 
“país do futuro” que tem sido até o momento e começará a 
ser um presente em marcha, modelo para o restante da Amé-
rica Latina

(*) Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, marquês de Var-
gas Llosa, é um escritor, jornalista, ensaísta e políti-

co peruano, laureado com o Nobel de Literatura de 
2010

CARA DE ABACAXI
OPINIÃO

http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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gt. Pepper's Lonely Hearts Club Band comple-Stou 50 anos de sua data de lançamento na Ingla-
terra. Vale lembrar desse dado, porque há 50 

anos, um disco demorava para chegar às diversas par-
tes do planeta, tinha esquema de lançamento diferente 
e por isso algumas datas divergem.

Sgt Pepper´s é o oitavo disco dos Beatles e foi lan-
çado como uma forma de mostrar que a banda, defini-
tivamente, não era mais a mesma e fincar o pé como 
parte do processo iniciado com Revolver, disco ante-
rior. Não só por isso, mas também, esse é o projeto dos 
meninos de Liverpool considerado por muitos fãs, 
publicações especializadas e jornalistas, como o 
melhor disco - ou um dos melhores discos - de todos 
os tempos. Mostra uma sonoridade original, experi-
mental e madura do quarteto e dá um passo além do 
que era esperado pelo já famoso grupo inglês.

No entanto, eles só chegaram a esse resultado, após 
uma série de shows insatisfatórios como parte da 
turnê mundial que sucedeu Revolver, nos quais eles 
nem mesmo tocavam as músicas do disco. Isso, de 

acordo com artigo de William Goodman, na Billbo-
ard, aconteceu por que a banda não acreditar no poten-
cial de suas performances. Goodman também comen-
ta, em seu artigo, diversas peculiaridades que envol-
veram o novo momento criativo do grupo, como 
McCartney tomando à frente das composições, o pro-
dutor George Martin e o engenheiro Geoff Emerick se 
dedicando a transformar o Abbey Road Studio em um 
instrumento musical, criando diversos efeitos sonoros 
e desenvolvendo efeitos.

Para que tudo isso fosse possível, os Beatles passa-
ram mais de 700 horas em estúdio até chegar ao resul-
tado que buscavam. E todo esse investimento mais a 
liberdade do grupo puderam ser sentidos quase de 
maneira imediata com o disco passando 27 semanas 
no topo do chart do Reino Unido e 15 semanas conse-
cutivas como 1º no chart da Billboard, nos Estados 
Unidos, graças a um conjunto de faixas como "With a 
Little Help from My Friends", "Lucy in the Sky with 
Diamonds", "A Day in the Life", "Strawberry Fields 
Forever", entre outras.

Já, fazendo o link com os dias atuais, o Spotify libe-
rou alguns dados referentes a audição de Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band ao redor do mundo. De acor-
do com o serviço de streaming 50,1% dos ouvintes 
tem menos de 40 anos. As faixas do disco - desde 24 
de dezembro de 2015 - já foram reproduzidos na pla-
taforma por um tempo total de 564 anos.

Os números não param por ai, as músicas mais 
ouvidas na plataforma são [em ordem], "Lucy In The 
Sky With Diamonds", "A Day In The Life", "With A 
Little Help From My Friends, "Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band" e "When I'm Sixty Four". O Brasil 
está entre os cinco países que mais ouvem o disco, na 
quarta colocação, enquanto as cidades que mais escu-
tam o álbum, em ordem de importância, são Cidade do 
México, México; Santiago, Chile; Los Angeles, 
EUA; Londres, Reino Unido e Buenos Aires, Argenti-
na. 

o 

CULTURA

SGT. PEPPER’S, O LENDÁRIO ÁLBUM DOS BEATLES,
COMPLETA 50 ANOS DO LANÇAMENTO 

Contato:
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https://archive.org/details/SgtPepperAlbum/03+Lucy+In+The+Sky+With+Diamonds.mp3
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POR FRANCESCO MANETTO – EL PAIS

Um senhor descansa em uma cadeira de 
balanço na varanda de sua casa, em frente à 
casa onde em 1927 nasceu Gabriel García 

Márquez, reconstruída e transformada agora em 
museu. Suas lembranças se misturam com o 
catálogo de lendas que rodeiam o prêmio Nobel e 
seu universo. Chama-o de Gabo e Gabito. Em 
Aracataca, no interior da Costa Caribe da 
Colômbia, as conversas sobre o escritor, falecido 
em 2014, acabam girando em torno de duas ideias: 
o sentimento de pertencimento e a sonoridade. A 
primeira tem a ver com a origem do imaginário que 
moldou Cem anos de solidão, publicado pela 
editora Sudamericana em Buenos Aires em 5 de 
junho de 1967 —há quem afirme que começou a 
circular nas livrarias no dia seguinte—, há 50 anos. 
A segunda é uma reflexão sobre a importância das 
palavras. O povoado natal de García Márquez tem 
um nome especialmente vibrante. Mas ele escolheu 
outro, Macondo, para relatar as histórias dos 
Buendía.

Este senhor, Carlos Nelson Noches, de 86 anos, 
rememora as viagens de Gabo entre Santa Marta, 
capital do departamento de Magdalena, e 
Aracataca. Toda vez que voltava de trem para casa, 
que deixou junto com sua família para se mudar 
para Sucre quando ainda era criança, passava pela 
fazenda de bananas da United Fruit Company. “Viu 
a tabuleta que dizia Finca Macondo. Este nome 
ficou marcado para ele. Ele me disse que era um 
nome sonoro. Mas Macondo também é uma árvore 
corpulenta. Houve um povoado aqui que se 
chamava Macondo, há um riacho que se chama 
Macondo”, afirma o senhor Noches sobre o mítico 
povoado, que também coincide com o nome de um 
jogo de quermesse.

A melhor maneira de conhecer a região é ao lado 
de Rafael Darío Jiménez, autor e responsável pela 
casa museu de García Márquez. Seu trabalho, 
narrado a partir dos relatos dos vizinhos na 
biografia romanceada La nostalgia del coronel, 
sobre o avô do escritor, é um exemplo de como a 
memória coletiva pode caminhar entre a realidade e 
a ficção, no terreno do que a crítica literária chamou 
de realismo mágico.

 “Cem anos de solidão se tornou a metáfora mais 
visível que se pôde criar sobre a América Latina. 
Essa família Buendía está em todos os nossos 
países”, opina. E ainda hoje existem personagens 
cuja vida é determinada por este universo. “Houve 
aqui um holandês que abriu um hostel e como ele se 
chamava Tim Aan't Goor, um tanto gutural, então 
dissemos a ele 'não, cara, você se chama Tim 
Buendía' e ficou Tim Buendía”. Mais um para a 
família. “Pena que Tim teve de ir para os Estados 
Unidos.”

