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O dia 20 de Setembro premiou à Maçonaria do 
ES com a iniciação do Ir.´. Alcy Ribeiro da 
Costa há exatos 70 anos: 1947 da E.´. V.´. foi 

iniciado este ilustre irmão na ARLS Liberdade e Luz 
nº 1029 do Oriente de Guaçui - ES

Coube aos irmãos da ARLS Joacy Palhano, Or.'. 
de Vitória-ES, da qual o irmão é benemérito, prestar 

uma justa homenagem ao querido e mui respeitável 
irmão através de uma sessão magna comemorativa da 
data neste dia 25/09/2017. Diga-se de passagem, uma 
linda e muito bem conduzida sessão na qual sentimos 
a força da liderança do Venerável Mestre Kheytte 
Vasconcelos Gomes  e a competência de toda loja na 
condução dos trabalhos, desde o detalhe da harmonia 

“ao vivo” à brilhante iniciativa de disponibilizar às 
cunhadas via telão instalado no salão de festas.

Lá compareceram diversas autoridades da Ordem 
para prestar reverência ao homenageado pela data e 
dar seus testemunhos do mérito por ele conquistado 
por todo o conjunto da sua vida em prol da Maçonaria 
do ES e, por consequência, do Brasil. Dentre elas o 
Soberano Grão-Mestre. do GOB.´. Irmão Marcos 
José da Silva, o Eminente Grão-Mestre do GOB-ES 
Hélio Soares da Luz Sodré e o Sereníssimo Grão-
Metre da G.´. L.´. do ES, Irmão Walter Noronha acom-
panhados de suas comitivas da qual participaram os 
ex Grãos Mestres, Deputados das assembleias esta-
dual e federal, ex Veneráveis e Veneráveis em exercí-
cio, mestres instalados e detentores das mais variadas 
honrarias maçônicas cujos nomes estarão gravados 
devidamente como partícipes da solenidade inédita e 
exclusiva em favor do reconhecimento à dignidade 
do Ir.´. Alcy Ribeiro da Costa.

Aberta a sessão na forma usual tivemos a palavra 
concedida ao EM.´. Ir.´. David Cruz  para que o 
mesmo se pronunciasse acerca do ato pela loja  e 
fizesse uma síntese do trabalho prestado pelo home-
nageado à Ordem nas 7 décadas de atividade a ela 
dedicados. Como de praxe o irmão assim o fez com 
habitual desenvoltura e emoção, contagiando-nos 
todos pelo sentimento de respeito e admiração ao 
mesmo.  A seguir vieram as manifestações de autori-
dades para entregas de honrarias e medalhas relativas 
ao evento em si com destaque para as palavras e cita-
ções fraterno-familiares do Ilustre Ir.´. Antônio Cesar 
Dutra Ribeiro que teve o cuidado de incluir em sua 
manifestação todos os maçons do “clã” Ribeiro, pre-
sentes e/ou ausentes.

Continua...

UMA JUSTA HOMENAGEM



04 Setembro de 2017

Ao som de Mercedes Sosa com a oportuna 
canção  chega a hora Yo tengo tantos hermanos
da palavra do homenageado.Um momento 
memorável de grandeza humilde e demonstração 
da sua “liderança servidora” tão bem definida 
pela oratória do Ir.´. Barbosa Nunes em sua parti-
cipação. Nunca se pronunciando na primeira pes-
soa o Sapientíssimo Irmão Alcy Ribeiro da Costa 
brindou-nos com um discurso personalíssimo de 
improviso já que abriu mão da peça de arquitetu-
ra por ele elaborada para o momento mostrando a 
todos os presentes quão brilhante é sua aura de 
cidadão maçom e o quanto tem para nos dar 
daqui para o futuro por amor à sublime institui-
ção. Às margens do encerramento em loja do 
evento, o irmão orador de ofício destacou um 
fato curioso: não haver comendas para irmãos 
com tal longevidade de serviços prestados à 
Maçonaria ensejando ao Soberano Grão-Mestre 
Marcos José da Silva sugerir aos deputados fede-
rais e estaduais presentes a elaboração urgente de 
projeto visando atualizar a questão. 

Da mesma forma equilibrada, segura e firme 
como abriu, conduziu e coordenou o evento o 
Venerável Mestre, Irmão Kheytte Vasconcelos 
Gomes procedeu o encerramento da sessão. Já no 
salão de festas o homenageado foi distinguido 
pela cunhada Elyne M. Andrade presidente da 
FRAFREM destacando a participação e impor-
tância da cunhada Vera Ribeiro, esposa do 
mesmo com belo discurso e concessão de diplo-
ma alusivo aos pioneiros serviços dedicados à 
importância da participação das mulheres para 
sucesso dos objetivos maçônicos.

O Malhete sente-se honrado e feliz por se 
fazer presente ao momento magnífico gerado 
pelos 70 anos de dedicação à Ordem pelo Irmão 
Alcy e parabeniza a todos os presentes ao ato 
coroado pela união por um só ideal maçônico: 

L.’.I.’.F.’.

https://youtu.be/yJAOZ4bPGMA
https://youtu.be/dmY8fU9nPoc
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Na apresentação em que me exponho, me 
mostro na medida como sou. Caminho pelo 
Brasil inteiro, indo às Lojas Maçônicas, na 

verdade, a célula maior do Grande Oriente do Brasil 
e mantenedora através dos maçons que as integram, 
das estruturas estaduais e federal e, mais importante 
ainda, praticantes das ações sociais, das representa-
ções em suas comunidades e defensoras permanen-
tes da família como estrutura maior da Maçonaria.

Assim fazendo, peregrino buscando plantar em 
nossa instituição aquilo que me convence do que é 
ser maçom. Maçom está intrinsecamente fazendo 
parte do servir, de uma liderança servidora. 

Leio no presente momento o livro “O Monge e o 
Executivo”, Editora Sextante, autoria de James C 
Hunter. O autor traz a tona uma dura constatação e 
nos convida a refletir sobre nosso comportamento.

Ai eu pergunto, meus irmãos maçons: Será que 
estamos agindo como verdadeiros líderes em casa, 
no trabalho, com os amigos, nas Lojas e com os 
irmãos?

O livro traz novas percepções a respeito de como 
as pessoas podem vencer suas barreiras internas e 
fazer mudanças significativas em suas vidas, ensi-
nando os passos necessários para o desenvolvimen-
to das habilidades de liderança. 

“Liderar é servir. Essa é a abordagem que o livro 
“O monge e o executivo – uma história sobre a 
essência da liderança” traz sobre como pensar e pra-
ticar liderança servidora. É possível identificar 
vários estilos de liderança, como o carismático, o 
democrático, ou ainda o autocrático e outros tantos 
que viram até modismos durante um certo tempo 
entre alguns “especialistas”. Contudo, com um 
mundo corporativo mais competitivo e uma busca 
frequente por bons resultados, como desenvolver 
um estilo de liderança onde possa atender o ser 
humano de forma satisfatória?”

“A proposta da , se acredita ser liderança servidora
um modelo palpável, idealista ou se é insignificante. 
A liderança servidora se fundamenta na figura de 
Jesus Cristo, personagem que mesmo após a sua 
morte consegue influenciar diversas pessoas. Jesus 
desempenhou sua liderança de um jeito até então 
especial. Ele ensinava através de parábolas (peque-
nas histórias) e provocava a reflexão de seus discí-
pulos, fazendo-os entender a importância de se supe-
rarem e de cumprirem certas tarefas”. 

Deixo aqui para meditação alguns pensamentos 
do livro “De volta ao mosteiro”, que nos leva à refle-
xão e autocrítica. Sobre o fracasso: “Minha grande 
preocupação não é se você falhou, mas se está con-
tente com sua falha”. “O fracasso não é a queda e 
sim a permanência no chão”. 

Sobre revendo conceitos: “O bem feito é melhor 
do que o bem falado”. Sobre liderança: “Liderança 

não é um cargo, é uma responsabilidade”. Sobre 
líderes: “Os líderes não nascem prontos, mas se 
fazem”. Sobre gerenciamento: “Quer gerenciar 
alguma coisa? Vá gerenciar o seu estoque. Gente 
não se gerencia, lidera-se”. 

Sobre poder: “O valor do poder coercitivo é pro-
porcionalmente inverso a sua utilização”. Sobre 
autoridade: “Como o poder corrompe, a demanda 
da sociedade por autoridade moral e caráter, aumen-
ta à medida que aumenta a importância da posição”.  
Sobre serviço: “O amor tem que ser posto em práti-
ca e essa prática é servir”. Sobre críticas: “Quem faz 
cara feia quando ouve críticas não deveria sorrir 
quando é elogiado”. E por último, sobre caráter: 
“Caráter é o que você é no escuro, quando não há 
ninguém olhando”. 

Este é o momento em que o Grande Oriente do 
Brasil, em transição para um novo período, transi-
ção que a sociedade brasileira sofrendo também 
passará. Possamos nesse pleito eleitoral, marcado 
para 10 de março de 2018, ter a reflexão de que é 
momento de rever atitudes, posições e decisões, 
sobretudo, no interior da instituição e na prática de 
cada um. É hora de que a caminhada reflita com 
nitidez os ensinamentos dos princípios fundamen-
tais de nossa Ordem.

Assim definido, vou caminhando com meu com-
promisso de vida e de vida maçônica, que sempre 
foi de harmonizar. O Grande Arquiteto do Universo 
me concede nesta hora, a dádiva de levantar no 
GOB a bandeira “Harmonizar”. Eu a levanto com 
todas as minhas forças, com todo meu sonho para 
que o caminhar do GOB, que é histórico, não seja 
interrompido e se torne cada vez mais leve, mais 
cheio de fraternidade. Ao colocar nosso programa 
(Barbosa e Ademir) em discussão perante os irmãos 
de todas as Lojas Maçônicas, o faço determinado a 
cumprir um mandato de harmonia e concórdia, 
sobretudo respeitando as mais distintas opiniões. A 
fraternidade, fundamento básico para ser maçom, 
me indica o caminho da superação, e eu o percorre-
rei. 

Esta liderança servidora que faz parte da minha 
vida maçônica desde 26 de agosto de 1978 me aper-
feiçoou para neste pleito, sobretudo, construir um 
compromisso no tripé “Harmonizar, Inovar e Cres-
cer”. 

Harmonizar fundamento essencial para uma pro-
posta de gestão, para um plano diretor. Elo impor-
tante de ligação para o desenvolvimento e imple-
mentação de todas atividades. É muito significativo 
estimular e revigorar todas as atividades maçônicas 
de âmbito nacional, regional e municipal. 

No “Inovar”, estabeleceremos como ponto prin-
cipal a criação de uma Ouvidoria, para aprimorar 
permanentemente toda prestação de serviços. Canal 
de comunicação para receber sugestões, avaliar os 
serviços e também receber críticas. Sobretudo, atra-
vés das críticas, iremos melhorar os serviços ofere-
cidos pelo GOB sempre com retorno para os 
maçons.

Ainda no “Inovar” uma comunicação de fácil 
acesso e imediato, com ênfase em cultura maçônica, 
GOB Empreendedor, Banco de palestrantes, Facul-
dade GOB e Biblioteca Virtual, convênios na área 
de saúde, GOB junto de você, estrutura organizaci-
onal, otimização e dinâmica do orçamento, anuário 
social, Programa Nacional de Orientação Ritualísti-
ca, Secretaria Nacional da Juventude Maçônica, 
Maçonaria a Favor da Vida – Contra as Drogas, 
Tema nacional de participação maçônica. 

No “Crescer”, Fórum de Veneráveis Mestres, 
financiamentos pelo GOB, reconstrução de tem-
plos, Suprema Congregação itinerante, intercâm-
bio, juventude maçônica e Fraternidades Femini-
nas, fundação de Lojas, evasão maçônica, metas, 
encontros nacionais de tribunais e intervisitação. 

Juntos estamos caminhando para fazer diferente 
e vamos fazer diferente, fundamentado numa lide-
rança servidora.

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

LIDERANÇA SERVIDORA
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil
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Por João Anatalino

UMA IDEIA, UMA PRÁTICA, UMA INSTITUIÇÃO
Como todos os maçons sabem, a Maçonaria tem 

uma origem muito obscura. Nenhum historiador 
sério, até agora, ousou escrever uma história docu-
mentada da Ordem Maçônica, situando a sua origem, 
os seus verdadeiros antecedentes e sua razão de exis-
tir, seja na história do pensamento humano, ou mesmo 
como realização do engenho do homem na sua luta 
para organizar a vida social.

Como organização historicamente reconhecida, 
podemos situar seu nascimento nos idos de 1717, 
quando as quatro Lojas de Londres se uniram para 
criar a Grande Loja de Londres, a qual se tornaria o 
núcleo a partir qual a Maçonaria, como sociedade 
formalmente constituída, iria se tornar conhecida por 
todo o mundo ocidental. Mas, como diz a historiadora 
Frances Yates, antes dessa formalização como socie-
dade, a Maçonaria teve seus antecedentes históricos e 
filosóficos, os quais se perdem na noite dos tempos. 
[1]

Aliás, se antes de 1717, já existiam Lojas maçôni-
cas em toda Europa, especialmente na Inglaterra, 
Escócia, França e Alemanha, comprovadas por docu-
mentos preservados, é lícito observar que a atividade 
maçônica já era praticada e conhecida muito antes 
desses termos. Então, as datas de 1717 (união das 
Lojas londrinas) e 1723 (publicação das Constitui-
ções Maçônicas, de James de Anderson) são apenas 
elucidativas do ponto de vista histórico, como regis-
tro da existência de uma atividade que a sociedade 
humana já praticava desde as suas mais remotas ori-
gens.

A Maçonaria é tão antiga como a própria sociedade 
humana. Mas só poderemos entender esse pressupos-
to se o colocarmos sobre um tríplice enfoque, que é a 
ideia, propriamente dita, que está na sua origem, a 
prática que ela originou, e a organização que lhe foi 
dada, para que ela adquirisse uma conformação e uma 
identidade na vida social das comunidades onde ela se 
instalou.

 
A IDEIA
A ideia vem da necessidade que as sociedades têm 

de conservar as suas conquistas sociais. E para isso 
precisa congregar em círculos restritos as pessoas 
mais importantes, mais comprometidas e mais inte-
ressadas nessa preservação (poder intelectual, econô-
mico, religioso e militar). Nasceram daí as institui-
ções conhecidas como Mistérios, que por definição 
eram festivais folclóricos e religiosos que costuma-
vam homenagear os deuses patronais dos antigos 
povos, para que estes os favorecessem com uma natu-
reza propícia às suas atividades econômicas, sociais e 
de defesa. Esses festivais, que no início tinham finali-
dade essencialmente religiosa, assumiram, mais tar-
de, autênticas conotações políticas, pois se tornaram 
núcleos de distinção social. [2] 

 
A PRÁTICA
A prática se encontra no núcleo da confraria, que 

por definição é uma a ou conjunto de pessoas do 
mesmo ofício, da mesma categoria social, ou que pra-
ticam um mesmo modo de vida, ou pensam do mesmo 
modo, ou ainda comungam de objetivo comum. Con-
frarias existem desde que as primeiras civilizações 
adquiriram identidades próprias e se organizaram em 
estados, povos ou nações.

Entre os gregos antigos a noção de estabilidade 
social estava estreitamente ligada à idéia de Fraterni-
dade. Os grupos familiares eram chamados de frátri-
as. Esses grupos congregavam as pessoas da família e 
todos os agregados que, de alguma forma, tivessem 
relação de parentesco com o chefe da família, ou qual-
quer ligação profissional, social ou legal, com o 

núcleo familial. Dessa conformação, em princípio 
moldada por vínculos de sangue e depois por interes-
ses sociais, religiosos, políticos e econômicos, evolu-
iu a noção de clã ─ a família ampliada ─ e da reunião 
de clãs formou-se, mais tarde, a pólis, que era a comu-
nidade circunscrita a uma urbe. 

Foi esta última que deu origem às cidades-estado 
da Grécia antiga e da península itálica. Praticamente, 
todas as cidades do Ocidente clássico evoluíram a 
partir desses núcleos familiares. Iremos encontrá-los 
também em Roma, na estrutura do patriciado, assim 
chamados os núcleos familiares que deram origem ao 
estado romano e foram responsáveis por uma estrutu-
ra social que sobreviveu por muitos séculos.

