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Com a proximidade das eleições para o GOB, 
já despontam nas redes sociais pré-
candidatos, impulsionados por objetivos 

próprios ou mesmo o clamor popular entre os 
Irmãos que almejam mudanças. Entre estas figuras, 
despontam os Irmãos Benedito Marques Ballouk 
Filho e Américo Pereira da Rocha, Grão-Mestres 
Estaduais dos Estados de São Paulo e Espírito Santo, 
respectivamente, que resolveram unir esforços e 
experiências para oferecer aos Obreiros do Grande 
Oriente do Brasil uma Chapa. A união tem o ideal 
não apenas de candidatura aos cargos de  Grão-
Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto nas pró-
ximas eleições, mas principalmente para propiciar 
aos Maçons do GOB, uma real oportunidade  de 
promover mudanças substanciais na condução dos 
destinos da nossa Sublime Instituição.

Com a experiência acumulada de dois mandatos, 
cada um em seus respectivos estados, ambos se 
mostram  altamente preparados para propor e reali-
zar estas mudanças. Entendem que é muito salutar a 
renovação no comando do GOB, uma vez que o atual 
Grão-Mestre Geral já cumpre seu segundo mandato 
ou seja, são quase 10 anos na mesma linha.

“Cada Grão-Mestre fez o melhor que pode e não 
pensamos em realizar uma campanha para debater 
sobre as pessoas, mas sim sobre os melhores proje-
tos para o GOB. Qual a Maçonaria que queremos?”, 
aponta Ballouk.

As propostas que serão oportunamente apresen-
tadas aos eleitores estarão baseadas não apenas na 
experiência de cada candidato, mas sobretudo num 
processo de auscultação dos Irmãos de todos os 
estados, como nós, ávidos por um NOVO GOB. 
Segundo o Eminente Irmão Américo, este processo 
que já foi iniciado por meio de contatos por diversos 
meios de comunicação e já conta com quantidade 
expressiva de sugestões, não vai se encerrar com a 
realização da eleição no próximo mês de março, mas 
deverá ser mantido como um canal aberto para que conti-
nuamente as Lojas e seus membros possam  encaminhar 
ideias e sugestões ao GOB.

Esta campanha terá a coordenação nacional a cargo do 
experiente Irmão Amintas de Araujo Xavier, ex-Grão-
Mestre de Minas Gerais, que aponta como de fundamental 
importância o resgate do espírito de União e Fraternidade 
no ambiente gobiano e o envolvimento dos Maçons em 
projetos de importância para a sociedade em geral e a 
nossa Ordem  em particular.

Neste sentido, os Irmãos Benedito Marques Ballouk 
Filho e Américo Pereira da Rocha convidam os Obreiros a 
refletirem sobre os compromissos que todos nós Maçons 
assumimos no dia de nosso ingresso na Maçonaria. 
Naquela oportunidade, diz o Irmão Amintas, por diversas 
vezes  fomos informados sobre esses compromissos e nos 
foi perguntado, ao longo do processo de admissão, se está-
vamos de acordo e se persistíamos no intento de ingressar 
na Maçonaria. 

Se aqui estamos é porque assumimos os compromissos 
com a nossa Ordem e a pergunta que deve ser feita é: esta-
mos cumprindo estes compromissos? Estamos nos lem-
brando deles?

O Irmão Ballouk tem a visão de uma Maçonaria de van-
guarda, em que cada Maçom é uma liderança social e é 
cônscio de que tem um papel importante a desempenhar, 
na tão propalada construção social.

Durante sua gestão à frente do GOSP, o Irmão Ballouk 

desenvolveu programas de Liderança Social e Ação Políti-
ca, com objetivo de resgatar o papel da Maçonaria como 
protagonista da transformação social.

Em seu estado, a Maçonaria já atua firmemente nas 
organizações sociais e na atividade política, onde vários 
irmãos ocupam cargos relevantes na sociedade, seja no 
comando de Instituições como Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
(CRECI); Centro das Indústrias (CIESP); Universidade de 
São Paulo (USP); Clubes de Serviços como Rotary e Lyons e 
ainda em diversos governos municipais (incluindo o da 
Capital) e no governo do estado, em que temos Irmãos em 
Secretarias Estaduais, sendo o Irmão Márcio França, 
Maçom ativo, regular e parceiro do GOSP, o atual  vice-
governador de São Paulo.

Segundo o Irmão Sérgio Rodrigues Júnior (Serginho), 
que preside o Grupo Estadual de Ação  Política (GEAP), 
este trabalho é realizado em conjunto com os irmãos da 
Grande Loja Maçônica do Estado de São  Paulo (GLESP) e 
do Grande Oriente Paulista (GOP) e já tem sido comparti-
lhada a experiência com outros estados da federação. A 
ideia da futura Chapa NOVO GOB 2018 é ajudar os Grandes 
Orientes Estaduais e do Distrito Federal a implementarem 
o programa em suas respectivas jurisdições.

Entre os grandes anseios dos Obreiros está a solução ao 
impasse sobre a intervisitação com as Obediências ligadas 
à COMAB. Os Irmãos Benedito Marques Ballouk Filho e 
Américo Pereira da Rocha vão  apresentar propostas neste 
sentido, de modo responsável e eficaz.

Os Eminentes Irmãos Ballouk e Américo são 
muito conscientes e determinados, no sentido 
de que o GOB mantenha uma relação fraternal 
com todas as Obediências Regulares e Reconhe-
cidas, no Brasil e no Exterior, pois bem sabem 
que juntos somos mais fortes. A cada cisão, 
quem perdeu, sempre foi a Maçonaria.
A sociedade nos vê como uma Instituição única, 

poderosa e influente, mas, muitos irmãos já não 
enxergam isso, o que é lamentável.

Vamos resgatar este papel da nossa Ordem na 
sociedade, vamos começar a ser,  o que pensam  
que somos ou aquilo que nós pensávamos que era a 
Maçonaria, quando  aqui fomos aceitos.

O Irmão  Américo ressalta que outra frente 
importante é melhorar o relacionamento do GOB 
com os Grandes Orientes Estaduais e do Distrito 
Federal, pelo resgate do papel dos seus respectivos 
Grão-Mestres como protagonistas das ações e pro-
jetos do GOB e não apenas como meros delegados 
do Poder Central.

Para as Lojas e Obreiros, o compartilhamento 
rápido de informações, acesso fácil e desburocrati-
zado aos sistemas operacionais precisa ser continu-
amente perseguido.

O GOB será um aliado do progresso dos Grandes 
Orientes Estaduais, do Distrito Federal  e suas Lojas.

Ressalta o Grão-Mestre do Espírito Santo que 
Maçonaria não é pirotecnia, mas articulação e ação, 
com inteligência e discrição. Ela não pode ter a pre-
tensão de substituir o Estado, até porque não recebe 
os impostos, mas deve ser um agente fiscalizador e 
cobrador daqueles que detém o poder, para cons-
trução de uma sociedade mais justa e mais fraterna.

A Maçonaria no Século XXI deve estar focada na 
formação de líderes e para isso deve contar com um 
moderno sistema de comunicação, que utilize as 
diversas plataformas e mídias, para compartilhar 
conhecimento e informação. 

Neste sentido, o GOSP já experimenta com 
sucesso uma rede social privativa, de acesso exclusi-
vo dos irmãos, em que são compartilhadas as infor-
mações e eventos das Lojas e do GOSP em tempo 
real, com acesso pelo notebook ou via celular, como 
explica o Irmão Francis Bassi, Secretário Estadual de 

Planejamento: trata-se de uma ferramenta moderna utili-
zada por grandes corporações, em que as informações são 
postadas e compartilhadas em ambiente seguro e amigá-
vel, como um “facebook particular”. Na rede, já temos, por 
exemplo, centenas de trabalhos que foram feitos pelos 
Aprendizes e chancelados pela Secretaria de Cultura e 
Educação à disposição dos Obreiros.

Uma detalhada prestação de contas  da gestão do 
Irmão Balllouk à frente do GOSP você encontra na última 
edição da Revista Luzes, que é um canal oficial de comuni-
cação do GOSP.

Um amplo programa está sendo preparado, para ser 
apresentado aos Irmãos em breve. Não como um “Bolo 
pronto”, mas como um bom ponto de partida.

Vamos juntos com os Irmãos construir um NOVO GOB, 
para que possamos ter a Maçonaria que queremos, aquela 
que imaginamos quando aqui chegamos: uma Instituição 
forte, influente e sobretudo fraterna.

Ninguém fará isso por decreto, será fruto de muito tra-
balho de todos nós para termos uma Maçonaria que obje-
tiva a união de esforços, em que cada um  possa ser real-
mente ouvido  e que possamos buscar a união de todos.

Afinal, desde suas primeiras campanhas e mandatos, 
os Irmãos Ballouk e Américo entendem que: “Nenhum de 
Nós é Tão Bom Quanto Todos Nós Juntos!”.

Nota: Quando a campanha for iniciada, será disponi-
bilizado um site para que os Irmãos possam interagir
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Por Jean van Win  - Tradução: J. Filardo

A frase composta para o título consiste em três 
conceitos distintos: primeiro, o de esoterismo, 
em seguida, o de construtores e, finalmente, o 

das catedrais que são os monumentos mais grandiosos 
do catolicismo romano.

Estes três elementos justapostos refletem uma cren-
ça compartilhada por certos maçons: os construtores de 
catedrais praticavam entre eles, e gravavam nas pedras 
das igrejas, colégios e catedrais, mensagens e sinais de 
esoterismo, que para alguns autores do final do século 
XIX, se tornam pura heresia ou anticlericalismo se não 
ateísmo.

Vejamos rapidamente cada um desses conceitos 
separadamente, antes de compreender, porque é muito 
mais uma questão de compreender que de aderir.

O esoterismo.
O esoterismo é uma maneira de pensar sobre a vida 

interior e que se manifesta na discrição, mesmo em 
segredo. Assim como o símbolo, de que só alguns 
podem entender o significado, escreve Marie-
Madeleine Davy em sua indispensável “Introdução ao 
simbolismo romano”, publicado pela Editora Flamma-
rion.

O esoterismo é uma forma universal de pensar, ao 
mesmo tempo no tempo e no espaço. Há esoterismo 
quando há conhecimento reservado a eleitos e revelado 
em segredo. Essa ideia remonta a tempos mais antigos. 
Ela é encontrada em abundância na Grécia. Em segui-
da, em Roma, com os celtas, os etruscos e os alemães, 
mesmo dentro do cristianismo com diversas tradições 
secretas ente as quais o gnosticismo; na Idade Média, 
com os cavaleiros templários, os cátaros, a lenda do 
Graal, os grandes poetas entre eles o maior, sem dúvida, 
Dante, com a alquimia, a adivinhação, a magia, a astro-
logia; no Renascimento com Paracelsus e um floresci-
mento de pensadores e escritores esoteristas; no século 
XVII com os Rosacruzes, e no século XVIII com o ocul-
tismo, a teosofia nascente; no século XIX, com ocultis-
mo invasivo, a Teosofia e a escola de Papus; no século 
XX, com um resumo de todos os itens acima, usando o 
prefixo muito conveniente: néo.

Uma constatação geral: o esoterismo parece ser apa-
nágio de intelectuais e pensadores pelo menos alfabeti-
zados, ou seja, capazes de ler e escrever, e sobretudo 
livres para pensar à margem de quadros impostos.

A questão colocada acaba sendo saber se, em toda 
essa confusão omnidirecional, os construtores de cate-
drais puderam constituir um vetor de um ou outro des-
ses diferentes sistemas secretos.

A existência de um esoterismo cristão é afirmada 
por alguns, incluindo, obviamente, Guenon que vê ali 
“o lado interior da tradição cristã”, mas que é rigorosa-
mente rejeitado por outros e principalmente pela Igreja 
Católica Romana que nega absolutamente a existência 
de qualquer dimensão esotérica na doutrina cristã.

De fato, como conciliar afirmações contraditórias 
'tais como 'não deis pérolas aos porcos', Mateus VII, 6, 
com 'O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia', 
Mateus X, 27.

Mesmo assim, como conciliar a afirmação: “não se 
acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alquei-
re, mas sim sobre um lampadário para iluminar o dia” 
com o seu oposto absoluto “estreita é a porta e apertado 
o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encon-
tram” Mateus VII, 6.

No exame dos textos cristãos tanto canônicos quan-
to apócrifos, podemos então recorrer a muitas referên-
cias que lhe eram totalmente contrárias. Por exemplo, 
de um lado, a crença em um esoterismo cristão proveni-
ente do pensamento do próprio Jesus marcada por um 
significado supostamente oculto contido em suas pará-
bolas, e, de outro, a completa ausência e mesmo a recu-
sa desse modo de pensar a doutrina que ele pregava.

Os construtores, ou maçons operativos
Portanto, se existe um esoterismo cristão, ou vestí-

gios de qualquer outro pensamento esotérico que tenha 
uma origem diferente dentro do cristianismo, os traba-
lhadores que construíram as catedrais maravilhosas 
constituíram o vetor? Vejamos, portanto, como eles 
eram, tanto espiritual quanto sociologicamente

No século XII, a arte da construção é dirigida pelo 
mestre de obras, que é ao mesmo tempo arquiteto e 
engenheiro, e até mesmo empresário. Seu status social 
é frequentemente muito importante. Ele possui casas, 
às vezes um castelo. Com frequência ele assinava suas 
obras. Ganhando até vinte vezes o salário de um traba-
lhador qualificado, ele está perto do poder de quem 
depende sua sorte, e compartilha muitos privilégios. É 
também chamado Mestre Pedreiro. É ele quem tem 
uma formação emprestada de Pitágoras e de Euclides 
particularmente. Devemos encontrar vestígios disso 
em nosso grau de companheiro maçom…

Quanto ao patrão da obra, ele é muitas vezes consti-
tuído por uma comunidade religiosa, mosteiro, claustro 
ou capítulo de cânones. Ele inclui os únicos estudiosos 
da época, o clero secular que conheceu em diversos 
momentos de um estado vizinho à decadência. Os mon-
ges são muitas vezes eles mesmos, ao mesmo tempo 
mestres da obra e mestres de obra. Há outras escolas ou 
colégios de construtores que conhecem formas diferen-
tes e hierarquizadas de organizações corporativas, e 
tudo isso ao longo da Idade Média. Estes trabalhadores 
trabalham por conta de cânones e capítulos constituí-
dos em conselhos particulares para os bispos. A mão de 
obra abundante e não qualificada é recrutada na classe 
dos desenraizados: servos em fuga, filho de campone-
ses, filhos de famílias numerosas, além de trabalhado-
res especializados tais como pedreiros e canteiros. Esta 
última categoria inclui tanto os “desbastadores de 
pedras” (canteiros de pedras brutas) que os escultores-
talhadores (pedreiros livres, abreviado como freema-
sons ou frimaçons sob o Cardeal Fleury), a noção con-
temporânea e distinta de artista sendo então desconhe-
cida e inexistente.

Todo esse pessoal era analfabeto. As contas de salá-
rios estavam cheias de erros de soma, que não enganari-
am uma criança de 10 anos em nossos dias.

As marcas lapidares, de transporte e sinais de posse 
são grafitis rudimentares compensando a ignorância 
generalizada do alfabeto.

Esta mão de obra analfabeta é profundamente cató-
lica romana, assim como toda a sociedade da época. A 
cultura estava exclusivamente nas mãos dos clérigos. A 
composição de imagens religiosas parte de princípios 
impostos pela Igreja Católica, precisamente codifica-
dos e de que qualquer desvio era punido. Os escultores 
contam a história sagrada aos fiéis, eles também analfa-
betos, de acordo com uma tradição cristã onde os mon-
ges e os mestres de obra são os depositários exclusivos 
e vigilantes.

