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I
magine esse cenário: o Brasil passando por 
uma grave crise econômica, proveniente da 
falta de uma boa gestão das contas públicas e 

agravada pelas elevadas despesas financeiras do 
Estado, enquanto o País enfrenta uma série de ins-
tabilidades de ordem política. Não é difícil ver 
todos esses fatores nas bancas de jornal, em capas 
de revistas, jornais ou mesmo no horário nobre da 
televisão, correto? Entretanto foram esses os 
ingredientes que levaram, após um longo proces-
so de lutas, à proclamação da República do Brasil, 
em 15 de novembro de 1889. Foi esse levante polí-
tico e popular que deu fim ao Império e forjou o 
País como conhecemos hoje.

Entre essas forças sociais que pressionaram 
pela criação da democracia em nossa nação, está 
aquela que é mais envolta em mistérios e mitos: a 
Maçonaria. Mesmo tendo mais de 195 anos no 
País e atuado em momentos como abolição da 
escravatura e independência, até hoje se propa-
gam visões falsas a respeito da Ordem, colocando-
a como parte de um plano mundial de dominação 
ou uma seita mergulhada em ocultismo. Nada 
disso é verdade.

O envolvimento dos Maçons em todos esses 
processos históricos se deu por conta dos ideais 
centenários de Liberdade, Igualdade e Fraternida-
de que regem as ações da Ordem e dos Irmãos pre-
sentes em suas fileiras. E são esses mesmos valo-
res imutáveis que impulsionam a Maçonaria dos 
dias atuais a buscar um protagonismo ainda maior 

na política e na economia nacional, assumindo o 
papel de vanguarda com o qual todos os Maçons 
são compromissados.

E foi desse compromisso que surgiram iniciati-
vas como o apoio às 10 Medidas contra a Corrup-
ção, projeto do Ministério Público Federal que 
reuniu mais de dois milhões de assinaturas até ser 
entregue ao Congresso Nacional em 2016, con-
tando com larga divulgação e engajamento dentro 
da Maçonaria. Outro exemplo da reinserção da 
Ordem na esfera do Poder é o chamado Grupo 
Estadual de Ação Política (GEAP-SP).

Essa iniciativa surgiu em 2007 e reúne associa-
dos das três Obediências Maçônicas do estado, 
Grande Oriente de São Paulo (GOSP), Grande 
Loja do Estado de São Paulo (GLESP) e Grande 
Oriente Paulista (GOP), com o objetivo de lutar 
para a construção de uma classe política brasileira 
composta por pessoas de valores éticos e compro-
missadas com o bem comum da Nação. Não existe 
nenhum tipo de contrapartida financeira, uma vez 
que o único compromisso dos candidatos que plei-
teiam apoio da Maçonaria é uma gestão ética.

Assim como a política, a esfera econômica é 
fundamental para a retomada do crescimento de 
nosso País. É por isso que as mesmas três potênci-
as maçônicas capitaneiam hoje o 1° Encontro de 
Negó- cios Lideranças Empresariais Maçônicas 
(LEMA). Realizada em São Paulo no final de 
fevereiro, a iniciativa tem o apoio da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) e a meta de utili-
zar a estrutura extremamente capilarizada da 
Maçonaria para fomentar negócios e ajudar a roda 
da economia a voltar ao movimento que espera-
mos e precisamos.

Concebido como uma ação regional para o 
desenvolvimento econômico, o LEMA já angaria 
pedidos de participação de Irmãos de outras 

regiões do estado, do Brasil e até mesmo por 
investidores de outros países, o que reforça a 
necessidade e interesse da sociedade civil em ini-
ciativas do tipo. Planejado para reunir 900 lideran-
ças maçônicas, o evento trouxe em seu programa 
rodadas de negócios, networking e reciclagem de 
conhecimentos, a fim de conquistar o interesse de 
Maçons gestores de empresas que desejam direci-
onar seus investimentos.

Outra frente econômica de luta pela melhora do 
País se constitui no apoio da Maçonaria Paulista 
ao Instituto de Lideranças Empresarias de São 
Paulo (ILESP), que desde 2015 visa integrar os 
empreendedores paulistas de forma a desenvolver 
interação entre empresas de diferentes segmentos 
de atuação. Como no LEMA, o objetivo dessa inte-
gração é apoiar o desenvolvimento de parcerias 
que levem à evolução econômica e criação de 
novas soluções, sempre visando aos princípios de 
sustentabilidade e responsabilidade social.