Foram essas confrarias que origem às cidades-
estado da Grécia antiga e da península itálica. Pratica-
mente, todas as cidades do Ocidente clássico evoluí-
ram a partir desses núcleos familiares. Iremos encon-
trá-los também em Roma, na estrutura do patriciado, 
assim chamados os clãs familiares que deram origem 
ao estado romano e foram responsáveis por uma 
estrutura social que sobreviveu por muitos sécu-
los.[3] E depois, já na Roma imperial, urbanizada e 
organizada como um grande estado, iremos encontrar 
os Collegia Fabrorum, confraria dos profissionais de 
um mesmo oficio, os quais deram origem ás guildas 
corporativas da Idade Média e foram a origem dos 
modernos sindicatos.[4]

 
A INSTITUIÇÃO
Esta, como dissemos, nasceu em 1717, com a 

união das quatro Lojas maçônicas de Londres, e a 
Constituição dos franco-maçons escrita por James 
Anderson em 1723. Daí a Maçonaria espalhou-se 
pelo mundo como uma organização, em sistema de 
franquia, congregando diversos ritos e tradições, mas 
todas com um objetivo comum, que é a divulgação da 
ideia maçônica (preservação da ordem social) e a dis-
seminação da sua prática doutrinária (através da for-
mação de uma elite). Malgrado todos os esforços dos 
seus idealizadores, a Maçonaria nunca conseguiu 
escapar dos conflitos ideológicos que a sociedade 
humana sempre hospedou. Isso não tem sido diferen-
te com a Maçonaria brasileira.

 
ILUMINISMO X POSITIVISMO
No campo das ideias é possível perceber, desde 

logo, que a Maçonaria brasileira hospedou um confli-
to ideológico entre as ideias iluministas, inspiradas 
pela Revolução Francesa e as guerras de libertação 
das colônias americanas (especialmente as colônias 
inglesas) e o recente pensamento positivista que havia 
se instalado entre os intelectuais que inspiraram a 

organização da maioria dos governos das colônias 
emancipadas.

  O Iluminismo, como se sabe, é um movimento 
intelectual que surgiu no começo do século XVIII na 
Europa, defendendo o uso da razão e da ciência (luz) 
ao invés da fé e do direito imposto por quem detém o 
poder (trevas). Pregava a liberdade econômica, políti-
ca e religiosa para todos.

   Já o positivismo defende a ideia de que o conhe-
cimento científico é a única forma de conhecimento 
verdadeiro. O positivismo afirma que só existe verda-
de quando ela é comprovada através de métodos cien-
tíficos válidos.

   No fundo são dois movimentos que se comple-
tam. A única diferença é que o Iluminismo admite, 
ainda que sob certas condições, uma presença divina 
a orientar a razão humana, coisa que é negada vee-
mentemente pelos positivistas.  

Esse conflito pode ser percebido na intenção de um 
grupo de irmãos que pugnavam por uma maçonaria 
não envolvida em questões políticas, mas inteiramen-
te voltada para a filosofia, no sentido da preservar uma 
ética e uma moral que havia sido amplamente defen-
dida pelos iluministas. Esse pensamento, como é 
óbvio, se identificava mais com as ideias reformistas 
dos protestantes, razão pela qual encontrou, desde 
logo, a oposição das figuras mais importantes da 
maçonaria brasileira, que eram todos católicos, e em 
muitos casos, ligados oficialmente á Igreja Romana. 

Haja vista que no século XIX havia um grande 
número de padres que eram maçons.    Ressalte-se 
que a Maçonaria, no Brasil, só passou a ser combatida 
oficialmente pela Igreja Católica depois da chamada 
Questão Religiosa, desencadeada por um discurso 
proferido pelo padre maçom José Luís de Almeida, 
em 2 de março de 1872, exaltando os maçons e a 
Maçonaria como principais responsáveis pelos movi-
mentos que culminaram com a independência do Bra-
sil, e pela luta pela abolição da escravatura. O Bispo 
do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria de Lacerda, que 
reivindicava para a Igreja essas láureas, exigiu que o 
padre abandonasse a Maçonaria e mais tarde, com a 
evolução do conflito, isso iria resultar em uma proibi-
ção formal de que padres se tornassem maçons. Essa 
querela já havia sido desencadeada, entretanto, pelo 
Papa Pio XI, cujo ódio pela Maçonaria vinha do fato 
de que foram os maçons (especialmente Garibaldi, 
Mazzini e Cavour) que promoveram a unificação da 
Itália, que acabou com o poder político do Papa e redu-
ziu o território da Igreja a um pequeno território, que é 
o Vaticano. [5]

Continua...

OS MAÇONS NA HISTÓRIA DO BRASIL 
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    CONFLITO POLÍTICO: 
CONSERVADORES (MONARQUISTAS) 

X 
LIBERAIS (REPUBLICANOS)

 
No terreno político a Maçonaria brasileira hospe-

dou desde o início uma divergência política e ideológi-
ca que se revelou, ao longo do tempo, incontornável. 
Essa divergência começou entre os idealizadores da 
nossa independência, que se filiavam entre os monar-
quistas, chefiados pelo Grão-Mestre do GOB, José 
Bonifácio de Andrada e Silva e o republicano Gonçal-
ves Ledo, que era o seu Primeiro Vigilante. José Boni-
fácio pugnava por um Brasil independente, mas não 
desligado politicamente de Portugal. Sua ideia era a do 
estabelecimento de uma comunidade luso-brasileiro, 
nos moldes do que viria ser mais tarde a Comunidade 
Britânica das Nações. Daí a sua luta para que a monar-
quia fosse preservada a todo custo. Já Gonçalves Ledo 
e seu grupo até aceitavam a monarquia em princípio, 
mas apenas como uma transição, para conquistar a 
independência, mas depois evoluir para a República, 
como nos demais países da América, que haviam se 
libertado de suas metrópoles.Filosoficamente o grupo 
de José Bonifácio adotava postulados iluministas, 
buscando uma compatibilização entre a ciência e a 
religião, enquanto os partidários de Gonçalves Ledo 
eram francamente positivistas e queriam um estado 
completamente apartado da religião. Esse, desde logo, 
foi um dos motivos de graves conflitos ideológicos na 
nascente Maçonaria brasileira, pois como se viu, havia 
em seus quadros um grande números de religiosos 
oficiais.

 
EVOLUÇÃO POLÍTICO IDEOLÓGICO
 
     Essas tendências podem ser observadas em toda 

a história da Maçonaria brasileira desde então. Refleti-
ria nos principais movimentos históricos que permea-
ram a vida do Império e depois a da República. Movi-
mentos liberais pela República, que geraram os mais 
importantes conflitos armados ocorridos no Brasil, 
como a Confederação do Equador e a Revolução Far-
roupilha foram liderados por maçons federalistas 
como Frei Caneca e Bento Gonçalves; o movimento 
abolicionista, igualmente de inspiração liberal e repu-
blicano também tiveram em maçons os seus principais 
líderes. Entre eles o Barão do Rio Branco, Luiz Gama, 
José do Patrocínio e o poeta Castro Alves. Do lado 
monarquista-conservador estavam também vários 
maçons, que lutavam pela preservação da monarquia. 

Entre eles grande nomes, como o Duque de Caxias 
(Grão-Mestre do GOB), o padre Diogo Antonio de 
Feijó, Joaquim Nabuco e outros maçons que escreve-
ram importantes capítulos na história do Brasil. 

   A tendência liberal republicana acabou triunfando 
com a Proclamação da República. Muito mais pelo 
enfraquecimento das lideranças monarquistas, que 
acabaram perdendo força com envelhecimento de D. 
Pedro II e a falta de um sucessor confiável para o trono 
e principalmente com a emancipação definitiva dos 
escravos, que destruiu, de vez, o modelo econômico 
vigorante no regime imperial. Mais uma vez, seria nas 
Lojas maçônicas que o movimento pela mudança do 
regime acabaria tomando corpo e seria, afinal, imple-
mentado. Esse movimento, que teria início na Con-
venção de Itu seria liderado por maçons e culminaria 
na proclamação da República pelo maçom Deodoro da 
Fonseca.[6]

   Embora a Maçonaria, a partir da implantação do 
regime republicano, e especialmente depois da ditadu-
ra Vargas, tenha diminuído sensivelmente a sua 
influência na história contemporânea do Brasil, ela 
ainda concentra uma importante parcela de poder na 
estrutura de governo do nosso país. É grande o número 
de maçons que militam no Executivo, Legislativo e 
Judiciário. A grande dificuldade é, hoje, como ontem, 
aglutinar todo esse poder em prol de um objetivo 
comum. Hoje, como ontem, as vaidades pessoais e a 

sede de poder falam mais alto e impedem a Maçonaria 
de alcançar plenamente seus objetivos, que é a realiza-
ção de uma ordem social justa e perfeita.

 
[1] Francis Yates- Giordano Bruno e a Tradição 

Hermética- Cultrix, 1986
[2] Referência aos Mistérios Egípcios e os Mistéri-

os de Elêusis, que muitos autores citam como legatári-
os das mais antigas tradições maçônicas. Entre os ini-
ciados nesses Mistérios eram encontradas as pessoas 
mais importantes dessas sociedades, que eram coopta-
dos justamente pela importância (poder econômico, 
religioso, intelectual, militar) que adquiriam em suas 
vidas.

[3] Vide nossa obra “O Tesouro Arcano”, publicado 
pela  Editora Madras, 2012

[4] Especialmente as guildas dos construtores civis, 
chamados de pedreiros-livres, construtores de igrejas 
e mosteiros, chamados de franco-maçons, que estão na 
origem da Maçonaria histórica.

[5] Ver Castellani e Almeida- História do Grande 
Oriente do Brasil- Madras, 2009

[6] A Convenção de Itú, movimento republicana 
que deu o pontapé de início na proclamação da Repú-
blica, foi liderado pelo maçom João Tibiriçá Piratinin-
ga, que organizou o Partido Republicano

www.pousadadobezerra.com.br
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Por Kennyo Smail

Em 1920, a maçonaria brasileira mantinha, pelo 
menos, 22 bibliotecas públicas. Essas bibliote-
cas desapareceram após a Era Vargas, que tra-

tou de perseguir a Maçonaria pelas razões expostas no 
artigo “Quando o Grande Oriente do Brasil era socia-
lista”. 

Ainda após a Era Vargas, a Maçonaria brasileira se 
dedicou às questões internas (sim, ao umbigo), a 
cisões e eleições (não necessariamente nessa mesma 
ordem), e a sobrevivência durante a Ditadura Militar. 
Ninguém se lembrou das bibliotecas. 

Em outros países, bibliotecas públicas maçônicas 
são uma realidade secular e servem de vitrine e presta-
ção de serviço perante a sociedade daquele famoso 
compromisso maçônico de busca da verdade. Em 
Washington, DC, capital dos Estados Unidos, a bibli-
oteca pública mais antiga da cidade é maçônica, e isso 
se repete em inúmeras localidades daquele país, onde 
Maçonaria é sinônimo de caridade + conhecimento. 

Essa dedicação maçônica ao repositório e disponi-
bilidade de conhecimento, proporcionando ferramen-
ta útil ao estudo e à pesquisa, não é estritamente anglo-
saxônica: a Biblioteca do Grande Oriente da França, 
fundada em 1838 e, desde então, pública, recebe 
milhares de visitantes por ano, sendo que mais de um 
terço não são maçons, mas estudantes e pesquisado-
res. 

Só para esclarecer, estamos falando de biblioteca 
pública, com livre acesso aos chamados “profanos” 
desejosos de pesquisar algum aspecto da ordem maçô-
nica ou mesmo conhece-la um pouco melhor. Algo 
totalmente diferente de bibliotecas restritas a maçons, 
ou mesmo as “pseudopúblicas”, cujo acesso é dificul-
tado a não maçons que, quando ousam vencer essas 
barreiras, deparam-se com um acervo cuja maioria 
das obras é restrita, sobrando apenas um pouco mais 
de uma dúzia de obras “acessíveis”. 

Temos no Brasil dezenas de Grandes Bibliotecári-
os e seus Adjuntos, cuja missão, obviamente, é uma 
biblioteca. O sujeito sem o objeto é tão estranho quan-
to imaginar um Venerável Mestre sem Loja. Pelo 
menos, deveria ser. Mesmo assim, até mesmo as bibli-
otecas restritas a maçons ainda são pouquíssimas no 
país, como pudemos ver no artigo “Porque a Maçona-
ria Brasileira está perdida”. Isso precisa mudar. 

E parece que já está mudando. No último dia 11 de 
setembro, a Grande Loja Maçônica do Distrito Fede-
ral – GLMDF, inaugurou a “Biblioteca do Aprendiz”, 
que está aberta a todos os interessados, maçons ou 
não. Com um acervo de mais de 2 mil obras, entre 
livros, revistas e objetos estritamente maçônicos, num 
espaço reformado e decorado especificamente para 
seu funcionamento, os frequentadores da biblioteca 
têm acesso a obras antigas e atuais, brasileiras e do 
exterior, e podem realizar seus estudos e leituras em 
mesas individuais, numa área climatizada, cujo teto 
está pintado com uma belíssima abóbada celeste, con-
tendo gravações de símbolos maçônicos, sobre um 
piso em pavimento mosaico com orla dentada. 

Em expositores, vê-se as primeiras edições das 
principais revistas maçônicas do século passado; os 
últimos tratados de reconhecimento assinados pela 
GLMDF; uma coleção completa das edições históri-
cas da Astréa, revista do Supremo Conselho do Grau 
33, de janeiro de 1927 a dezembro de 1930, que nar-
ram o processo que deu origem às Grandes Lojas bra-
sileiras; uma linha do tempo dos rituais dos graus sim-
bólicos do Rito Escocês Antigo e Aceito, desde a pri-
meira edição de Mário Behring, de 1928, até os dias 

atuais; as antigas constituições das primeiras Grandes 
Lojas e o primeiro Boletim emitido pela CMSB; uma 
coleção de selos maçônicos emitidos pela ECT; e 
exemplares de livros de autores renomados dedicados 
aos frequentadores da biblioteca. 

Ao que tudo indica, o trabalho está apenas come-
çando, o que incluirá a aquisição constante de novas 
obras, incluindo raras, a digitalização de publicações 
e documentos históricos e o desenvolvimento da 
Biblioteca Virtual do Aprendiz. 

Parabéns a todos os envolvidos, desde Aprendizes, 
que realizaram eventos para angariar fundos para o 
projeto, até a Alta Administração, em especial ao 
Grão-Mestre, por abraçar essa importante causa. Eu 
não poderia esperar algo diferente de um Grão-Mestre 
jovem, Senior DeMolay e filho de professora. 

Aos interessados em doar obras maçônicas para o 
acervo da biblioteca, podem enviá-las para: 

BIBLIOTECA DO APRENDIZ 
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO 

FEDERAL 
SGAN 909, MÓDULO B, ASA NORTE. 

CEP: 70790-090 
BRASÍLIA – DF 

BIBLIOTECA PÚBLICA… MAÇÔNICA!

https://sergiocastroviagenseturismo.blogspot.com.br/2017/09/excursao-ao-sul-do-brasil_96.html
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Após a cisão no Grande Oriente do Brasil, em 
1927, e a criação das Grandes Lojas Estaduais, 
uma das consequências mais contundentes foi 

o “azulamento” do Rito Escocês Antigo e Aceito, visto 
que, por motivos que não cabem discutir neste traba-
lho, o REAA praticado nas Grandes Lojas foi, em boa 
parte, desvirtuado e aproximado do Rito Inglês – York 
ou, ainda, Emulation.

Esse “azulamento” não se restringiu à cor dos aven-
tais, e uma das práticas introduzidas no rito, foi a insta-
lação dos mestres eleitos para presidir a loja, prática, 
até então, exclusiva do Rito de York. Tanto que o Gran-
de Oriente do Brasil resistiu a essa prática até 1968, 
quando “o Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, 
Álvaro Palmeira, mandou imprimir um Ritual de 
Instalação, padrão para todos os ritos, e decalcado, 
indisfarçavelmente, nos rituais utilizados pelas Gran-
des Lojas Estaduais.” (Castellani – Manual do Mestre 
Instalado, pg. 12). Em virtude disso, frequentemente, 
deparamonos com questionamentos quanto à condi-
ção de “Mestre Instalado”, visto que, considerando o 
anteriormente exposto, essa condição é estranha, não 
só ao REAA, mas a todos os demais ritos, que não o 
Rito de York.