Havia um segredo dos Pedreiros? Vários regula-
mentos corporativos revelam que no final da Idade 
Média, compromissos deviam ser assumidos de não 
revelar “certos truques do ofício” e nada mais. Esta 
obrigação de segredo não estava ligada particularmente 
ao oficio de construção, mas estava relacionada com a 
maior parte dos ofícios organizados como sindicatos. 
Os sapateiros e ferreiros tinham os seus…

Knoop e Jones, antes da escola francesa, estudaram 
a fundo o conjunto das Antigas Obrigações inglesas. 
Todos estes manuscritos, tipos de regulamentos ou 
constituições profissionais defendem rigorosamente 
isso: “o primeiro dever do Pedreiro é fugir da heresia, e 
também amar a Deus, à Santíssima Trindade, à Virgem 
Maria, os santos e a Santa Igreja, não brigar e ser discre-
to”.

Existe mais de uma centena desses manuscritos, que 
vão de 1389 a 1722. Os principais textos são: Ms Regi-
us, datado de 1389; o Ms Cooke, do início do século 
XV; o Ms Plot datado de 1686; o Ms Grand Lodge data-
do de 1583; o Ms. Roberts datado de 1722. Eles nada 
contêm, absolutamente, que seja de natureza esotérica, 
observam Knoop e Jones. Eles foram escritos por 
alguns monges piedosos e eram destinados a serem 
lidos em grandes ocasiões a “trabalhadores totalmente 
analfabetos, profundamente crédulos e supersticiosos” 
assim os descreveu Bernard Jones.

Continua...
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A catedral
Monumento grandioso e manifesto explosivo da dog-

mática romana, a catedral é o símbolo vivo da onipotência 
da Igreja, mas também da mais autêntica espiritualidade 
cristã. A catedral é símbolo. Sua própria função é de 
ordem simbólica, em uma sociedade teocrática e teocên-
trica, onde tudo tem um significado espiritual e simbólico 
que remete a Deus. Ela é também ensino.

Marie-Madeleine Davy escreveu que “a fé penetra a 
existência, ou melhor, ela É a existência”. Os monges e 
ninguém mais, também preservaram, de alguma forma, 
pedaços de tradições simbólicas vindas da Mesopotâmia, 
do Egito, da Pérsia, da China, da Índia e da Palestina, 
todas as regiões de onde vêm elementos exóticos que às 
vezes adornam as capitéis e pórticos.

A alquimia tem ali o seu lugar, muito pouco esotérico, 
no sentido moderno do termo. Ela é integrada ao universo 
simbólico da catedral. Alguns prelados se apropriam da 
Arte Real, enquanto outros a ela se opõem e a rejeitam. 
Mas, no século XII, a alquimia é uma disciplina, ao mesmo 
tempo natural e hermética, o que não é absolutamente um 
pecado. A Alquimia serve para lembrar aos fiéis, entre 
outras imagens alegóricas, que ela é o templo de Deus; ela 
é considerada uma ciência “sacramental”.

A Igreja não é, contudo, unânime em considerar que o 
povo precisa de imagens edificantes e assustadoras. São 
Bernardo, por exemplo, critica com ironia, mas com firme-
za todo este material de monstros ridículos “que os monges 
devem considerar como estrume”, escreveu este homem 
santo que não era brando com isso.

Em conclusão, como, sob estas condições, admitir a 
tese de romancistas anticlericais do século XIX, argumen-
tando que os nossos trabalhadores analfabetos e devotos 
teriam constituído o veículo de tais ou quais tradições eso-
téricas do culto de Isis ou de Druidas celtas? E a se supor 
por um momento que se tal fosse o caso, seria preciso reco-
nhecer que esta transmissão secreta foi exercida somente 
através dos mestres de obras, o que implica que ela foi 

infiltrada à revelia dos capítulos de cânones, à revelia dos 
bispos muito vigilantes e financistas desses projetos carís-
simos. Que ela fosse, ainda mais exercida à revelia dos 
trabalhadores ingênuos e supersticiosos encarregados de 
sua execução revela, uma vez mais, pensamento ilusório.

Ou ainda, infinitamente mais absurdo ainda, com sua 
cumplicidade herética em tudo? E, finalmente, questão 
determinante, a intenção de quem receberá esta “mensa-
gem”, o público presente nas igrejas católicas sendo com-
posto de praticantes sinceros, mas ingênuos, incapazes de 
compreender o alcance escondido de alusões ditas esotéri-
cas? A mensagem da Igreja sempre foi exclusivamente 
exotérica.

Mas a resposta a estas objeções é bem conhecida, e ela 
floresce mesmo em alguns círculos maçônicos, permeáve-
is a fábulas e mitos. A Tradição Esotérica seria então trans-
mitida para o uso exclusivo somente dos “iniciados”.

Talvez, mas iniciados em que? No culto de Ísis, sob São 
Luis? Nas práticas dos Druidas, sob Filipe, o Belo? E existe 
um único documento irrefutável que permita apoiar cienti-
ficamente estas extravagâncias imaginativas? A resposta é 
claramente, não.

Conclusão
Por que, e quem propagou esta imagem ridícula do 

Maçom anticlerical, que ainda existe nos dias de hoje, e até 
mesmo em uma certa maçonaria? Quem é o inventor da 
imagem anticlerical, e com que finalidade?

Por duas razões, em minha análise, que levam ao conce-
ito francês de uma maçonaria nacionalista e política, quan-
do ela afirma:

A Maçonaria nasceu na França e não na Inglaterra ou na 
Escócia. Ela mesma foi exportada da França para a Ingla-
terra, originalmente! Ela descende em linha reta dos cons-
trutores de catedrais, que praticavam uma espécie de esote-
rismo de natureza anticlerical, herética, à margem da Igreja 
Católica, em filiação direta dos Grandes Iniciados egípci-
os, dos Collegia Fabrorum Romanos, dos druidas celtas, 
seguidos pelos Templários os Rosacruzes, os Alquimistas e 
alguns outros “Atlantes”. Em suma, observemos, por um 
conjunto eclético de adversários pré-históricos do papado.

Esta filiação herética e anticlerical é reivindicada ao 
final do século XIX pelos maçons franceses em ruptura 
com a tradição maçônica. A intrusão da política em loja, 
por volta de 1860, que coincidirá com a ejeção do GADU e 
da Bíblia, leva a nova instituição secular a inventar uma 
justificativa e uma ascendência nobre, tanto histórica quan-
to espiritual: a do canteiro de pedras, do pedreiro, da ima-
gem anticlerical, Grande Iniciado e detentor de segredos 
extraordinários, apesar de todo o poder espiritual e tempo-
ral da Igreja. Sabemos o destino que reservou a Santa 
Inquisição a esse tipo de pessoas.

Este construtor de catedrais puramente imaginário é, 
portanto, o ancestral sonhado do maçom “comedor de 
padres: inimigo da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo 
detentor de tradições e mistérios antigos genuínos, ou seja, 
que não se originam do judaico-cristão. Ele é o arquétipo 
da Tradição Autêntica (vamos lá com as guenonices capita-
lizadas!), que vem de todos os lugares, exceto de Roma e 
de Jerusalém.

E esta concepção surpreendente encontrou ecos cúm-
plices em alguns círculos intelectuais. E garante tiragens 
gigantescas ou faraônicas a autores populares.

Para alguns, trata-se de um sonho. Não os culpamos por 
escolher esta opção, muitas vezes fascinante porque mais 
suave e consoladora que a dura realidade.

 
“Eu sou bela, ó mortais, como um sonho de pedra …
“Meu trono é o azul como uma esfinge misteriosa …
“Porque eu tenho o que fascina estes amantes dóceis
“Espelhos puros que fazem mais belas todas as coisas:
“Meus olhos, meus olhos enormes, de claridades eter-

nas …
 
Para outros, esta opção calmante é um cálculo ideológi-

co. Como tal, ela é lícita, justa e salutar de denunciar, como 
todas as fraudes moral e intelectual. Eu jamais me privaria 
disso. O sono da Razão produz monstros.

*****
Bibliografia
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Hesperides Book, New York-Oxford University. (Pres-
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La Bible et les Saints, Gaston Duchet, Guide icono-
graphique, Flammarion.
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Union générale d'éditions.
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A invenção da escrita foi um dos primeiros e dos 
mais importantes marcos da história da huma-
nidade. Através dela pôde-se se perpetuar a 

Tradição até os dias atuais. Na Pré-história, a comuni-
cação por desenhos nas paredes de cavernas (arte 
rupestre), ainda, não possuía um padrão e, portanto, 
não poderia se considerar uma forma de escrita. Muito 
embora, os escritos primitivos surgiram dos esboços 
de desenhos, o que leva muitos a dizerem que a litera-
tura é filha da arte.

Os vestígios mais antigos de escrita são as “Tábuas 
Tártaras”, descobertas na Tartária, na Romênia, com 
datação estimada de 5.500 a.C. O significado de seus 
símbolos é desconhecido, e sua natureza tem sido obje-
to de debates calorosos. Os primeiros livros do mundo 
foram gravados em colossais monumentos de pedra. 
Alguns desses "livros", como a sumeriana “Epopeia”, 
de Gilgamesh, e a “História Egípcia dos Faraós”, pesa-
vam muitas toneladas, cada um.

A forma mais primitiva de escrita seria a cuneifor-
me, palavra que significa “em forma de cunha”, devido 
aos povos primitivos, assim como os sumérios, utiliza-
rem-se de instrumentos, em forma de cunha, para 
imprimir, na argila, ainda mole, desenhos toscos que, 
posteriormente, eram colocadas ao Sol para secar. Tais 
desenhos representavam sílabas, palavras e, o seu con-
junto, histórias que ficaram registradas, por volta de 
3.000 a.C., na Mesopotâmia, pelos sumérios.

Os antigos egípcios desenvolveram duas formas de 
escrita, a “hieroglífica” e, a partir da segunda metade 
do primeiro milênio antes de Cristo, a “demótica”, 
ambas podem ser encontradas nas paredes internas das 
pirâmides.  A paleografia é a ciência que estuda as 
escrita da Antiguidade.

A partir do caule da planta “cyperus papyrus”, 
muito comum às margens do rio Nilo, surgiu o primei-
ro papel a ser utilizado para a escrita. Mais tarde, na 
Roma Antiga, surgiria o pergaminho, obtido através da 
pele de caprino, uma técnica que foi aperfeiçoada no 
antigo reino de Pérgamo, atual Turquia, nome que ori-

ginou sua denominação. Em sequência, surgiu o códi-
ce, em substituição ao pergaminho. Era uma pequena 
placa de madeira encerada, utilizada pelos antigos 
romanos para escrever. O conjunto dessas placas, com 
dobradiças, formavam uma espécie de livro.

O “Escriba” era o profissional que, na Antiguidade, 
dominava a escrita. A mando do rei, redigia as leis do 
reino ou de determinada religião, registrava dados 
numéricos, copiava e arquivava informações. A escrita 
era de domínio de poucos, com isso, tais profissionais 
gozavam de enorme prestígio e destaque na sociedade. 
Considerados como parte da corte real, os escribas 
eram dispensados de pagar impostos e de servir as for-
ças armadas, de então. Seus filhos eram educados na 
mesma tradição escriba e herdavam os cargos de seus 
pais.

A história deve seus registros a esses profissionais 
que, através da escrita, perpetuaram os acontecimentos 
para que, hoje, deles, pudéssemos tomar conhecimen-
to.

Os Escribas, nos livros sagrados, referem-se aos 
doutores e mestres, homens especializados no estudo 
das leis divinas. Existiram escribas de diferentes sei-
tas, como os saduceus, fariseus e essênios. Após o exí-
lio babilônico suas funções passaram a ser mais especí-
ficas e relacionadas à religião, como copistas, preser-
vadores e intérpretes da lei religiosa. Esdras é um exem-
plo de sacerdote e escriba.

No ano 70 d.C., com a destruição do Templo de 
Herodes (Jerusalém), com o consequente desapareci-
mento dos sacerdócio judaico, sua influência passaria 
a ser, ainda, maior. Pouco antes de Cristo, nomes de 
escribas como Hillel e Sammai ganharam destaque. O 
escriba Gamaliel, filho de Hillel, foi mestre de Paulo 
de Tarso.

A escrita chinesa e a escrita adotada pelas civiliza-
ções pré-colombianas, na América, como, por exem-
plo, a escrita maia, tiveram origens independentes. 
Vários sistemas de escrita mesoamericanos são conhe-
cidos, sendo a mais antiga, a olmeca ou zapoteca, do 
México. A escrita japonesa foi criada a partir da escrita 
chinesa, por volta do século IV. 

Os japoneses produziram o primeiro e mais longo 
romance do mundo. Uma história em 54 volumes, e o 
autor era uma mulher! O nome desse romance é bas-
tante interessante, Genji Monogatari (Mexerico a res-
peito do sr. Genji). A autora desse livro é Murasaki 
(Senhora Violeta).

Em verdade, os antigos escritores sumerianos não 
mostravam interesse pela escrita, em si. Seu foco era os 
negócios. A invenção da escrita, por eles, tinha por fim 
consignar os extratos de contas e as faturas de venda.

Foram os gregos os primeiros europeus a aprender 
escrever com um alfabeto e seu sistema foi fundamen-
tal para o mundo moderno. Já o alfabeto romano, na 
Roma Antiga, dispunha, apenas, de letras maiúsculas. 
Na época em que a escrita passou a ser em pergami-
nhos, foi criado um novo estilo, denominado de “unci-
al”, que resistiu até o século VIII, inclusive utilizado na 
escrituras da Bíblia. Foi quando surgiu um novo estilo, 
desenvolvido pelo monge inglês, de nome Alcuíno, 
atendendo ao pedido do imperador Carlos Magno. Por 
volta do século XV, foi criado, por alguns eruditos ita-
lianos, um novo estilo menos complexo.

No Mundo Medieval, o acesso aos escritos era res-
trito aos clérigos, com isso, surgiria a figura do Monge 
Copista, herdeiros dos escribas egípcios. Os mosteiros 
e abadias eram os poucos centros de cultura letrada. 

O estilo, hoje, denominado itálico, teve origem com 
a criação do primeiro caderno de caligrafia, pelo italia-
no Lodovico Arrighi, em 1522. Com o tempo, outros 
cadernos foram impressos, tendo seus tipos gravados 
em chapas de cobre, dando origem a escrita calcográfi-
ca (escrita ao contrário).

Do mesmo modo que o telescópio revolucionou a 
astronomia, a invenção da imprensa pelo alemão 
Johannes Gutenberg, em 1430, revolucionou a escrita, 
com a produção mecanizada, em massa, de livros, atra-
vés de tipos produzidos em chumbo, substituindo o 
códice, o livro escrito manualmente. Em 30 de setem-
bro de 1452 foi produzido o primeiro livro impresso, a 
Bíblia, que ficou conhecido como a “Bíblia de Guten-
berg”. 

Gutenberg imprimiu a sua transcrição da Bíblia, em 
latim, em dois volumes, distribuídos em 1282 páginas, 
com 42 linhas cada, resultando em, aproximadamente, 
três milhões de caracteres. Foram impressas 180 uni-
dades até o ano de 1455, mas, apenas, 48 exemplares 
estão conservados até hoje. Considerada a obra-prima 
da impressão e do artesanato refinado, seu texto origi-
nal é a tradução, em latim, conhecida como Vulgata, 
feita por São Jerônimo, no século IV.

Continua...
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Enfim, o alfabeto utilizado atualmente, é o legado 
de várias culturas, a partir da necessidade do registro 
dos sons das palavras, passando por diversas transi-
ções, porém, é atribuída aos fenícios a representação 
fonética das palavras, sendo, os alfabetos, o abstrato 
que podem ser adaptados e usados a qualquer tipo de 
idioma.

O surgimento da escrita é um marco importante na 
história do mundo, por demarcar a separação entre a 
história e a pré-história, iniciando o registro dos acon-
tecimentos. Os antigos inventores da escrita foram os 
pioneiros da educação moderna. Contudo, não tinham 
ideia da parte proeminente que haveriam de desempe-
nhar na história da cultura humana. 