Essa mesma preocupação com o papel de lide-
rança social da Maçonaria levou o GOSP firmasse 
parceria com a FIESP e o SENAI-SP, criando o 
Programa Comunitário de Formação Profissional. 
Em suma, a parceria permite às Lojas Maçônicas 
estabelecer projetos de educação profissional com 
apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial, um convênio que abrange mais de dois 
mil cursos.

Seja no brado retumbante da independência, 
seja na proclamação da República seja destruindo 
as correntes da escravidão, a Maçonaria sempre 
esteve e estará presente na história do Brasil, assu-
mindo seu papel de vanguarda das mudanças soci-
ais e lutando pelos ideais que fundaram essa 
Ordem tricentenária.

Fonte: Revista Luzes

A MAÇONARIA NA RETOMADA
POLÍTICA E ECONÔMICA DO BRASIL

OPINIÃO
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O
 Grão-Mestre-Geral Adjunto do Grande Ori-
ente do Brasil (GOB), Euripedes Barbosa 
Nunes, morreu na madrugada do dia 03 de 

abril de 2018, em Sinop-MT, onde estava fazendo 
campanha para o cargo de Grão-Mestre-Geral. No dia 
anterior, por volta das 19h, sofreu um infarto no hotel 
em que estava hospedado. Barbosa foi socorrido por 
amigos e encaminhado a um hospital, onde ficou 
internado na UTI, mas sofreu paradas cardíacas e, 
apesar das tentativas de reanimação, morreu às 2h30.

O Ir.'. Euripedes Barbosa Nunes exerceu com bri-
lhantismo inúmeros cargos na Maçonaria, como Vene-
rável Mestre, Grão-Mestre Estadual e Grão-Mestre 
Geral Adjunto entre tantos outros.

Nascido na cidade de Itauçu, estado de Goiás, em 
19 de setembro de 1944.

Casado com Vera Lúcia Brandão Barbosa, (farma-
cêutica). Três filhos; Ivana, Flávio Henrique e Isabel-

la. Dois netos.
Advogado, ex-radialista, membro da Associação 

Goiana de Imprensa, delegado da polícia judiciária de 
Goiás, professor e articulista do Jornal Diário da 
Manhã, de Goiás, onde escreve todos os sábados, 
desde fevereiro de 2011. Foi chefe de Gabinete das 
instituições Secretaria da Educação e Cultura de 
Goiás, do antigo Banco de Desenvolvimento de Goiás 
e da delegacia do antigo INAMPS.

Radialista e apresentador na Rádio Brasil Central, 
de Goiânia e Televisão Anhanguera.

Na maçonaria, iniciou na Loja Acácia Brasiliense, 
de Goiânia, em 26 de agosto de 1978, onde foi Venerá-
vel por dois mandatos, continuando fazendo parte do 
seu quadro de obreiros.

No Grande Oriente do Estado de Goiás, foi Secre-
tário de Educação e Cultura; na administração de José 
Ricardo Roquette, instituiu o Programa Maçonaria a 
Favor da Vida – Contra as Drogas, este criado em 
1997, posteriormente nacionalizado pelo Soberano 
Francisco Murilo Pinto.

Foi deputado estadual representando a Loja de 
Pesquisas Maçônicas Brasil Central, de Goiânia;

No Grande Oriente do Brasil, foi diretor executivo 
de Maçonaria a Favor da Vida, na gestão de Francisco 
Murilo Pinto. Antes, na administração de Jair Assis 
Ribeiro, foi convidado e exerceu vaga no Conselho 
Federal e no Supremo Tribunal de Justiça.

Foi eleito Grão-Mestre do Grande Oriente do Esta-
do de Goiás e reeleito no período de 2007 – 2013, 
quando eleito na chapa de Marcos José da Silva, 
renunciou e tomou posse no Grão-Mestrado Geral 
Adjunto, em consequência constitucional, na presi-
dência do Conselho Federal. Respondeu pela Secreta-
ria Geral de Entidades Paramaçônicas do GOB.

Recebeu os títulos de Cidadão Carioca, Trindaden-
se, Itapacino e Itaberino.

É membro honorário de 49 Lojas de Goiás e outros 
estados.

Por vários Grande Orientes Estaduais, foi homena-
geado com a sua maiores comendas. Da mesma forma 
pela Sereníssima Grande Loja do Estado de Goiás.

Recebeu Moção da Secretaria Nacional Antidro-
gas pelo trabalho em Maçonaria a Favor da Vida – 
Contra as Drogas.

A.'.G.'.D.'.G.'.A.'.D.'.U.'.