As histórias de Cem anos de solidão têm, 
exatamente, essa característica das lembranças 
familiares, à qual cada geração acrescenta uma 
camada de experiência e percepção pessoal. 
Gabriel Torres García, sobrinho de Gabo, acaba de 
almoçar em um lugar batizado de “pátio mágico”, 
na casa de Dilia Todaro. “Para nós, é a história de 
nossa família de um forma cifrada. Realmente, há 
muitos personagens que nascem dos membros da 
família. É o legado que nos deixou para sabermos 
quem somos”, explica. “Nos conta as histórias de 

muitos parentes que viveram quando nós não 
tínhamos nascido, que são quase lendas para nós. É 
o manual de comportamento da família García 
Márquez, mas ao mesmo tempo do comportamento 
de qualquer família do Caribe.”

Gabo construiu devagar seus personagens. “É 
possível encontrar muitos vestígios de Cem anos de 
solidão em El Heraldo, de Barranquilla, sobretudo 
em sua coluna Las jirafas”, aponta o escritor 
colombiano Álvaro Suescún. “As duas primeiras, 
escritas em junho de 1950, chamam-se O filho do 
coronel e A filha do coronel, referindo-se a 
Aureliano Buendía e Remedios la Bella. Já eram 
personagens estruturados e que foi desenvolvendo 
pouco a pouco”.

A importância do nome
Essas figuras habitam a lendária Macondo, cuja 

origem continua sendo objeto de debate. Jaime 
Abello Banfi, diretor da Fundação Gabriel García 
Márquez para o Novo Jornalismo Ibero-americano 
(FNPI), é um dos maiores especialistas na vida e a 
obra do escritor. Há algumas semanas chegou a uma 
aldeia, perdida no meio de uma antiga fazenda 
produtora de bananas, em que detectou “uma 
consciência de comunidade”. A placa que recebe o 

visitante avisa: “Bem-vindos à verdadeira 
Macondo”. Embora não haja registros históricos 
nem sejam abundantes as provas documentais, seus 
habitantes garantem que foi fundada há dois 
séculos. Em todo caso, o que é indiscutível é que 
agora se chama ou se faz chamar assim. “Este 
povoado está desligado da importância mundial de 
seu nome”, reflete Abello.

Na manhã da última sexta-feira, crianças 
brincavam em suas ruas de terra. Primeiro apareceu 
à porta Julián Mejía, coordenador da escola, que 
chamou a líder social da comunidade, Vilma 
Arenilla. “Quem lê a história de Gabo logo percebe 
que se trata de nossa aldeia. Por exemplo, ele fala do 
rio de águas diáfanas e temos esse rio. Fala de 
pedras que parecem ovos, também temos. As 
borboletas amarelas também aparecem aqui em 
determinadas épocas”, diz Arenilla. Contudo, à 
margem das hipóteses sobre a suposta existência de 
uma Macondo real, esta comunidade, assim como 
Aracataca, vive marcada pela Macondo da ficção. 
“Muitos estrangeiros nos visitam. Da Alemanha, 
Argentina, México, Austrália, França...”, diz 
Milena Cifuentes, funcionária da casa museu. A 
viagem em busca do imaginário de García Márquez 
é um espelho que continua presente 50 anos depois.

MEIO SÉCULO DE 'CEM ANOS DE SOLIDÃO': 
VIAGEM AO CORAÇÃO DE MACONDO

Uma máquina de escrever e objetos relacionados com Gabo em Aracataca. JUAN CARLOS ZAPATA

CULTURA

Entrada de Macondo. F. MANETTO
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ulturalmente, devemos essa dádiva a Cristo, Cembora o catolicismo defenda o sofrimento e a 
autoflagelação como meios para chegar ao 

banquete celeste. O vinho é sangue, não poção mágica 
que alegra. Pelo contrário, poetas e filósofos como o 
persa Omar Kahyyam, também um reputado matemá-
tico e geómetra no seu tempo (séculos XI XII), pro-
põem uma outra via: perante os mistérios da morte e 
da vida e da brevidade desta, o melhor é gozar o 
momento e buscar o prazer como atenuante da nossa 
angústia existencial — e o vinho é o melhor remédio. 
“Uma vez que ignoras o que te reserva o dia de ama-
nhã/, procura ser feliz, hoje./ Toma uma ânfora de 
vinho, senta-te ao luar e bebe/, lembrando-te que, tal-
vez amanhã, a lua te procurará em vão”. 

A verdade pode não estar no vinho, mas o vinho 
pode ajudar-nos a esquecer a verdade. E, aqui, qual-
quer vinho serve. Só que um bom vinho, ao contrário 
do mau, não induz apenas esquecimento, também é 
um meio de sublimação espiritual. Sobretudo se for 
bebido com saber.

E chegamos onde queríamos: às provas cegas. 
Todos nós adoramos provas cegas. Tapar uma garrafa 
e pedir aos amigos que adivinhem o que está no copo, 
esperando que digam as maiores barbaridades, é uma 
das maldades-prazeres que mais entusiasmam a turba 

do vinho. O desafio pode ser divertido, em especial 
quando acertamos ou não dizemos grandes asneiras. 
Mas também pode ser uma tortura. Quantas vezes não 
somos confrontados com vinhos a que estamos liga-
dos e sobre os quais dizemos as piores coisas? Quan-
tos enólogos, em provas mais formais, não pontuam 
da pior maneira os seus próprios vinhos?

Num concurso, não há forma mais democrática de 
avaliar vinhos do que prová-los às cegas. É, digamos, 
a menos má de todas. Claro que nem sempre ganham 
os melhores vinhos. Mas, num ambiente informal, 
não há maior desperdício do que fazer de cada refei-
ção com amigos uma prova cega, do que transformar 
momentos de convívio e de celebração da vida em 
exercícios académicos ou de exacerbação narcisista. 
Sobretudo quando em causa estão grandes vinhos.

Às cegas, só analisamos um líquido. Sem outros 
dados de avaliação, cingimo-nos às sensações primá-
rias e respondemos de acordo com o nosso gosto pes-
soal e com o estado momentâneo da nossa boca e do 
nosso nariz. Numa prova cega, com uma frequência 
maior do que se imagina, damos conosco a enaltecer 
um vinho que, a descoberto, dispensaríamos ou a falar 
com pouco entusiasmo de um vinho caro, raro e que 
adoramos. Como podemos avaliar corretamente um 
vinho e desfrutar ao máximo dele se não soubermos 

como é feito e de onde vem? O conhecimento da his-
tória e da origem do vinho, das castas que o compõem, 
do tipo de solo em que crescem as videiras, do clima e 
do modo de vinificar é um dado fundamental no 
momento da prova. Um champanhe de Ambonnay é 
diferente de um champanhe de Le Mesnil-Sur-Oger, 
um tinto da casta Baga de solo calcário é diferente de 
um tinto da mesma casta proveniente de um solo de 
xisto. Conjugar o aroma e o gosto do vinho com o 
conhecimento do seu terroir é a forma mais segura e 
certeira de avaliar. Os franceses chamam a este tipo de 
prova “degustação geo-sensorial”.