O escritor é o profissional que utilizando-se da pala-
vra escrita, expressa suas ideias. O termo “pa-lavra” é 
a “pá” que “lavra” o terreno fértil (a mente do leitor), 
com o objetivo de semear ideias, conceitos e ensina-
mentos, contribuindo, com isso, para o nascimento de 
um novo estado de consciência, naqueles que se per-
mitem enveredar pelos mundo mágico da leitura.

Através da escrita e a da leitura o homem transcen-
de ao tempo e ao espaço, permitindo ao escritor da Anti-
guidade comunicar suas ideias ao leitor da atualidade. 
Concede ao leitor um passaporte para uma viagem ao 

mundo das ideias do escritor, vivenciando emoções e 
angariando conhecimentos que, colocados em prática 
e transmitidos a outrem, poderão se consolidar em 
sabedoria!

Francis Bacon dizia que “a leitura torna o homem 
completo; a conversação torna-o ágil; e o escrever dá-
lhe precisão”. Decartes dizia que “a leitura de todos os 
bons livros é como uma conversa com os melhores 
espíritos dos séculos passados, que foram seus auto-
res, e é uma conversa estudada, na qual eles nos reve-
lam seus melhores pensamentos”.

Essa breve viagem pela história da escrita, serviu-
nos de preâmbulo para homenagear esses profissiona-
is que, através do bailado harmonioso de seu grafite, 
registram e perpetuam suas ideias, como o incansável 
barqueiro, que faz a travessia entre o abstrato, que sua 
mente plasmou, transportando para o concreto, e eter-
nizando, no papel, em forma de escrita. 

Quando “suas ideias” transcendem a sua capacida-
de mental, humildemente, agradece a seus mentores 
espirituais pela oportunidade de ter-Lhes servido de 
um canal, para a expressão de uma Vontade Superior. 

Mundialmente, comemorado no dia 13 de outubro, 
no Brasil, o Dia do Escritor é comemorado no dia 25 de 
julho, por ocasião da realização do I Festival do Escri-

tor Brasileiro, organizado pela União Brasileira dos 
Escritores. Devido ao enorme sucesso do evento, foi 
sugerida tal data para homenagear tão nobre profissio-
nal da escrita, o que foi, devidamente, acatada e apro-
vada, a partir de 1960, pelo Ministério da Educação e 
Cultura.  

“O Ministério da Educação e Cultura, reconhecen-
do este significado, promove, na data de hoje, a criação 
do Dia do Escritor Brasileiro, que será doravante come-
morado, por iniciativa oficial. E aproveita, como 
patrono do fato, a figura de João Ribeiro – símbolo do 
humanismo brasileiro – cujo centenário de nascimento 
se celebra em todo o território nacional, e que repre-
senta, de modo expressivo, por suas virtudes poligráfi-
cas de escritor, a própria Inteligência Brasileira”.

Aos nobres colegas, desde os icônicos Machado, 
Drumond e tantos outros, aos infinitamente menos 
conhecidos, como eu, que se equilibram em suas 
penas, a franquear os portais de um mundo novo para 
nossos diletos leitores, recebam nossa sincera, cari-
nhosa e humilde homenagem!

http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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Thomas Mann (1875-1955) foi um escritor ale-
mão. Autor de "Morte em Veneza", um dos clás-
sicos da literatura moderna. Considerado um dos 

maiores escritores do século XX. Recebeu o Prêmio 
Nobel de Literatura, em 1929.

Thomas Mann nasceu em Lübeck, Alemanha, no 
dia 6 de junho de 1875. Filho do comerciante Johann 

Heinrich Mann e da brasileira Júlia da Silva Bruhns. 
Em 1892, com a morte do pai, a família abandona o 
comércio e muda-se para Munique, centro das artes e 
da literatura. Com o incentivo da mãe passa a se dedi-
car à literatura.

Em Munique, a família se instalou no bairro boê-
mio de Schwabing, onde sua mãe oferecia saraus lite-

rários e festas em sua casa. Em 1893 escreveu alguns 
textos para a revista "A Tempestade de Primavera". 
Nesse mesmo ano muda-se para a Itália, para a cidade 
de Palestrina, onde morava seu irmão o escritor Hein-
rich Mann, onde permaneceu até 1898. Nessa época 
começou a trabalhar no manuscrito do romance "Bud-
denbrooks".

De volta a Munique, trabalha como editor no jornal 
satírico/humorístico “Simplicissimus”. Apaixona-se 
por Paulo Ehrenberg, sem ser correspondido, o que 
definiu mais tarde como “uma experiência central do 
seu coração”. Entra para o exército, mas se arrepende a 
consegue se afastar alegando problemas de saúde.

Em 1900 publica sua primeira novela “Buddenbro-
oks”, que conta a história de uma família protestante, 
de comerciantes de cereais, de Lübeck, que depois de 
três gerações perde sua fortuna. Inspirada na história 
de sua família relata fatos de personalidades de sua 
cidade natal, obra que o torna famoso. Em 1905 casa-
se com a judia Katia Pringshein, filha de rico industri-
al, com quem teve seis filhos.

Em 1911, viaja para a cidade de Veneza e se inspira 
para escrever a novela “Morte em Veneza” (1912), 
onde relata a paixão platônica de um escritor de meia-
idade, por um jovem e belo rapaz. Em 1915 publica um 
ensaio sobre Friedrich II, rei da Prússia. Em 1924 
publica “A Montanha Mágica”, onde defende os ideais 
democráticos de uma Europa esfacelada pela Primeira 
Guerra Mundial. Em 1929 recebeu o Prêmio Nobel de 
Literatura pela obra “Buddenbrooks”.

Opositor do nazismo, Thomas Mann deixa a Ale-
manha em 1933 e se exila em Küsnacht, na Suíça. Em 
1936, o nome de Thomas e de sua família é relaciona-
do entre os expatriados, perdendo a nacionalidade 
alemã. Thomas permaneceu na Suíça até 1938, quando 
segue para os Estados Unidos. Seis anos depois torna-
se cidadão norte-americano. Nessa época, publica 
ensaios sobre Freud, Goethe e Nietzsche. Em 1952 vai 
morar na Suíça.

Thomas Mann faleceu em Kilchberg, próximo a 
Zurique, na Suíça, no dia 12 de agosto de 1955.

Teve grande repercussão em 1975 na República 
Federal da Alemanha, as celebrações literárias pela 
passagem do primeiro centenário de nascimento de 
Thomas Mann, no dia 06 de junho. Em honra ao céle-
bre escritor alemão, filho dileto da Maçonaria, agraci-
ado com o Prêmio Nobel de Literatura de 1929, foram 
dedicadas numerosas solenidades e publicações. Já em 
1974, um livro sobre Thomas Mann, atingiu a lista de 
"Best Sellers", do país: as reminiscências da esposa de 
noventa anos do grande literato, falecido em agosto de 
1955 em Kilchberg, na Suíça.

Embora pouca gente saiba, sua mãe, Julia da Silva 
Bruhns, era brasileira natural de Angra dos Reis, tendo 
contraído núpcias com o comerciante e senador Johns 
Heinrich Mann. Evocando as palavras de Gorthe, é o 
próprio Thomas Mann que escreve: "Indagando pela 
origem das inclinações herdadas, devo contatar que 
tenho de meu pai a maneira séria de encarar a v ida, 
mas de minha mãe a natureza alegre e no mais amplo 
conceito artístico – sensitivo, o prazer de fabular".

http://www.netshoes.com.br/?utm_campaign=me-s_lmde-_-tnfild__tca___-_-post-_-_var_me-s_lmde__22686546&utm_medium=post&utm_source=me-s_lmde__&lmdsid=285735638441
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Autor: Luiz Carlos Silva, M. I.

Inicio esta peça parafraseando André Luiz/Francisco 
Cândido Xavier, que nos diz:

“É sempre fácil examinar as consciências alheias, 
identificar os erros do próximo, opinarem questões que 
não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos seme-
lhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as defi-
ciências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros 
aconselhar o caminho reto a quem passa. Receitar 
paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de 
quem segue conosco… mas enquanto nos distraímos em 
tais incursões a distância de nós mesmos, não passamos 
de aprendizes que fogem levianos, à verdade e à lição”.

Na Maçonaria, como em qualquer outra instituição, 
quando as pessoas vivem em oposição e distanciadas umas 
das outras, não podem levar a cabo o grande empreendi-
mento em comum que, no nosso caso, é o de construir uma 
sociedade mais justa e mais perfeita. Seus pontos de vista 
divergem demais. Nessas circunstâncias, é, sobretudo, 
importante que não se proceda com grosserias e ataques 
pessoais, pois isto só agravaria a oposição. A forma de agir, 
em tais circunstâncias, deve se restringir a uma influência 
gradual em aspectos menores.

Em geral a oposição aparece como um obstáculo, mas 
quando ela representa polaridades contrárias no interior de 
um todo que as engloba, tem uma função benéfica e impor-
tante. As oposições entre o céu e a terra, o espírito e a natu-
reza, entre o homem e a mulher, promovem a criação e a 
multiplicação da vida quando se descobre serem as diferen-
ças complementares entre si.

Devemos ter em mente, que o homem de caráter superi-
or mantém sua individualidade em meio à multidão ou em 
meio à sua comunidade. Os dois elementos, óleo e água, 
mesmo quando estão juntos, nunca se misturam, porém, 
conservam sua natureza própria. Do mesmo modo, o 
homem superior também nunca se deixa levar à vulgarida-
de em virtude do convívio e de interesses comuns com pes-
soas de índole diversa da sua.

Às vezes parece que tudo está contra agente. Vemo-nos 
barrados e detidos em nosso caminhar em busca do progres-
so, sentimo-nos insultados e feridos, dá-nos vontade de 
desistir, de cair fora, de abandonar tudo. Mas nós não deve-
mos nos deixar confundir.

Apesar de toda a contraposição, é preciso que nos man-
tenhamos unidos àqueles com quem possuímos afinidades. 
Pois, agindo assim, acredito que apesar de um aparente mau 
começo, ao final tudo acabará bem, visto que somos 
irmãos, … ou não?

“Viver em harmonia com as pessoas” parece ser um dos 
mais aflitivos problemas da vida para aqueles que admitem 
ter problemas. Relações humanas felizes e harmônicas 
constituem, na verdade, objetivo elogiável para todas as 
pessoas. É normal divergirmos de outros em nossos conta-
tos diários, porém não é normal nem necessário nos tornar-
mos antagonistas de todas as pessoas que de nós divergem.

O progresso é conquistado e a verdade revelada apenas 
pela instituição de absoluta liberdade de pensamento. De 
modo geral, sentimo-nos atraídos para outras pessoas quan-
do descobrimos que com elas temos alguma coisa em 
comum ou quando nos deleitamos com algo singular que 
nelas exista. Nosso conhecimento transforma-se em amiza-
de; sentimos alegria em conviver com elas.

Então, à medida que conhecemos melhor sua personali-
dade, descobrimos que nossos amigos expressam caracte-
rísticas diferentes da nossa maneira de viver e de nossa 
filosofia de ser. Imediatamente, começa a se levantar uma 
barreira de dúvida, de suspeita, e a desconfianças urge para 
arruinar nossa boa amizade. Verificamos que nossos senti-
mentos estão divididos entre duas atitudes para com nossos 
amigos.

Que Fazer então?
Vez por outra, verificamos que nos tornamos “O sucesso 

nas reuniões” ou o centro das atenções e, sejamos honestos, 
com isso nos deliciamos.

Envaidecemo-nos e deleitamo-nos em receber tanta 
adulação. Em nossa vaidade, começamos a pensar que tal-
vez sejamos algo diferente, um pouco melhores ou mais 
atraentes do que aqueles que nos circundam. E então, preci-
samente quando começamos a nos regozijar com o nosso 
estrelato, nossos volúveis amigos transferem sua adulação 
para outra pessoa.

Ficamos aturdidos! Que fazer então?
Os mesmos amigos que se aperceberam de nossas quali-

dades soberbas e nos colocaram no apogeu da popularidade 
passam a nos abandonar sem uma palavra de explicação. 
Sentimo-nos aniquilados e isolados.

Que poderemos fazer para nos recuperar?
Quase todos nós, em uma ou outra ocasião, descobrimos 

que nos tornamos vítima inocente de mesquinhos mexeri-
cos. Por milhares de razões, aqueles que estão escravizados 
pela inveja, pelo ciúme ou pela insegurança tentam com-
pensar seus próprios problemas com o ataque àqueles que 
parecem não entender essas mesmas queixas. Ao invés de 
pesquisarem a causa da paz por outros desfrutados, eles se 
esforçarão para destruir essa paz e tornar as outras pessoas 
tão infelizes quanto elas mesmas.

Uma maneira comum e covarde de alcançarem seus 
objetivos é espalharem mexericos e boatos, cuidadosa e 
sutilmente. Lamentavelmente, devido ainda à fraqueza 
humana, o mexerico ou o boato quase sempre alcança 
sucesso em ferir as pessoas, embora talvez não contenha 
um fiapo sequer de verdade.

Se estivermos absolutamente convictos de que temos 
sido sinceros e leais em nossas relações com os outros e 
notarmos que eles estão se tornando artificialmente polidos 
para conosco e não mais amigos, sempre apressados ou por 
demais ocupados para nos receber ou receosos de serem 
vistos junto a nós, estaremos provavelmente sendo vítimas 
de ataques traiçoeiros através dos boatos e mexericos. Se 
mais e mais de nossos amigos passarem a nos evitar, fique-
mos atentos contra os mexericos!

Que poderemos fazer para que esses nossos amigos 
alcancem a visão espiritual para perceberem a verdade?

Quase todos os seres humanos passam por períodos de 
depressão ou melancolia. Esses períodos são tão necessári-
os quanto o respirar, porém nenhum de nós se contenta com 
eles. Apenas uns poucos estranhamente os apreciam. Con-
tudo, somente poderemos reconhecer e apreciar nossos 
melhores períodos de alegria e felicidade se estivermos 
familiarizados com o outro lado da moeda, que é a tristeza e 
o desânimo.

Quando em estado de depressão mental, inclinamo-nos 
a pensar que estamos sós e que os outros realmente não se 
importam conosco. Podemos facilmente encontrar uma 
explicação negativa para tudo que vemos e ouvimos, e sus-
peitamos de todos como se fossem nossos inimigos. O 
senso comum e o raciocínio objetivo prontamente nos 
advertiriam que estamos criando a confusão que queremos 
imputar a outros, mas, então, estaremos apenas pensando e 
não raciocinando.

Como poderemos superar tais períodos de depressão?
Para todos esses questionamentos, meus irmãos, só 

existe uma resposta:
Tentemos o amor!
Mas, Que é o amor?
Amor é a força que mantém o universo coeso. É a mais 

pura das energias positivas. É o conquistador inconquistá-
vel. O amor não é cego; vê muito mais claramente, e inspira 
compaixão, tolerância e paciência. O amor não aceita a 
desesperança. O amor descobre algo de bom ou aproveitá-
vel em todas as situações negativas. O amor é sempre leal e 
jamais se extingue. O amor é invencível!

Pode haver realmente uma força tão suprema? Ou é o 
amor simplesmente o resultado de feiticeiros poderosos 
que nos fazem ver todas as coisas “através de lentes colori-
das?”

Somente aqueles que já sentiram o amor em todas as 
suas formas poderão responder categoricamente. E eles já 
se manifestaram! O amor constitui o assunto mais corrente 
de todo o esforço literário. Na canção judaico-cristã Song of 
Solomon, encontramos: “Grande quantidade de água não 
pode apagar o amor, nem podem as inundações extingui-
lo”.

O chinês Lao-Tse disse:
“Por contingência da fortuna, um homem pode dominar 

o mundo durante algum tempo, mas pela força do Amor ele 
poderá dominar o mundo para todo o sempre.”

Emanuel Swedenborg escreveu:
“O amor, em sua essência, é fogo espiritual.”
E o Mestre Giordano Bruno disse:
“Estamos rodeados pela eternidade e pela força unifi-

cadora do amor. Só há um centro do qual todas as espécies 
emanam, como raios de um sol, e para o qual todas as espé-
cies retornam.”