É com pesar que os Obreiros do Quadro da ARLS 
CARIDADE E ESPERANÇA lamentam a passagem 
ao Oriente Eterno do Sapientíssimo Irmão Eurípedes 
Barbosa Nunes.

Reconhecido pelos seus grandes trabalhos em prol 
da família, da Ordem e da Pátria, Eurípedes Barbosa 
Nunes também esteve presente no Espírito Santo quan-
do foi agraciado pela nossa Loja, Caridade e Espe-
rança com a Comenda Honraria Humberto Nogueira 
dos Santos (HHNS).

A Loja Maçônica Caridade e Esperança,     
n°2620 solidariza-se a família do Irmão Eurípedes 
Barbosa Nunes e a toda família maçônica neste 
momento de aflição, perda e dor.

Rogamos ao Grande Arquiteto do Universo que 
receba com todas as Honras Celestiais esse humilde 
Obreiro Livre e de Bons Costumes que com tamanho 
Coração Sensível ao Bem serviu de forma tão bri-
lhante a família, a Ordem, a Pátria e a humanidade.

A.R.L.S. Caridade e Esperança n°2620/
ARLS Acadêmica Construtores do Futuro no 4482

Por Ir.’. Deo Mário Siqueira

IRMÃO EURÍPIDES BARBOSA NUNES
PASSA PARA O ORIENTE ETERNO

Ir\ Barbosa Nunes com o Venerável Mestre da
 ARLS Caridade e Esperança, Antônio Marcos  
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Além de girar em torno de seu eixo, a Terra deslo-
ca-se no espaço, com um movimento de trans-
lação em torno do Sol, quando descreve uma 

elipse, de acordo com as leis de Kepler. Para o observa-
dor situado na Terra, todavia, é como se esta fosse fixa 
e o Sol se movesse em torno dela, seguindo um cami-
nho, que, como já foi visto, é chamado de eclíptica.

Em sua marcha em torno do Sol, a Terra, descreven-
do uma elipse, ficará mais próxima, ou mais afastada 
do astro da luz. O ponto mais próximo --- 147 milhões 
de quilômetros --- é o periélio; o mais afastado --- 152 
milhões de quilômetros --- é o afélio. Se a Terra, no 
movimento de translação, girasse sobre um eixo verti-
cal em relação ao plano da órbita, as suas diferentes 
regiões receberiam iluminação sempre sob o mesmo 
ângulo e a temperatura seria sempre constante, em 
cada uma delas. Mas, como o eixo é inclinado, em rela-
ção à órbita, essa inclinação faz com que os raios sola-
res incidam sobre a Terra segundo um ângulo diferen-
te, a cada dia que passa. E, assim, vão se sucedendo as 
estações: verão, outono, inverno e primavera.

Como os planos do equador terrestre e da eclíptica 
não coincidem, tendo uma inclinação, um em relação 
ao outro, de 23 graus e 27 minutos, eles se cortam ao 
longo de uma linha, que toca a eclíptica em dois pon-
tos: são os equinócios. O Sol, em sua órbita aparente, 
cruza esses pontos, ao passar de um hemisfério celeste 
para outro; a passagem de Sul a Norte, marca o início 
da primavera no hemisfério Norte e do outono no 
hemisfério Sul; a passagem do Norte para o Sul, marca 
o início do outono no hemisfério Norte e da primavera 
no hemisfério Sul. Esses são os equinócios de prima-
vera e de outono.

Por outro lado, nos momentos em que o Sol atinge 
sua maior distância angular do equador terrestre, ou 
seja, quando é máximo o valor de sua declinação, ocor-
rem os solstícios. Os dois solstícios ocorrem a 21 de 
junho e a 21 de dezembro; a primeira data marca a pas-
sagem do Sol pelo primeiro ponto do trópico de Cân-
cer, enquanto que a segunda é a passagem do Sol pelo 
primeiro ponto do trópico de Capricórnio. No primeiro 
caso, o Sol está em afélio e é solstício de verão no 
hemisfério Norte e de inverno no hemisfério Sul; no 
segundo, o Sol está em periélio e é solstício de inverno 
no hemisfério Norte e de verão no hemisfério Sul. Por-
tanto, o solstício de verão no hemisfério Norte e de 
inverno no hemisfério Sul, ocorre quando o Sol está 

em sua posição mais boreal (Norte), enquanto que o 
solstício de verão no hemisfério Sul e de inverno no 
hemisfério Norte, ocorre quando o Sol está em sua 
posição mais austral (Sul).