É verdade que esse conhecimento prévio pode 
influenciar-nos, mas também é verdade que nos pode 
ajudar a entender melhor o vinho, a chegar ao seu 
âmago e aos detalhes que o distinguem. Além do mais, 
o que ganhamos em beber um Barca Velha, um 
Romanné-Conti ou um tinto velho da Bairrada às 
cegas? Como dizia um respeitado enólogo nacional, 
provar um grande vinho às cegas é o mesmo que dor-
mir com a Claudia Schiffer de luz apagada, sem ver a 
sua cara e o seu corpo. Ou, para não sermos machistas, 
uma mulher passar uma noite às escuras com o Geor-
ge Clooney. Pode ser bom, mas podia ser ainda 
melhor.  

PROVAR UM VINHO ÀS CEGAS
 É O MESMO QUE DORMIR COM
 A CLAUDIA SCHIFFER DE LUZ APAGADA?

Por Pedro Garcias -  Fotografia por Adriano Miranda

Contato:
(27) 9 9968-5641
omalhete@gmal.com



18 Junho de 2017

Mais de seis dezenas de mortos. Mais de seis 
dezenas de feridos, alguns com gravidade. 
Mais de uma centena de pessoas que ficou com 

a sua casa destruída ou fortemente danificada. A maior 
tragédia do género de que há memória recente em Portu-
gal. Um incêndio grassa desde sábado na zona centro de 
Portugal. Ainda não está debelado no momento em que 
escrevo. 

Todos os anos Portugal é assolado pelas chamas. Cla-
ma-se contra o eucalipro. Denuncia-se a falta de preven-
ção. Aponta-se o dedo a incendiários. Prometem-se medi-
das. Reforçam-se meios. Mas todos os anos recomeça o 
calvário.

No entanto, desta vez não há dedos a apontar, culpas a 
denunciar. Desta vez, pura e simplesmente aconteceu 
porque a natureza fez acontecer e nada nem ninguém 
podia ter evitado que acontecesse. Uma trovoada seca. 
Um raio que cai sobre uma árvore e a incendeia. Tempe-
ratura altíssima, da ordem dos quarenta graus centígra-
dos. Humidade baixíssima. O incêndio que a natureza 
ateou propaga-se como um rastilho. Rapidamente atige 
grandes proporções e espalha-se por quatro frentes. O 
vento atiça as chamas. As chamas aumentam o vento e 
tornam-no imprevisível nas suas mudanças de direção. O 
fogo parece ganhar vida e sanha destruidora. Avança por 
um lado, muda de direção, propaga-se pelas copas das 
árvores. Cerca gente que dele procura fugir e tira-lhe a 
vida que procurava salvar.

Mais de sessenta mortos. Mais de sessenta feridos. 
Destruição.

Tem-se a sensação que é mais uma tragédia sem senti-
do, que só podemos a ela reagir como pudermos e se 
pudermos.

Mas é importante que procuremos extrair algum senti-
do desta tragédia sem sentido. É importante! Mesmo que 
o choque nos aturda. Mesmo que não nos apeteça refletir 
sobre o que nos dói. 

Uma primeira conclusão que se deve tirar é que é 
tempo que o Homem e cada um dos homens e mulheres 
neste planeta cessem a prosápia de pretender que domi-
nam a natureza. A natureza não se domina e não é domi-
nável, a não ser na medida em que ela própria permita que 
a dominemos. Mas a todo o tempo pode mostrar-nos 

quem realmente manda. E quem relamente manda não 
somos nós, por muito que nos julguemos importantes e 
desenvolvidos e dotados de técnicas e de conhecimento... 
Tivemos o exemplo, a demonstração: uma simples trovo-
ada seca, um banal raio, condições de temperatura e humi-
dade alinhadas para que o maior dano acontecesse e... 
viu-se!

O pior é que - pese embora o que o loiro americano que 
agora dirige os destinos de uma grande potência afirma... 
- as alterações climáticas estão aí. Portugal vai ter cada 
vez menos chuva e menos humidade. Mais secas, mais 
fortes e mais prolongadas. Mais períodos de altas e muito 
altas temperaturas. Mais situações em que um banal rasti-
lho natural pode criar cataclismos e perdas de vidas. 
Temos de chorar quem caiu. Temos de cuidar de quem se 
salvou, mas tudo, ou muito, perdeu. Mas temos de nos 
preparar e de nos proteger de eventos futuros que só não 
sabemos quando ocorrerão - mas não duvidemos que vão 
ocorrer...

A prevenção é necessária, mas não chega. A interven-
ção e o combate são necessários, mas não remedeiam 
tudo. Há que juntar à indispensável prevenção as não 
menos importantes medidas de minimização das conse-
quências de eventos funestos que inevitavelmente vão 
ocorrer. Quanto mais previrmos o que de pior pode suce-
der e quanto mais medidas tomarmos para minimizar as 
suas consequências, mais vidas se salvarão. E uma só que 
seja já vale a pena...

A segunda conclusão que individualmente devemos 
tirar é recordarmo-nos de que a nossa passagem por este 
plano de existência pode literalmente terminar a qualquer 
momento. Agora estou bem e estou aqui. Daqui a cinco 
minutos (ou cinco segundos...) posso não estar - de todo... 
Cada um deve viver a sua vida com a noção de que esta 
pode terminar a qualquer momento e pouco podendo 
cada um de nós fazer quanto a isso. Cada um deve estar 
sempre preparado para a Grande Passagem que inevita-
velmente nalgum momento ocorrerá. Cada um deve man-
ter as suas mãos e o seu espírito limpos e leves para que 
no Além não nos pesem nem impeçam - para que possa-
mos voar para onde ansiamos e não cair para onde não 
desejamos. Qualquer que seja a concessão de cada um do 
Além que nos aguarda.

Tiremos como lições de uma tragédia sem sentido que 
a natureza ou é respeitada ou far-se-á respeitar - contra 
tudo e contra todos - e que devemos manter-nos limpos, 
puros e eticamente completos sempre, em cada momento 
da nossa vida. Porque esta terminará a qualquer momento 
e não sabemos quando.

Este o sentido que tentei tirar do que não tem sentido.
Mas, por agora, ainda é tempo de chorar os que cai-

ram, cuidar dos que sobreviveram, lutar contra a calami-
dade e, sobretudo, cada um de nós demonstrar verdadeira 
solidariedade.

Que assim seja!

Rui Bandeira

Tragédia em Portugal

TENTAR TIRAR SENTIDO DO
QUE NÃO TEM SENTIDO

Por Irmão Rui Bandeira
Fonte: A Partir Pedra
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Na noite do dia 27 de maio de 2017, no Templo 
Nobre da sede do Grande Oriente do Brasil - 
Minas Gerais (GOBMG), foi realizada a concor-

rida sessão pública em comemoração aos 120 anos da 
Augusta, Respeitável e Centenária Loja Simbólica 
General José Maria Moreira Guimarães, 1ª, 0562, 
jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil - Minas 
Gerais, federado ao GOB.