O amor é, em realidade, tudo e todas as coisas que a seu 
respeito se têm dito e escrito, porém não podemos conhecer 
seu maravilhoso poder antes de tentarmos senti-lo. O amor 
é altruísta e abnegado; nada objetiva ganhar. O amor nos 
torna parte do centro radiante e invisível a que se referiu 
Giordano Bruno. Portanto, devemos viver para doar; doar 
amor, doar felicidade, doar paz, e doar de nós mesmos abun-
dantemente! Se o nosso amigo e irmão for diferente de nós, 
– e certamente é, – sejamos agradecidos. Aprendamos a 
apreciar a diversidade em todas as coisas, mesmo nas pes-
soas.

Amemos toda expressão individual como sendo única. 
Quando nossa estrela de popularidade cair, sejamos gratos 
por ter retornado à “família do homem.” Ninguém está iso-
lado dos outros; somos todos “um”, mesmo quando 
momentaneamente nos destacamos da multidão.

Precisamos de todos, do mesmo modo que eles de nós 
necessitam. Amemo-los e eles nos amarão. Não nos preocu-
pemos com a nossa popularidade. Preocupemo-nos, isso 
sim, se estamos demonstrando suficiente admiração e amor 
pelo esforço desenvolvido por todas as outras pessoas.

Para finalizar, devo acrescentar: Se pessoas medíocres e 
infelizes julgarem necessário espalhar mexericos, boatos e 
ataques levianos a nosso respeito, não as ataquemos. Tente-
mos ajudá-las a solucionar seus problemas para que tam-
bém elas possam ser felizes. Dispensemos-lhes atenção 
especial e amor, pois, com toda certeza, isso é precisamente 
o que lhes falta.

Sentimo-nos desanimados?
Busquemos muitas pessoas para amar e compreender e 

fiquemos suficientemente ocupados para evitar a tristeza.
Quando tudo mais falhar, meus amados e diletos 

irmãos,…
Tentemos o Amor!

GERAL



10 Julho de 2017

Por Dr. Nabil Ghorayeb (*)

Cardiologista ressalta que esse medicamento 
deve ser consumido apenas com prescrição 
médica e por pessoas que têm doenças espe-

cíficas, não por corredores como têm acontecido 
frequentemente

O potássio é um elemento (íon) necessário à vida e 
está presente em diversos alimentos, porém os níveis 
acima e abaixo dos limites normais (3,5 a 5 mlmol/l) 
podem causar enormes riscos à vida. Como foi consi-
derado, erroneamente, o principal causador de cãibras 
passou a ser tomado numa típica automedicação, na 
forma de comprimidos orais que contêm alta dosagem 
de cloreto de potássio (portanto próprios apenas para 
tratamentos de doenças) por dezenas de corredores, 
que desconhecem se poderiam ingerir essas altas quan-
tidades diárias. Preocupa-nos o fato de que alguns pro-
fissionais de saúde não médicos indicarem seu alto 
consumo.

Os conhecidos isotônicos regulares contêm além 
dos aminoácidos: glicose, sódio e potássio em quanti-
dades estudadas e aceitáveis, sendo que nos seus pró-
prios rótulos explicam que existem contraindicações 
formais para se beber isotônicos que não podem ser 
consumidos por crianças, gestantes, cardiopatas e 
doentes renais. Apenas atletas ou esportistas é que 
devem tomar isotônicos, para repor as perdas de líqui-
dos e eletrólitos provindas dos esportes sem exageros.

Como então um esportista ou atleta sem saber se é 
portador de alguma doença silenciosa que provoca 
elevação do potássio na circulação ou se apresenta já 
alguma elevação discreta dos níveis laboratoriais, vai 
tomar às cegas um medicamento com altas quantida-
des desse poderoso elemento químico? Sabemos que 
amigos e até certos profissionais da saúde não médicos 
o indicam para evitar caibras ou fraqueza muscular, 
sem a mínima noção de que essa sugestão, na verdade, 
embute riscos para a saúde que só um médico poderá 
detectar, mesmo em pessoas aparentemente sadias.

A cãibra pode ser decorrente de desidratação ou da 
queda de sódio ou de potássio entre outras causas,. 
Para evitar desidratação e cãibras consulte um nutrici-
onista que irá orientar suas necessidades nas diversas 
modalidades e tipos de clima. Até a moda de consumir 
banana para evitar cãibras é um mito pois precisaria de 

uma dúzia, do tipo nanica, por hora de treino para 
repor o potássio.

A elevação dos níveis do potássio no sangue é 
extremamente perigosa, pois pode provocar parada 
cardíaca e acarretar em doenças como a insuficiência 
renal e insuficiência cardíaca, mesmo com uso tera-
pêutico de medicamentos para tratamento da hiperten-
são arterial rm cardiopatias cuja função renal pode 
estar no limite.

Algumas condições clínicas diminuem os níveis 
sanguíneos, como a desidratação, o uso de medica-
mentos diuréticos para o tratamento da hipertensão 
arterial, algumas doenças metabólicas que provocam 
queda dos níveis do potássio, determinando complica-
ções graves. Os sintomas gerais mais comuns dessa 
queda são fraqueza e dores musculares, sonolência e 
confusão mental.

Por isso alertamos que para o consumo do medica-

mento cloreto de potássio, seja comprimido ou xarope, 
só após consulta médica com exames laboratoriais 
para doenças específicas. A quantidade de potássio 
desses medicamentos é para tratamentos de doenças e 
nunca para prevenção de cãibras nas corridas e outros 
esportes. A moda não tem respaldo científico e pode 
causar danos à saúde. Na dúvida, fale com seu médico 
sobre a necessidade de tomar potássio e ele vai te indi-
car o nutricionista de confiança.

(*) Dr. Nabil Ghorayeb é Formado em medicina 
pela FM de Sorocaba PUC-SP, Doutor em Cardiolo-
gia pela FMUSP , Chefe da Seção CardioEsporte do 
Instituto Dante Pazzanese Cardiologia, Especialista 
por concurso em Cardiologia e Medicina do Esporte, 
Médico Sênior do Grupo Fleury Medicina e Saúde, 
Coordenador da Clínica CardioEsporte do HCor, 
CRM SP 15715 , Prêmio Jabuti de Literatura Ciência 
e Saúde. 

TOMAR CLORETO DE POTÁSSIO PARA EVITAR
CÃIBRAS TRAZ SÉRIOS RISCOS À SAÚDE

SAÚDE

http://compre.vc/v2/20245e032d9
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As férias chegaram e nesta época os planos da 
maioria das pessoas inclui viagens, descanso 
e programas diferenciados. Durante esse 

período, é muito importante redobrar o cuidado com 
a higiene bucal, principalmente das crianças, pois a 
temporada também é marcada pelo alto consumo de 
guloseimas. Além da sobrecarga de açucares, a falta 
de rotina também faz com que os pequenos se 
esqueçam da escovação.

A odontóloga Mila Santos ressalta que a consulta 
preventiva é de fundamental importância para a 
manutenção da saúde bucal de adultos e crianças, e 
nada melhor do que associar essa consulta regular a 
esse período de férias escolares, pois assim é possí-
vel conseguir manter a rotina de levar a criança de 
seis em seis meses ao dentista. “Através da consulta 
preventiva é possível detectar problemas antes que 
se agravem, como por exemplo as cáries, assim 
como poderá identificar a necessidade de um trata-
mento ortodôntico com o uso de aparelho dentário”, 
destaca Mila Santos

A dica é que os pais mostrem a seus filhos que as 
regras também devem ser seguidas nas férias, cons-
truindo esse habito desde cedo seu filho terá cons-
ciência da importância da saúde bucal em toda sua 
vida. Outra dica para quem irá viajar é não esquecer 
de levar um kit com escova, creme e fio dental para 
fazer a higienização sempre que possível.

CUIDADO COM A SAÚDE BUCAL NAS FÉRIAS É ESSENCIAL

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 08/2017, que inclui o 
programa de saúde bucal Brasil Sorridente no Sistema 
Único de Saúde (SUS). O autor da matéria é o senador 
Humberto Costa (PT-PE), que era ministro da Saúde 
na época da implantação do programa. O objetivo é de 
que o programa passe a ser uma política de Estado, 
inserida de forma explícita na legislação.

Criada em 2004, a Política Nacional de Saúde 
Bucal — Programa Brasil Sorridente estabelece uma 
série de ações para facilitar e ampliar o acesso da popu-
lação ao tratamento odontológico gratuito por meio do 
SUS. As principais linhas de ação do programa são 
reorganizar a Atenção Básica em Saúde e ampliar e 
qualificar da atenção especializada, em especial com a 
implantação de Centros de Especialidades Odontoló-
gicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.

O relator da matéria na CAS, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), lembrou que a política de saúde 
bucal conta com mais de mil centros de especialidades 
odontológicas em todas as regiões do Brasil e atende 
mais de 80 milhões de pessoas com tratamentos de 
canal e de gengivas, restauração e extração de dentes, 
diagnóstico de câncer de boca, implantes e correção da 
arcada dentária.

O senador também destacou ações preventivas do 
Brasil Sorridente, com a adição de flúor na água enca-
nada para evitar cáries na população. Randolfe Rodri-
gues argumentou que o Brasil Sorridente representou 
um avanço no tratamento dentário da população mais 
pobre. Ele justificou que a iniciativa busca transformar 
o programa em uma política de Estado, para que a 
assistência não seja interrompida nas próximas admi-
nistrações.

— A Política Nacional de Saúde Bucal não pode 
estar sujeita às variações conjunturais do cenário polí-
tico nacional, estadual e municipal. Deve, portanto, 
ser alçada à condição de política do Estado brasileiro, e 
não mera política de governo, que pode ser facilmente 
mutilada ou até extinta por meio de uma portaria 
ministerial – defendeu.

Em seu relatório, Randolfe citou que o número 

médio de dentes acometidos por cárie nas crianças de 
12 anos de idade despencou no período de aplicação 
do programa: era de 2,8 em 2003 e caiu para 2,1 em 
2010 — uma significativa redução de 25%.

A proposta aprovada pela CAS segue agora para a 
Câmara dos Deputados.

Com informações da Rádio Senado

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PODE SER OFICIALMENTE INCLUÍDA NO SUS

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshopping/
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O
 que é o List of Logdes entregue anual-
mente pelo Grande Oriente do Brasil às 
Lojas da Federação?

É uma publicação da que relaciona as potênci-
as maçônicas regulares em todo mundo. Por 
exemplo, nos Estados Unidos, Bulgária, Canadá, 
Cuba, Inglaterra, Finlândia, França, Hungria, 
Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Porto 
Rico, Paraguai, Panamá, África do Sul, Turquia, 
Venezuela, Ucrânia e inúmeros outros países 
sediados em todos os continentes. É atualizado 
todos os anos. O de 2017 alcança 392 páginas. O 
Grande Oriente do Brasil passou a fazer parte 
dele em 1999, adquirindo regularidade mundial. 

O assunto intervisitação é um tema do qual 
nunca fugi e aqueles que me ouviram nas deze-
nas e dezenas de Lojas em que me pronuncio, são 
testemunhas de que eu o abordo com a seriedade 
que merece e jamais trazendo-o para uma esfera 
de interesse político pessoal.

Tenho caminhado pela minha vida maçônica 
procurando enriquecer os meus relacionamentos 
pessoais com a maior distinção a todos os 
irmãos, cunhadas e sobrinhos. 

Sabem todos que sou pleiteante a candidato a 
uma missão e não a um cargo, de Grão-Mestre 
Geral do Grande Oriente do Brasil. Minha cami-
nhada é comprometida e firmada em uma ação 
que procure harmonizar, inovar e crescer o GOB, 
sobretudo e em primeiro lugar, harmonizar, sem 

a qual lamentavelmente, o GOB poderá pagar 
um preço muito alto.

Não carrego promessas comigo. Não estou 
em palanque para tratar de um assunto profunda-
mente sério, que é a intervisitação. Reafirmo o 
meu pronunciamento em vídeo, que alguns dis-
seram que nada falei. Pelo contrário, falei que 
temos um caminho a percorrer e eu estou nele 
para contribuir nesta harmonização. Eis o meu 
resumido texto, mas que me define perante o 
assunto. 

“Estimados irmãos de todo Brasil. Estou aqui 
para tratar do tema intervisitação. Constato que 
várias regularidades e formalizações de reconhe-
cimento estão sendo atendidas e incluídas na List 
of Lodges e reconheço a justiça dessas inclusões 
como exercício pleno da fraternidade. 

Sei dos esforços, meus irmãos, para se conse-
guir as regularizações. O próprio Grande Oriente 
do Brasil, somente em 1999, conseguiu sua regu-
larização perante a maçonaria mundial. 

Tendo a responsabilidade, meus irmãos, de 
maçom comprometido com os ideais de nossa 
Sublime Instituição, acompanho e me coloco à 
disposição, para contribuir nas efetivações das 
demais regularizações. 

Contem com o irmão Barbosa Nunes para har-
monizar, inovar e crescer a Maçonaria Brasilei-
ra”.

Então, se preciso falar mais, falo que por notí-
cia divulgada, quatro estados maçônicos da 
COMAB, parece-me que, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, salvo 
engano, adquiriram a condição de estar presentes 
no List of Lodges 2018, que o GOB como sem-
pre faz, entregará gratuitamente às suas Lojas. 
Assim, de forma oficial, o primeiro passo está 

sendo dado, quando então, os irmãos dos Gran-
des Orientes, das Grandes Lojas, das potencias 
maçônicas que estiverem no List of Lodges, 
todas elas poderão ter suas Lojas visitadas entre 
si, por todos os seus membros. 

Reafirmo minha posição de contribuir e reco-
nheço o esforço para se conseguir as regulariza-
ções. 

Concluo este artigo dedicado a intervisitação, 
que trato, abordo e abordarei, caso tenha o pleito 
do Grão-Mestrado Geral alcançado, com serie-
dade, respeito e compromisso.

Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral Adjun-
to do Grande Oriente do Brasil
 barbosanunes@terra.com.br

Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

http://compre.vc/v2/201c3189237
http://viniltapetes.com.br/
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Por Kennyo Ismail

Qual a origem do chapéu na maçonaria, 
usado pelo Venerável Mestre nas reu-
niões de Aprendiz e Companheiro e por 

todos os Mestres nas reuniões de Mestre 
Maçom?

Uma das obras de José Castellani declara 
que herdamos o chapéu preto dos judeus orto-
doxos, e que o chapéu em Loja é a “coroa 
maçônica”, influência da realeza européia, 
usada pelo Venerável como símbolo de sua 
posição de liderança.

Afinal de contas, herdamos dos judeus ou 
dos reis europeus? E os judeus ortodoxos, 
usam o chapéu preto porque se consideram 
reis? Não há como misturar uma coisa com a 
outra, chapéu de judeu com coroa de europeu. 
Mas Castellani e muitos outros irmãos tenta-
ram.

Se herdamos o chapéu dos judeus ortodo-
xos, será que não deveríamos adotar também a 
circuncisão? Ou talvez as tranças nas orelhas e 
a barba longa?

Na verdade, o uso do chapéu na Maçonaria 
é praticamente inverso ao uso do chapéu pelos 
judeus! Os judeus utilizam o chapéu obrigato-
riamente durante as orações e cerimônias reli-
giosas, em sinal de temor a Deus. Já o maçom 
utiliza durante toda a reunião e retira o chapéu 
exatamente nos momentos de orações, em 
sinal de respeito! Dessa forma, fica claro que o 
uso do chapéu pelos maçons não tem nenhu-
ma relação com o uso do chapéu pelos judeus 
ortodoxos, como pensava Castellani.

Já a teoria do chapéu ser um símbolo da “co-
roa maçônica”, influenciada pelo símbolo de 
liderança que distingue o rei dos demais, seria 
mais plausível, afinal de contas, o Venerável 
Mestre representa o Rei Salomão, não é mes-
mo? Porém, porque o Venerável não utilizaria 
uma verdadeira coroa em Loja? Uma coroa de 
louros, ou flores, ou de metal? Porque seria 
um chapéu preto de abas caídas (REAA) ou 
mesmo uma cartola (Rito de York)? E por que 

todos os Mestres usariam em reuniões de Mes-
tre, se o representante do rei Salomão é apenas 
o Venerável?