Por herança recebida dos membros das organiza-
ções de ofício, que, tradicionalmente, costumavam 
comemorar os solstícios, essa prática chegou à Maço-
naria moderna, mas já temperada pela influência da 
Igreja sobre as corporações operativas. Como as datas 
dos solstícios são 21 de junho e 21 de dezembro, muito 
próximas das datas comemorativas de São João Batista 
--- 24 de junho --- e de São João Evangelista --- 27 de 
dezembro --- elas acabaram por se confundir com 
estas, entre os operativos, chegando à atualidade. 
Hoje, a posse dos Grão-Mestres das Obediências e dos 
Veneráveis Mestres das Lojas realiza-se a 24 de junho, 
ou em data bem próxima; e não se pode esquecer que a 
primeira Obediência maçônica do mundo, como já foi 
visto, foi fundada em 1717, no dia de São João Batista.

Graças a isso, muitas corporações, embora houves-
se um santo protetor para cada um desses grupos pro-
fissionais, acabaram adotando os dois São João como 
padroeiros, fazendo chegar esse hábito à moderna 
Maçonaria, onde existem, segundo a maioria dos ritos, 
as Lojas de São João, que abrem os seus trabalhos “à 
glória do Grande Arquiteto do Universo (Deus) e em 
honra a S. João, nosso padroeiro”, englobando, aí, os 
dois santos.

No templo maçônico, essas datas solsticiais estão 
representadas num símbolo, que é o Círculo entre Para-
lelas Verticais e Tangenciais. Este significa que o Sol 
não transpõe os trópicos, o que sugere, ao maçom, que 
a consciência religiosa do Homem é inviolável; as para-
lelas representam os trópicos de Câncer e de Capricór-
nio e os dois S. João.

Tradicionalmente, por meio da noção de porta 
estreita, como dificuldade de ingresso, o maçom evoca 
as portas solsticiais, estreitos meios de acesso ao 
conhecimento, simbolizados no círculo cósmico, no 
círculo da vida, no zodíaco, pelo eixo Capricórnio-
Câncer, já que Capricórnio corresponde, ao solstício 
de inverno e Câncer ao de verão (no hemisfério Norte, 
com inversão para o Sul). A porta corresponde ao iní-
cio, ou ao ponto ideal de partida, na elíptica do nosso 
planeta, nos calendários gregorianos e também em 
alguns pré-colombianos, dentro do itinerário sideral.

O homem primitivo distinguia a diferença entre 

duas épocas, uma de frio e uma de calor, conceito que, 
inicialmente, lhe serviu de base para organizar o traba-
lho agrícola. Graças a isso é que surgiram os cultos 
solares, com o Sol sendo proclamado --- como fonte de 
calor e de luz --- o rei dos céus e o soberano do mundo, 
com influência marcante sobre todas as religiões e 
crenças posteriores da humanidade. E, desde a época 
das antigas civilizações, o homem imaginou os solstí-
cios como aberturas opostas do céu, como portas, por 
onde o Sol entrava e saía, ao terminar o seu curso, em 
cada círculo tropical.

A personificação de tal conceito, no panteão roma-
no, foi o deus Janus, representado como divindade 
bifásica, graças à sua marcha pendular entre os trópi-
cos; o seu próprio nome mostra essa implicação, já que 
deriva de janua, palavra latina que significa porta. Por 
isso, ele era, também, conhecido como Janitur, ou seja, 
porteiro, sendo representado com um molho de chaves 
na mão, como guardião das portas do céu. Posterior-
mente, essa alegoria passaria, através da tradição popu-
lar cristã, para São Pedro, mas sem qualquer relação 
com o solstício.

Janus era um deus bicéfalo, com duas faces simetri-
camente opostas, cujo significado simbolizava a tradi-
ção de olhar, uma das faces, constantemente, para o 
passado, e a outra, para o futuro. Os Césares da Roma 
imperial, em suas celebrações e para dar ingresso ao 
Sol nos dois hemisférios celestes, antepunham o deus 
Janus, para presidir todos os começos de iniciação, por 
atribuir-lhe a guarda das chaves.

Tradicionalmente, tanto para o mundo oriental, 
quanto para o ocidental, o solstício de Câncer, ou da 
Esperança, alusivo a São João Batista (verão no hemis-
fério Norte e inverno no hemisfério Sul), é a porta cru-
zada pelas almas mortais e, por isso, chamada de Porta 
dos Homens, enquanto que o solstício de Capricórnio, 
ou do Reconhecimento, alusivo a São João Evangelista 
(inverno no hemisfério Norte e verão no hemisfério 
Sul), é a porta cruzada pelas almas imortais e, por isso, 
denominada Porta dos Deuses. Para os antigos egípci-
os, o solstício de Câncer (Porta dos Homens) era con-
sagrado ao deus Anúbis; os antigos gregos o consagra-
vam ao deus Hermes. Anúbis e Hermes eram, na mito-
logia desses povos, os encarregados de conduzir as 
almas ao mundo extraterreno .