Entretanto, mesmo no Rito de York essa prática não 
era unanimidade entre as Lojas inglesas, conforme nos 
ilustra o Irmão Nevile B. Cryer em seu trabalho “A 
Parte do Mestre: Uma Reapresentação”, traduzido 
pelo Irmão Gilson da Silveira Pinto e publicado no 
livro “Pérolas Maçônicas” – volume III, Ed. A Trolha, 
quando afirma: “Um segundo fator é aquele conquanto 
entre os modernos, da assim chamada “Instalação”, 
não se tornou uma característica regular de lojas 
(Craft) operativas particulares, até a última parte do 
século XVIII, e é bastante esclarecido pelos Antigos 
como um passo essencial para o que eles considera-
vam ser o verdadeiro coração e medula da franco-
maçonaria”.

 Então, parece-nos claro, pelo até aqui analisado, 
que a “Instalação” não é uma prática inerente e nata da 
Maçonaria Operativa, tendo surgido e se consolidado 
ao longo do primeiro século da Maçonaria Moderna.

Assim, como o Grau de Mestre, a lenda hirâmica e 
outras tantas práticas, foi (a instalação) introduzida, 
gradualmente, no seio das lojas inglesas, tal qual o foi, 
posteriormente, introduzida nos demais ritos pratica-
dos no Brasil.

Entretanto, o que queremos demonstrar, efetiva-
mente, é que a condição de ex-Venerável ou Mestre 

Instalado, com ou sem Cerimônia de Instalação e Pos-
se, sempre existiu, inclusive e, principalmente, nos 
primórdios da Maçonaria moderna.

Podemos comprovar através do mesmo trabalho de 
Nevile, onde diz: “...a contribuição mais importante 
em nossas transações para esta parte da minha tese é o 
trabalho feito pelo Irmão Norman B. Spencer (premia-
do com o Prize Essay) sobre “A Cerimônia de Instala-
ção” (aqc 72). No curso do seu argumento e nos 
comentários que se seguiram, diversos fatores signifi-
cantes são esclarecidos. O primeiro é que na ocasião da 
Constituição de 1723, e, portanto, presumivelmente, 
em um período anterior àquela data, existiu no mínimo 
na ocasião de formação de uma nova Loja, alguma 
cerimônia especial, com um sinal ou sinais, palavra e 
toque, que era, somente, para ser comunicado para um 
Maçom, que era para assumir a posição de “mestre 
encarregado de uma loja de companheiros”

Ainda, a Constituição de Anderson, em pelo menos 
dois artigos, reconhece a figura do ex-Mestre de Loja: 
nos artigos IV e II dos Regulamentos Gerais, quando 
trata, no primeiro, dos requisitos para assumir o cargo 
de Grande Vigilante (“... nem Grande Vigilante antes 
de ter sido Mestre de Loja...”) e no segundo, quando 
estabelece a substituição do Mestre de Loja impedido 

para o cargo (“... não se algum Irmão que tenha sido 
Mestre desta loja, anteriormente, estiver presente; 
pois, neste caso, a autoridade do Mestre ausente rever-
te para o último (grifo nosso) Mestre presente...”)

Tendo sido o título de Mestre, posteriormente, 
transformado em grau – pois até então, em Loja de 
Companheiros, só era Mestre o eleito para o cargo – a 
condição de Mestre Instalado vem resgatar a necessá-
ria diferenciação daqueles Maçons que foram em seu 
momento eleitos para dirigir uma Loja, tendo, portan-
to, experiência e autoridade suficientes para assim 
serem distinguidos.

Entende-se que ante a deterioração das relações 
humanas e o declínio moral da sociedade, a própria 
Maçonaria sofre o reflexo e tem preparado mal seus 
integrantes, o que faz com que se duvide, em alguns 
casos, da autoridade de um determinado elemento, 
unicamente pela condição que ostenta, o que não ocor-
ria nos tempos imemoriais, mas daí a dizer que a con-
dição de Instalado ou Ex-Venerável foi inventada, já é 
outra história.

Fonte: Revista Arte Real

O MESTRE INSTALADO NO REAA, INVENÇÃO?
Por Marcelo Abuchaim Fattore

http://viniltapetes.com.br/
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Mais uma vez, a natureza, em sua trajetória cíclica, 
deu início, no hemisfério sul, à estação mais boni-
ta do ano, a Primavera. Momento em que a natu-

reza contempla a neutralidade, o equilíbrio; ocasião em que 
o Sol incide com maior intensidade sobre as regiões, que 
estão próximas da linha do Equador. Assim, o Sol passa 
exatamente no meio da Terra e os dois hemisférios do pla-
neta – norte e sul – recebem a mesma quantidade de luz, o 
que resulta em dias quase simétricos, o que já é anunciado 
pela origem da palavra “equinócio”, que vem do latim “ae-
quinoctium”, que une o termo “aequus” = igual, e nox = 
noite, noites iguais.

Os equinócios, levam os mais ávidos buscadores da 
Verdade, a entender que a evolução tem por base o equilí-
brio, a harmonia. O Iniciado é o peregrino da vida que, em 
sua trajetória iniciática transita sobre o Pavimento Mosai-
co, vencendo paixões e submetendo vontades, transcen-
dendo a polaridade, o bem e o mal, colocando-se além des-
tes. Transcendendo-os, chega à neutralidade, ao equilíbrio, 
tornando-se, de fato, um Iniciado, na acepção da palavra.

Na estação primaveril, a Divindade, em forma de natu-
reza, expressa-se em flores e fragrâncias estonteantes, ao 
som de aves canoras que parecem agradecer, em suaves 
cantos, o privilégio da vida. É a festa da renovação da natu-
reza, que após um cinzento inverno de recolhimento, a vida 
se exterioriza, como um final de ciclo para o dealbar de um 
novo período. Costumava-se, no passado, anunciar o trans-
curso de um aniversário, geralmente de jovens moças, refe-
renciando que a mesma completara mais uma primavera, 
no sentido de um novo ciclo de vida.

Ainda, observando a natureza, esta primavera de 2017 
demonstra, em seu fulgor, o equilíbrio nos céus. Após o 
eclipse solar acontecido em 21 de agosto próximo passado, 
portanto, ainda no inverno, pouco mais de um mês depois, 
inicia-se de forma primaveril, com um alinhamento plane-
tário levado a efeito em 23 de setembro. Tal Conjunção 
Planetária não acontecia, segundo astrônomos, há sete mil 
anos, alinhando, em nosso sistema solar, Vênus, Marte, 
Mercúrio, o Sol, Júpiter e a Lua. Tema que requer uma pro-
funda reflexão! 

Tal Conjunção desperta nossa atenção para o Livro 
Profético do Apocalipse, em seu Capítulo 12. O Evangelho 
de São João, livro mais enigmático a Bíblia, que faz alusão 
a esse ocorrido. Sem apresentar nossas impressões, já que o 
tema vem trazendo interpretações das mais catastróficas, 
sugerimos como reflexão para cada um encontrar sua 
própria verdade.

O livro Caibalion, escrito por Hermés - o Trismegisto, 
apresenta as setes Leis Herméticas, dentre elas destacamos 
a Lei da Correspondência. O velho axioma hermético diz 
as seguintes palavras: “O que está em cima é como o que 
está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em 
cima”. A compreensão deste Princípio dá ao homem os 

meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da 
Natureza. Esse Princípio é de aplicação e manifestação 
universal nos diversos planos do universo material, mental 
e espiritual, é uma Lei Universal.

Logo, essa harmonia dos astros, que se expressa nos 
céus, demonstra que a mesma há de se implantar na Terra. 
Não, antes da mesma harmonia se implantar nos corações e 
mentes da humanidade. O mundo está em convulsão, 
vivendo um período de trevas, lamentavelmente, na imi-
nência de uma guerra nuclear, ensaiada pela Coreia do 
Norte, Estados Unidos e, agora, também, o Irã, à guisa de 
um eclipse total da Luz espiritual. O Maçom, dentro de si 
mesmo, deve vencer sua própria escuridão espiritual, 
transpor o Pavimento Mosaico do bem e do mal e chegar ao 
equilíbrio, ao equinócio, ao alinhamento de seus Centros 
de Forças, para o despertar primaveril de uma nova Era, de 
Paz, Amor e Sabedoria.

Esse alinhamento planetário, já apontado por João, o 
Evangelista, vem sendo estudado, há séculos. Toda vez que 
é registrado um fenômeno astrológico, um fato de expressi-
va grandeza, realiza-se na história da humanidade. A exem-
plo da conjunção planetária ocorrida há mais de 2000 anos, 
que ficou conhecida como a Estrela de Belém, anunciando 
o nascimento do Mestre Jesus. 

Aos verdadeiros Iniciados foram concedidas, por méri-
tos, as ferramentas da compreensão dos Mistérios, com o 
despertar de sua quintessência. Esses, jamais, poderão ser 
pegos distraídos, iludidos com o falso brilho e a efemerida-
de do mundo material. 

O momento requer profunda reflexão, um diálogo 
interno. Que desperte, aos que têm olhos de ver e ouvidos 
para ouvir, a primavera de uma nova existência, anunciada 
por um novo tempo de Paz, Equilíbrio e Harmonia. 

AOS QUE TÊM OLHOS DE VER E OUVIDOS PARA OUVIR!
Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

https://www.decolar.com/?d=c&dan-pub=http://&utm_medium=cpa&utm_campaign=495&pr=G&dan-os=Windows%2010&dan-dev=Computer&dan-milis=1505054570567&utm_source=Default&cm=Default&mktdata=c%3D495%26n%3Dr%26dan_data%3Dk_i57jkv9rhow-WXZwv9LSD-aFz5seWMU2UTc3GxGnbChJnThajejAcyHOGaadRK8B_xKhZRzAYF5p5Xib2PjwWu3BxMp2hScxervuFj9fDlPBiBrwyr3-qmQWN8lyqC4iLtIJdzIjjYSBfWu4sHcv37lnc3zUagJc82YShejIsGXZWmX7jWfwagpbtPr1ZGhXHMo0gpM5g%26d%3Dc%26dan-pub%3Dhttp%3A%2F%2F%26utm_medium%3Dcpa%26utm_campaign%3D495%26pr%3DG%26dan-os%3DWindows%252010%26dan-dev%3DComputer%26dan-milis%3D1505054570567%26utm_source%3DDefault%26cm%3DDefault%26id%3D20170910144253644361170586180%26trackeame_user_id%3Dd05a2fdb-ad19-4f66-9a2f-dbad196f6604


EXCURSÃO AO SUL DO BRASIL 
Vitória/São José dos Campos/Joinville/Beto Carrero/Florianópolis/Brusque/Gramado/Canela/ Nova Petrópolis/Carlos Barbosa/Garibaldi/ Bento 
Gonçalves/Caxias do Sul/ Fraiburgo e Foz do Iguaçu

ROTEIRO

1º dia – 05/01/2018 - Sexta feira -Vitória / São José dos Campos- 
Saida pela manhã obedecendo aos horários e locais de embarque 
fornecidos pelo Dptº de vendas. Chegada a Cidade de São José 
dos Campos no início da noite para hospedagem. Noite livre

2º dia - 06/01/2018 –Sabado- São José dos Campos-Joinville. 
Após café da manhã, saída para Joinville, conhecida como Cida-
de dos Príncipes, a segunda maior cidade do estado de Santa Cata-
rina. Chegada prevista no final da tarde para hospedagem. (jantar 
incluso)

3º dia – 07/01/2016 –Domingo – Joinville - Beto Carrero – Join-
ville - Após café da manhã, saída para o Parque do Beto Carrero 
World, onde os senhores passarão o dia se divertindo, com muitos 
shows; passeio de trem. Para  ficar mais divertido (incluímos no 
pacote o Show do Excálibur com almoço). Á tarde retorrnare-
mos ao hotel.  (jantar incluso)

4º dia- 08/01/2018 –Segunda Feira - Joinville - Brusque-
Joinville. Após café da manhã, estaremos saindo para cidade de 
Brusque, berço da tecelagem Catarinense,onde no mês de Outu-
bro acontece a famosa FENARRECO, festa do marreco.Em Brus-
que,teremos um tempo livre para compras; Roupas de cama,me-
sa, banho e vestuário pessoal. Após tempo estipulado pelo guia, 
retornaremos para hotel em Joinville. (Jantar Incluso)

5º dia - 09/01/2018 –Terça Feira - Joinville – Gramado- Após 
café da manhã saída para gramado com passagem em Florianópo-
lis onde faremos parada na praça principal, e visitaremos a Cate-
dral. Após visita prosseguiremos viagem com destino a Gramado. 
O clima europeu de Gramado não está apenas na temperatura - 
que pode baixar de zero no inverno -, mas também na arquitetura, 
na culinária, nos jardins de hortênsias e, principalmente, no rosto 
dos moradores, de origem alemã e italiana. Logo na entrada da 
cidade, um pórtico em estilo Normando e outro de influência  
Bávaro,  recebem o turista e já mostra que não faltará beleza e 
organização. Gramado é um dos poucos lugares no Brasil em que 
planejamento de turismo foi levado a sério. Do transporte às atra-
ções turísticas, tudo funciona muito bem com o objetivo de aten-
der os visitantes. Por esse motivo, ao contrário de outras cidades 
brasileiras, a cidade permanece cheia o ano todo. Chegada previs-
ta no final da tarde para hospedagem. Noite livre.

6º dia- 10/01/2018 ––Quarta Feira -Gramado – Canela- Após 
café da manhã CITY TOUR, para conhecer uma das mais lindas 
estâncias serranas do Rio Grande do Sul. Vales verdes, campos e 
montanhas compõem um panorama deslumbrante, destacando-se 
as obras de arquitetura em estilo Bávaro e o colorido das Hortên-
cia. Gramado e Canela são duas cidades que dividem a fama  de 
“As mais belas cidades da Serra Gaucha”. Visitaremos o Lago 
Negro em Granado, Catedral nossa senhora de Lurdes em Canela 
e outros. Após passeio retorno para hotel. Tarde livre. À noite 
teremos Jantar festivo de confraternização em um tradicio-
nal Café Colonial (Incluso no pacote), São mais de 80 itens 
servidos entre, frios, doces, grelhados, salgados, tortas, bebida 
quentes e frias etc.

7º dia - 11/01/2018 –Quinta Feira - Gramado – Bento Gonçal-
ves – Gramado-RS - Após café da manhã, seguiremos com desti-
no ao Vale do Vinhedo entre vinícolas, adegas, cantinas e impor-
tante centro industrial da região Sul do Brasil. A região representa 
a tradição da colonização Italiana do país.  Nesse tour degustare-
mos: Queijos, vinhos, salaminhos, etc, visitaremos a Igreja de 
São Pelegrino, com pinturas de Aldo Locatelli e a réplica da Pietá 
de Michelangelo. Realizaremos também um passeio de Maria 
Fumaça de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa (incluso no paco-
te) passando por Garibaldi. Aproveitando, faremos uma visita à 
loja da fábrica da Tramontina para compras de produtos inox. No 
final do passeio retorno para hotel. Noite livre.