Na Grécia Antiga o chapéu era símbolo de 
sabedoria e liberdade. O famoso escritor 
maçom Oliver comenta sobre o mesmo signi-
ficado para os romanos, tendo sobrevivido na 
maçonaria desde as Guildas Romanas. Sua 
relação com a sabedoria permaneceu na Idade 
Média, como os chapéus dos magos denuncia-
vam, os quais foram adaptados para cartolas 
pelos mágicos. O chapéu representa proteção. 
Se na prática o chapéu protege a cabeça do 
dono contra o sol, simbolicamente, o chapéu é 
como um elmo que confirma e protege a sabe-
doria que se encontra na cabeça do Venerável 
Mestre. Assim sendo, o chapéu do Venerável 
Mestre pode realmente ser interpretado como 
uma coroa representativa de sua autoridade. 

Porém, uma autoridade com base na Sabedo-
ria, assim como a de Salomão. E é por serem 
detentores da sabedoria maçônica que todos 
os Mestres utilizam o chapéu nos ritos origi-
nados na França.

O costume do uso de chapéu pelo Venerável 
Mestre era um costume na maçonaria inglesa 
até a fusão que originou a Grande Loja Unida 
da Inglaterra. Após a fusão, os antigos costu-
mes foram “reformulados” para agradar 
ambas as partes, e a tradição do chapéu sim-
plesmente foi descartada. O único ritual na 
Inglaterra que mantém o uso do chapéu pelo 
Venerável Mestre é o Bristol. Mas por uma 
ironia do destino, essa tradição permaneceu 
viva nos EUA. E os ritos de origem francesa 
também mantiveram esse antigo costume, tão 
presente no Brasil

O CHAPÉU NA MAÇONARIA
GERAL

www.pousadadobezerra.com.br
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Os grandes filósofos da humanidade têm inten-
tado definir a Moral.

Platão se pergunta se a virtude moral é um dom 
divino. Se encontra nos homens por natureza? Ou, é 
possível sua aprendizagem?

Aristóteles responde a Platão que a virtude se pode 
aprender, que esta não depende da natureza e não é 
uma disposição inata senão pelo exercício da liberda-
de.

Aristoteles, por sua vez, define a virtude moral 
como uma “disposição voluntária adquirida” (hábito) 
dirigida pela razão e que consiste no meio termo entre 
dois vícios. Porque dois vícios? Porque os extremos 
sempre se tocam (Recordemos a víbora que morde o 
próprio rabo - Uroboros), ambos são negativos. 

Na maçonaria sempre se fala de coisas abstratas, 
pois sempre o que se maneja é intangível, mas não por 
este fato a não se chegar a visualizar, este se chega a 
observar nas ações do homem no mundo real. Aí é 
onde se molda o mundo abstrato que vive no nosso 
cérebro, mediante a projeção das ações.

Quando Aristóteles cita o meio termo entre dois 
vícios, quer dizer, que se chega amar tanto a ordem 
maçônica que poderá existir o perigo iminente de ser-
mos uns fanáticos, loucos ou desequilibrados, ou, ao 
contrário, só empregaria para fins não muito honestos 
e se for a bandeira de nosso objetivo protagônico, daí 
o termo médio ou ponto de equilíbrio em nossa Câma-
ra do medo. Quando existe este meio termo surge a 
virtude. De maneira que a virtude moral se realiza na 
pessoa a partir do que sua razão o ensina como bom.

Aristoteles: A Virtude é um hábito, ou seja, se cria 
em nós e geramos este hábito mediante a prática, a 
repetição contínua nos realimentando, diz Aristoteles 
que fazemos justos praticando a justiça. Generosos 
praticando a generosidade, para que exista a virtude 
deve haver luta, mas luta interna em nosso laboratório 
químico, entre o bem que se deve fazer e o mal que 
devemos evitar, etc.

Aristoteles afirma que nem toda ação, nem toda 
paixão admite o meio termo, porque existem coisas 
ruins em si mesmas: paixões perniciosas em si mes-
mas como são a malignidade, o despudor e a inveja, e 
ações repugnantes em si mesmas o adultério, o roubo 
e o homicídio. Daí que se observa o primeiro. Quais 
são as intenções? De quem ingressa à Ordem. No 
entanto, como exemplos de virtude cabe assinalar o 
Valor (meio entre a temeridade e a covardia), a Tem-
perança (meio entre a intemperança ou libertinagem e 
a insensibilidade).

Sendo a virtude mais importante no ser humano a 
da Justiça. Ainda, que é muito difícil que exista justiça 
humana, que em termos simples “é dar a cada um o 
que é justo o que na justiça o chegue a corresponder” 
(perdoando o pleonasmo para ser mais explícito) taci-
tamente não haverá justiça divina. 

Existe uma grande diferença marcante entre Amo-
ral e Imoral. Amoral é um adjetivo que pode se aplicar 
a uma pessoa. Podemos citar: um trabalho realizado 
por alguém. Quando o termo se refere a um indivíduo, 
se o apresenta a este como despojado de sentido 
moral.

É imoral quando vai contra as leis que limitam os 
atos dentro do correto e que faz determinadas coisas 
sabendo que são maléficas. É dizer, o que pensa ou 
que atua de forma diferente a que o grupo social a qual 
pertence considera inadequado.

Uma ação imoral é diretamente oposta à moral e 
aos bons costumes. Isto significa, que se trata de um 
comportamento ruim e incorreto. Em certas ocasiões 
à moral se dá crédito como um sentido, ter sentido 
Moral…? Como os demais sentidos dos quais está 
facultado a ser humano.

Diferença entre ética e moral
A ética, segundo a definiu Aristóteles (embora seja 

um conceito mais antigo), está relacionada com o 
modo de ser e o caráter. Refere-se ao conjunto de cos-
tumes, caráter e a disposição do homem na vida. É 
dizer, que a forma em que a pessoa atua de acordo às 
normas que regem essa sociedade. De tal forma que 
considero que a moral está sujeita aos usos e costumes 
dos povos, as que se convertem em regras, posterior-
mente em normas e finalmente em leis, que se aplicam 
à sociedade para a boa convivência. De maneira que 
as leis emanadas dos usos e costumes sejam regidas e 

governem as sociedades. 
1. Na ordem maçônica qual é a virtude moral que 

deve caracterizar o bom maçom?
Transparência.
Justiça
Honestidade. Ou é uma utopia ou sonho impossí-

vel.
2. Podem existir na Ordem, Maçons que se desem-

penham com dupla moral? Será uma verdade?
3. Se na ordem maçônica se diz que em nossas Ses-

sões?
Estudamos a filosofia moral, para conhecer e prati-

car as virtudes.
Existe alguma razão para esta (a moral) não se leve 

a efeito pelos maçons que dizem que a praticamos? As 
virtudes morais são as perfeições da alma e mais exa-
tamente da vontade e do caráter. As virtudes, sempre, 
na maçonaria são abstratas, valores intangíveis e invi-
síveis, mas se estas chegam a penetrar a nosso cérebro 
e germinam as ideias, são para sempre e se convertem 
no órgão diretor de nossa existência “se é nossa vonta-
de” como maçons, para ele não existe prova ou exame 
que o acredite, cada um sabe se subiu os degraus ou 
somente gastou em vão suas forças e dinheiro. Ou 
seguimos como profanos?

Por J. A. de Casso
Tradução livre feita por Juarez de Oliveira Castro

Fonte: Loja Alferes

A MORAL É A PEDRA ANGULAR QUE
SUSTENTA O TEMPLO MAÇÔNICO?

GERAL
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O SENHOR DEUS assim me fez ver, e eis que ele for-
mava gafanhotos no princípio do rebento da erva 
serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de fin-

das as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido 
completamente a erva da terra, eu disse: Senhor DEUS, 
perdoa, rogo-te; quem levantará a Jacó? pois ele é peque-
no.

Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, 
disse o Senhor.

Assim me mostrou o Senhor DEUS: Eis que o Senhor 
DEUS clamava, para contender com fogo; este consumiu o 
grande abismo, e também uma parte da terra.

Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço; quem 
levantará a Jacó? pois é pequeno.

E o SENHOR se arrependeu disso. Nem isso acontece-
rá, disse o Senhor DEUS.

Mostrou-me também assim: e eis que o Senhor estava 
sobre um muro, levantado a prumo; e tinha um prumo na 
sua mão.

E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um 
prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no 
meio do meu povo Israel; nunca mais passarei por ele.

Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os 
santuários de Israel; e levantar-me-ei com a espada contra 
a casa de Jeroboão.

Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a 
Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no 
meio da casa de Israel; a terra não poderá sofrer todas as 
suas palavras.

Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e 
Israel certamente será levado para fora da sua terra em 
cativeiro.

Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge 
para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza;

Mas em Betel daqui por diante não profetizes mais, por-
que é o santuário do rei e casa real.

E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou pro-
feta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, e cultivador de 
sicômoros.

Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor 
me disse: Vai, e profetiza ao meu povo Israel.

Agora, pois, ouve a palavra do Senhor: Tu dizes: Não 
profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque.

Portanto assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá 
na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua 
terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imun-
da, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua 
terra (...)

Amós, 1 a 8

Todo maçom que já tenha sido elevado a Companheiro 
conhece essa passagem bíblica, pois ela é lida na abertura 
da respectiva Loja. O que a maioria dos Irmãos não sabem é 
que essa visão do profeta Amós é uma profecia bastante 
figurativa de um acontecimento histórico que atingiu a 
nação de Israel, provocando a sua cisão em dois reinos ini-
migos, gerando um clima conflituoso que dura até os dias 
de hoje.

Na verdade, Amós, um pastor de rebanhos e cultivador 
de sicômoros, uma espécie de figueira muito comum no 
Oriente Médio, estava simplesmente repreendendo o rei 
rebelde Jeroboão, por conta da sua traição á casa de Davi, 
provocando a rebelião que dividiu o reino de Israel em dois 
reinos inimigos, provocando o seu enfraquecimento e a 
consequente conquista de ambos pelos seus belicosos vizi-
nhos, os assírios primeiro em 721 a.C. conquistando o reino 
de Israel e depois os caldeus em 538 a.C. conquistando o 
reino de Judá.

A profecia de Amós refere-se, portanto, á rebelião 

comandada por Jereboão contra Roboão, filho de Salomão, 
que herdou o trono de Israel após a morte do famoso rei. 
Amós profetiza a destruição do reino de Israel, formado 
pelas dez tribos rebeldes, pelos assírios, fato que ocorreu 
em 721 A. C. como já exposto. Como se sabe, as dez tribos 
do Norte não aceitaram Roboão como rei e elegeram Jere-
boão, um príncipe zelote da tribo da Efrain, para ser seu rei. 
Em consequência, o reino de Israel se dividiu em dois, 
ficando as tribos do sul, Judá e Benjamim com Roboão 
(formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém) e as 
dez tribos do norte com Jereboão, formando o reino de Isra-
el (com capital na Samaria). Desde então judeus e samarita-
nos (ambos israelitas por sangue e tradição) se tornaram 
inimigos, e isso se repete até hoje, com o conflito entre jude-
us e palestinos.

O fato de a Maçonaria usar a profecia de Amós na aber-
tura da Loja de Companheiro tem sua justificativa na pró-
pria simbologia que se aplica ao grau. Como se sabe, o grau 
de companheiro é o grau da traição. Foram três companhei-
ros rebeldes, que queriam ser elevados á mestres sem cum-
prir os rigores do ritual, que assassinaram o mestre constru-
tor do Templo de Salomão, Hiram Abbif. Essa é a encena-
ção teatral do grau de mestre que será aplicada ao compa-
nheiro que cumpre as etapas anteriores, de aprendiz e com-
panheiro, para que ele seja devidamente elevado ao mestra-
do. Quanto aos companheiros traidores, simbolicamente 
chamados de Jubelos, eles recebem o devido castigo, tendo 
suas gargantas cortadas, seu corações e entranhas arranca-
das, operações essas que se tornaram sinais respectivos dos 
três graus simbólicos.

Assim, o simbolismo do grau de companheiro, ao adotar 
a visão do profeta Amós para abertura da Loja do Compa-
nheiro evoca, em primeiro lugar um acontecimento históri-
co, isso é, a traição de Jeroboão á dinastia de Salomão, pro-
vocando o cisma que destruiu a monarquia unificada de 
Israel. Essa traição representou a morte do reino unificado 
de Israle, simbolizado no “ construtor do Templo”, ou seja, 
o próprio Salomão, pois com esse cisma, a estabilidade do 
reino israelita, que estava alicerçada na unidade do povo, e 
simbolizada no Templo de Salomão, foi destruída.

Por isso Deus diz a Amós. Porei um prumo no meio do 
meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Quer dizer: 
haverá, doravante, por causa dessa traição, um muro no 
meio do povo de Israel, pelo qual Ele não passará. Um muro 
erguido a prumo, que separará, eternamente, os dois povos, 
como se viu até agora.

Vale dizer que os elaboradores do ritual, que introduzi-
ram o Drama de Hiram nas iniciações maçônicas, tinham 
como núcleo simbólico da maçonaria que eles queriam 
praticar, justamente a Israel bíblica, tal como era nos dias de 
Salomão. Por isso o simbolismo ligado ao Primeiro Templo 
e as fartas referências a motivos bíblicos que aparecem nos 
rituais dos graus superiores dos diversos ritos maçônicos 
que se criaram a partir de então. E não se pode esquecer que 
a época em que esses elementos rituais foram desenvolvi-
dos, o simbolismo da traição de Jereboão era um tema bas-
tante propício aos acontecimentos que justamente naquele 
momento a Inglaterra, especialmente, estava vivendo, com 
as lutas religiosas e as guerras dinásticas que custaram a 
cabeça do rei Carlos I e o exílio do príncipe Charles, junto 
com os chamados jacobinos, que viriam a criar o chamado 
Rito Escocês.Eram comuns as rebeliões e as traições, até 
mesmo dentro da própria maçonaria, que experimentou, 
nessa época, uma série de cisões internas.

Assim, o simbolismo dos Jubelos retrata uma idéia 
arquetípica que serve para todos os tempos onde a ordem 
natural das coisas é mudada pela violência. Os articulado-
res do ritual quiseram, com a visão de Amós, lembrar a 
todos os maçons que quando a ordem posta é destruída pela 
violência, um muro é erguido em conseqüência dessa cisão 
e Deus não mais passa por ele. A não ser que um novo sacri-
fício seja feito. Esse sacrifício é aquele que é feito pela 
morte do herói, que no caso da Maçonaria é simbolizado 
pela morte do arquiteto do templo, drama que será repre-
sentado no grau seguinte, o de mestre.

Explica-se, dessa forma, o porquê da Loja de Compa-
nheiro ser aberta com o texto do profeta Amós e a  razão de 
esse grau ser chamado de grau da traição.

 
O PRUMO DE AMÓS E A LOJA DOS COMPANHEIROS

Por João Anatalino

GERAL
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O governador de Mato Grosso,  Pedro Taques 
recebeu, na manhã do dia 29 de junho, a visita 
de Grão-Mestres da Maçonaria representantes 

do grupo Shriners. O grupo apresentou uma proposta 
de instalação de um hospital filantrópico em Cuiabá, 
nos moldes de outros 22 já espalhados pela América, e 
que atendem especialidades médicas como a ortopedia 
infantil.

A ideia do grupo é transformar o antigo hospital 
São Tomé, cujo prédio pertence ao governo e que 
encontra-se desativado desde o ano de 2004, em um 
grande centro especializado em ortopedia infantil, 
abrangendo crianças de 0 a 18 anos. Esta será uma 
ação que não irá gerar custos aos cofres públicos, pois 
o gerenciamento do hospital será via filantropia.