A sessão foi presidida pelo Venerável Mestre Irmão 
Cléscio Galvão e contou com a participação de inúme-
ras autoridades maçônicas, civis e militares, dentre as 
quais destacamos o Sapientíssimo Irmão Eurípedes 
Barbosa Nunes – Grão Mestre Geral Adjunto do 
GOB, no exercício do Grão Mestrado Geral, Eminente 
Irmão Eduardo Teixeira de Resende – Grão Mestre 
do Grande Oriente do Brasil Minas Gerais, Eminen-
te Irmão Celso Rafael de Oliveira – Presidente da 
Poderosa Assembleia Estadual Legislativa do 
GOBMG (PAEL-MG), Eminente Irmão Amintas de 
Araújo Xavier, Grão Mestre Honorário do 
GOBMG, Poderoso Irmão Claudio William Alves – 
Grão Mestre Adjunto do GOBMG, Poderoso Irmão 
Jayme Henrique Rodrigues dos Santos – Orador da 
Soberana Assembleia Federal Legislativa e do Vene-
rável Irmão José Eduardo Batista – Orador da 
PAEL-MG e o vereador Arnaldo de Oliveira, do 
Município de Contagem.

Registramos também a presença de inúmeros Vene-
ráveis Mestres e de outros tantos e honoráveis Irmãos, 
além de familiares e amigos. Ressaltamos também a 
presença expressiva dos Sobrinhos da Ordem Demo-
lays e também de comitiva das Sobrinhas da Ordem 
Internacional das Filhas de Jó.

No decorrer da sessão foi lançado pelos Correios um 
selo comemorativo à data, cuja primeira obliteração foi 
realizada pelo Venerável Mestre, que convidou os 
Irmãos Rômulo Bottrel Alvarenga e Ronaldo Lage 
Assunção, para também procederem a obliteração, 
como também convidou também o Poderoso Irmão 
Jayme Henrique Rodrigues dos Santos e o Venerável 
Irmão José Eduardo Batista.

Para marcar essa data tão importante a Loja editou 
duas publicações: 120 Anos de História e Trabalho, 
narrando a evolução de nossa Oficina ao longo do tempo 
e Aprendizes em Busca de Conhecimento, contendo 
uma coletânea de trabalhos maçônicos, apresentados 
em Loja por diversos Irmãos do quadro.

A Loja foi condecorada pela Ordem dos Cavaleiros 
da Inconfidência Mineira com o Grande Colar 
Duque de Caxias, comenda que foi recebida pelo Vene-
rável Mestre, tendo também sido condecorado o Pode-
roso Irmão Jayme Henrique Rodrigues dos Santos 
com o Grande Colar Alferes Tiradentes.

A Loja entregou uma placa de agradecimento ao 
Poderoso Irmão Eugênio Maria Gomes – Grande 
Secretário de Educação e Cultura do GOB-MG pela 
sua destacada contribuição na edição das publicações já 
mencionadas. Também foi agraciado com uma placa o 
Irmão George Rubadel, mágico de primeira grandeza, 
por sua contribuição às diversas atividades de nossa 
Oficina, sempre demonstrando zelo e comprometimen-
to com a Ordem Maçônica.

A Loja entregou o Troféu Mérito de Frequência ao 
Irmão Luiz Antônio Pimenta Ferreira e o Troféu 
Mérito de Visitas ao Irmão Lucas Alberto de Resen-
de. Também durante a cerimônia a Loja outorgou sua 
maior láurea, a Comenda General Moreira Guima-
rães, ao Eminente Irmão Eduardo Teixeira de 
Rezende pelos seus relevantes serviços prestados à 
Ordem Maçônica, em especial ao GOBMG, como o 
grande idealizador e construtor de nossa nova sede. Tam-
bém se tornou comendadora de nossa Oficina a cunhada 
Carla Pascoal de Assis Pimenta, ante ao seu engaja-
mento e comprometimento com todas as causas huma-
nitárias, em especial de nossa Loja. Essa valorosa guer-
reira não mede esforços para atender a todas as deman-
das, e no silêncio dos justos, procurar prestar o melhor 
auxílio a todos.

Também foram concedidas a Irmãos do quadro, 
comendas outorgadas pelo Grande Oriente do Brasil, as 
quais foram entregues pelo Sapientíssimo Irmão Eurí-
pedes Barbosa Nunes. Foi laureado com a Estrela da 
Distinção Maçônica o Irmão Rômulo Bottrel Alva-
renga, em razão de seus 35 anos de vida maçônica. O 
ponto alto da solenidade foi a entrega da Comenda da 
Ordem do Mérito D. Pedro I ao Sapientíssimo Irmão 
Mozart Teixeira Brum, o qual mesmo com problemas 
de locomoção se fez presente, acompanhado de seus 
familiares. Essa láurea, a mais importante concedida 
pelo Grande Oriente do Brasil, é concedida aos Irmãos 
que tenham no mínimo 50 anos de efetiva atividade 
maçônica.

A Loja recebeu um Diploma de Honra ao Mérito 
concedido pelo Grande Oriente do Brasil Minas Gerais, 
o qual foi entregue pelo Eminente Irmão Amintas de 
Araújo Xavier. O Grande Capítulo do Estado de Minas 
Gerais, jurisdicionado ao Supremo Conselho da Ordem 
Demolay para o Brasil, concedeu à Loja um certificado 
de Congratulações, que foi entregue pelo Irmão Mário 
Diamente Junior – Grande Mestre Estadual e pelo sobri-

nho João Guilherme Schott – Mestre Conselheiro Esta-
dual. No momento em que a Loja prestava uma homena-
gem à cunhada Marcia Galvão, esposa do nosso Vene-
rável Mestre, foi prestada também ao mesmo, como 
surpresa, uma linda homenagem em reconhecimento 
pelo trabalho desenvolvido durante o seu mandato no 
período de 2015/2017, sendo-lhe ofertado um maravi-
lhoso troféu.

Durante a cerimônia houve a apresentação de núme-
ros musicais pelo Quarteto de Cordas da Banda de 
Música da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao final 
do evento foi servido um coquetel no Salão Acácia, que 
contou com a primorosa decoração cênica do nosso 
Irmão Alexandre Araújo de Deus, ficando a sonorização 

do ambiente à cargo do nosso Irmão Marcos Gomes 
Barbosa. A todos que nos concederam a honra de vossas 
ilustres presenças e a todos aqueles que de alguma forma 
contribuíram para o brilhantismo da cerimônia e com a 
história de nossa Oficina, nosso muito obrigado. Que a 
GMG siga sua trajetória pela eternidade.