8º dia-12/01/2018 Sexta Feira - GRAMADO – FRAIBURGO- 
SC – Após café da manhã, saída para a cidade de Friburgo. Frai-
burgo (também conhecida como Terra da Maçã) é uma cidade 
brasileira situada no meio-oeste do Estado de Santa Catarina. A 

cidade foi fortemente influenciada pelos imigrantes europeus, 
especialmente alemães e italianos, embora outras nacionalidades 
também tenham contribuído em outros aspectos como arquitetu-
ra, gastronomia, religião e economia. Esta diversidade cultural é 
uma característica marcante não apenas de Fraiburgo mais de 
outras cidades do Sul do Brasil. Chegada no final da tarde para 
hospedagem. Noite livre (jantar incluso)  

 9º dia – 13/01/2018 –Sábado - FRAIBURGO – FOZ DO 
IGUAÇU-Após café da manhã saída para Foz do Iguaçu, Com 
uma das molduras naturais mais bonitas do mundo, Foz do Iguaçu 
é praticamente uma Torre de Babel. Além dos brasileiros, argenti-
nos e paraguaios que dividem a região da Tríplice Fronteira, a 
cidade é visitada por gente dos mais diversos cantos do planeta. 
Atraídos pelas Cataratas do rio Iguaçu. (jantar incluso)

10º dia - 14/01/2018 – Domingo - FOZ DO IGUAÇU – Após 
café da manhã visitaremos uma das maiores Usina de energia 
elétrica  do mundo, a  Usina Hidrelétrica de Itaipu  binacional 
localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. 
Construída por ambos os países no período de 1975 a 1982, Itaipu 
é, hoje, a primeira maior usina geradora de energia do mundo, o 
nome Itaipu foi tirada de uma ilha que existia perto do local de 
construção da usina A barragem é a maior unidade operacional 
hidrelétrica em termos de geração de energia anual. Após visita a 
Itaipu, seguiremos para as Cataratas do Iguaçu, passeio com 
duração de 03 horas. Um conjunto de 275 quedas d água que 
chegam a 90 metros, os turistas encantam-se não somente com o 
visual, mas com as diversas maneiras de apreciá-lo. Dentro do 
Parque Nacional, tombado pelo Patrimônio da Humanidade, as 
opções são os mirantes e as passarelas. Nos arredores, há passeios 
de barco e helicóptero, caminhados e rafting. (opcional) Retorno 
para hotel. (jantar incluso)

 11º dia - 15/01/2018 – Segunda Feira - FOZ DO IGUAÇU – 
Após café da manhã saída para visitar a Cidad Del Leste no Para-
guai. O turismo de Ciudad Del Este é caracterizada pelo turismo 
de compras produtos importados de boa qualidade. A cidade foi 
fundada através de decreto em 3 de fevereiro de 1957 com o nome 
Puerto Flor de Lis. Logo teve seu nome alterado para Ciudad 
Presidente Stroessner, em homenagem ao ditador Alfredo Stro-
essner ;Após o golpe de estado que depôs o ditador em 3 de feve-
reiro de 1989, o comando revolucionário utilizou o nome de Ciu-
dad Del Este. Nos dias posteriores, através de plebiscito, os cida-
dãos elegeram Ciudad Del Este. A cidade faz parte de um triângu-
lo internacional conhecido na região como Tríplice Fronteira, que 
envolve também Foz do Iguaçu, no estado brasileiro do Paraná, e 
Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones. As três cida-
des são separadas umas das outras pelos Rios Paraná e Rio Igua-
çu, retorno para hotel. Noite livre. (Jantar festivo com show 
internacional na churrascaria Rafain- incluso no pacote) 

12°dia - 16/01/2018 – Terça Feira - FOZ DO IGUAÇÚ – 
CURITIBA – Após café da manhã saida para Curitiba com che-
gada prevista no final da tarde para hospedagem. Noite livre.

13º dia – 17/01/2018 – Quarta Feira - CURITIBA – Após café da 
manhã sairemos para city tur com visitas em alguns pontos turísti-
cos  como  paradas no Jardim Botânico, Ópera de Arame e Parque 
Tanguá, No final do passeio retornaremos para hotel. Tarde livre. 
À noite iremos para (jantar de confraternização no Restauran-
te Madalosso incluso no pacote) em Santa Felicidade, bairro 
gastronômico em Curitiba, e onde se localiza o gigante Madalos-
so. Após o jantar retorno para hotel.

14º dia – 18/01/2018 – Quinta Feira - CURITIBA – 
APARECIDA DO NORTE- Após café da manhã, sairemos para 
Aparecida do Norte. Conhecida como “Capital Mariana do 
Brasil”, recebe anualmente milhões de visitantes, constituindo-
se no maior centro de peregrinação religiosa da América Latina. 
Chegada no início da noite para hospedagem.(jantar incluso)

15º dia – 19/01/2018 – Sexta Feira– APARECIDA DO NORTE - 
Manhã livre. Após o almoço (incluso), sairemos com destino á 
Vitória. Viagem noturna.

16º dia – 20/01/2018 – Sábado – APARECIDA DO NORTE – 
VITÓRIA – Chegada prevista pela manhã.

                                     Incluso no pacote:

· Viagem em ônibus leito total com ar 
condicionado som ambiente “toilette”                  

· 14 pernoites com café da manhã em hotéis de 
categoria turística superior.

· 11 Refeições
· Serviço de bordo durante toda viagem
· Bolsa de viagem cortesia da Agencia
· Sorteio de brindes
· Acompanhamento de guia credenciado pala 

EMBRATUR
· 01 passaporte para o parque Beto Carrero 

com show excalibur com almoço
· 01 passeio de Maria Fumaça na serra Gaucha
· 01 ingresso visita as cataratas do Iguaçu
· 01 ingresso visita Itaipú
· 01 tour de compras em Cidad Del Este no 

Paraguai
· 01 tour de compras em Puerto Iguazu na 

Argentina

Embarque em Laranjeiras (supermercados (Epa) perto do 
Terminal de Laranjeiras as 05:00h 

Praça dos Desejos- Praia do Canto as 05:30h
Vila Velha- Praça em frente o Banco Bradesco as 06:00h.

Valor por pessoa  R$ 4.530,00
em12 Parcelas de R$377,50

Avista com 5% desconto                                      

R$4.303,00

Criança de 0 á 05 Anos é Free sem direito ao 
assento caso ônibus esteja completo

VAMOS VIAJAR? FALE CONOSCO

Contato: Luiz Sérgio Castro 
 Cel.: (27) 99968-5641

Email: lsfcastro@gmail.com

INFORME PUBLICITÁRIO
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Por Rui Bandeira (*)

Convencionou-se a data de 24 de junho de 1717 
como o marco de partida da moderna Maçona-
ria Especulativa. Sabemos hoje que nesse dia 

ocorreu a formalização da Grande Loja de Londres, em 
sessão ocorrida na taberna Goose and Gridiron, sendo 
essa formalização decorrente de trabalhos e contactos 
preparatórios entre quatro das Lojas então existentes 
na região de Londres e Westminter. O marco faz senti-
do, pois a criação da Premier Grand Lodge marcou a 
assinalável expansão da Maçonaria, primeiro no Reino 
Unido e rapidamente em toda a Europa e no resto do 
mundo.

Esta moderna Maçonaria Especulativa evoluiu a 
partir da então decadente estrutura de oficinas operati-
vas que enfrentavam o espetro da obsolescência, em 
face da evolução das técnicas de construção e da pró-
pria sociedade.

Do velho e caduco fez-se novo, pujante e diferente. 
A Maçonaria Especulativa deu corpo, estrutura de 
enquadramento e divulgação e meios à ideologia racio-
nalista, iluminista, experimentalista, que se afirmava 
em substituição do conhecimento escolástico herdado 
da Idade Média e apenas abanado pelo Renascimento. 
Constituiu também o cadinho de desenvolvimento da 
harmonização entre a Ciência e a Crença, entre a Razão 
e o Espírito, entre a Dedução e a Intuição.

A Maçonaria Especulativa é um dos elementos de 
derrube do Antigo Regimeideológico vigente na Euro-
pa, resultante de séculos de prevalência do Poder Ecle-
siástico sobre o Poder político, de organização política 
e social estratificada em classes estanques que inviabi-
lizavam ou dificultavam a mobilidade social, assente 
na prevalência dos ditames religiosos sobre tudo o res-
to.

Os 300 anos desde então decorridos mostraram que 
a evolução em que se inseriu a Maçonaria especulativa, 
a ideologia que cultivou e divulgou e defende corres-
pondeu à necessidade de evolução das sociedades. Da 
sociedade estratificada feudal ou pós-feudal então 
existente, evoluiu-se para novas formas de governo 
(Monarquias constitucionais e Repúblicas substituin-
do o Absolutismo, universalização dos princípios da 
separação de poderes e do exercício da soberania em 
representação do Povo, entendido como o conjunto 
englobando todos os cidadãos insertos numa dada uni-
dade política), para novas e ainda em evolução formas 

de produção e distribuição económicas (Liberalismo, 
Capitalismo, Estado-Providêmcia, Desregulamenta-
ção, Globalização, etc.),  para novas e cada vez mais 
avançadas e complexas formas de aquisição e divulga-
ção do Saber, em todos os campos da Ciência.

A evolução da Ciência criou em muitas mentes, 
num primeiro (mas longo…) momento, o entendimen-
to da existência de oposição entre a Ciência, o Conhe-
cimento Científico, o Saber de experiência feito e a 
Religião, a Crença, o Espiritual. Para esse entendimen-
to, o inevitável avanço da Ciência necessariamente 
constituiria o recuo, o declínio, a extinção da Religião. 
Neste aspecto, a Maçonaria atravessou toda a recente 
evolução humana, social e científica com outra postura 
ideológica, a da Harmonização final da Ciência e da 
Religião, do Saber e da Crença. A dicotomia, a diferen-
ça, a aparente oposição entre Ciência e Religião resul-
tam muito mais do que (ainda) o Homem não sabe do 
que daquilo que já aprendeu! Claro que o avanço da 
Ciência expõe os erros existentes em muitas crenças. 
Evidentemente que a Ciência expõe, à medida que 
avança, os limites da Crença e obriga a repensar dita-
mes religiosos. Mas também existem limites à Ciência, 
à capacidade humana de tudo desvendar, de tudo reve-
lar, de tudo aprender – e esses limites são expostos pela 
Religião, pela Crença!

Há trezentos anos atrás, as sociedades europeias 
laboriosamente percorriam o caminho de saída da con-
ceção dogmático-religiosa do mundo. Hoje exploram 
as fronteiras do Conhecimento, buscando o horizonte 
para lá do horizonte, cada geração desvendando misté-
rios e aprofundando conhecimento como a geração dos 
seus pais não tomava por possível e a dos seus avós 
nem sequer imaginava.

A Ciência investiga o palpável, o concreto, o mate-
rial. O espiritual, o intangível não é (ainda?) o seu cam-
po. No entanto, cada vez mais cientistas vão adquirin-
do a noção de que esse intangível existe. Só que não 
(ainda?) acessível segundo os meios da Ciência.

Quanto às diversas crenças, vão evoluindo, também 
laboriosamente, muitas delas a contragosto, em função 
do que o Homem vai conhecendo.

A Maçonaria, que tem como um dos seus princípios 
ideológicos a compatibilização da Ciência e da Reli-
gião, deve, em cada momento, procurar efetuar essa 
harmonização. A Ciência avança, mas continua a ter 
limites que não consegue (ainda?) ultrapassar. As Cren-

ças devem reconhecer e integrar o Conhecimento que 
os avanços da Ciência proporcionam, revendo as suas 
proposições em função disso.

No entanto, a Maçonaria, ao longo dos últimos tre-
zentos anos, não se limitou à busca da preservação dos 
meios e caminhos e vontades de compatibilização 
entre a Ciência e a Religião. No domínio da organiza-
ção das sociedades abraçou e divulgou os princípios da 
Liberdade e da Igualdade. Muitos dos seus obreiros 
lutaram para fazer vingar nas suas sociedades esses 
princípios. Desde o parlamentarismo europeu ao presi-
dencialismo americano, desde a implantação de siste-
mas políticos favorecendo o bipartidarismo ao favore-
cimento de regimes privilegiando o multipartidarismo. 
Desde a opção pelo Regime Monárquico Constitucio-
nal até à preferência pelo Regime Republicano, em 
todas as latitudes a Maçonaria e os seus obreiros 
expressaram-se em favor da Liberdade e da Igualdade 
e defenderam o princípio da Separação de Poderes 
como meio indispensável para as concretizar.

Hoje, trezentos anos passados, temos a ilusão de 
que a Liberdade e a Igualdade, de que a Separação de 
Poderes, enfim, a Democracia estão implantadas e são 
irreversíveis. Continua a competir à Maçonaria alertar 
para o facto de que, em matéria de organização social 
nada é nunca definitivo e tudo tem, em cada momento, 
de ser defendido. A Liberdade, a Igualdade, a Separa-
ção de Poderes, a Democracia, estão hoje implantadas 
nos países desenvolvidos socialmente, mas cumpre 
alertar e providenciar para a sua defesa, para que não se 
perca o que a muitos custou muito sangue a obter.

Mas a Maçonaria não confunde, não pode nem deve 
confundir, a defesa destes princípios essenciais com as 
formas de os concretizar e aplicar. No respeito por 
estes princípios essenciais há uma variada panóplia de 
regimes, de opções, de formas de organização e gestão 
dos Estados e do Poder político que só aos respetivos 
povos e estruturas de decisão dizem respeito. Aí, a 
Maçonaria não se deve imiscuir. É campo, não já dos 
princípios essenciais, mas da Política, que, sendo 
nobre, implica escolhas entre várias hipóteses admissí-
veis no plano dos Princípios essenciais. Deve a Maço-
naria resguardar-se e não se imiscuir – até porque, legi-
timamente, o normal é que haja maçons defensores das 
várias hipóteses possíveis.

  

continua...

MAÇONARIA: DO PASSADO RUMO AO FUTURO
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Sem se imiscuir no plano das escolhas políticas 
concretas, deve a Maçonaria sempre defender, 
divulgar, apoiar, praticar e exigir que se pratiquem 
os princípios essenciais da Liberdade, da Igualdade, 
da Separação de Poderes, em suma, da Democracia. 
Este foi um profícuo campo de atuação da Maçona-
ria nos últimos trezentos anos. Deverá continuar a 
sê-lo nos próximos trezentos.

A Maçonaria, ela própria, dentro de uma matriz 
essencial evoluiu com assinaláveis diferenças em 
diferentes áreas geográficas e em diferentes épocas. 
No Reino Unido, cedo se afirmou integrante das 
instituições sociais, integrando-se harmoniosamen-
te no establishment. Em França veio a adquirir uma 
conotação mais social, política, revolucionária até. 
Nos dias de hoje, ambos os ramos da Maçonaria 
assumem em França um papel mais interventivo na 
coisa pública do que na maior parte das outras zonas 
do globo. Nos Estados Unidos, a vertente filantrópi-
ca da Maçonaria assumiu uma importância notável, 
essencial e certamente diferenciadora em relação a 
outras paragens.

Após as I e II Guerras Mundiais, a Maçonaria viu 
crescer enormemente o número dos seus obreiros. 
Os soldados que sobreviveram aos conflitos, des-
mobilizados, encontraram na Maçonaria a camara-
dagem, o espírito de fraternidade que os ampararam 
nas trincheiras e nas duras batalhas na Europa, no 
Norte de África e no Pacífico. Toda uma geração se 
reviu na Maçonaria e nos seus princípios. Atenuada 
a memória desses conflitos, as gerações seguintes 
não se reviram com a mesma intensidade na Frater-
nidade que unira os seus pais e avós e, nos mesmos 
espaços onde a Maçonaria vira duplicar, triplicar e 
quadruplicar os seus obreiros começou a definhar. 
Noutras paragens, porém, a Maçonaria expandia-
se.

Qualquer observador minimamente informado 
repara nas diferenças de estilo e de atuação que exis-
tem dentro da realidade global e essencialmente 
semelhante que é a Maçonaria. Qualquer interessa-
do anota a flutuação de número de obreiros da Maço-
naria ao longo dos tempos e nas diferentes latitudes. 
Estas variações e flutuações têm a ver com a nature-
za de instituição social que a Maçonaria adquiriu e 
com a importância que, enquanto instituição, as 
várias e sucessivas sociedades nela vão reconhecen-
do. Sempre existiram e sempre existirão e terão 
mais a ver com as mudanças e condições sociais do 
que com a Maçonaria ela própria.

A natureza essencial da Maçonaria é, no entanto, 
a mesma em todas as latitudes e em todas as épocas. 
Coloca em confronto o Homem consigo mesmo. O 
Homem com a Ética. O Homem com a noção da 
Perfeição, sua inatingibilidade, mas a compulsão 
humana para a procurar. O Homem com o Transcen-
dente. Nesse confronto, o maçom procura, antes de 

mais, conhecer-se, como base indispensável para 
determinar o que e como tem de melhorar. Procura, 
sempre, aperfeiçoar-se. Em matéria de conheci-
mento, mas sobretudo em termos éticos. Anseia 
superar-se. Como pessoa, como homem de família, 
como ser social, como profissional. Em termos 
morais e espirituais. Mesmo sabendo que lhe é 
impossível atingir a Perfeição, busca aproximar-se 
dela tanto quanto lhe for possível. Porque assim a 
sua natureza o compele a proceder, na perspectiva 
do encontro e do diálogo com o Transcendente. 
Encontro e diálogo nos quais a valia da vida de cada 
um se apura em face da concretização de cada um do 
potencial que iminentemente lhe foi outorgado.