Continua...

PORQUE SÃO JOÃO É O NOSSO PADROEIRO?
Por José Castellani
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A importância dessa representação das portas sols-
ticiais pode ser encontrada com o auxílio do simbolis-
mo cristão, pois, para o maçom, as festas dos solstíci-
os são, em última análise, as festas de São João Batista 
e de São João Evangelista. São dois São João e há, aí, 
uma evidente relação com o deus romano Janus e  
suas duas faces: o futuro e o passado, o futuro que 
deve ser construído à luz do passado. Sob uma visão 
simbólica, os dois encontram-se num momento de 
transição, com o fim de um grande ano cósmico e o 
começo de um novo, que marca o nascimento de 
Jesus: um anuncia a sua vinda e o outro propaga a sua 
palavra.  Foi a semelhança entre as palavras Janus e 
Joannes (João, que, em hebraico é Ieho-hannam = 
graça de Deus) que facilitou a troca do Janus pagão 
pelo João cristão, com a finalidade de extirpar uma 
tradição “pagã”, que se chocava com o cristianismo. E 
foi desta maneira que os dois São João foram associa-
dos aos solstícios e presidem às festas solsticiais.

Continua, aí, a dualidade, princípio da vida: diante 
de Câncer, Capricórnio; diante dos dias mais longos, 
do verão, os dias mais curtos, do inverno; diante de 
São João “do inverno”, com as trevas, Capricórnio e a 
Porta de Deus, o São João “do verão”, com a luz, Cân-
cer e a Porta dos Homens (vale recordar que, para os 
maçons, simbolicamente, as condições geográficas 
são, sempre, as do hemisférios Norte).

Dentro dessa mesma visão simbólica, podemos 
considerar a configuração da constelação de Câncer. 
Suas duas estrelas principais tomam o nome de Aselos 
(do latim Asellus, i = diminutivo de Asinus, ou seja: 
jumento, burrico). Na tradição hebraica, as duas estre-
las são chamadas de Haiot Nakodish, ou seja, animais 
de santidade, designados pelas duas primeiras letras 
do alfabeto hebraico, Aleph e Beth, correspondentes 
ao asno e ao boi. Diante delas, há um pequeno conglo-
merado de estrelas, denominado, em latim,Praesepe, 
que significa presépio, estrebaria, curral, manjedoura, 
e que, em francês, é crèche, também com o significado 
de presépio, manjedoura, berço. Essa palavra créche 
já foi, inclusive, incorporada a idiomas latinos, com o 
significado de local onde crianças novas são acolhi-
das, temporariamente.

Esse simbolismo dá sentido à observação material: 
Jesus nasceu a 25 de dezembro, sob o signo de Capri-
córnio, durante o solstício de inverno, sendo colocado 
em uma manjedoura, entre um asno e um boi.

Essa data de nascimento, todavia, é puramente 
simbólica. Para os primeiros cristãos, Jesus nascera 
em julho, sob o signo de Câncer, quando os dias são 
mais longos no hemisfério Norte. O sentido cristão, 

no plano simbólico, abordaria, então, apenas a Porta 
dos Homens e, assim, só haveria a compreensão de 
Jesus, como ser, como homem. Mas Jesus é o ungido, 
o messias, o Cristo --- segundo a teologia cristã --- e o 
outro polo, obrigatoriamente complementar, é a Porta 
de Deus, sob o signo de Capricórnio, tornando a duali-
dade compreensível.

Dois elementos, entretanto, um material e um reli-
gioso, viriam a influir na determinação da data de 25 
de dezembro. O material refere-se aos hábitos dos 
antigos cristãos e o religioso, ao mitraismo da antiga 
Pérsia, adotado por Roma:

Os primeiros cristãos do Império Romano, para 
escapar às perseguições, criaram o hábito de festejar o 
nascimento de Jesus durante as festas dedicadas ao 

deus Baco, quando os romanos, ocupados com os fol-
guedos e orgias, os deixavam em paz.