Por: Veneravél Mestre Irmão Cléscio Galvão

A.R.L.S "GENERAL JOSÉ MARIA MOREIRA GUIMARÃES 1ª 
Nº 0562  COMEMORA 120 ANOS DE FUNDAÇÃO

Sapientíssimo Irmão Eurípedes Barbosa Nunes – Grão Mestre Geral Adjunto do GOB,  Veneravél 
Mestre Irmão Cléscio Galvão e  o   Eminente Irmão Eduardo Teixeira de Resende – Grão Mestre do 
Grande Oriente do Brasil Minas Gerais

Poderoso Ir\ Jayme Henrique Rodrigues dos Santos , ladeado pelo IIr\Amintas de Araujo Xavier
 e Euripedes Barbosa Nunes, foi condecorado  com o Grande Colar Alferes Tiradentes.
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A cidade de Bagé/RS sediou o II Encontro Maçônico 
Binacional reunindo 130 Irmãos do Uruguai e do 
Brasil e 17 lojas dos dois países, além das comiti-

vas oficiais do Grande Oriente do Brasil – RS e da Grande 
Loja Maçônica do Uruguai, além de várias autoridades 
maçônicas do Executivo e Legislativo. 

Segundo o Eminente Ir Jorge Pedron de las Llanas, 
GME/GOB-RS, o objetivo foi “estreitar as relações maçô-
nicas entre os dois países, trocar experiências e aprimorar a 
cultura”. A iniciativa foi das Lojas Maçônicas Estrela do 
Sul nº 84, Oriente de Bagé e Dignidad nº 175, Oriente de 
Mello, Uruguai, que trabalharam unidas para a realização 
do II Encontro, o primeiro aconteceu em 18 de maio de 
2016, na cidade de Mello, Uruguai. 

O destaque foram as Palestras do Respeitável Ir José 
Garchitonera, Venerável Vice Grão-Mestre da Grande 
Loja Maçônica do Uruguai, abordando a “Maçonaria e a 

Igreja Católica” e do Ir Jorge Pedron que abordou a “A 
influência da Maçonaria na Independência das Américas”. 

Dentro da programação do II Encontro Maçônico Bina-
cional foi inaugurada a Galeria de Fotografias dos Grão-
Mestres do GOB-RS,  a partir de 2005, ano do reerguimen-
to de colunas da Loja, concessão do Título de Membro 
Honorário da Loja Estrela do Sul nº 84 ao Poderoso Ir Luiz 
Carlos Rodrigues Padilha, Grande Secretário de Interior e 
Relações Pública do GOB-RS e homenagens aos organi-
zadores do evento e suas respectivas lojas.

O evento, que foi muito bem dirigido pelo VM da Loja 
anfitriã, Ilustre Irmão Telmo Carvalho Barcelos, contou 
com a presença de várias Autoridades, além dos palestran-
tes e do homenageado Poderoso Irmão Padilha, como ser:  
Resp. Irmão Fernando Quarneti, Grande Secretário de 
RREE e Resp. Irmão Mário Pera, Grande Secretário do 
Interior, ambos da G.L.M. do Uruguai; Grão-Mestre de 

Honra do GOB-RS e atual Garante de Amizade da GLMU 
ante o GOB, Eminente Irmão Jorge Colombo Borges, 
Grandes Secretários de Administração e Patrimônio, Ir 
David Jorge Dávi e de Orientação Ritualística, Ir Alvaro 
Remígio Néves, Ilustre Coordenador Regional Sul Ir Elton 
Carvalho Barcelos, Poderoso Deputado Federal e Delega-
do Litúrgico do Rito Adorinhamita Ir Luiz Reinaldo Fran-
ça Pinto, Veneráveis Mestres das Lojas da região, de Porto 
Alegre e de Melo- Uruguai e Veneráveis Deputados Esta-
duais.

O desafio continuará, pois em breve, iniciará os prepa-
rativos para a 3ª Edição do Encontro Maçônico Internacio-
nal que acontecerá em 2018.

Texto: Rogério Vaz de Oliveira.
Fotos: Adriano Pacheco.

Fonte: GOBRS
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Por Ademar Faria Junior 

arefa difícil descrever uma personalidade tão com-Tplexa e completa, no que se refere a um homem com 
padrões de comportamento tão difíceis de achar na 

atualidade. Num momento em que o mundo vive uma 
carência de valores éticos e morais, em que a desonestida-
de e a busca pela satisfação dos interesses materiais sobre-
pujam as atividades humanas, torna-se imprescindível 
destacar os valores de um homem que destinou a maior 
parte de seu tempo ao trabalho de socorro aos mais necessi-
tados de todos os matizes.

Recebeu ainda no ambiente doméstico as primeiras 
lições do Espiritismo, através de seu pai Armando José de 
Faria, que formariam a base sólida de um comportamento 
cristão que jamais se modificaria com o passar dos tempos. 
Com uma percepção muita apurada em relação às necessi-
dade humanas tanto de pão material quanto de espiritual, 
pautou a sua vida no trabalho de divulgação da abençoada 
Doutrina Espírita, tendo a caridade como um dos seus 
lemas mais intensos.

Paralelamente, conheceu o movimento maçônico, que 
o levou a encontrar companheiros valorosos que o estimu-
lavam também na execução dos seus labores. Nas lides 
maçônicas, encontrou também diversos companheiros 
espíritas que esposavam do mesmo ideal de amor e carida-
de por ele abraçados. Além de ser um amplo divulgador 
dos textos espíritas, psicografados ou não, assumiu o com-
promisso com outros companheiros de ideal de disseminar 
a mensagem através de tarefas socorristas no campo do 
bem. 

Na cidade de Colatina, ES, foi um dos fundadores do 
Lar Espírita Irmã Scheilla e do Lar do Idoso Vovô Simeão, 
ambos em pleno funcionamento até os nossos dias. Cola-
borou também com a fundação do Centro Espírita Hum-
berto de Campos, juntamente com uma escola de ensino 
curricular médio e do Centro Espírita Vicente de Paulo, 
que abriga até hoje diversas tarefas e uma creche. Paralela-
mente, colaborou com a fundação da Loja Maçônica Nilo 
Peçanha, tendo sido um dos seus veneráveis.

Ao transferir residência para a cidade de Vitória, ES, 
logo iniciou sua participação no movimento espírita local e 
também continuou seus labores maçônicos. Após um 
breve período de adaptação, iniciou algumas campanhas 
para a fundação de novas lojas maçônicas no município de 
Vila Velha, ES, sendo que as mesmas continuam suas ativi-
dades até a presente data. Participou ativamente das tarefas 
junto a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e da 
construção do Avedalma – Abrigo a Velhice Desamparada 
Auta Loureiro Machado, localizado em Cariacica, ES

Após um período de atividades na capital do estado do 
Espírito Santo, transfere residência para a cidade de Linha-
res, ES, onde inicia suas tarefas maçônicas junto a loja 
Linhares Unido e encontra companheiros dedicados aos 
labores do Espiritismo cristão junto ao Grupo Espírita 
Joana D'Arc, tornando-se um dos seus mais intensos cola-
boradores. Aulas de Evangelização Espírita Infantil, reu-
niões mediúnicas, distribuição de sopa para as crianças aos 
domingos, confecção de enxovais para as gestantes caren-
tes e as mais diversas tarefas começam a contar com a sua 

valorosa contribuição.