Este confronto essencial do Homem não é novo. 
Já o Oráculo de Delfos ordenava Conhece-te a ti 
mesmo. Inúmeras correntes místicas e escolas reli-
giosas nasceram em torno dele. O que de diferente 
ele assume na Maçonaria é o particular método de o 
concretizar. Já não em retiro de eremita ou seguindo 
diretrizes de líder espiritual. Mas cada um, como 
entidade própria, digno, igual a todos os demais, 
livre, inserido no seio de iguais. Cada um trilhando 
o seu caminho, sem julgar os trilhos dos demais. 
Cada um pondo em comum o que aprende, o que 
conquista, o que descobre, mas também aquilo em 
que falhou, a dificuldade com que deparou, o obstá-
culo que tem de transpor. Cada um beneficiando do 
que os demais em comum, como ele, põem. E, agora 
sim, ajuizando do confronto da sua experiência com 
as dos demais, o melhor trilho a seguir, o próximo 
passo a dar, a patamar a atingir. Cada um navegando 
o seu próprio caminho, mas todos bolinando à vista 
uns dos outros.

Este método de ser único no meio da comunida-
de, de partilhar a sua individualidade com os demais 
da comunidade e de recolher em seu benefício o que 
de útil para si encontra nas partilhas dos demais, 
esse, sim, é próprio e essencial da Maçonaria. Esta é 
a essência que, em todas as latitudes, com todas as 
diferenças, a Maçonaria e cada maçom deve preser-
var.

Esta a essência que vem de há trezentos anos e 
que informou os maçons em cada tempo e em cada 
lugar segundo as necessidades do maçom, do tempo 
e do lugar. Tempos houve em que o preciso foi 
adquirir e treinar o conhecimento científico e deixar 
para trás a escolástica dos tempos medievais. Tem-
pos houve em que o indispensável foi garantir a 
Liberdade, a Igualdade, a Separação de Poderes, a 
Democracia. Tempos houve em que o necessário foi 
curar profundas feridas de sobreviventes de inima-
gináveis horrores, manter acesa a chama da Frater-
nidade e apaziguar consciências com a prática da 
Filantropia. Tempos houve em que foi possível estu-
dar em conjunto, especular por si e em grupo, apren-
der, experimentar, tentear, buscar o melhor Ser que 

há em si, sem atenção ao Ter de cada um. Tempos 
houve para tudo isso. Tempo é de tudo isso. Tempos 
haverá para tudo isso.

Os tempos e as sociedades mudam. Os maçons 
não se reúnem já nas tabernas como há trezentos 
anos. Hoje comunicam entre si e com as sociedades 
em que se inserem utilizando as Tecnologias de 
Informação que o engenho humano concebeu e 
agora disponibiliza. Desengane-se quem pensar que 
essas circunstâncias exteriores obrigam à mudança 
da Maçonaria. Desiluda-se quem pretender que a 
Maçonaria mude o seu rumo em face de críticas, 
aceitações, reservas ou discordâncias. A identidade 
da Maçonaria não muda – ou transformar-se-ia em 
outra coisa diferente, apenas porventura usando o 
mesmo nome…

Desde há trezentos anos que a essência da Maço-
naria é o nobre confronto do Homem consigo mes-
mo, buscando a maior aproximação possível à ina-
tingível Perfeição, em face do Transcendente, con-
fronto esse levado a cabo por cada um no seio de um 
grupo com que partilha avanços e recuos, vitórias e 
desaires, e beneficiando das partilhas dos demais.

Isto é a Maçonaria – desde há trezentos anos. Isto 
será a Maçonaria – nos próximos trezentos anos, e 
mais!

Fonte: A Partir Pedra
 (*) O Irmão Rui Bandeira é membro da

RL Mestre Affonso Domingues
Or.’. de Cascais - Portugal

https://www.latam.com/pt_br/?otid=893893&s_cid=BR__always_on__afilio_&utm_content=BR__always_on__afilio_&utm_source=afilio&utm_campaign=always_on&utm_medium=affiliate&utm_term=[ld_site_id]
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Um dos primeiros "presentes" de quase toda 
criança é uma carteira de vacinação a ser 
preenchida com cada uma das doses que ela 

precisa tomar para poder se proteger de doenças.
Mas uma tecnologia que está sendo desenvolvida 

nos Estados Unidos pode mudar um pouco essa 
realidade. A ideia é criar uma só dose que valesse por 
todas - uma única injeção que daria às crianças todas as 
imunizações de uma vez.

Essa dose única armazenaria as vacinas em 
cápsulas microscópicas, que seriam liberadas aos 
poucos em tempos específicos.

A técnica começou a ser aplicada em estudos com 
camundongos e foi divulgada na publicação científica 
Science. Cientistas afirmam que a tecnologia poderia 
ajudar pacientes em todo o mundo.

Micropartículas
A imunização de crianças hoje é feita em muitas 

doses, tomadas desde as primeiras semanas de vida.
Para tentar mudar isso, a equipe de cientistas do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na 
sigla em inglês) desenvolveu um novo tipo de 
micropartícula que permitiria combinar todas as 
vacinas em uma única dose.

As partículas são como copos em miniatura 
preenchidos com as vacinas e depois fechados com 
uma tampa. A ideia é que o design desses "recipientes" 
permita que cada um se quebre no momento certo, 
liberando o conteúdo no corpo.

Os testes mostraram que essa liberação pode 
ocorrer no tempo exato de nove, 20 e 41 dias depois 
que a vacina foi injetada em camundongos.

Outras partículas que poderiam durar por centenas 
de dias também foram desenvolvidas, mas ainda não 

foram testadas.

Impacto significativo
Para um dos cientistas que faz parte do estudo, a 

descoberta pode ter um impacto "significativo".
"Nós estamos muito animados com esse trabalho. 

Pela primeira vez, nós podemos criar uma 'biblioteca' 
de pequenas partículas de vacina fechadas em uma 
cápsula, cada uma programada para ser liberada num 
tempo exato, para que as pessoas um dia possam 
receber uma única injeção que, na verdade, teria 
diversas vacinas dentro dela", disse Robert Langer, do 

MIT.
"Isso pode ter um impacto significativo em 

pacientes de todos os lugares, especialmente nos dos 
países em desenvolvimento", afirmou.

A ideia é que as liberações curtas e precisas da 
vacina imitem o procedimento normal de imunização.

"No mundo em desenvolvimento, essa pode ser a 
diferença entre não se vacinar e receber todas as suas 
vacinas de uma só vez", explica a pesquisador Kevin 
McHugh.

CIENTISTAS AMERICANOS DESENVOLVEM INJEÇÃO ÚNICA 
QUE PODE REUNIR TODAS AS VACINAS INFANTIS
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O sal já é velho inimigo dos hipertensos. Agora, de 
acordo com um novo estudo apresentado durante 
congresso da Associação Europeia para Estudos do 

Diabetes, em Portugal, cada grama de sódio (ou cada 2,5 
gramas de sal)consumido em excesso pode elevar em até 
43% o risco do indivíduo desenvolver diabetes tipo 2 e 
em 73% o risco de diabetes autoimune latente em adul-
tos (Lada), variação da doença em que anticorpos também 
afetam a produção de insulina.

Segundo orientações da OMS, o consumo diário de sal 
deve ser limitado a cinco gramas de sal, equivalente a duas 
gramas de sódio.

Sal e diabetes
Segundo os pesquisadores, do Instituto Karolinska, de 

Estocolmo, na Suécia, além de levar à hipertensão, o sódio 
pode impactar a resistência insulínica. Estudos anteriores 
já haviam sugerido uma associação entre o consumo exces-
sivo de sal e o diabetes tipo 2, mas nenhum observou como 
o consumo do sal também poderia afetar a forma autoimune 
da doença.

“Dada a característica autoimune do diabetes latente, 
uma dieta com alto teor de sódio pode acelerar a ação dos 
anticorpos e desempenhar um papel na patogênese da doen-
ça”, disse Bahareh Rasouli, líder da equipe de pesquisa, ao 
Medical News Today.

Diabetes auto-imune latente
O diagnóstico do diabetes auto-imune latente é fre-

quentemente confundido com o diabetes tipo 2 por causa 
aos sinais semelhantes. No entanto, nessa variação da doen-
ça, o próprio sistema imunológico ataca as células que pro-
duzem insulina, de forma muito parecida com o diabetes 
tipo 1.

A diferença é que a latente tem uma progressão muito 
mais lenta, surgindo apenas na vida adulta. Muitas vezes, 
um paciente com diabetes latente recebe um tratamento 
para diabetes tipo 2 e não percebe melhora, pois os anticor-
pos continuam a atacar.

O estudo
No estudo, os cientistas analisaram dados de uma pes-

quisa de saúde feita na Suécia, que obteve informações 

sobre a dieta de indivíduos com as condições – 355 com 
diabetes autoimune latente e 1136 com diabetes tipo 2 – e 
compararam com dados de outras 1.379 pessoas saudáveis.

Os participantes foram divididos em grupos conforme a 
quantidade diária de sal que consumiam, consumo baixo 
(até seis gramas), consumo médio (até 7,9 gramas) e consu-
mo alto (mais de 7,9 gramas).

Consumo excessivo
Além do risco elevado a cada grama ingerida, aqueles 

que entraram na categoria de consumo alto mostraram 
58% de chances de desenvolver o diabetes tipo 2compara-
dos aos que consumiam até seis gramas de sal por dia.

Enquanto isso, as pessoas que já tinham uma predispo-
sição genética para a doença e que também tiveram um alto 
consumo diário tiveram uma probabilidade quatro vezes 
maior de desenvolver o diabetes autoimune do que aque-
les com o menor nível de ingestão.

Variáveis
Os pesquisadores também levaram em consideração 

variáveis como idade, sexo, IMC, frequência de atividade 
física, fumo e consumo alcoólico, que poderiam afetar os 
resultados gerais. Mesmo assim, o estudo teve uma limita-
ção: por ter sido baseada em questionários, é possível que 
os participantes tenham ocultado detalhes importantes ou 
comedido as quantidades consumidas de fato.

Fonte: Veja.com

SAL EM EXCESSO AUMENTA EM ATÉ 73% O RISCO DE DIABETES
Segundo um novo estudo, cada grama de sódio acima do limite diário está associado a um risco maior de 
desenvolver diabetes tipo 2 e auto-imune latente

O excesso de peso e a obesidade se tornaram uma 
epidemia contemporânea que assola o mundo inteiro e, 
de acordo com especialistas, o problema é tão complexo 
que pode ser comparado ao desafio de encontrar uma 
solução para o aquecimento global. Várias complica-
ções estão associadas aos quilos a mais na balança, 
como diabetes, hipertensão, derrame, doenças do cora-
ção, do pulmão, problemas gastrointestinais, infertilida-
de, depressão e vários tipos de câncer. O problema é que 
muitas dessas doenças demoram a apresentar sintomas 
e, quando detectadas, já estão em estado avançado, dimi-
nuindo as chances de cura e dificultando o tratamento.

Para discutir a importância do diagnóstico precoce 
das doenças cardiovasculares — como diabetes e hiper-
tensão — causadas pela obesidade, o endocrinologista 
Walmir Coutinho e a pesquisadora Eliete Bouskela, 
doutora em fisiologia cardiovascular pela Uerj, partici-
param da última edição dos Encontros O GLOBO Saúde 
e Bem-Estar. Coordenado pelo cardiologista Cláudio 
Domênico, o evento teve mediação do jornalista Willi-
am Helal Filho, do GLOBO.

— Muitas vezes a pessoa não está sentindo nada, mas 
já tem diabetes ou hipertensão e não sabe o risco que está 
correndo. São doenças chamadas de inimigos silencio-
sos — alertou Domênico. — A obesidade é um problema 
de toda a sociedade, em todos os níveis e não existe uma 
estratégia simples para algo tão complexo. A prevenção 
tem que começar na infância.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2014, 
mais de 1,9 bilhão de adultos em todo o mundo estavam 
acima do peso e dentre eles 600 milhões eram obesos.

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) feita 
pelo Ministério da Saúde em 2013 e divulgada no ano 
passado, mostrou que 58,2% das mulheres estão acima 
do peso, assim como 55,6% dos homens. O mesmo 
levantamento revelou que 24,4% das mulheres e 16,8% 
dos homens estão obesos, ou seja, têm o Índice de Massa 
Corporal (IMC, a divisão do peso pela altura ao quadra-
do) maior que 30.

Ainda segundo a pasta, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) gasta R$ 458 milhões anualmente para tratar pro-
blemas decorrentes da obesidade. Um relatório da OMS 
feito em 2012 também revelou que os problemas deriva-
dos do excesso de peso estão entre os três principais 
custos sociais dos governos, perdendo apenas para o 
cigarro e para a violência armada e o terrorismo.

Um dos motivos que transformaram o tratamento e a 

prevenção da obesidade 
num problema tão comple-
xo são as suas causas. 
Segundo o endocrinolo-
gista Walmir Coutinho 
existem dois fatores prin-
cipais que propiciam o 
ganho excessivo de peso: 
os genéticos e os ambien-
tais.

— Dentre as causas 
ambientais, metade são 
aquelas que nos fazem nos 
movimentar menos, desde 
o controle remoto até o uso 
excessivo dos automóveis. 
A outra metade são as que 
levam as pessoas a come-
rem mais, usando o ali-
mento como se fosse uma 
droga. A espécie humana aprendeu que assim como o 
álcool e a cocaína, os alimentos açucarados e gorduro-
sos também podem estimular o sistema de recompensa 
do cérebro. Essas causas fazem com que a epidemia de 
obesidade continue fora de controle no mundo inteiro — 
explicou Coutinho.

AMEAÇA À RESERVA DE ENERGIA
Desafio maior do que perder peso, de acordo com o 

endocrinologista, é manter os quilos eliminados a longo 
prazo. O corpo humano entende o emagrecimento como 
ameaça a uma reserva de energia que pode ser essencial 
para a sobrevivência e ativa mecanismos para recuperar 
as gorduras perdidas.

— O organismo produz mais hormônios que aumen-
tam a fome, diminui a produção dos que diminuem a 
vontade de comer e reduz o gasto metabólico. Para 
reverter esse quadro, é preciso alimentação correta, prá-
tica regular de exercícios e, em muitos casos, o uso de 
remédios para vencer a resistência do corpo a longo pra-
zo. Emagrecer não é tão difícil, difícil mesmo é emagre-
cer e continuar magro — ponderou.

Coutinho alertou também que não é só a quantidade 
de gordura acumulada que determina o risco de adquirir 
doenças, mas principalmente a maneira como ela está 
distribuída pelo corpo. As mais perigosas são a gordura 
intra-abdominal, ou visceral, situada em cima do estô-

mago e do intestino, dentro da cavidade abdominal, e a 
ectópica, que pode se depositar no fígado, nos músculos, 
no pâncreas e em volta do coração.

— As pessoas pensam que ter um “pneu” causa uma 
doença cardíaca. Isso é gordura subcutânea abdominal, 
está embaixo da pele. É totalmente diferente da gordura 
visceral, que fica dentro da cavidade abdominal, ou da 
ectópica. A gordura mais perigosa está escondida, não é 
aquela que a gente pega com a mão — ensinou o médico. 
— A medição da cintura do paciente é uma boa forma de 
estimar se existe excesso de gordura dentro do abdô-
men: para os homens, o risco cardiovascular aumenta a 
partir dos 102 centímetros de cintura. Para as mulheres, 
a partir de 88 centímetros.

Professora titular de fisiologia cardiovascular da 
Uerj, Eliete Bouskela coordena o Laboratório de Pes-
quisas Clínicas e Experimentais em Biologia Vascular 
(Biovasc) na instituição e é a responsável pela criação da 
videocapilaroscopia do leito periunguial. O nome com-
plicado assusta, mas trata-se de um exame não invasivo 
que consegue detectar problemas na microcirculação do 
corpo através da visualização dos vasos capilares da 
cutícula.