Mas a origem mitraica é a que é mais plausível para 
explicar essa data totalmente fictícia: os adeptos do 
mitraismo costumavam se reunir na noite de 24 para 
25 de dezembro, a mais longa e mais fria do ano, numa 
festividade chamada --- no mitraismo romano --- de 
Natalis Invicti Solis (nascimento do Sol triunfante). 
Durante toda a fria noite, ficavam fazendo oferendas e 
preces propiciatórias, pela volta da luz e do calor do 
Sol, assimilado ao deus Mitra. O cristianismo, ao fixar 
essa data para o nascimento de Jesus, identificou-o 
com a luz do mundo, a luz que surge depois das pro-
longadas trevas.

http://www.avancenet.com.br
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N
as visitas que tenho feito às nossas 
Augustas e Respeitáveis Lojas Simbóli-
cas, estou tendo a oportunidade de falar 

um pouco sobre nossa Ordem e o que ela repre-
senta para mim. 

Neste espaço restrito tentarei transmitir o que 
vivo, sinto e aprendi nestes 32 (trinta e dois) 
anos de caminhada.

Na verdade, um homem para ser Maçom, 
além de todos os requisitos necessários que 
conhecemos, necessita acima de tudo de ter 
Dom (aptidão), para essa Arte Real.

O verdadeiro Maçom é um homem diferenci-
ado, pois tem aptidão para aprender, cultivar e 
disseminar os princípios e valores da Maçona-

ria.
A Maçonaria quando nos ensina que temos 

que transformar um mundo em um lugar melhor 
para vivermos, sermos útil à sociedade, amar o 
próximo, enfim, sermos um construtor social, 
esta nos falando que temos que primeiro nos 
transformamos em pessoas melhores.

Para fazermos as pessoas felizes e nossa 
comunidade melhor, devemos estar felizes e 
sermos pessoas melhores.

Durante minha trajetória de vida, fiz meus 
cursos de graduação e de mestrado,  onde apren-
di muito, e me ajudaram a crescer como profissi-
onal, todavia, o que me ensinou a VIVER foi 
nossa Ordem, onde pude aprender todos os con-
ceitos e lições de virtude, ética, respeito, solida-
riedade, fraternidade, igualdade, liberdade, tole-
rância, justiça, temperança, caráter, família, etc.

Nenhuma outra instituição neste planeta nos 
ensina tantos princípios e valores com profundi-
dade, como a Maçonaria. Por isso que ela tam-
bém pode ser chamada de ESCOLA DE VIDA, 

pois nos ensina a sermos homens preparados 
para fazermos um mundo melhor.

Se cada um de nós fizermos nossa parte (colo-
car nossa pedra no edifício social), certamente o 
mundo será melhor. É isso que a Maçonaria quer 
de nós, é por isso que ingressamos na Ordem. 
Quando é dito: “...É uma instituição que tem por 
objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, 
....”. É através de Nós que ela (Maçonaria) pre-
tende atingir esse objetivo.

Por isso que existem lojas espalhadas por 
todos os recantos da terra, para que cada Loja 
faça sua parte junto à comunidade que está inse-
rida.

Obrigado Maçonaria por ter me ensinado a 
VIVER!

Saudações Fraternais.

Valdir Massucatti
Grão Mestre Adjunto da Grande Loja Maçô-

nica do Estado do Espírito Santo.

ESCOLA
 DE VIDA

https://www.cmsb2018.com.br
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rnaud Beltrame, o tenente coronel da policia francesa 

Aque estava no supermercado Super U, em Trèbes, no 
sul de França, quando foi sequestrado com outros 

clientes e empregados por um terrorista, na passada sexta-
feira, 23 de março 2018.

Corajosamente preferiu continuar como refém, trocan-
do por outras pessoas que foram sendo libertadas. 

Durante o sequestro, manteve o contato com as Forças 
Especiais da Policia, dando informações precisas, para a 
intervenção policial. 

Foi assassinado pelo terrorista quando decorreu a ope-
ração policial.

Arnaud Beltrame, era maçom, membro da Loja Jérôme 
Bonaparte, de Rueil-Nanterre, da Grande Loja De França. 

A Grande Loja De França prestou homenagem a este 
membro, salientando: “ partiu como um herói, provando 
ter um grande sentido de dever e de sacrifício. Este acto de 
bravura e o seu patriotismo permitiram salvar vidas e 
recordou que nunca se deve vergar perante a barbárie. Os 
pensamentos de todos membros da GLDF acompanham a 
sua família neste momento de grande tristeza.

A GLDF saúda os representantes das forças da ordem 
da República francesa, que combatem todas as formas de 
ostracismo, xenofobia e terrorismo.”

A Maçonaria Universal está de luto, pela partida deste 
membro da maçonaria francesa.