Mas a grande tarefa de exercício da caridade ainda esta-
va por vir. Um grupo de pessoas da sociedade linharense e 
também da loja maçônica, haviam iniciado a construção de 
um abrigo para idosos cujas obras estavam paralisadas já 
há alguns anos. Durante uma reunião da Loja Maçônica 
Linhares Unido, um dos presentes, que também era o presi-
dente do Asilo, resolveu oferecer a continuidade da cons-
trução dessa obra para quem assim o desejasse. Imediata-
mente, o Dr. Ademar Faria se manifestou e aceitou assumir 
tal incumbência, juntamente com os trabalhadores do 
Grupo Espírita Joana D'Arc.

Após um laborioso trabalho e com esforços incalculá-
veis, o Asilo dos Velhos e Casa dos Cegos de Linhares foi 
inaugurado. Mais tarde, o nome fantasia “Lar da Fraterni-
dade” começou a ser utilizado para identificar a instituição. 
Num segundo momento, a instituição começou a abrigar 
crianças órfãs em suas dependências, o que obrigou a 
ampliação das estruturas físicas para acolher de forma 
mais apropriada seus internos.

Atualmente, a instituição passou a se chamar “Lar de 
Idosos Abrigo de Luz” e o atendimento das crianças dota-
das de necessidades especiais no “Lar da Fraternidade”. 
Todo esse trabalho contou com o poder de aglutinação de 
trabalhadores realizado pelo Dr. Ademar Faria, carreando 
colaboradores de todos os credos e filosofias com o inte-
resse primordial de amparar aos mais necessitados.

Exemplos, ensinamentos e luz, assim foi a trajetória 
desse homem ímpar que primou pela predominância do 
Espírito sobre a matéria e fez da caridade a sua bandeira.

ADEMAR FARIA
ILUMINANDO VIDAS

07/09/1926  -  03/06/2017

ORIENTE ETERNO

https://www.eletrum.com.br/produtos?busca=SMARTPHONES&utm_campaign=lomadee&utm_medium=lomadee&utm_source=lomadee
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Com a presença Grão-Mestre Geral em exercí-
cio, Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, o 
Venerável Mestre Geso Franco de Oliveira, da 

Loja “Winston Churchill”, Oriente de Artur Nogueira, 
São Paulo, recebeu no trevo da cidade cerca de 150 
irmãos, cunhadas da Fraternidade Feminina da Loja, 
sobrinhos do Capítulo da Ordem De Molay e maçons 
de toda região, quando foi inaugurado para servir de 
referência aos irmãos visitantes que por lá passarem, o 
monumento com o Esquadro e o Compasso, que iden-
tificam a Sublime Ordem.  A autorização foi do Prefe-
ito, através do Decreto Municipal nº 34/2017.

Destacamos o denodado trabalho para que se efeti-
vasse a inauguração de todos os irmãos do quadro, 
sobrinhos e da Fraternidade Feminina presidida pela 
cunhada Marina.

O Venerável Mestre Geso de Oliveira disse assim 
na solenidade: “A inauguração deste Marco em nossa 
cidade é mais que um fato marcante, é um aconteci-
mento histórico, reunindo aqui irmãos, autoridades 
maçônicas e municipais.

Este Marco representativo vem colocar a Maçona-
ria em lugar de destaque, a inauguração deste é com 
certeza da mais significativa importância, ele registra 
os 33 anos da Loja Winston Churchill e também cele-
bra os 300 anos da Maçonaria Universal.

Com o apoio dos irmãos e da prefeitura consegui-

mos realizar tamanho sonho, e hoje inauguramos este 
marco que não representa somente o símbolo físico da 
maçonaria, representa muito mais, representa os nos-
sos corações, nossa vontade de trabalhar e a presença 
viva e eficaz da maçonaria no município de Artur 
Nogueira, sempre preocupada com as questões socia-
is e de patriotismo.”

Por sua parte, o Grão-Mestre em exercício, Sapien-
tíssimo irmão Barbosa Nunes, cumprimentou os pre-

sentes, em especial os irmãos do Quadro da Loja 
“Winston Churchill” na pessoa do Venerável Geso de 
Oliveira e as cunhadas referindo-se a Presidente da 
Fraternidade da Loja, cunha Marina. Afirmou que era 
uma honra muito grande estar presente e que a cidade 
de Artur Nogueira está agora mais guardada com o 
símbolo e com determinismo dos maçons da Loja 
“Winston Churchill”, em defesa da família e das cau-
sas sociais.

LOJA “WINSTON CHURCHILL” INAUGURA
OBELISCO MAÇÔNICO EM ARTUR NOGUEIRA

GERAL

Em essência, a palavra axioma traduz o signifi-
cado de algo a ser considerado válido, sem obrigato-
riamente, passar por análise científica. Ou seja, 
aquela verdade que dispensa provas.

Nossas alegorias e símbolos são elementos con-
servadores das instruções, que transferem ao Obrei-
ro a mensagem de quem a codificou, indiferente de 
línguas e épocas. Estas mensagens formam nossos 
postulados, leis e princípios e, neste contexto, os 
trataremos como sinônimos de axioma.

Nosso primeiro contato com estes axiomas se 
passa sob grande emoção visando “tatuá-los” no 
espírito. O problema é que nos concentramos tanto 
na matéria, que acabamos por acreditar que frases 
escritas em paredes sejam apenas “decorações” 
para criar um clima de medo.

Em todos, os graus há frases de efeito, pensa-
mentos e reflexões que nos dignificam, nos tornar 
válidos como maçons e apropriados como Obreiros.

O GRANDE AXIOMA MAÇÔNICO É O 
P R Ó P R I O  M A Ç O M ,  Q U E ,  P O R  S U A 
CONDUTA, TRANSFORMA TEORIA EM 
REALIDADE.

Sete ou mais axiomas nos dão a plenitude maçô-
nica, ou seja, a completa compreensão do Ser, Estar 
e Dever Maçônico.

 “Se és apegado a distinções mundanas, retira-te, 
pois não conhecemos tais distinções”

“Se receias que descubram os teus defeitos, não 
estarás bem entre nós”

“Se queres empregar bem a tua vida, pensa na mor-
te”

“Se fores dissimulado, facilmente serás descoberto”
“Se a curiosidade aqui te conduz, retira-te”
“Se tens medo, não vás adiante”
“Conhece-te a ti mesmo”
A reflexão constante e o entendimento que estas 

verdades são cabíveis para com todos que convive-
mos, nos abrem portas, desvendam a Luz, elevam 
nosso comprometimento para com os Irmãos e exal-
tam nossa condição de aprender e ensinar, seja no 
trabalho, na família e na Sublime Ordem.