Fonte: O Globo

Médicos discutem impacto da obesidade nas doenças do coração
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Em tempos em que o estresse faz inúmeras 
vítimas e se torna comum na vida das pes-
soas, meditar é preciso! E o SUS pode te 

ajudar a conhecer essa prática milenar
Trocar a euforia do dia a dia pela calmaria, des-

cansar mente e corpo e controlar a emoção são 
alguns dos benefícios de uma técnica milenar que 
chegou ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esta-
mos falando da meditação. Você sabe o que é fan-
tástico nessa prática? Qualquer pessoa pode fazer. 
Ela estimula a concentração, reduz a depressão e a 
hiperatividade e faz com que o praticante se cuide 
mais.

 A psicóloga Nara Moraes coordena duas tur-
mas de meditação na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Celeste, em Campo Bom, cidade do interi-
or do Rio Grande do Sul. Para ela, independente-
mente de serem ou não doentes, as pessoas podem 
buscar alguma das práticas integrativas para 
melhorar a qualidade de vida. “Não vamos espe-
rar que tenhamos problema de memória e estres-
se. Vamos trabalhar a prevenção. Esse é nosso 
objetivo com a meditação”, orienta.

Nara Moraes explica que a meditação é um 
processo de tratamento e de cura, dependendo do 
hábito criado pelo praticante. Os benefícios são 
gradativos, não são de uma sessão para outra, mas 
podem ser rápidos sim. “O principal é o autoco-
nhecimento. Conectar-se consigo próprio. Isso 
vai facilitar a conexão com o outro também”, ensi-
na a psicóloga.

Prática Integrativa
Em uma das visitas à UBS de Campo Bom, a 

dona Hilária Sulzbach viu um cartaz que convida-
va para conhecer a meditação. Foi a primeira vez 
e nunca mais parou. Aprendeu a meditar em casa, 
inclusive. “Eu dormia mal, era ansiosa, sempre 
muito preocupada em fazer as coisas. Agora me 
sinto calma. É um tratamento sem remédio, que 
pode levar algum tempo, mas é muito bom”, rela-
ta.

Desde março de 2017, a meditação e outras 
técnicas que promovem a saúde, e assim evitando 
doenças, passaram a compor o rol de serviços ofe-
recidos pelo SUS. Isso, graças à portaria do 
Ministério da Saúde, responsável pela Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complemen-
tares. Um dia depois da Portaria 849/2017, a psi-
cóloga Nara e o colega, o médico Charles Genehr, 
já começaram a trabalhar com a meditação como 
ferramenta de promoção à saúde.

Defensor da prática, Charles esclarece que o 
atendimento na unidade é para apresentar os méto-
dos e guiar os pacientes, mas cabe a cada um colo-
car a mediação como hábito e, se possível, fazer 
ao menos 15 minutos todos os dias. “A mente não 
pode se alimentar uma vez por semana, somente”. 

O médico lembra que o estresse está envolvido 
com 80% das doenças e a meditação é excelente 
para combater esses casos. “Um estudo de Har-
vard mostra que a meditação foi capaz de reduzir 
40% das consultas médicas. As pessoas precisam 
ter ciência do potencial da meditação para a con-
dição de saúde da população”, ressalta.

Saúde gera saúde
Estamos falando de uma das práticas integrati-

vas mais pesquisadas no mundo. “Ela é promoto-
ra da saúde, atua como ferramenta de conheci-
mento das próprias emoções, do controle do 
estresse, e do autoconhecimento. Isso gera diver-
sos benefícios para o praticante, como o controle 
da hipertensão arterial, da ansiedade, depressão, 
inclusive de dor crônica”, reforça o consultor téc-
nico do Departamento de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde, Daniel Amado.

De acordo com Daniel, pesquisas têm aponta-
do que um praticante frequente de meditação tam-
bém adquire outros hábitos saudáveis. “Ele costu-
ma se preocupar mais consigo, perceber as coisas 
que lhe fazem mal e adotar práticas de alimenta-
ção saudável e de atividade física”. O técnico 
reforça que meditação tem baixo custo e a repro-
dução das experiências é muito rápida.

Se na sua cidade não tiver nenhuma unidade de 
saúde que ofereça a meditação ou outras práticas 
integrativas, entre em contato com a gestão de 
saúde local e manifeste seu interesse. Cabe aos 
municípios, com apoio dos Estados e do Ministé-
rio da Saúde, implementarem este tipo de serviço.

Qualidade de vida
Em 2015, a analista administrativo Juliana 

Morais ouviu do médico que os sintomas da sín-
drome do intestino irritado que ela sentia eram 
muito mais emocionais. Então, ela resolveu acei-
tar o convite de uma amiga para meditar, no lugar 
de usar medicação.

“Eu achei que aquilo fosse impossível, porque 
eu não conhecia nada sobre a prática. Mas eu 
também sabia que poderia ser uma alternativa 
para que eu não tomasse remédio por causa da 
síndrome. Nunca tinha meditado, o grau que eu 
me encontrava emocionalmente fazia com que eu 
achasse impossível ficar 30 minutos ali parada. 
Fiz e achei o máximo, me senti muito bem. Hoje 
eu pratico todos os dias”, relata.

Com a prática, Juliana não se livrou apenas da 
síndrome, teve outros benefícios. “Meditação é 
qualidade de vida, é você aprender a olhar para 
si, a respirar antes de tomar alguma atitude, de 
fazer algum comentário. Eu super indico para 
todas as pessoas. Foi um divisor de águas. Existe 
uma Juliana antes da meditação e uma depois”, 
destaca.

Por Erika Braz
 Fonte: Blog da Saúde

MEDITAÇÃO: PENSAMENTOS CONTROLADOS,
RESPIRAÇÃO CORRETA E SAÚDE DE SOBRA

SAÚDE

https://youtu.be/TZ21JVCNMNc
https://www.facebook.com/minsaude/videos/1740648765953732/
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Sem nenhuma dúvida, os fatos que determinaram a 
indicação da data do Dia do Maçom Nacional e da 
Independência do Brasil, comprovam que a Maço-

naria sempre funcionou como uma oficina de formação 
intelectual, de tomar a defesa dos interesses sociais e, algu-
mas vezes, a iniciativa de planos políticos. Portanto, as 
questões não resolvidas e que incomodam, são objeto de 
debate, interiormente, dentro do indefinido domínio do 
conhecimento, até se encontrar uma solução. Portanto, 
ainda que o assunto seja alvo de controvérsias, não se pode 
negar a participação da Maçonaria ou de Maçons na Revo-
lução Farroupilha.

Aliás, sobre a evidência revelada, veja-se o constante da 
obra traduzida pelo Irmão Marista Elvo Clemente:

O italiano Luigi Nascimbene, doutor em física matemá-
tica, engenheiro, arquiteto hidráulico, foi daqueles que 
aderiu ao movimento “Giovine Itália”, de Mazzini, com o 
qual se envolveu em uma conspiração Maçônica-
Carbonária que, descoberta, por volta de 1830, obrigou-se 
a abandonar a península itálica .1

Ligado à Maçonaria – de vez que trouxe da Inglaterra 
uma carta de recomendação a Rivadavia {...} em Buenos 
Aires {...} passando a Montevidéu, cidade em que vivia o 
irmão médico, {...} se crê que a única visita feita por San 
Martin a Montevidéu haja sido para um encontro com Nas-
cimbene, que se credenciaria, na ocasião, como o represen-
tante supremo da Maçonaria na América do Sul. Se assim 
efetivamente foi, é de se admitir que o empréstimo feito à 
República, ou as armas a ela fornecidas, tenha sido em 
representação da Maçonaria {...}2

Esses atos – somente do tempo em que mereceram 
publicidade em “O Povo”, convém frisar – estão contidos 
nos seguintes números do periódico: {...} n.º 21, p. 2: porta-
ria ordenando à autoridades do Estado que prestem a Nas-
cimbene a mais franca cooperação e auxílio “para bem 
desempenhar a comissão de que vai investido”, assim 
como ofícios aos comandantes gerais da polícia das Mis-
sões e de Alegrete, recomendando-lhes “auxiliem-no em 
tudo ao seu alcance, a bem do desempenho da  comissão de 
que vai incumbido pelo governo”; {...}3

Em uma obra de quatro volumes, com mapas e ilustra-
ções, encontrada na biblioteca da Universidade de Pavia-
It, escrita em italiano, em manuscrito, sob o título Tentativa 
de Independência do Estado do Rio Grande do Sul do Impé-
rio do Brasil, segundo o Tradutor Irmão Elvo Clemente, 
existe narrativa por quem viveu muitos dos acontecimentos 
da Revolução Farroupilha. No prefácio do livro traduzido, 
consta que se trata da memória de alguém aparentemente 
“neutro” em relação aos conflitos que descreve. Desta 
obra extraímos o seguinte:

Luigi Nascimbene, em seu Livro III, Capítulo II, narra 
que à vista da cidade de Porto Alegre, mas na margem opos-
ta do rio, a duas léguas mais abaixo surge o vasto estabele-
cimento de campo chamado de Pedras Brancas (atual cida-
de de Guaíba) Casa do benemérito patriota Gomes Jardim, 
{...} lá foram os conspiradores e no dia 15 de agosto fixa-
ram o lugar e a hora da reunião .4

Ainda, sob o título “Ato assinado pelos conspiradores”, 
esclarece que: Produziram um manifesto, e assinaram: 
Bento Gonçalves da Silva, o Conde Lívio de Zambecari, 
José Gomes de Vasconcelos Jardim, José Carlos Pinto, 
Francisco Modesto Franco, Pedro Antunes, Manuel Mace-
do da Silveira. Apenas firmado, compareceu a passos 
lentos o Venerável Vicente Ferreira Leitão, quase octoge-
nário, e com a mente e o corpo cansado pelo caminho, foi-
lhe embrulhado e depositado debaixo daquela pedra colos-
sal, que com a força rolou e caiu, repelindo aquele testemu-
nho, e que lá se encontra ainda hoje (o negrito é nosso).

Ante a clareza da narrativa dos fatos, em particular, até 
mesmo pelo título atribuído ao octogenário, como autorida-
de máxima de uma Loja Maçônica, os Maçons estiveram 
presentes na ação heroica e, de alguma forma, contribuíram 
para os efeitos do referido movimento revolucionário.

Tal circunstância, autoriza, e, ao mesmo tempo, requer 
se relate que: em Porto Alegre, capital do Rio Grande do 

Sul, a 2.ª Loja Maçônica em antiguidade, é a “Fidelidade e 
Firmeza”, fundada em 1833, subordinada ao Grande Ori-
ente do Passeio5, do senador Nicolau Vergueiro .[6]

O mesmo historiador transcrito no rodapé, em nota, 
conta que, segundo os registros oficiais, a Maçonaria em 
Pelotas começou com a “Harmonia RioGrandense”, em 
1841 . 7

Logo, a história nos mostra que o surgimento das Lojas 
Maçônicas no Rio Grande do Sul inicia precisamente no 
período do levante. Por isso que é verdadeiro o assentamen-
to feito por Antônio Augusto Fagundes sobre a agremiação 
de Maçons em oficinas de trabalhos denominadas Triângu-
los. Veja-se o registro:

Na Europa, muitos argentinos se iniciaram na Maçona-
ria. Entre eles José de San Martin e Carlos Alvear, que logo 
serão próceres importantes no sul da América. De regresso 
à Argentina, fundaram em Buenos Aires a Logia Lautaro 
que foi a madre de muitas Lojas Maçônicas do Prata. Em 
Porto Alegre se organizam Triângulos e Lojas sob o disfar-
ce de Gabinetes de Leitura que se espalham também em Rio 
Pardo, Pelotas e Rio Grande. Bento Gonçalves da Silva e 
muitos liberais (e alguns conservadores também) eram 
Maçons e isso foi decisivo para o 20 de setembro – como 
aliás, foi decisivo também em muitos acontecimentos 
durante o Decênio Heroico e até na Paz de Ponche Verde. 
Claro, os Maçons trabalham em silêncio e seus documentos 
são secretos. Muitos desses documentos se perderam ou 
foram ocultados e pouco emerge de seu conteúdo {...} .8

Em síntese, os fatos conhecidos que se apresentam nos 
livros de história restringem-se aos antes expendidos, obvi-
amente, em especificidade quanto a atuação dos Maçons e a 
formulação de conceitos acerca de terem se posto em con-
cordância nas ideias da Revolução.

Entretanto, como a matéria envolve registro de aconte-
cimentos que se efetivaram durante uma década, e que são 
de grandes dimensões, a respeito das principais causas da 
revolta e dos detalhes quanto: I) os antecedentes; II) a luta 
armada; III) as efemérides da grande revolução; IV) a pro-
clamação da República Rio-grandense; V) os homens ilus-
tres que a história indica para a “Galeria Farroupilha”; VI) 
os presidentes e ministros do período revolucionário; VII) 
as negociações; VIII) o Tratado de Ponche Verde; são 
temas, incluindo outros de escolha pessoal, que inspiram a 

sugerir se consulte as seguintes Obras:
·       FAGUNDES, Antônio Augusto. Revolução Far-

roupilha. Martins Livreiro Editora. 3.ª ed. Porto Alegre. 
2008. FAGUNDES, Morivalde Calvet. Revelações da his-
tória da maçonaria gaúcha e demais Livros a respeito.

·       FLORES, Moacyr. A Revolução Farroupilha. 
Editora da Universidade, 1ª ed. Porto Alegre. 1990.

·       NASCIMBENE, Luigi. Tentativa de Independên-
cia do Estado do Rio Grande do Sul do Império do Brasil. 
Tradução de Irmão Elvo Clemente. Companhia Rio-
grandense de Artes Gráficas – CORAG. Porto Alegre. 
2002.

·       SPALDING, Walter. A Revolução Farroupilha, 
Editora Universidade de Brasília. 3.ª ed. Brasília. 1982.

·       ZATTI, Carlos. Nas Restevas do Gauchismo. 
Departamento de Imprensa Oficial do Estado. Curitiba. 
1994. E, resumidamente no site wikipedia-h�ps: //pt.
.org/wiki/Guerra_dos_Farrapos.

De qualquer maneira, evidente é a conclusão, quando a 
leitura é cuidadosa e refletida, que a presença e a disposição 
de espírito dos Maçons, perante a Revolução Farroupilha, 
não foi fundamental e nem decisiva, diante da complexida-
de das causas, das aspirações, e da realidade social no Rio 
Grande do Sul, tanto antes, quanto durante o Decênio Hero-
ico, mas, a ilação firma definitivamente que influenciou no 
despertar do movimento, sob a correlação dos antigos idea-
is do “iluminismo” e na mais recente concepção filosófica, 
ou ideia, surgida à mente do sábio Rousseau, em seu “Con-
trato Social”, com a qual propôs que todos homens deviam 
ter a oportunidade de fazer a coisa certa. Assim, por sua 
liderança natural, supõe-se ser a razão de vários Maçons 
terem participado da mais duradoura revolta contra o Impé-
rio do Brasil.

Por esse interessante motivo é que muitas Lojas Maçô-
nicas reverenciam a memória dos Maçons gaúchos que 
cumpriram com essa importante missão, unidos pelo frater-
nal espírito de Liberdade, Igualdade e Humanidade, que se 
constitui no lema dos revolucionários de 1835, que, sob o 
Pavilhão Tricolor, composto das três faixas nas cores verde, 
vermelha e amarela, pretendiam criar um Brasil republica-
no e federativo.

Por Luiz Fachin - CIM. 178981 - GOB/RS
       

A REVOLUÇÃO FARROUPILHA: DECÊNIO DE 1835 A 1845

https://www.gob.org.br/reuniao-de-comitiva-de-minas-gerais-com-grao-mestre-geral/
https://www.gob.org.br/reuniao-de-comitiva-de-minas-gerais-com-grao-mestre-geral/
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https://www.amarocoutinhoimoveis.com/
http://www.cvc.com.br/promocao/passagens-aereas-cvc.aspx?pmkt=1&utm_source=afilio_afiliado_[ld_sitename]&utm_medium=banner_728x90&utm_campaign=banner_728x90_festivalpassagens_270717&utm_content=landingpage&promo=festivalpassagens_270717
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O general da ativa do Exército Antonio Hamil-
ton Mourão participou de um evento da maço-
naria em Brasília na sexta-feira (15) e, depois 

de uma palestra de 50 minutos, sugeriu que uma saída 
para os problemas da política no país seria uma inter-
venção militar. A declaração foi feita em resposta ao 
questionamento de um dos presentes, sobre a possibi-
lidade de intervenção no momento em que Michel 
Temer é denunciado pela segunda vez. 