Heroísmo e coragem".
Esses foram os elogios do governo francês ao tenente-
coronel Arnaud Beltrame, que morreu neste sábado após 
ter trocado de lugar com uma refém no atentado registrado 
ontem no sul da França e de ter ficado gravemente ferido.

A notícia da morte foi confirmada pelo ministro do 
Interior francês, Gerard Collomb, em sua conta no Twitter.

"Morreu por seu país. A França nunca esquecerá seu 
heroísmo, sua coragem, seu sacrifício", escreveu ele.

"Ele não teve chance", disse o irmão de Beltrame, iden-
tificado como Cedric, em entrevista a uma rádio francesa. 
Ele acrescentou que as ações do policial foram "além do 
dever". "Ele deu a própria vida por estranhos. Se isso não 
faz dele um herói eu não sei o que mais faria"

Outras quatro pessoas também morreram, incluindo o 
homem apontado como responsável pela onda de ataques 
de ontem, o marroquino Redouane Lakdim, de 25 anos, 
que afirmou agir em nome do grupo que se auto-denomina 
Estado Islâmico. Ele acabou morto pelas forças de segu-
rança.

Antes de ser morto, Lakdim promoveu três ataques 
distintos, nos quais, além dos três mortos, 16 pessoas fica-
ram feridas, duas delas em estado grave.

O Coronel Beltrame era um membro altamente concei-
tuado da Gendarmerie Nationale - a força policial militar 
subordinada ao Ministério da Defesa francês para as mis-
sões militares e sob a tutela do Ministério do Interior para 
as missões de policiamento.

Ele se formou em 1999 na principal academia militar da 
França em Saint Cyr e em 2003 tornou-se um dos poucos 
candidatos escolhidos para se juntar ao GSIGN, grupo de 
resposta de segurança de elite da Gendarmerie.

Beltrame foi enviado ao Iraque em 2005 e mais tarde 
premiado com uma condecoração militar por seu trabalho 
de manutenção da paz.

Em seu retorno à França, o Coronel Beltrame se juntou 
à Guarda Republicana do país e foi encarregado de prote-

ger o palácio presidencial.
Em 2017, ele foi nomeado vice-chefe da Gendarmerie 

Nationale na região francesa de Aude, que abriga a cidade 
medieval de Carcassonne, onde Lakdim começou seu mas-
sacre na sexta-feira.

Ainda em dezembro, Beltrame participou de um ataque 
terrorista simulado em um supermercado local na região.

Ele se tornou o sétimo membro das forças de segurança 
da França morto em ataques deste tipo desde 2012.

A Grande Loja da França presta homenagem ao 
seu irmão, tenente-coronel Arnaud Beltrame.

É com grande emoção que os irmãos da Grande Loja 
da França assumiram hoje a morte de seu irmão, o tenen-
te-coronel Arnaud Beltrame, membro da respeitável loja 
Jerome Bonaparte, a leste de Rueil-Nanterre.

Eles se reúnem para prestar uma vibrante homena-
gem a este homem "partido no herói", que demonstrou 
um senso de dever e sacrifício exemplar. Este ato de bra-
vura e seu patriotismo contínuo permitiram salvar vidas e 
lembrar que você nunca deve se curvar à barbárie.

Todos os pensamentos de nossos irmãos acompanham 
sua família neste momento de grande tristeza.

A Grande Loja da França continua a saudar os repre-
sentantes das forças de ordem da República que comba-
tem todas as formas de ostracismo, xenofobia e terroris-
mo, numa palavra, todos os devotamentos de outros, nos-
sos irmãos e irmãs na humanidade.

Felipe Charuel 
Grão-Mestre da Grande Loja da França

O tenente-coronel Arnaud Beltrame que foi trocado por refém e morreu era irmão da Grande Loja da França

POLICIAL MORTO NO ATENTADO DE TRÈBES,
 ERA MAÇOM DA GRANDE LOJA DE FRANÇA

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
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ohann Wolfgang von Goethe nasceu em Francfort J(1749) e faleceu em Weimar (1832). É um lugar 
comum sempre repetido o se dizer que Goethe é o 