Este artigo foi inspirado no livro DICIONÁRIO 
ETIMOLÓGICO MAÇÔNICO A*B*C, Do Irmão 
José Castellani, que, na página 58, cita um axioma 
de profundo valor para a vida profana e muito mais 
ainda interessante para os trabalhos em Loja “Os 
erros do presente, não corrigidos, representam o 
ônus terrível do futuro”

Neste décimo primeiro ano de compartilhamento 
de instruções maçônicas mantemos a intenção pri-
maz de fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema 
tratado e apresentarem Prancha de Arquitetura, enri-
quecendo o Quarto-de-Hora-de-Estudos das Lojas.

Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real 
ao salutar hábito da leitura como ferramenta de enle-
vo cultural, moral, ético e de formação maçônico.

Fraternalmente
(*) Sérgio Quirino – Grande Segundo Vigilante – 

GLMMG

Ir\Sérgio Quirino
Gr\2º Vig\ da GLMMG

Belo Horizonte-MG

http://www.nike.com.br/todos-modelos/calcados/casual/SockDart?utm_campaign=26012017_nsw_sockdart_728x90&origem=lomadee&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliados&utm_content=22686546
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A Câmara Municipal de Apucarana realizou  
sessão solene para entrega do Diploma de Méri-
tos em Tarefas Comunitárias a Loja Maçônica 

“Trabalho, Ciência e Virtude”. A honraria proposta e 
aprovada por unanimidade dos vereadores marca os 
70 anos de relevantes serviços prestados a comunida-
de apucaranense. A entrega culminou com a realiza-
ção de Sessão Solene Pública, realizada pela Loja, 
onde comemoraram os 70 anos de instalação em Apu-
carana, no dia 06 de Junho.

Conduzida pelo presidente do Legislativo, verea-
dor Mauro Bertoli, a sessão contou com a presença do 
prefeito Beto Preto, do Grão Mestre do Grande Orien-
te do Brasil / Paraná, Luis Rodrigo Larsen Karsten, 
Venerável José Schiarolli, além de diversas autorida-
des do município e autoridades maçônicas de todo o 
Paraná.

Bertoli destacou a história da Maçonaria. “A ori-
gem da Maçonaria perde-se aos primórdios da civili-
zação. Não pertence ela a nenhum país, pois é univer-
sal, uma vez que os maçons se reconhecem mutua-
mente ao redor do globo terrestre por meio de sua uni-
dade de princípios, imutável no passar dos séculos. 
Segundo meus conhecimentos, a Maçonaria tornou-se 
hoje a Grande Sociedade intelectual que todos conhe-
cemos numa verdadeira academia de sentido moral, 
expandindo a mais pura de todas as filosofias. É assim 
que vejo a Maçonaria”, relatou. O presidente destacou 
também a homenagem que a Câmara fez nos 70 anos 
da Loja. “A Maçonaria deve ter o reconhecimento de 
toda uma cidade, como a grande construtora da socie-
dade totalmente dita. Nós não poderíamos deixar pas-
sar em branco, esses 70 anos da Loja Maçônica Traba-
lho, Ciência e Virtude, que sempre exerceu com 
galhardia todos os objetivos da sociedade maçônica, 
principalmente aqueles voltados especialmente para o 
interesse de nossa cidade”, completou.

O prefeito Beto Preto lembrou que durante a reali-
zação da Sessão foi possível encontrar um pouco da 
história de Apucarana, revive-la. “Não cabe entregar o 
Título de Cidadão Honorário a uma Instituição ou 
Entidade, mas se fosse possível, a Maçonaria “Traba-
lho, Ciência e Virtude”, poderia receber. A Loja nas-
ceu com a história do município, com as alegrias, com 
as dificuldades que tínhamos no passado. Cresceu 
com a nossa cidade. Muitas pessoas que passaram pela 
Loja são homenageadas com nome de ruas, praças, e 
aí encontramos com o passado e também com o pre-
sente, pois aqui estão seus filhos, netos, sua família 
que dá continuidade ao movimento maçônico, que, 
em momento algum, se abala com a crise, mas busca 
soluções, procura crescer ainda mais e ajudar a todos.-
Aqui esta o futuro. Apucarana merece o futuro que os 

pioneiros têm para ela, uma cidade que consegue ser 
lar, que acolhe as famílias e representa-as. Sou solidá-
rio a Lei nº 31/2017 que foi aprovada pelos vereadores 
e sancionada pelo Executivo. Esse Diploma é o marco 
legal, porém o marco maior é o dia a dia, os 70 anos 
ininterruptos de trabalho a Apucarana”, detalhou o 
prefeito que conclamou a todos os maçons e familia-
res que continuem lutando pela cidade. “Só a unidade 
da comunidade é capaz de buscar e realizar missões”.

Representando a Loja Maçônica, Antônio Apareci-
do Castro dos Santos, reforçou o significado da sessão 
e da data. “Temos um significado especial ao unirmos 
o Legislativo e o Executivo em sessão aqui na Loja 
Maçônica, pois também realizamos a nossa sessão 
solene pública para comemorarmos os 70 anos. Essa 
homenagem a instituição nos induz a refletir sobre as 
ações positivas, nos dá a certeza que honramos quem 
nos antecedeu. Manifestamos com gratidão a honraria 
concedida. Ficará registrado na memória e nos anais 
desta Loja”, destacou. “Conclamo a todos para refle-
tirmos sobre o viver maçônico. A dedicação deve ser 
contínua dentro e fora da Maçonaria. E essa homena-
gem, compartilhamos com todos”, finalizou.

HISTÓRIA
A Maçonaria passou a existir como Instituição Filo-

sófica a partir de 24 de Junho de 1717 com a fundação 

da Grande Loja de Londres. O objetivo da Maçonaria 
é tornar seus Iniciados homens retos de caráter e, con-
seqüentemente, retos de ações e condutas, tornando-
os exemplos para a sociedade. A Loja “Trabalho, Ciên-
cia e Virtude”, comemorou no dia 06 de Junho, 70 
anos em Apucarana. Vários pontos de Apucarana 
como: Banco Comercial do Paraná, Foto Cosmo, 
Lojas Pernambucanas, Chácara do Narciso, foram 
palcos de reuniões com o objetivo de formar a loja. 

Dessa maneira um bancário, um comerciário, um 
promotor publico, um vendedor de bilhetes e dois 
comerciantes tiveram a ideia de fundar a primeira 
Loja Maçônica de Apucarana que mais tarde germina-
ria a semente na loja Maçônica “Trabalho, Ciência e 
Virtude”. Em 17 de outubro de 1947, após ampla dis-
cussão, dois nomes prosperaram na preferência dos 
Irmãos. Eram eles: “Luz e Amor” e “Trabalho, Ciên-
cia e Virtude”. Em votação, obteve-se o seguinte 
resultado: “Luz e Amor” – 03 votos, “Trabalho, Ciên-
cia e Virtude” – 05 votos e 01 voto nulo. De lá para cá 
foram 70 anos de reuniões, encontros, trabalho e 
muita dedicação a cidade de Apucarana.