“[...] ou as instituições solucionam o problema 
político retirando da vida pública o elementos envol-
vido em todos os ilícitos ou então nós teremos que 
impor uma solução", destacou o general, que é secre-
tário de economia e finanças da Força.

"Os Poderes terão que buscar uma solução. Se não 
conseguirem, temos que impor uma solução. E essa 
imposição não será fácil. Ela trará problemas. Pode 
ter certeza", completou Mourão. O vídeo com a 
declaração foi compartilhado nas redes sociais.

O PT publicou uma nota oficial criticando a decla-
ração do general, destacando que o posicionamento 

"fere frontalmente a Constituição e ameaça seriamen-
te a democracia". A nota acrescenta que o general foi 
afastado do Comando Militar do Sul, em 2015, por ter 
manifestado ideias a favor de uma ação militar na polí-
tica.

"A nova transgressão requereria imediatas provi-
dências por parte do Comando-Geral do Exército e do 
Ministério da Defesa, para ratificar o compromisso 
das Forças Armadas com a Constituição e impedir que 
fatos como estes se repitam", diz a nota, assinada pela 
presidente da legenda, Gleisi Hoffmann.

A palestra foi promovida por uma loja maçônica de 
Brasília e acompanhada por integrantes do Rio de 
Janeiro e de Santa Catarina, entre outros.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organi-
zação não governamental, também em nota, disse que 
vê com "preocupação e estranheza" a sugestão do 
general. "Esta declaração é muito grave e ganha cono-
tação oficial na medida em que o General estava far-
dado e, por isso, representando formalmente o 
Comando da força terrestre. Ela é ainda mais grave 

por ter sido emitida pelo Secretário de Economia e 
Finanças, responsável pelo gerenciamento de recur-
sos da Força e, portanto, soar como chantagem aos 
Poderes constituídos em um momento de restrição 
orçamentária."

O comandante do Exército, general Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, informou por meio de nota à 
imprensa que o Exército reafirma constantemente seu 
compromisso de pautar as ações na legalidade, estabi-
lidade e legitimidade.

Ao jornal O Estado de São Paulo, Mourão alegou 
que "não está insuflando nada" e que "não defendeu, 
apenas respondeu a uma pergunta". Disse ainda que 
"não é uma tomada de poder. "Não existe nada disso. 
É simplesmente alguém que coloque as coisas em 
ordem, e diga: atenção, minha gente. Vamos nos acer-
tar aqui e deixar as coisas de forma que o país consi-
ga andar e não como estamos."

EM EVENTO DA MAÇONARIA, GENERAL DO
 EXÉRCITO SUGERE INTERVENÇÃO MILITAR

É melhor prevenir do que remediar, então vamos 
lá:

Está correndo solta, não somente nas redes socia-
is, mas nos maiores (não melhores) veículos de 
comunicação do país, a notícia de que um general do 
exército brasileiro (Mourão) deixou a entender, 
durante uma palestra, que ele e seus pares pensam 
em intervenção militar se julgarem que o poder judi-
ciário não conseguirá limpar a classe política do 
país.

Alguns integrantes do governo se manifestaram, 
exigindo explicações das Forças Armadas. Então, o 
comandante geral do exército deu seu leve puxão de 
orelha no general bocudo, que fez seu ainda mais 
leve “mea culpa”, dizendo que, apesar de fardado na 
palestra, e de ter mencionado seus pares, somente 
falava por si.

O problema é que alguns jornalistas têm replica-

do a notícia, mencionando que a palestra ocorreu na 
Maçonaria. E antes de alguém dizer que a maçona-
ria brasileira apoia uma intervenção militar, seja 
achando bom ou condenando isso, cabe aqui alguns 
esclarecimentos:

Não existe uma única maçonaria brasileira. Há, 
pelo menos, três grandes vertentes maçônicas brasi-
leiras em âmbito nacional: os Grandes Orientes Esta-
duais federados ao GOB – Grande Oriente do Bra-
sil; as Grandes Lojas Estaduais confederadas à 
CMSB – Confederação da Maçonaria Simbólica do 
Brasil; e os Grandes Orientes Autônomos ou Inde-
pendentes confederados à COMAB – Confederação 
Maçônica do Brasil.

Essas três vertentes nacionais são organizações 
totalmente independentes entre si, mantendo apenas 
uma relação amistosa (às vezes nem isso) entre seus 
dirigentes. Não há um único líder que possa falar em 
nome da “maçonaria brasileira”. Nem mesmo os 
três líderes de cada uma das vertentes mencionadas 
têm total liberdade de se manifestar em assuntos 
não-maçônicos sem a autorização de seus represen-
tantes estaduais (Grão-Mestres).

A palestra em questão foi promovida pela primei-
ra vertente mencionada, o GOB. A CMSB e a 
COMAB, que juntas somam mais do que o dobro de 

membros do GOB, não participaram. Creio que 
sequer tinham conhecimento do evento.

Apesar de uma possível falta de bom senso na 
escolha do palestrante, já que o general em questão 
tem um histórico de pronunciamentos, no mínimo, 
imprudentes, o GOB não pode se responsabilizar 
nem ser responsabilizado pelo conteúdo do discurso 
de um palestrante convidado.

Por fim, para que não reste dúvidas, a maçonaria 
tem, entre seus princípios, um compromisso com a 
preservação e promoção dos ideais democráticos, 
dos quais serviu de incubadora no século XVIII.

Fonte: No Esquadro

MAÇONARIA X INTERVENÇÃO MILITAR

https://youtu.be/p54iVJoKUVs
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No dia 15 de setembro, o templo da Loja 
Estrela do Sul nº 84, Bagé – RS, foi o 
palco da apresentação de uma Peça Tea-

tral que retratou os principais fatos que levaram à 
eclosão da Revolução Farroupilha.

A iniciativa de realização deste projeto cultural 
foi do Irmão Luiz Alves, que apoiado pela admi-
nistração da Loja, escreveu o roteiro exclusivo 
para esta peça teatral maçônica, coordenou e diri-
giu os ensaios com os irmãos, que por uma noite 
tornaram-se personagens históricos.

Apesar da maioria dos Irmãos não terem conta-
to com as artes cênicas, o entusiasmo e o desafio 
foi estimulante para a encenação que durou apro-
ximadamente 50 minutos e que ao final emocio-
nou o público presente. A atenção com o figurino, 
maquiagem, luzes e efeitos especiais, acompanha-
do por músicos proporcionou um emocionante 
retorno a setembro de 1835, dias antes da invasão 
da cidade de Porto Alegre, dando início a 10 anos 
de luta fraticida.

Toda a manifestação cultural deve ser valoriza-
da e a maçonaria pode proporcionar espaço para 
os seus integrantes desenvolvam ou apresentem 
seus talentos nas mais variadas formas culturais, 
seja pela música, literatura, artes plásticas e o tea-
tro.

Este evento, como parte de um Projeto-Piloto 
Cultural, deverá ser repetido e com a possibilidade 
de desenvolver mais atividades na área.

Após a apresentação foi servido um jantar no 

Salão de Ágape, contando com a presença de fami-
liares, amigos e maçons que assistiram a Peça Tea-
tral Maçônica.

Texto: Rogério Vaz de Oliveira
Imagens: Adriano Pacheco e Bruno Neto

PARTICIPAÇÃO DA MAÇONARIA NA REVOLUÇÃO FARROUPILHA
É ENCENADA POR INTEGRANTES DA LOJA ESTRELA DO SUL

Fatos & FlashsREUNIÃO DE COMITIVA DE MINAS GERAIS COM GRÃO-MESTRE GERAL
No dia 27 de setembro, quarta-feira, o Grão-Mestre Geral do GOB, Soberano irmão Marcos José da Silva, recebeu em seu gabinete 
comitiva do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais. Reunião contou com participação dos irmãos Raimundo Regner no exercício da 
presidência do Conselho Federal, Antônio Adonel, Assessor Jurídico do Grão-Mestrado Geral, Cláudio William Alves, Grão-Mestre do 
GOB-MG e Eduardo Teixeira de Rezende, ex-Grão-Mestre do GOB-MG.

Assista na íntegra o pronunciamento em vídeo que fala dos temas tratados na reunião.

https://www.gob.org.br/reuniao-de-comitiva-de-minas-gerais-com-grao-mestre-geral/
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Diretor de cinema belga lança documentário em 
que ressalta as similaridades e dificuldades da 
Maçonaria em todos os continentes, e milita, 

de forma singular e refletida, pela coexistência femini-
na na tricentenária instituição

No último dia 24 de junho, a Grande Loja Unida da 
Inglaterra, instituída em 1813, celebrou os 300 anos de 
fundação de sua antecessora, a Grande Loja de Lon-
dres e Westminster, a mais antiga grande loja do mun-
do. Até então, as lojas maçônicas não possuíam um 
poder administrativo central, pois, originalmente, elas 
se tratavam de corporações que reuniam pedreiros, 
canteiros e mestres-de-obras (e deveriam ser chama-
das, em português, de alojamentos, tradução correta 
para lodges), as quais, com o tempo, tornaram-se asso-
ciações que passaram a admitir membros de todas as 
classes sociais que quisessem desenvolver-se moral-
mente, estudando o rico simbolismo das ferramentas 
dos construtores de catedrais na Idade Média, e contri-
buir para a evolução social.

A influência da Maçonaria na sociedade ocidental 
está nos livros de História: fornecendo terreno para as 
discussões de todos os atores da Revolução Francesa, 
a incitação da independência dos Estados Unidos e de 
praticamente todos os países latino-americanos no 
século XIX, a abolição da escravatura e a proclamação 
da república, no Brasil. Por isso, ela cause tanto medo 
e ódio em regimes totalitários: Franco, Hitler, Musso-
lini, Stálin, Vargas e os regimes islâmicos fecharam as 
portas da Maçonaria (Cuba foi a única exceção, embo-
ra o governo castrista tenham aparelhado as lojas). Os 
fundamentalistas religiosos também não a veem com 
bons olhos, pelo seu caráter reservado, supostamente 
esotérico, e pela defesa da coexistência religiosa na 
sociedade.

Para além de rituais fechados e exóticos aos “profa-
nos”, e de uma instituição à qual pertenceram persona-
lidades famosas, a Maçonaria ainda mantém um viés 
filantrópico, liberal e democrático inabalável, como 
mostra o documentário Terra Masonica, produzido e 
dirigido pelo Irmão belga Tristan Bourlard, e previsto 
para chegar aos cinemas neste semestre. Terra Masoni-
ca foi exibido em sessão privada promovida pela 
ARLS Joaquim Nabuco em 18  nº 3152, de julho pas-
sado, no Templo A da ARLS Cavaleiros da Luz n° 
1057, quando participaram cerca de 30 Irmãos de 
Lojas do Grande Oriente de Pernambuco, os quais 
tiveram espaço aberto para perguntas e comentários 
após a exibição.

Tristan, também é diretor do célebre documentário 
O segredo da Maçonaria (The Scottish Key: An inves-
tigation into the origin of Freemasonry, 2007), exibido 
pelo canal Discovery Channel, e concedeu uma entre-
vista exclusiva ao site do Grande Oriente de Pernam-
buco com perguntas enviadas por e-mail e traduzidas 
pelo Irmão Carlos Eduardo Amaral, Secretário Adjun-
to de Educação e Cultura do GOPE.

Você não pensa em produzir um Terra Masonica 
II ou outro documentário maçônico? Pessoalmente 
imagino como seria bom saber dos conflitos e difi-
culdades de nossos Irmãos em Cuba, no Haiti, no 
Nordeste do Brasil, na Nigéria, Irã, Marrocos, Tur-
quia, Grécia, China…

Acho que nunca terei um novo orçamento para 
fazer uma sequência desse filme, mas, se eu o tivesse, 
teria de ter também força física para consegui-lo. Cada 
projeto é específico e o meu próximo projeto é um 
desdobramento de The Scottish Key, chamado The 
German Key porque nós geralmente subestimamos a 
contribuição da Alemanha à questão das origens da 
Maçonaria, especialmente ao redor do ano de 1750.

Quais as contribuições germânicas para a for-
mação da Maçonaria?

A questão das origens da Maçonaria é complexa. 
Vamos dizer que, em curtos termos, a Maçonaria 
anglo-saxônica trouxe sociabilidade; a escocesa, tra-
dição; a francesa, cidadania e criatividade; e a alemã, 
uma visão mais filosófica, esotérica, gnóstica e teoló-
gica da instituição. A Alemanha é uma encruzilhada 
entre ocidente e oriente [no território europeu]. Foi 
pela influência alemã que o Rito Sueco foi inventado e 
foi também na Alemanha que, no século 17, o mito 
rosacruz [a vida de Christian Rosenkreuz] foi inventa-
do.

Há uma trilha sonora original ou incidental em 
Terra Masonica? Percebi que muito da música ao 
longo do filme é tocada por Irmãos maçons, quando 
não composta por eles.

A música do filme foi composta por cinco composi-
tores que não são maçons*. Eu gravei um monte de 
música tocada ao vivo por Irmãos maçons durante o 
filme, o que é muito importante para mim. Acredito 
que música é também uma forma de estruturar o tempo 
e o espaço. Música é a arquitetura invisível do cosmos.

Quem é a pessoa a quem você dedicou o filme in 
memoriam [a maçona belga Fabienne Fayt**]?

Quando você perde um amigo [no caso, uma ami-
ga] que é importante, nenhum tributo é o suficiente.

Você é autor de uma biografia sobre Maria Dera-
ismes e presta tributo à sra. Fayt, além das referên-
cias à participação feminina na Maçonaria que 
podemos perceber em Terra Masonica. Como você 
vê a observância dos landmarks, em especial aque-
le que estabelece a não admissão de mulheres?

Especialmente durante o século 17, houve um gran-

de número de sociedades femininas na Europa, em 
particular na França, mas também da Rússia à Dina-
marca. Essas “sociedades de damas” usavam a língua 
francesa e eram essencialmente compostas de aristo-
cratas e intelectuais. O propósito dessas sociedades era 
dar às mulheres acesso ao conhecimento e ao poder. 
Esse fenômeno é negligenciado na história da Maço-
naria. Havia ainda muito mais sociedades iniciáticas 
de mulheres que de homens, naquela época. Um sécu-
lo mais tarde, em 1717, a Maçonaria moderna foi 
inventada. A Grande Loja de Londres e Westminster, 
exclusivamente masculina, então experimenta grande 
e rápido sucesso. Por quê? Porque não havia nada 
antes: os homens estavam ocupados na guerra ou no 
comércio. A questão não é considerar o valor de uma 
sociedade iniciática feminina, mas considerar a diver-
sidade de gênero.

Como assim?
A Maçonaria feminina deve ser igual à masculina, 

mas a Maçonaria não-mista deve ser preservada pela 
simples razão de que homens e mulheres não funcio-
nam do mesmo modo. Essas Ordens [a Maçonaria 
masculina e feminina] podem colaborar entre si, reco-
nhecerem-se mutuamente, mas não se misturar. A 
Maçonaria mista está vivenciando grandes dificulda-
des, especialmente na França, onde os homens são em 
maior número nessa minoria de lojas. Depois de um 
curto tempo, eles deixam as lojas mistas [pertencentes 
à Ordem Maçônica Mista Internacional Le Droit 
Humain] para ingressar nas lojas regulares.

DIRETOR DO DOCUMENTÁRIO TERRA MASONICA
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Onde entra a figura de Maria Deraismes no 
contexto da Maçonaria feminina?

Maria Deraismes (1828-1894) lutou por uma bata-
lha essencialmente política. Ela permaneceu solteira 
por toda a vida. Era uma mulher especial. Foi iniciada 
perto do final de sua vida [em 1882, em uma iniciativa 
que causou um profundo rompimento na Maçonaria 
francesa] e morreu. Pessoalmente eu milito por uma 
Maçonaria independente, com rituais femininos, 
como na Ordem da Estrela do Oriente, e também por 
uma ampla colaboração entre Grandes Lojas masculi-
nas e femininas, mas sem misturar [ambas as estrutu-
ras]. Não devemos nos esquecer que a Maçonaria é 
universal [no sentido de universalista] e deve perma-
necer assim. Há países onde a Maçonaria mista não 
pode ser aceita por questões de tradição. A Maçonaria 
universal deve respeitar essas tradições.

Quais são os templos maçônicos mais impressi-
onantes que você visitou?