“A nossa intenção é implantar em Mato Grosso um 
centro de referência em ortopedia pediátrica para a 
América do Sul, trazendo para cá uma especialidade 
em que os Shriners já atuam mundialmente. Nós temos 
hoje 22 hospitais e queremos construir aqui o 23º. 
Sendo assim, o hospital São Tomé seria o embrião de 
todo esse processo de crescimento da atuação dos Shri-
ners na assistência à saúde das crianças”, assinalou o 
presidente do grupo Antônio Kato.

Após a reunião, uma visita técnica ao hospital foi 
agendada junto com os secretários Júlio Modesto, Luis 
Soares, e José Adolfo, da Casa Civil, para que as trata-
tivas necessárias sejam feitas e se possível o termo de 
seção de uso seja assinado, para que a entidade possa 
fazer a adaptação do espaço e coloca-lo em funciona-
mento o mais breve possível, devido ao déficit dessa 
especialidade aqui no estado, e também no Centro 
Oeste.

O governador Pedro Taques agradeceu a todo o 
grupo maçônico pela escolha de Cuiabá como mais 
uma sede do trabalho filantrópico. “Muito obrigado 
por confiarem, nós precisamos da ajuda de vocês”, 
concluiu o governador.

“A concordância do governador é um passo excep-
cionalmente importante em todo esse processo, e nos 
do grupo agradecemos profundamente”, ressaltou 
Antônio Kato.

Segundo o secretário de Gestão, Júlio Modesto, já 
existe um pedido formalizado na Procuradoria da Casa 
Civil. “Esse pedido vai ser encaminhado para a secre-
taria de Gestão e faremos uma análise documental, 
mas trata-se de um termo de seção perfeitamente viá-
vel, tendo a sinalização positiva do governo. O gover-
nador determinou inclusive que seja feito na maior 
velocidade possível, para que o hospital abra as suas 
portas em breve, pois a entidade fará o uso adequado 
do imóvel, que encontra-se subutilizado no momen-
to”, concluiu.

Das 22 unidades hospitalares do grupo, 20 estão 
nos Estados Unidos, uma no México e uma no Canadá. 
A de Mato Grosso seria a primeira do Brasil e da Amé-
rica Latina.

Quem são os Shriners
Shriners International, antigamente conhecido como 
Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shri-
ne (A.A.O.N.M.S.) ("Antiga Ordem Árabe dos Nobres 
do Santuário Místico"), popularmente conhecido 
como Shriners, é uma organização ligada à Maçona-
ria. É conhecida por manter hospitais para crianças 
(Shriners Hospitals for Children). Seus membros 
usam um fez vermelho.

História
Em 1870, um grupo de maçons se reunia com frequên-
cia para refeições no Knickerbocker Cottage, na Sexta 
Avenida, em Nova York. Em uma mesa especial no 
segundo andar, um grupo tido como particularmente 
divertido reunia-se regularmente. Entre estes, o dou-
tor em medicina Walter M. Fleming e o ator William J. 
Florence. O grupo frequentemente falava sobre come-
çar uma nova fraternidade de maçons centrada na 
diversão e na comunhão. Fleming e Florence levaram 
essa ideia a sério.
Bill Florence tinha participado de uma turnê na Fran-
ça e tinha sido convidado para uma festa dada por um 
diplomata árabe. O estilo exótico, sabores e música da 
festa de temática árabe o inspiraram a sugerir este 
como um tema para a nova fraternidade. Walter Fle-
ming, um maçom dedicado, construiu, sobre as ideias 
de Florence, o ritual, o emblema e os paramentos. 
Formulou uma saudação e declarou que os membros 

usariam o fez vermelho.
A primeira reunião do Mecca Temple em New York, o 
primeiro templo (capítulo), estabelecido nos Estados 
Unidos, foi realizada em 26 setembro de 1872. Fle-
ming foi o primeiro Soberano (Imperial Potentate).

Membros
Apesar de seu tema, não está ligada ao Islã. É uma 
fraternidade masculina, ao invés de uma religião ou 
grupo religioso. Sua única exigência religiosa é indi-
reta: todos os Shriners devem ser maçons, e a Maço-
naria prevê que estes devem professar a crença em um 
Ser Supremo. Para minimizar a confusão com reli-
gião, o uso das palavras "templo" e "mesquita" para 
descrever os edifícios Shriners foi substituído pela 
expressão "Centro Shriner", embora capítulos locais 
individuais ainda possam ser chamados de "Templos".
Até 2000, antes de ser elegível para a adesão à Ordem, 
o maçom tinha que completar os graus do Rito Esco-
cês ou do Rito de York da Maçonaria, mas, agora, qual-
quer Mestre Maçom (3º grau) pode participar desde 
que preencha uma ficha de adesão, tenha seu nome 
submetido ao clube ou templo que esteja sendo pro-
posto e seja aprovado pelos demais membros chama-
dos de Nobres Irmãos.
O Shriners conta hoje com mais de 375.000 Mestres 
Maçons integrantes, distribuídos em 169 templos, 
agora chamados de Centers, dos quais 118 destes 
membros fazem parte do Almas Club de São Paulo, 
figurando em 53º lugar no ranking da Forbes das 100 
maiores instituições de caridade do mundo.

FILANTROPIA

Fonte: Folhamax

SHRINERS IRÁ REATIVAR HOSPITAL EM MATO GROSSO 
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A Fraternidade Feminina, ligada ao 
Grande Oriente do Brasil e os Clubes 
das Acácias patrocinados por Lojas 

das Grandes Lojas, por exemplo, têm atuação 
social marcante no cenário nacional.

Neste sentido, a Academia Piauiense de 
Mestres Maçons editou Resolução instituin-
do o Círculo Feminino da agremiação, a ser 
composto pelas esposas dos associados.

Objetivos, estrutura e normas de funcio-
namento estão consubstanciadas no Decálo-
go Institucional a seguir transcrito.

 “ACADEMIA PIAUIENSE DE 
MESTRES MAÇONS - CÍRCULO 
FEMININO
DECÁLOGO INSTITUCIONAL

I – São objetivos do Círculo, subsidiários 
aos da Academia: apreciar e discutir, no âmbi-
to interno do grupo, temas relacionados à 
família, à educação, às artes, à cultura, ao 
turismo, à moda, à estética, ao cerimonialis-
mo e à etiqueta social, dentre outros correla-
tos.

II – As discussões do Círculo serão reali-
zadas preferencialmente por meio de grupo 
fechado, a ser criado nas redes sociais (What-
sapp, Instagram, etc.) ou, eventualmente em 
reuniões presenciais.

III – É permitido ao Círculo encaminhar ao Conse-
lho Diretor propostas e sugestões aprovadas pela maio-
ria, que visem o fortalecimento da Academia, desde 
que não gerem custos para a Instituição.

IV – É vedado ao Círculo a realização de campa-
nhas (internas e externas) destinadas a arrecadação de 

fundos para custear eventos, comemorações ou pro-
gramas sociais.

V – Nas Assembleias Gerais da Academia as com-
ponentes do Círculo, devidamente revestidas do 
Manto institucional feminino, ocuparão galeria de 
destaque no plenário.

VI – A condução das discussões internas do 
grupo (redes sociais) será exercida por uma 
Coordenadora, eleita ao final de cada Assem-
bleia ordinária da Academia e empossada na 
seguinte, pelo critério de sorteio entre as damas 
presentes.

VII – A Coordenadora empossada será a 
administradora do grupo do Círculo na Internet 
e exercerá o cargo durante o período do interva-
lo das reuniões ordinárias da Academia..

VIII – Quaisquer das integrantes do Círculo 
poderão encaminhar assuntos para discussão 
interna no grupo, desde que relacionados com 
os temas constantes d o item I supra.

IX – A Coordenadora poderá convocar reu-
niões presenciais não onerosas do Círculo, 
quando houver conveniência e oportunidade.

X – Fica reservado ao Círculo o espaço de 
10 minutos na Ordem do Dia de cada Assem-
bleia Geral da Academia, para apresentação de 
eventuais assuntos relacionados com os temas 
do item I. Neste sentido, a Coordenadora do 
Círculo encaminhará ao Conselho Diretor, com 
antecedência de 30 dias, o tema e o formato da 
apresentação, para inclusão na programação do 
evento”.

O MANTO FEMININO
V. protótipo do manto a ser usado pelas 

damas do Círculo já a partir da próxima Assembleia da 
Academia a ser realizada em novembro deste ano.

Por Narciso Monte
Fonte: 180 Graus.com

ACADEMIA PIAUIENSE DE MESTRES MAÇONS
 INSTITUI SEGMENTO FEMININO NA AGREMIAÇÃO
A participação da mulher na Maçonaria contemporânea é uma verdade inconteste.

(Imagem meramente ilustrativa)

GERAL

Dizem que um raio nunca cai duas vezes sobre o 
mesmo lugar. Isto é um mito, assim como pensar que 
passada a tempestade e aproveitando da bonança, 
estamos à margem de novas trovoadas e rajadas.

Inimaginável para mim, retornar a condição de 
viúvo. O destino, karma, desígnio ou missão são, real-
mente, condições que ultrapassam qualquer conceito 
material. Sinceramente, não compreendo este propó-
sito em minha vida.

Conheci Heloísa, minha primeira esposa, ainda 
menino e juntos compartilhamos a vida por 30 anos. 
Ela tinha a saúde física debilitada, mas, seu espírito 
era uma fortaleza. Frequentemente, ela me dizia: “Ain-

da vou arrumar uma companheira para você!”
Anos depois de seu passamento, reencontro Anna, 

querida amiga e terapeuta da Heloísa, que em muito a 
ajudou na compreensão daquele momento de vida e a 
aliviou em suas dores emocionais até o momento de 
sua partida.

Então, nos envolvemos, tivemos uma filha e, com 
os mesmos 44 anos de idade da Heloisa e com a 
mesma doença, minha companheira também Anna foi 
embora.

Outro mito é a crença de que a alma é imaterial. Ver 
a amada no esquife, contar para a filha e pensar nas 
tempestades do futuro abrem feridas em todas as par-
tes.

Ao descê-la ao jazido, reflito sobre as medidas 3 x 
5 x 7. O maior valor é a espiritualidade. O sete nos 
remete ao tempo gasto e necessário para a Grande 
Obra do Senhor. O cinco é a liberdade, a evolução, a 
mudança de um estágio ou condição. E o três é procla-
mado por Pitágoras como a perfeição, pois é o resulta-
do da ação do Uno contra a nefasta dualidade ou dúvi-
da do número dois. Triste aprendizado, ainda mais, 
pelo local da aula.

Fica aqui o meu pedido ao Irmão que, como eu, tem 
a certeza de que viemos do pó e ao pó retornaremos: 
Não espere fechar os olhos para compreender que o 

principal da vida está, justamente, naquilo que não 
vemos.

Eleve-se em vida, rompa conceitos, permita-se 
novos caminhos, promova mudanças, desprenda-se 
da carne. Seja sempre o Uno, a unidade que dissipará a 
duvida, o erro e a ignorância. Pois só assim terá trava-
do o bom combate da vida!

Fraternalmente – Sérgio Quirino – Grande Segun-
do Vigilante – GLMMG

Anna era estudante de Kaballa e sempre terminava 
seus escritos com a frase: Muita Luz!

Vá ao encontro dela, Anna. Você, meu amor, foi 
Luz e merece muita Luz!

http://www.sephora.com.br/?utm_campaign=lomadee&utm_medium=link&utm_source=lomadee&lmdsid=589135638441
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Madrugada fria, muito fria com uma cerra-
ção cinzenta cobrindo o céu der uma 
pequena cidade interiorana. Movimenta-

ção incessante em uma casa onde imperava a sim-
plicidade e a humildade. Esta sendo velado o 
corpo do seu proprietário que falecera repentina-
mente, deixando em todos um grande sentimento 
de perda.

Aquele homem fazia parte de um seleto e respei-
tado grupo que compunha o quadro de obreiros de 
uma Loja Maçônica a quem deram o nome de: 
Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guardiães da 
Humildade e da Amizade.

Ali naquele ambiente lúgubre, de tristeza e de 
reflexão uma coisa chamava a atenção de todos... o 

uivo sentido de um cão que se postara em frente 
daquela casa e que mesmo, às vezes, sendo forçado a 
deixar o local, insistia em ali permanecer, prestando 
a última homenagem ao seu dono, a quem dedicara 
grande parte de sua vida.

Quando muitos se foram, e a casa ficara um tanto 
vazia com pouco amigos e irmãos do falecido, ele 
sorrateiramente, entrou e deitou-se em um canto de 
onde divisava perfeitamente o esquife no meio da 
sala De quando em vez, parecendo entender aquele 
momento tão significante, uivava em baixo tom, 
parecendo não querer incomodar aqueles que ali 
estavam contritos.

Próximo à cabeceira do esquife estava a esposa 
daquele querido irmão e ao lado, vários filhos choro-
sos que a nós pareciam não querer que o tempo pas-
sasse tão celeremente. Os que ali aportavam, respei-
tosamente cumprimentavam a viúva e os seus filhos, 
demonstrando o carinho e o respeito que devotavam 
por todos os daquela simples mas, distinta família.

A noite se foi e já bem cedinho, foi servido um 
café com alguns biscoitos e pedaços de bolo que a 

empregada preparara com tanto carinho a fim de 
refazer as energias daqueles que ali estavam, sabe-
dora que era de que muitos vieram de cidades próxi-
mas e outros um pouco de locais mais distantes.

O sepultamento estava marcado para as 11:00 
horas e naquele momento, aquela casa estava repleta 
de homens vestidos de preto e muitos outros trajan-
do roupas sem qualquer ostentação.

Aquele cãozinho que ali permanecera vigilante 
durante toda a noite, saiu da casa e se posto próximo 
a um pequeno portão por onde deveria sair toda aque-
le gente para o sepultamento em um pequeno cemi-
tério que ficava não muito distante dali.

Formado o féretro com vários irmãos maçons se 
revezando na condução do companheiro a quem 
tanto queriam quando vivo estava, novamente surgia 
a figura daquele cãozinho que agora, sem qualquer 
cerimônia postou-se a frente de todos e iniciou a 
caminhada do tão pranteado dono rumo a sua última 
morada.

Após o sepultamento, o coveiro com todo zelo, 
colocava os tijolos uns sobre os outros, para fechar o 
túmulo daquele experiente maçom. E, deitada tristo-
nha em um canto do cemitério, lá estava ele, o cãozi-
nho esperando a retirada de todos para que ali ficasse 
sozinho, curtindo a sua dor.

Quantas noites esse diferenciado cachorro fora 
visto rondando nas proximidades da Loja Maçônica, 
com o intuito de verificar se ali ainda se encontrava o 
seu verdadeiro e único amigo.

Cansado de tanto procurá-lo e não o encontrando, 
pressentiu que tudo realmente para ele tudo termina-
ra, e voltando para o cemitério, deitou-se ao lado do 
túmulo e ali ficou para sempre. Findou a sua jornada 
próxima daquele a quem tanto queria e amava.

Que cena bonita que a todos emocionava fazendo 
com que muitos com suas

faces marcadas pela dor daquele momento, 
pudessem dali tirar lições imorredouras para a conti-
nuação de suas vidas. Para muitos, aquele instante 
representava a solidariedade e a verdadeira amizade 
que aquele cão durante muitos anos dedicara com 
toda fidelidade ao seu agora finado e estimado dono.

Que esta pequena história sirva de lição para que 
possamos, todos nós maçons, polir pelo menos uma 
aresta da nossa enorme pedra bruta...

Que possamos cultivar eternamente a amizade e 
ser solidários com todos os irmãos-maçons e com 
aqueles que não tiveram a felicidade de serem inicia-
dos na Arte Real.

Amém... Que assim seja...

Escritor

CRÔNICA

http://compre.vc/v2/202c40b2c07
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Foi lançada  a pedra fundamental para iní-
cio das obras da Casa de Apoio Filhos de 
Hiram, que dará abrigo a pacientes e 

acompanhantes do Hospital de Câncer da Ama-
zônia, em construção na BR-364, em Porto 
Velho, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária 
Federal.