Fonte: TN Online

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR ENTREGA
HONRARIA À ARLS “TRABALHO, CIÊNCIA E VIRTUDE”  

Na noite de sexta-feira, 9, em seu salão de 
festas e no pátio, na esquina da Rua Getúlio 
Vargas com a Avenida Goiás, aconteceu o 
BINGÃO DO BODE COM FESTA JUNINA, 
evento da Maçonaria.

A iniciativa foi da Loja Maçônica Paz e 
Trabalho nº 86 e da Associação das Damas 
Maçônicas Filhas de Hiram. O evento visou 
objetivo beneficente. Desta vez foi escolhida a 
Associação de Combate ao Câncer em Iporá 
(ACCI), que fica com a metade da renda. Uma 
outra metade da renda é aplicada em outras 
atividades sociais de irmãos e cunhadas.

O evento superou todas as expectativas e foi 

momento muito agradável entre os da Maçonaria 
e a comunidade iporaense. Irmãos da Loja União 

de Iporá participaram com presença maciça.
Enquanto era feito o bingo de duas bezerras 

doadas por Nilton Pereira e Ronimar, serviu-se 
comidas e bebidas típicas da ocasião. O ambiente 
estava decorado em conformidade com a tradi-
ção das festas juninas. Bruno e Rangel fez, no 
final, animado show para momento dançante.

Juscélio Vieira da Cunha, Venerável Mestre 
da Loja Paz e Trabalho, e Rosângela Caetano, 
Presidente da Associação das Damas Maçônicas 
Filhas de Hiram, avaliaram que o evento cum-
priu plenamente seu objetivo e manifestam 
gratidão a todos que contribuíram com mais essa 
promoção.

COMUNIDADE PRESTIGIOU PROMOÇÃO BENEFICENTE DA MAÇONARIA DE IPORÁ-GO
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ARLS Estrela de Manguinhos – 4340 – Oriente de 
Serra/E.S., realizou a sua primeira Sessão Magna de 
Exaltação. O Exaltado foi o Irmão Mário Cézar Fernan-
des. Este Irmão foi a primeiro a ser Iniciado, Elevado e 
Exaltado na Loja. Todas as Sessões acima mencionadas 
foram presididas pelo Venerável Mestre João Simar 
Brandão Fagundes, que inclusive indicou o Irmão Mário 
Cezar para a Maçonaria. A Sessão contou com a presen-
ça do Grão Mestre Adjunto Honorário Irmão Fernando 
Richa, dos Poderosos Deputados Federais Irmãos 
Amaro Coutinho e Hugo José da Silva entre outros. 
Após a bela Sessão foi servido o ágape organizado pelo 
Departamento Feminino da Loja que atualmente é presi-
dido pela Cunhada Abigail Teixeira Brandão. Em um 
ambiente harmônico e familiar os Irmãos da Loja junta-
mente com os convidados e as Cunhadas desfrutaram 
deste momento de descontração, mas tão importante na 
vida Maçônica do Irmão Mário Cézar Fernandes. 

Texto do Ir.’. Geraldo Ribeiro da Costa Jr

1ª SESSÃO MAGNA DE EXALTAÇÃO NA
 ARLS ESTRELA DE MANGUINHOS 4330

A Loja Maçônica Antônio Firmino Demuner 
- 2457 – Oriente de Rio Bananal - ES, realizou 
uma belíssima Sessão Magna de Instalação e 
Posse do Venerável Eleito Anderson Darcy Sil-
vistrini, bem como a dos demais membros da 
Diretoria eleita para o mandato de 2017/19.

A Comissão designada pelo Grão-Mestre 
Estadual, Ir. Américo Pereira da Rocha foi com-
posta pelos IIr. Romerio Antenor Gava, Fran-
cisco Cesar Zanon e Erimar Luiz Giuriato, sob 
a presidência do primeiro, cumpriu todas as 

formalidades legais.

 A nova Diretoria ficou assim constituída:
Venerável Mestre: Anderson D Silvistrini,
 1º Vigilante:  Marcelo  Bensabat,
 2º Vigilante:  Sávio Pinto Santana,
Orador: Romerio Antenor Gava, 
Tesoureiro – Jacson Soares, 
Secretário – Leonardo Domingues Costa 

ARLS ANTÔNIO FIRMINO DEMUNER-2457 REALIZA
 SESSÃO MAGNA DE INSTALAÇÃO E POSSE 

O novo Ven\ Mestre Anderson Silvestrini ladeado pelos  IIr\Romerio Antenor Gava e Ary Gava Jr

A Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu o título de 
Cidadão Emérito de Porto Alegre ao Ir.'. Marcos Rovinski, 
obreiro da ARLS Fraternidade Acadêmica Canaã de Porto 
Alegre 3820. A homenagem foi proposta pelo vereador Dr. 
Thiago Duarte, o qual destacou que a decisão de conceder o 
título é um reconhecimento da cidade de Porto Alegre "pela 
honradez de Rovinski e por ele sempre procurar auxiliar o 
próximo". “É uma satisfação poder fazer, em nome da Câmara 
Municipal, esse reconhecimento a um grande profissional. E que 
cada vez mais a perícia legal possa ter esse caráter e comprometi-
mento. Rovinski é um médico legista que é referência para todos 
nós.”

O  Ir.'. Marcos Rovinski foi iniciado em 3 de outubro de 2001 
na Loja Sir Alexander Fleming nº1773. Foi elevado em 16 de 
outubro de 2002 e exaltado em 7 de maio de 2003. Em 2006 foi 
convidado a abrir uma loja no rito de emulação (York) para 
jovens universitários, no sentido de estimular a formação de 
lideranças com espírito maçônico. Ajudou a criar a Loja 

Simbólica Fraternidade Acadêmica Canaã nº 3820.  No dia 16 de 
junho de 2007, foi instalado Mestre da Loja (V.:M.: no rito 
escocês) tendo ocupado o Trono de Salomão até 2009. O  Ir.'. 
Marcos foi honrado com o título de Cidadão Emérito pela sua 
atividade na função pública, onde ocupou a Direção do 
Departamento Médico-Legal (DML) nos períodos de 1997-
1998, 2003-2006 e 2011-2012, quando se aposentou. No período 
de 1999 a 2002, foi chefe da Divisão de Perícias do Interior do 
DML.

O Grão Mestrado Estadual estava representado pelo seu 
Grão Mestre Adjunto, Poderoso I.'. José Fernando Clementel de 
Fraga. O evento contou ainda com a presença dos Irmãos  
Cláudio Lopes Preza Junior, Venerável Mestre, Flávio 
Unikowsky, Valdir Schitler e Marcelo Broosky Unikowsky, 
membros da Loja Fraternidade Acadêmica Canaã de Porto 
Alegre.

Após a Cerimônia foi servido um magnífico coquetel pelos 
Irmãos da loja.

IRMÃO MARCOS ROVINSKI RECEBE TÍTULO
DE CIDADÃO EMÉRITO DE PORTO ALEGRE

SOCIAIS
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