Visitei muitos templos em minha vida e para este 
filme. Um que é muito importante é o de Tenerife 
[capital das Ilhas Canárias, Espanha]. Não deu para 
explicar no filme porque é difícil e complicado de 
mostrar, mas aquele templo é imaginado como se 
fosse o centro de um dodecaedro***. Já o mais 
impressionante templo para mim é o primeiro templo 
da história da Maçonaria, em Edimburgo [capital da 
Escócia], porque existe um monte de histórias incrí-
veis nesse templo e um segredo que só descobri recen-
temente [o templo da loja Canongate Kilwinning n° 
2]. Vocês podem vê-lo no filme O segredo da Maçona-
ria (The Scottish Key). Ele data de 1736****.

Que parte do Livro da Lei é lida em lojas com 
membros não cristãos, como no Mali, em Israel ou 
na Índia?

Não há obrigação da leitura de um trecho do Livro 
da Lei. A função do Livro é apenas apresentar suas 
obrigações [juramentos] aos diferentes graus. É cos-
tumeiro que o VM escolha com qual Livro ele deva 
abrir e fechar os trabalhos. Para as obrigações, é o 
candidato quem pode escolher qualquer Livro que 
queira e uma passagem em particular que lhe caiba 
melhor.

Quantas lojas exatamente você visitou em fun-
ção da produção do filme?

A resposta depende de sua definição de loja: é o 
grupo de maçons ou os edifícios em si? Para ser fran-
co, não contei e nem todos os templos estão no filme. 
Gravei mais de 100 horas e só utilizei apenas duas. 
Então há um monte de gravações que não foram usa-
das.

Fonte: GOB-PE

Provavelmente, a esta pergunta virão respostas, cujo 
cerne está no individualismo. Por um lado, as ritualísti-
cas (vencer minhas paixões); por outro, as sociais (ága-
pes após as reuniões).

Há um imensurável equivoco quando acreditamos 
que o tamanho de uma Loja se dá pela estrutura física 
ou pelo número de Irmãos, o que a torna “Grande” ou 
“Poderosa” é o comprometimento dos Obreiros.

Observe que há uma diferença sutil entre Irmãos e 
Obreiros. Irmãos são todos os que, por condutas maçô-
nicas, são reconhecidos como tal, Obreiros são aqueles, 
que nos instruem e inspiram, por suas condutas maçô-
nicas, a nos tornarmos Irmãos.

Sendo um trabalho coletivo, as sessões só alcançam 
a plenitude nas três esferas (física, mental, espiritual) se 
cada um dos presentes mudar a atitude passiva de parti-
cipante para a conduta ativa de participe.

A mudança está na troca do que “vou ganhar ao ir à 
Loja”, para o que “vou oferecer à Loja”.

Condutas simples, apenas o cumprimento da mis-
são! Como, por exemplo: O Irmão Mestre de Harmonia 
deve ir com o propósito de colocar as músicas adequa-
das, no momento certo, na altura correta.

O Mestre de Cerimônias deve organizar o cortejo, 
ficar atento a estruturação dos Cargos, conhecer suas 
falas, circular no Templo somente nos momentos 
necessários.

Os Diáconos devem ser realmente portadores da 
palavra com a devida ritualística. O Chanceler deve 
receber e observar os Irmãos visitantes. Enfim, cada um 
deve incorporar seu cargo.

No caso das Luzes, a conduta é muito mais sutil. 
Vigilantes devem estar vigilantes quanto ao comporta-

mento e principalmente, ao semblante de seus “coman-
dados”. Ocupar uma das vigilâncias é pré-requisito 
para ser o líder maior da Loja, portanto, é com esta preo-
cupação que ele vai se formando e conhecendo seus 
Irmãos e futuros colabores diretos.

Da mesma forma, ao se preparar para ir a Loja, o 
Venerável Mestre deve compreender que o mínimo, e 
provavelmente, com menor valor é o de dirigir os traba-
lhos, no sentido de ler o ritual. Sentar-se na cadeira 
mais alta do Templo é a alegoria que a ele cabe ver tudo 
que se passa e exercer ações que resultem no sucesso do 
grupo.

Aos Ex-Veneráveis, a missão não acabou.  Possuem 
apenas duas grandes obrigações de moral maçônica. 
Primeira, se já dirigiram os trabalhos das Lojas, conhe-
cem bem os Rituais e as demais funções, sendo assim, 
devem estar sempre à disposição do atual Venerável 
Mestre para ocuparem cargos, afinal, eles continuam 
sendo Obreiros da Oficina .

A segunda é trabalhar para a manutenção da harmo-
nia dos trabalhos. Eles devem ir para a Loja vibrando 
positivamente. Sendo o esteio do Venerável deve acon-
selhar, não intervir, evitar comparações e ,principal-
mente, auto-elogio, incompatíveis com princípios de 
humildade e do propósito de “vencer minhas paixões”.

Se todos nós, formos para a Loja com o propósito de 
servir, sairemos todos bem servidos.

O TODO É SEMPRE MAIOR QUE A SOMA DAS 
PARTES.

Este artigo foi inspirado na leitura do livro JUSTO E 
PERFEITO do Irmão Walter José Fachetti Nogueira, 
que na página 53, sobre os trabalhos em Loja se mani-
festa: “É um delicado bordado de mil linhas e infinitas 
cores, executado por inúmeras mãos, extraordinaria-
mente resultando numa harmoniosa composição. É 
tudo isto e ainda mais o que cada um quiser, desde que 
respeite os interesses e anseios dos demais e do conjun-
to por todos constituído”.

Neste décimo primeiro ano de compartilhamento de 
instruções maçônicas, mantemos a intenção primaz de 
fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema tratado e 

apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo o 
Quarto-de-Hora-de-Estudos das Lojas.

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

Fraternalmente

(*) Ir\ Sérgio Quirino
Grande Segundo Vigilante – GLMMG

“POR QUÊ SE VAI À LOJA?”
Ir\Sérgio Quirino

Gr\2º Vig\ da GLMMG
Belo Horizonte-MG
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No dia 04 de setembro de 2017, às 20h00, no 
Templo da ARLS.'. Maringá nº 3336 – Benfei-
tora da Ordem, no Oriente de Maringá, o Emi-

nente Grão-Mestre, Irmão Luiz Rodrigo Larson Cars-
tens, acompanhado pelos Poderosos Irmãos Gerald 
Koppe Junior, Grão-Mestre Adjunto e José Edson 
Haesbaert, Secretário Chefe de Gabinete, presidiu a 
Sessão Magna alusiva à Semana da Pátria em homena-
gem aos 195 anos da Proclamação da Independência 
do Brasil, onde estavam reunidas as seguintes Lojas: 
Maringá 3336 – Benfeitora da Ordem, 14 de Julho II nº 
1973 - Benfeitora da Ordem, Terra Brasilis nº 3431, 
Terceiro Milênio nº 2540, Virtus et Labor nº 3443, 
Obreiros Adonhiramitas nº 4433, Paranavaí nº 3647  e 
Colorado nº 4361, totalizando 121 irmãos presentes.

Foi realizado um jogral que tratou dos valores da 
nossa Pátria, narrando fatos da história nacional que 
culminaram para a Proclamação da Independência do 
Brasil, em 1822. Em um segundo momento, o Emi-
nente Grão-Mestre fez uma breve reflexão sobre a 
maçonaria e o papel do maçom nos dias atuais, enalte-
cendo a soberania nacional.

Na seqüência, convidou os Poderosos Irmãos 
Gerald Koppe Junior, Grão Mestre Adjunto do GOB-
PR, Nelson Antônio Carneiro, Grão-Mestre Adjunto 
de Honra, José Edson Haesbaert, Gr.'.Secretário Chefe 
de Gabinete, José Carlos Martins, Coordenador da 10ª 
Região, para juntos fazerem a homenagem da entrega 
das Comendas da Ordem do Mérito Pelicano, no grau 
de Grande Cavaleiro aos IIr.'. Areli da Silva Correia e 
Jair Ramos, ambos obreiros da ARLS.'. Maringá e no 
grau de Cavaleiro ao Ir.'. Paulo Roberto Machado, 
obreiro da ARLS.'. Virtus et Labor.

Por último, o Eminente Grão-Mestre agradeceu o 

esforço que todos os Irmãos fizeram para estarem 
reunidos naquela Sessão Conjunta. Externou sua grati-
dão aos Veneráveis Mestres das Augustas Lojas parti-
cipantes, Irmãos: Silvio Ronny Mello Silveira, Marin-
gá nº 3336, Airton Morgenstern, 14 de Julho nº 1973, 
Raimundo Batista França, Terceiro Milênio nº 2540, 
Francisco Soncin, Virtus et Labor nº 3443, Abdel Nas-

ser Haj Ahmad, Terra Brasilis nº 3431, Petrônio Cor-
deiro Júnior, Obreiros Adonhiramitas nº 4433 todas do 
Oriente de Maringá, Luiz Osires Chemin, Paranavaí nº 
3647 e Marcos Antônio dos Santos, Colorado nº 4361.

Após a cerimônia foi servido uma jantar de confra-
ternização, carinhosamente preparado pelas cunhadas 
da Fraternidade Onze de Agosto da Loja Maringá.

SESSÃO MAGNA CONJUNTA ALUSIVA À SEMANA DA PÁTRIA

No dia 16 de Setembro, no Palácio Maçônico Nasseri 
Gabriel – Templo Nobre – Oriente de Goiânia – realizou, 
em cumprimento ao disposto constitucional, mais uma 
edição anual  da Poderosa Congregação do Grande Oriente 
do Brasil – Goiás

Após a entrada dos irmão que tomaram assento na 
coluna  do sul, deu entrada a Presidente Nacional da 
Fraternidade  Feminina Cruzeiro do Sul, cunhada Flora 
Rios que estava acompanhada da Vice – Presidente 
Nacional e Presidente Estadual da Frafem, cunhada Janine 
Gomes de Gouveia Coelho as quais foram seguidas  por 
todas as Presidente das Fraternidades das Lojas da 
Jurisdição e tomaram acento na coluna do norte. A 
composição diretiva da mesa constou das seguintes 
autoridades: Eminente Ir. Luis Carlos de Castro Coelho 
(Grão-Mestre Estadual), Sapientíssimo Ir. Eurípedes 
Barbosa Nunes ( Grão Mestre Geral Adjunto – licenciado), 
Sereníssimo Ir. Adolfo Ribeiro Valadares (Grão-Mestre da 
Grande Loja Estadual), Eminente Ir. Gerson Alcântara 
(Presidente da PAELM), Poderoso Ir. João Batista 

Machado (Grão-Mestre Adjunto do GOB-GO), Venerável 
Ir. Juiz Luis Gustavo Nicole (Pres. do Tribunal de Justiça 
Maçônica), Venerável Ir. Rodrigo Rizzo Vasques (Pres. do 
Tribunal eleitoral Maçônico), Venerável Ir. Manoel Costa 
Lima (Pres. do Tribunal de Contas Maçônico), cunhada 

Flora Rios Mendes (Pres. Nacional da Frafem) e Janine 
Gomes Gouveia Coelho ( Vice-Pres. e Presidente Estadual 
da Frafem.

A seguir, entrada do Pavilhão e cantado o Hino 
Nacional.

Nesse passo, as cunhadas passaram ao Templo da 
Igualdade a fim de realizarem os seus trabalhos inerentes à 
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.

O Eminente Luis Carlos, ora ocupando a Presidência, 
deu por abertos aos trabalhos que constou da seguintes 
pauta: Legislação Maçônica –  de responsabilidade da 
Secretária Estadual da Guarda dos Selos, Função do 
Venerável Mestre e Noções de Ritualística (todos os 
Ritos), responsabilidade da Secretaria Estadual de 
Orientação Ritualística.

O Eminente Grão-Mestre Estadual deu por encerrada 
a Poderosa Congregação e convidou a todos para se 
dirigirem ao salão de eventos onde foi servido o almoço.

Texto – Gabinete - 
Fotos – Relações Públicas do GOB-GO

PODEROSA CONGREGAÇÃO DO GOB-GO

https://sergiocastroviagenseturismo.blogspot.com.br/2017/09/excursao-ao-sul-do-brasil_96.html
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A Loja Maçônica Fraternidade e Luz, 
Or.'. de Cachoeiro de Itapemirim – ES 
comemorou 119 anos de sua fundação 

( 08 de setembro de 1898) e celebrou a data 
especial no dia 06 de setembro de 2017. O 
grande anfitrião da noite, e venerável mestre 
da loja, Ir.'. Atilio Giro Mezadre, recebeu seus 
Irmãos, familiares e amigos na sede da loja 
para um jantar comemorativo.

Além do aniversario da loja, também foi 
comemorado o dia da Independência e os 70 
anos de maçonaria do Irmão Alcy Ribeiro da 
Costa. Com a presença de David Cruz, repre-
sentante do Grão Mestre Estadual.

Alcy iniciou na loja Liberdade e Luz em 
Guaçui, em 20 de setembro de 1947, tendo se 
filiado a Fraternidade e Luz no dia 05 de maio 
de 1949.

Durante as homenagens que recebeu, Alcy 
fez uma ampla explanação sobre a fundação 
da loja e a sua participação em várias entida-
des cachoeirenses, entre elas a Santa Casa, 
Casa das Meninas e a Faculdade de Direito.

O homenageado recebeu uma placa come-
morativa das mãos de Dario Viana, Ayrton 
Monteiro, Regis Caetano de Abreu e Daniel 
Grillo Teixeira.

ITAPEMIRIM, COMEMORA 119 ANOS DE FUNDAÇÃO

https://superlight.com.br/
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A data que comemoramos hoje é de um significado 
sem precedentes, posto que, nos reunimos aqui para 
comemorarmos os 30 anos de fundação da nossa que-
rida Antônio Firmino Demuner nº 2457, Or\ de Rio 
Bananal -ES.

A data de um aniversário é sempre marcante porque 
nos remete à reflexão. Nesse dia somos levados a 
experimentar momentos de introspecção, ocasião em 
que fazemos um balanço das nossas ações até então, e, 
o que ainda precisa ser feito, escoimando os erros e 
privilegiando os acertos.

Nessa contraposição procuramos tirar lições a fim 
de evitar os erros e nos tornarmos pessoas melhores, 
dignas da luz protetora que emana do Grande Arquite-
to do Universo.

No transcurso do 30º aniversário de nossa Loja tam-

bém somos convidados a um exercício de reflexão e tal 
qual fazemos em nossas vidas – nos empenhamos em 
torná-la útil a Maçonaria Universal, ao Brasil e a nossa 
comunidade, em especial os desafortunados, alvos de 
nossas campanhas humanitárias.

Essa Data Histórica que ofertamos aos anais da 
maçonaria Capixaba, só foi possível graças à coesão e 
convergência de pensamentos, tão presentes nos Qua-
dros de Obreiros da ARLS Antônio Firmino Demuner.

Nesse clima de otimismo e de esperança em dias 
melhores que, certamente virão, procuramos diuturna-
mente sermos merecedores do legado que nos foi con-
fiado pelos abnegados fundadores e Ex-Veneráveis.

Cumpre, ainda, consignar os nossos agradecimen-
tos às autoridades maçônicas que desde aquele longín-
quo 29 de Julho de 1987 aos dias de hoje, nunca se fur-
taram em apoiar e enaltecer nossa Loja.

Ações positivas são fundamentais diante do papel 
que assumimos, isso nos dá a certeza de que estamos 
honrando aqueles que nos antecederam e que, compro-
vadamente, tanto fizeram pela nossa Loja.

Com esta mensagem desejo compartilhar nossa 
alegria com todos.

Muito obrigado.

Leonardo Domingues Costa
Secretário

O Ir.: Jamil de Almeida Costa, (ao lado do Ir\ Kheytte Vasconcelos Gomes)  
foi agraciado com a Comenda e Diploma do Mérito de Montezuma, pelos 
relevantes serviços prestados ao Supremo Conselho do Grau 33

Irmãos Walter Noronha (GMGL-ES) Emerson G. Rocha, Luiz Sérgio Castro, cunhada 
Elyne M. Andrade (Pres. da FraFem-ES) com o GMG Adjunto Ir\ Barbosa Nunes 
durante evento em homenagem aos 70 anos de iniciação do Ir\ Alcy Ribeiro da Costa 
na ARLS Joacy Palhano em Vitória -ES

Fatos & Flashs
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