A obra é uma iniciativa da Grande Loja Maçô-
nica de Rondônia (Glomaron), e ficará sob res-
ponsabilidade da Associação Casa de Apoio, 
que administrará o espaço. Orçada em R$ 5,4 
milhões, a casa terá 61 apartamentos com 
banheiros individuais e acomodações para paci-
ente e acompanhante. Do total, 12 apartamentos 
serão destinados, e devidamente decorados, 
para crianças que serão atendidas na ala infantil 
do hospital. Além disso, o local também contará 
com cozinha e lavanderia industriais. 

Segundo Aldino Brasil, Grão-Mestre da Glo-
maron, a obra será dividida em três fases. 
“Como não temos recurso para fazer tudo de 
uma vez, conforme formos arrecadando o 
dinheiro, com a promoção de eventos e as doa-
ções, nós vamos investindo. Então começare-
mos contratando uma empresa - sempre esco-
lhendo a que tiver o menor preço, e ela vai fazer 

a fundação e estrutura. Posteriormente, com 
outra remessa de recursos, faremos a seleção de 
outra empresa para construir a parte de alvenaria 
e reboco. E por fim, outra empresa fará o acaba-
mento. Teremos que trabalhar conforme os 
recursos que forem sendo arrecadados”, expli-
cou.

Uma comitiva da Maçonaria boliviana esteve 
presente no evento, e colaboraram com a doação 
de R$ 3 mil. Segundo o presidente da comitiva, 
Fidel Silva Júlio, a comissão se deslocou até 
Porto Velho para pactuar com a Maçonaria de 
Rondônia um tratado de amizade. “Queremos 
unir ainda mais nossas atividades em prol do 
trabalho social, visto que Rondônia se tornará 
um polo de atendimento de saúde na Amazônia, 
e nós, entre outros países vizinhos, também sere-
mos beneficiados com os serviços que aqui 
serão oferecidos”, declarou o boliviano.

Durante a cerimônia uma cápsula do tempo 
foi enterrada com objetos e fotografias que mar-
cam a data, para que, quando a obra estiver con-

cluída, os objetos possam ser colocados em uma 
vitrine na casa como lembrança de tudo que foi 
feito para que o projeto fosse realizado. 

A previsão para o início da obra é em setem-
bro deste ano. Qualquer pessoa, maior de idade 
ou menor - por meio de responsáveis, pode doar, 
e a conta disponível para os depósitos ou trans-
ferências é Agência 0102-3 Conta Corrente 
78.887-7, Banco do Brasil. 

Nenhuma taxa será cobrada dos pacientes ou 
acompanhantes, e todas as refeições também 
farão parte do serviço oferecido com a hospeda-
gem, porém a limpeza da casa, lavagem de rou-
pas de cama e uso comum, além da produção da 
comida serão realizadas pelos acompanhantes 
em um sistema de revezamento. 

A previsão é que se atenda não só a pacientes 
do entorno da capital e do estado, mas de todos 
os estados da região amazônica, além de países 
vizinhos como Peru, Bolívia, Colômbia, e Vene-
zuela.

LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL PARA CONSTRUÇÃO
DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE CÂNCER DA AMAZÔNIA

Maquete da Casa de Apoio Filhos de Hiran

FILANTROPIA

Cápsula do tempo da construção de casa de
 apoio ao Hospital de Câncer da Amazônia

CONFIRA

http://compre.vc/v2/20245e032d9
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Vestido impecavelmente de branco, camisa com cola-
rinho e avental, ele cruza as colunas de Salomão e 
sobe os sete degraus simbólicos: Lázaro Cuesta é o 

primeiro negro a atingir a honraria de ser Grão-Mestre da 
Grande Loja de Cuba em 150 anos.

Ele se senta junto à bandeira cubana e à colmeia com 
sete abelhas da "instituição". É 24 de junho, dia da maçona-
ria moderna, aniversário de número 300 da loja da Inglater-
ra. Eles erguem suas taças de vinho.

Cuesta levanta sua mão direita e faz o primeiro dos sete 
brindes rituais. "Preparar as armas, apontar, fogo", ordena 
o mestre do cerimonial. Em seguida, os maçons entrelaçam 
suas mãos em uma "cadeia fraternal" e proclamam "Liber-
dade, Igualdade, Fraternidade". 

Aos 72 anos de idade e 50 de maçonaria, Cuesta é um 
dos sobreviventes de uma crise que estigmatizou os 
maçons desde o triunfo da revolução, de 1959 a  1990. 
"Superamos uma crise no início das décadas de 60 e 70 (...) 
uma grande quantidade de irmãos maçons decidiram dei-
xar o país por uma razão ou outra, e a maçonaria ficou 
deprimida", explica.

Colonos franceses chegados do Haiti no final do século 
XVIII fundaram as primeiras lojas. Viveram um difícil 
século XIX por sua atividade separatista frente à Coroa 
espanhola e alcançaram seu esplendor na primeira metade 
do século XX.

É uma instituição estritamente masculina, mas admite 
como paramaçônica a feminina "Filhas da Acácia", funda-
da em 1936.

Estigmatizados 
Ser maçom nos anos 60, quando a revolução abraçou o 

ateísmo, era pecado, recorda Juan Antonio Vélez, 90 anos e 
55 na maçonaria. Soldado do regime anterior, foi afastado 
em 1959. Dois anos depois, entrou para a loja.

Em abril de 1961, Fidel Castro se declarou socialista, 
nacionalizou o ensino e promulgou uma reforma urbana, 
cortando as fontes de financiamento dos maçons e das igre-
jas. "Cuba foi o único país socialista em que as oficinas 
maçons continuaram funcionando e trabalhando", afirma, 
em sua obra, o historiador Eduardo Torres-Cuevas, diretor 
da Biblioteca Nacional.

Ser crente, um maçom, não era um delito, mas sim um 
estigma que limitava o acesso a postos no Estado, empre-
gador de 90% dos cubanos. "Muitos irmãos tiveram de 
deixar a maçonaria porque, se estivessem ligados à loja, 
não podiam trabalhar", explica Vélez. Dos 34 mil mem-
bros, a Grande Loja ficou reduzida a 19,5 mil. 

Vélez montou uma barraca de comida na rua até 1968, 
quando a "ofensiva revolucionária" acabou com os negóci-
os privados.

Cultivou café em uma fazenda estatal, trabalhou em 
uma fábrica de tamales, um quitute tradicional da região. 
Em 1972 conseguiu a vaga, graças a um "irmão", de recep-
cionista em uma "posada" (hotel) até 1994, quando se apo-
sentou.

Estado laico 
Em 1991, o Partido Comunista se abriu para os crentes e 

membros de fraternidades. "A fé foi liberada", diz Cuesta.
Maçons, católicos, protestantes e cultos africanos vol-

taram a crescer, inclusive entre militares e militantes do 
Partido Comunista de Cuba, os setores mais radicais.

"Uma grande quantidade de jovens se interessou em 
entrar na maçonaria (...) e houve notável crescimento", até 
chegar aos 27,8 mil membros atuais, integrados em 321 
lojas, assinala. Mas o renascer não trouxe recursos.

"Somos uma maçonaria pobre", comenta Leonardo 
Hernández, economista aposentado de 82 anos. Eles mili-
tam por um reconhecimento social, ético e moral, e prati-
cam a solidariedade. "Se fico doente, há sempre um 
maçom ao meu lado", explica. A composição social e racial 
das lojas se parece muito com a sociedade atual, mais 

diversificada.

Grande Arquiteto 
No teto do salão estão representados o dia e a noite. O 

piso é branco e preto, uma alusão ao racial. Há estátuas de 
Vênus (beleza), Atenas (sabedoria) e Hércules (força). 
Uma pedra bruta simboliza os aprendizes; uma angulosa, 
os formados.

O Grande Arquiteto, representado por um olho onivi-
dente, é o criador supremo e todos lhe prestam culto, 
segundo suas crenças. Cuesta, um carpinteiro, também é 
sacerdote de cultos africanos (babalaô), cuja grande deida-
de é Ifá. Há anos iniciou a reconstrução do abrigo maçôni-
co Llansó. 

Bateu em muitas portas para pedir ajuda, tanto em Cuba 
como nos Estados Unidos e Europa. "Um grande traba-
lho", afirmou. "Temos com o governo uma relação respei-
tosa, mas consideramos que poderia existir uma possibili-
dade muito mais ampla", opina Cuesta. Para ele, a maçona-
ria cubana continuará crescendo.

GERAL

A MAÇONARIA CUBANA, UMA
SOBREVIVENTE DA REVOLUÇÃO

Lazaro Cuesta, Grão-Mestre da grande loja da Maçonaria de Cuba, em Havana, em 27 de junho

http://compre.vc/v2/202482cf6c5
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A cerimônia de transmissão de cargo de Grão Mestre e 
Grão Mestre Adjunto, que aconteceu no último dia 
24 de junho, nas dependências do Espaço Torres, 

estava fadada a transformar-se no evento mais importante 
na história do Grande Oriente do Paraná e, quem sabe, da 
maçonaria brasileira.

Presenças de destaque
Nunca, um mesmo evento, reuniu tantas celebridades 

maçônicas ranqueadas no primeiro patamar da Maçonaria 
Mundial.  Celebridades como os Irmãos:  Thomas Jackson 
– Secretário Executivo e atual Presidente “Ad Vitam” da 
Conferência Mundial de Grandes Potências Regulares e 
representante da Grande Loja da Pensilvânia; Ted Harrison 
– pela Grande Loja de Nova Iorque e Royal Arch Masons 
International; Rudy Barbosa Levy – Past Grão-Mestre da 
Grande Loja da Bolívia e atual Secretário Executivo da 
Confederação Maçônica Interamericana; Razvan Buzatu- 
Grande Secretário de Relações Exteriores da Grande Loja 
da Romênia; Juan Carlos Ortuño – Grande Diretor do Con-
selho Diretor da Grande Loja da Espanha; Rafael Aragón 
Guevara – Past Grão-Mestre da Grande Loja da Guatemala 
e Ex-Presidente da Confederação Maçônica Interamerica-
na; José Peixoto – Membro da Comissão de Reconheci-
mento da Grande Loja da Flórida; Rui Silvio Styraglioto – 
Past Presidente da VI zona da Confederação Maçônica 
Interamericana e Past Grão Mestre da Grande Loja do Rio 
Grande do Sul; Gilberto Lima das Silva – Presidente da 
Confederação Maçônica do Brasil e Grão-Mestre do Gran-
de Oriente da Bahia; Etevaldo Barcelos Fontenelle – Secre-
tário Geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do 
Brasil; Iraci da Silva Borges – Membro do Board da Confe-
rência Mundial das Grandes Potências Maçônicas e Past 
Grão-Mestre Da Grande Loja do Paraná.

 
Grão-Mestres de muitas Grandes Lojas e Grandes Ori-

entes Estaduais e nomes representativos dos âmbitos políti-
co e militar,  também se fizeram presentes dando um brilho 
marcante à cerimônia. Das autoridades não maçônicas pode-
mos citar: Engenheiro Rafael Greca de Macedo – Prefeito 
de Curitiba acompanhado de sua esposa Margarita Pericás 
Sansone que na oportunidade foi agraciada, pelo GOP, com 
a Medalha de Reconhecimento; Dr. Juraci Barbosa Sobri-
nho – Secretário Estadual de Planejamento representando o 
Governador do Estado do Paraná; General Aléssio Oliveira 
da Silva – Comandante da 5ª Região Militar; Orlando Pes-
suti – Ex-Governador do Paraná e atual Presidente de Ope-
rações do BRDE; Leopoldo Mayer – Deputado Federal; 
Luis Claudio Romanelli – Deputado Estadual representan-
do a Presidência da ALEP e Bruno Pessuti – Vereador de 
Curitiba.

 
A Cerimônia e as homenagens
Como é praxe em todas as cerimônias maçônicas desta 

natureza, após a abertura do “Livro da Lei” e  a execução do 
Hino Nacional Brasileiro, tocado pela Banda do Colégio da 
Polícia Militar do Paraná o Irmão João Krainski Neto, Sere-
níssimo Grão Mestre do GOP deu início à Cerimônia home-
nageando, com as medalhas de “reconhecimento” e “gran-
de reconhecimento”, os irmãos: Iraci da Silva Borges – Past 
GM da GLP; Cassiano Teixeira de Morais – GM da Grande 
Loja do Distrito Federal; Rui Staglioto – Past Presidente da 
VI Zona da CMI e Past GM GLRGS; José Peixoto – Mem-
bro da Comissão de Reconhecimento e representante da 

Grande Loja da Flórida; José Buzatu – Grande Secretário 
de Relações Exteriores da Grande Loja da Romênia; Juan 
Carlos Ortunõ – Grande Diretor do Grande Conselho Da 
Grande Loja da Espanha; José Nazareno Nogueira Lima, 
Past Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Pará.

 E pela primeira vez na historia da Maçonaria do Paraná 
a medalha de “reconhecimento” foi concedida a uma 
mulher. Pela efetiva contribuição na área da cultura e rele-
vantes serviços prestados à sociedade, o Sereníssimo Grão-
Mestre, fez entrega da honraria à Primeira Dama de Curiti-
ba, senhora Margarita Pericás Sansone.

O ponto culminante da cerimônia foi o momento em que 
o até então Grão-Mestre do GOP,  Irmão João Krainski 
Neto procedeu a transmissão do cargo ao Irmão Rubens 
Martins Junior, Grão Mestre eleito. Na sequência o Grão- 
Mestre recém-empossado deu posse a seu Grão Mestre 
Adjunto, Irmão Cristian Flores Maldonado.

Coube ao Grão-Mestre Adjunto, irmão Cristian Flores 
Maldonado homenagear, algumas das maiores autoridades 
da Maçonaria Mundial presentes na Cerimônia. Condeco-
rou com a “Medalha de Grande Reconhecimento” os 
Irmãos Ted Harrison, pela GL de Nova Iorque e pelo Royal 
Arch Masons International; Rafael Aragón Guevara – Past 
GM da GL da Guatemala e Ex-Presidente da CMI; Rudy 
Barbosa Levy – Past GM da GL da Bolívia e atual Secretá-
rio Executivo da CMI.

Representante da GL da Pensilvânia, Ex-Secretário 
Executivo e atual Presidente “Ad Vitam”, da Conferência 
Mundial de Grandes Potências com um Selo Comemorati-
vo em reconhecimento pelos serviços em prol de Maçona-
ria Universal. Selo chancelado pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafo e que constará em todos Catálogos 
Filatélicos Internacionais.

A cerimônia ainda proporcionou momentos de grande  
enlevo por conta da “Ponticello”, trio formado pelas instru-

mentistas Adriane Savytzki, Simone Savytzki e Ana de 
Geus, que b rindou à plateia com cultuadas peças da música 
erudita.

 
Uso da palavra
Após o  discurso de despedida do Irmão João Krainski 

Neto, Grão-Mestre que deixou o cargo e dos discursos dos 
Irmãos Rubens Martins Junior e Cristian Flores Maldona-
do, Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto recém-
empossados, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Mace-
do fez uso da palavra cumprimentando os Irmãos Rubens 
Martins Junior e Cristian Flores e desejando-lhes uma ges-
tão repleta de êxitos. Agradeceu a homenagem prestada à 
Primeira Dama Margarita Sansone afirmando que o GOP 
ocupará, sempre, um lugar de destaque na sua gestão. O Dr. 
Juraci Barbosa Sobrinho, Secretário de Planejamento do 
Estado,  no uso da palavra, transmitiu os cumprimentos do 
Governador do Estado aos Irmãos assumiram o Grão Mes-
trado. Também fizeram uso da palavra os Irmãos: Cassiano 
Teixeira de Morais – GM da GL Maçônica do Distrito Fede-
ral; Etevaldo Barcelos Fontenelle – Secretário Geral da 
CMSB; Gilberto Lima da Silva – GM do GO da Bahia e 
Presidente da COMAB; Ted Harrisom – Representando a 
GL de Nova Iorque; Razvan Buzatu – Grande Secretário de 
Relações Exteriores da GL da Romênia; Thomas Jackson – 
Presidente “Ad Vitam” da Conferência Mundial de Gran-
des Potências Regulares; Rudy Barbosa – Secretário Exe-
cutivo da CMI.

 
Ágape
Encerrada a cerimônia os convidados foram conduzidos 

ao salão de festas, onde foi servido o jantar.

Fonte: Folha do Litoral News

CERIMÔNIA DE TRANSMISSÃO DE CARGO DE GRÃO-MESTRE 
E GRÃO-MESTRE ADJUNTO DO GRANDE ORIENTE DO PARANÁ

GERAL

Mesa Principal - detalhe ( da esquerda para direita)
Ted Harrison – Grande Loja de Nova Iorque e Royal Arch Masons International; Razvan Buzatu- Grande Secretário 
de Relações Exteriores da Grande Loja da Romênia; Thomas Jackson - Secretário Executivo e atual Presidente 
“Ad Vitam” da Conferência Mundial de Grandes Potências Regulares e representante da Grande Loja da 
Pensilvânia; Rudy Barbosa Levy – Past Grão-Mestre da Grande Loja da Bolívia e atual Secretário Executivo da 
Confederação Maçônica Interamericana CMI; Deputado Rubens Romanelli.
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Por Ian Walker - Tradução  J. Filardo

O padre Antônio Vieira, do século XVII, ganhou 
largos espaços na história, especialmente, por 
seus lindos discursos, através dos quais divul-

gava os ensinamentos da Igreja e empolgava, do púlpi-
to, a quantos o ouviam. Foi, como se diz em nossos 
dias, “um campeão de audiência”. 

Fácil de se constatar essa apreciação com a leitura 
de seu livro Os Sermões. Mas o jesuíta, político, 
pregador e escritor, nascido em Lisboa (1608) e que 
veio a falecer em Salvador/BA (1697), entendia que a 
palavra era um bom veículo para o ensino daquilo que 
doutrinava, porém de maior eficácia, para isto, lhe 
parecia o exemplo: o melhor de todos os sermões; o 
que mais deixaria marcas não apagáveis na memória. 
Em síntese:  o padre Vieira deixou ensinado que o 
melhor de todos os sermões será sempre o exemplo.

Consagrada, recentemente, essa sua afirmação. 
Quando uma foto da menina Rivânia, da Mata Sul de 
Pernambuco, com uma mochila de livros , era vista por 
muitas centenas de milhares de pessoas em todo o 

mundo. 
Chovia muito e as águas enchiam os rios que 

transbordavam e invadiam as casas ribeirinhas, 
deixando muitos e incontáveis desabrigados. As 
famílias perderam seus pertences. Patrimônio que 
construíram ao longo da vida, não só o que era  de uso 
pessoal, mas também os de negócio, pois muitos dos 
que as águas alcançaram, viviam do comércio e suas 
casas comerciais foram atingidas.

A menina Rivânia foi alertada pela avó. Ela deveria 
sair de sua casa, o mais rápido possível. E como o 
tempo lhe era muito curto, pegasse o que achava mais 
importante. Rivânia foi vista numa  jangada, com uma 
mochila contendo livros. Não continha roupas, nem 
calçados, nem comidas, nem brinquedos. Continha 
livros, porque, indagada sobre isto, disse ela que nos 
livros estava o seu futuro, estava a garantia de seu 
amanhã, melhor que o hoje de tantas dificuldades 
como as que estava sofrendo.

A foto que ainda está circulando pelo mundo, 

daquela menina salvando livros, decerto será um 
exemplo para muitas gerações. Um sermão sem 
palavras.  Uma tatuagem no corpo da lembrança que 
mais tinta ficará com o passar do tempo, porque é um 
sermão pelo exemplo.

Essa crença no milagre que o livro opera, mediante 
a leitura, tem feito de Rivânia, uma pessoa admirada, 
uma mensageira. Um chamamento à leitura, ao livro, à 
educação. Jornais impressos e da televisão têm 
mostrado “a menina que salvava livros da cheia”, para 
que a sua geração e as próximas mirem-se em seu 
exemplo.

O poeta Castro Alves chamaria Rivânia de bendita 
menina. Pois para ele, escrevendo o poema O livro e a 
América, “Bendito (é) quem salva o futuro”.

O Ir\ Antônio do Carmo Ferreira é Grão-
Mestre do Grande Oriente Independente de 

Pernambuco

O PADRE, A MENINA E O POETA
GERAL
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MARCOS JOSÉ DA SILVA, Grão-Mestre Geral do 
Grande Oriente do Brasil, no exercício de suas atribui-
ções legais, faz saber a todos os Maçons e Lojas da Fede-
ração Maçônica que, considerando a abalizada manifes-
tação técnica a este anexada, elaborada, em 12 de junho 
de 2017, pelo conceituado especialista em heráldica, 
Irmão José Luiz de Moura Pereira, CIM – 181.700, a 
este anexada, DECRETA:

Art. 1º – A Bandeira do Grande Oriente do Brasil, insti-
tuída pelo Decreto n. 1.818, de 06 de agosto de 1958 e 
modificada pelo Decreto n. 2.657, de 26 de outubro de 
1979, passa a ter nova configuração, de acordo com o 
modelo no anexo I.

Art. 2º – A Bandeira do Grande Oriente do Brasil tem o 
dimensionamento oficial da Bandeira do Brasil, expres-
sado em módulo “M”, onde a largura desejada é dividida 
em 14 (quatorze) partes iguais, (14M), em que cada uma 
das partes é considerada uma medida ou módulo e o com-
primento proporcional será vinte medidas ou módulos 
(20M). Parágrafo único – Os formatos oficiais, que 
caracterizam Tipos, obedecerão às seguintes medidas: 
Tipo 1 – Um pano (0,45m x 0,64m); Tipo 2 – Dois panos 
(0,90m x 1,28m); Tipo 3 – Três panos (1,35m x 1,93m); e 
Tipo 4 – Quatro panos (1,80m x 2,57m).

Art. 3º – A nova bandeira apresenta as seguintes caracte-
rísticas: em campo branco (Prata), símbolo da Paz, apõe-
se, no sentido do seu comprimento, na parte inferior, 
uma faixa com as cores nacionais, verde (Sinople) e ama-
relo (Ouro), como uma referência ao toponímico. A lar-
gura da faixa será de “2M” sendo “1M” para cada cor. 

Parágrafo único – A faixa estará a 2M da borda inferior 
da Bandeira.

Art. 4º – No campo superior junto à adriça ou tralha, 
consta a alegoria na qual avulta, o Triângulo Equilátero 
sobre o qual figura o emblema – Esquadro e o Compas-
so, estando o Esquadro sobre o Compasso, tendo no cen-
tro, o monograma “G”, na cor dourada, aludindo à cons-
tante da Teoria Gravitacional do Universo, de Isaac New-
ton, que estabelece que os astros não colidem pela força 
de repulsão gerada em cada um deles. Grande Oriente do 
Brasil – Boletim Oficial no 11, de 28 de junho de 2017 8 
Parágrafo Primeiro – O emblema – Esquadro e o Com-
passo, na cor dourada, terá as dimensões de “3,7M” de 
largura por “3,7M” de altura, e estará fixado a “5M” da 
face da posição de colocação do mastro e “8,5M” da 
borda inferior da bandeira. Parágrafo Segundo – O mono-
grama “G” na fonte “Franklin Gothic Demi” terá as 
dimensões de “1,1M” por “1,1M”.

Art. 5º – O Triângulo Equilátero, Delta Sagrado, forma-
do pelos três triângulos isósceles unidos pelos vértices, 
no centro geométrico, impressos nas cores branco (Pra-
ta), base, azul (Blau) e vermelha (Goles), em homena-
gem, respectivamente, às Lojas Maçônicas Commercio 
e Artes, União e Tranquilidade e Esperança de Nicthe-
róy, representando a Liberdade, a Igualdade e a Fraterni-
dade, instituidoras do Grande Oriente do Brasil. Pará-
grafo único – O Triângulo Equilátero terá as medidas de 
“6,1M” de cada lado e estará posicionado a “9,6M” da 
borda inferior e “7M” da face da posição de colocação 
do mastro.

Art. 6º – Sob o Triângulo Equilátero repousa uma grinal-
da formada por dois ramos de Acácia, em aspa, cruzados 
e ligados apenas na base. Parágrafo único – Os ramos de 
Acácia têm o dimensionamento de um círculo imaginá-
rio de “7,7M”, posicionado ao centro do Triângulo Equi-
látero.

Art. 7º – A largura da Bandeira não terá dimensão superi-
or a 1/5 (um quinto) nem inferior a 1/7 (um sétimo) da 
altura do respectivo mastro.

Art. 8º– A Bandeira terá duas faces coincidentes verso e 
anverso.

Artigo 9º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim Oficial do Grande Oriente do 
Brasil.

Dado e traçado no Gabinete do Grão-Mestre Geral, no 
poder Central em Brasília, Distrito Federal, aos dezesse-
te dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, da 
E.'. V.'., 195º da fundação do Grande Oriente do Brasil.

Marcos José da Silva Grão-Mestre Geral

José Arimatéia Soares de Almeida Secr.'. Geral de Admi-
nistração e Patrimônio, respondendo

João Francisco Guimarães Secr.'. Geral da Guarda dos 
Selos, respondendo

DECRETO Nº 1.531 DÁ NOVA CONFIGURAÇÃO
 À BANDEIRA DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

GERAL
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SOCIAIS

Em Sessão Magna de Instalação 
e Posse do novo Venerável Mes-
tre Irmão Kheytte Vasconcelos 
Gomes na ARLS Joacy Palhano 
nº 2585, Oriente de Vitoria ES. 
No dia 26-06-2017, segunda-
feira.

Várias autoridades do GOB-
ES e da GLMEES se fizeram 
presentes numa demonstração de 
União e Comunhão Fraterna 
entre as diversas Lojas e Potenci-
as.

Além do Eminente Grão-
Mestre do GOB-ES Américo 
Pereira da Rocha e do Poderoso 
Grão-Mestre Adjunto Helio 
Soares da Luz Sodré, estavam 
presentes o Sapientíssimo Grão 
Mestre Honorário do GOB-ES 
David Cruz, Sapientíssimos 
Irmãos Alcy Ribeiro da Costa e 
Wanderlino de Souza portadores 
da Comenda do Merito D. Pedro 
I, também o Delegado Litúrgico do Supremo Conselho do 
Brasil do Grau 33 para o REEAA Poderoso Irmão Carlito 
Celante; o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Maçôni-
co do ES Irmão Osly da Silva Ferreira, além de vários depu-
tados da SAFL e PAEL.

Representando a GLMEES participaram o Ilustre Dele-
gado do Grão Mestre da GLMEES 2º distrito da capital 
Irmão Roberto Celso Bazilio de Souza e o Secretario do 
Grão Mestre da GLMEES e Membro da Escola de Instru-
ções e Estudos Maçônicos Irmão Luciano Santini Silva e 
vários Mestres Instalados e Irmãos de diversas lojas da 
GLMEES.

8 Veneráveis Mestres fizeram-se presentes e a presidên-
cia da Comissão Especial de Instalação ficou a cargo do 
Estudioso Irmão Elias Cauerk Moyses que brilhantemente 
dirigiu os trabalhos.

A ARLS Humildade e Fraternidade nº 1684, que reúne-
se, todas as segundas-feiras, transferiu a Sessão para esta-
rem presentes, numa demonstração de Fraternidade, 
Humildade e União.

No Cocktail oferecido após a Sessão, foram feitas home-
nagens aos Ex-Veneráveis Mestres da Loja com a entrega 
de Malhetes em miniatura como reconhecimento pelos 
bons serviços prestados nas administrações passadas, e 
para as cunhadas, a Loja sorteou uma Linda Obra de Arte 
junto com seu certificado de autenticidade da Artista Plásti-
ca, Capixaba, Cachoeirense e Reconhecida Internacional-
mente Angela Gomes, que carinhosamente esteve presente 
ao evento e fez a entrega pessoalmente a Cunhada Sorteada 
Karla Moreira Conde esposa do Irmão Jose Carlos Monjar-
dim Cavalcante Filho.

A ARLS Joacy Palhano nº 2585 será administrada pela 
nova Diretoria:

Venerável Mestre: Kheytte Vasconcelos Gomes
1º Vigilante: Jose Leal Neto;
2º Vigilante: Rodolfo dos Santos Pinho;
Orador: Thiago Fonseca Vieira de Resende;
Secretario: Daniel Lopes Celante;
Tesoureiro: Paulo Prado;
Chanceler: Fabiano dos Santos Có

SESSÃO DE INSTALACÃO E POSSE

Nos dias 07 e 08 de junho, recebemos o Auditor Airton 
Mondadori da QMS Certification Services, que auditou a 
eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade do Grande Ori-
ente do Brasil, através de evidências objetivas, acompanha-
do pela equipe de Gestão da Qualidade da instituição, Sr. 
Jonathan Costa – Inspetor de Qualidade, Sra. Daniela Nasci-
mento – Inspetora de Qualidade, Sr. Wellinton Prazeres – 
Analista de Sistemas, Ir.'. Ronaldo Fidalgo Junqueira – 
Secretário-Geral de Administração e Patrimônio e o Ir.'. 
Edson Fernandes – Secretário-Geral de Comunicação e 
Informática.

O resultado da auditoria foi positivo e o Grande Oriente 
do Brasil foi recertificado na ISO 9001:2015, o que nos dá a 
certeza do desenvolvimento de um trabalho assertivo e vol-
tado a qualidade, junto aos nossos clientes e colaboradores.

A ISO 9001:2015 é a norma de sistema de gestão da qua-
lidade (SGQ) reconhecida internacionalmente, com o objeti-
vo de aumentar a satisfação do cliente por meio de melhorias 
de processo e avaliação da conformidade.

GOB recebe Recertificação 
da ISO 9001:2015

No dia 14 de julho de 2017 a ARLS.'. 14 de Julho, n. 
1.973 - Benfeitora da Ordem, do Oriente de Maringá-
Paraná, comemorou quarenta anos de fundação e de efeti-
vos trabalhos pela causa maçônica e a comunidade marin-
gaense.

A Sessão Pública foi realizada no Buffet Paradise que 
contou com a presença de aproximadamente duzentas pes-
soas entre irmãos, cunhadas, sobrinhos (as) e convidados, 
com especial destaque ao Irmão Arlindo Falleiros Ritondin, 
um dos sete fundadores da Loja.A Sessão contou também 
com a presença de nosso Eminente Irmão Luiz Rodrigo 
Larson Carstens, Grão-Mestre do Grande Oriente do Bra-
sil-Paraná e do Venerável Irmão Givanildo Nogueira Cons-
tantinov, Juiz Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 
Maçônico do Grande Oriente do Brasil-Paraná, além de 
diversas autoridades e representantes de mais de trinta 
Lojas Maçônicas de Maringá e região.

O evento foi marcado por muitas emoções e lembranças 
históricas do início ao fim, com especial destaque à home-

nagem prestada ao nosso fundador Irmão Arlindo Falleiros, 
ao qual foi entregue uma placa comemorativa e de agrade-
cimento.

No uso da palavra, o Eminente Irmão Rodrigo, após 
saldar os presentes, falou de seu orgulho de ter nascido 
maçom na Loja 14 de Julho, e enalteceu o trabalho que a 
Loja realizou ao longo dos 40 anos, e ao final entregou ao 
Venerável Mestre da Loja aniversariante, uma placa do 
GOB-PR alusiva à data.

O Venerável Mestre Irmão Airton Morgenstern, por sua 
vez, falou da imensa alegria de receber tantos Irmãos e ami-
gos e conclamou a todos os obreiros do quadro da Oficina, 
para continuarem o trabalho até hoje executado e fazerem 
valer os princípios e ensinamentos da Maçonaria, assim 
como prenuncia o Lema encartado no Estandarte da Loja 
“FIANT EXIMIA”.

ARLS.'. 14 DE JULHO Nº 1973 COMEMORA 40 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO
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