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

Como romancista, foi um dos precursores do movimen-
to romântico com Os Sofrimentos do Jovem Werther, 
tendo escrito também A Missão Teatral de Wilhelm Meis-
ter, Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, Os 
Anos de Viagem de Wilhelm Meister e As Afinidades 
Eletivas. Como dramaturgo, escreveu o Fausto I e o Fausto 
II, duas obras primas que se revelaram mais do que sufici-
entes para inscrever definitivamente seu nome no rol dos 
grandes vultos da Literatura Universal. Entre seus escritos 
para o teatro merecem referência também O Grão-Copta, 
Ifigênia em Tauride, Egmont e Torquato Tasso. Como 
poeta, deixou obras primas como o Divã Ocidental e Ori-
ental, que contribuiu para despertar o interesse da Europa 
pela literatura do Oriente Islâmico. Legou-nos também 
epopéias como Hermann e Dorotéia e inúmeros poemas 
líricos, elegias, epigramas e canções (Lieder). Como cien-
tista, fez pesquisas em Botânica e Mineralogia, elaborou 
uma Teoria das Cores em que se manifesta em frontal opo-
sição à Ótica newtoniana, e, no campo da Anatomia Huma-
na, cabe-lhe a glória de ter descoberto o osso intermaxilar. 
Como homem de Estado, serviu por longos anos seu ami-
go, o Grão-Duque Carlos Augusto de Weimar, como con-
selheiro, ministro e assessor de assuntos culturais, artísti-
cos e educacionais.

Em seus textos autobiográficos, como Poesia e Verda-
de, A Campanha da França, O Cerco de Maiença e Viagens 
na Itália revela-se como uma testemunha privilegiada dos 
derradeiros anos do Ancien Régime, da Revolução France-
sa e das Guerras Napoleônicas. Suas idéias artísticas, lite-
rárias e filosóficas ficaram registradas nas Conversações 
com o secretário e amigo Eckermann que as anotou cuida-
dosamente.

Goethe foi submetido às provas da Iniciação Maçônica 
no dia 23 de junho de 1780 na Loja “Amalia zu drei Rosen” 
(Amália das Três Rosas) de Weimar. Desde então, a Maço-
naria se torna uma influência constante em sua produção 
literária, ao lado de outros temas iniciáticos que o fascina-
vam como a Cabala, a Alquimia e a Tradição Rosa-Cruz. É 
interessante lembrar que, por outro lado, considerava-se 
um paranormal, capaz de entrar em contato com o mundo 
invisível. Sabemos também que ele se fez iniciar, junta-
mente com o Grão-Duque Carlos Augusto, na Ordem da 
Estrita Observância Templária, e que participou também 
da controvertida sociedade secreta conhecida como Os 
Iluminados da Baviera. Não foi ele exatamente um maçom 

assíduo aos trabalhos de sua Oficina, mas esteve presente 
na mesma nos momentos decisivos de sua história e dedi-
cou vários de seus poemas à Maçonaria, como o que apre-
sentamos abaixo, onde é evidente a influência da temática 
do Terceiro Grau:

NOSTALGIA  BEM-AVENTURADA

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

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

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

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

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

A primeira obra de Goethe onde está presente a influên-
cia maçônica é a comédia O Grão-Copta (1791) que aborda 
de maneira crítica e sarcástica a figura de José Balsamo, 
conhecido como Conde de Cagliostro, que percorreu as 
cortes da Europa nos fins do século XVIII, intitulando-se 
Grão-Mestre da Maçonaria Egípcia e envolvendo-se em 
grandes escândalos antes de terminar seus dias numa mas-
morra da Inquisição Romana. Na peça vemos uma cena de 
iniciação ao Rito Egípcio de Cagliostro, em que o autor 
ridiculariza o charlatanismo e a superstição, e não, eviden-
temente, a Maçonaria séria.

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

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

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

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

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

O seguinte pensamento goetheano praticamente resu-
me a visão que o poeta tem da Maçonaria:

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

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

Hélio P. Leite, A Maçonaria na Literatura UniversalJOHANN WOLFGANG VON GOETHE E A MAÇONARIA
Hélio P. Leite, A Maçonaria na Literatura Universal
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A
 maçonaria moderna, que esse ano completou 300 
anos, só alcançou essa idade graças as constantes 
renovações propiciadas pela frequente iniciação de 

novos irmãos, que ao serem acolhidos e instruídos correta-
mente, proporcionaram a evolução através dos séculos. 

Contudo, é fato que nos últimos anos, as nossas formas 
de instruções e de orientações tem sido questionada por 
uma nova geração, que graças as constantes evoluções 
tecnológicas, se acostumaram a um verdadeiro bombarde-
io de informações, já que é notório que o mundo vem se 
transformando constantemente, as mudanças evolutivas 
que outrora demoravam anos para se concretizarem, atual-
mente se realizam em meses ou semanas, sendo que há 
quem afirme que o mundo se transforma, modifica e se 
renovava quase que diariamente. E o motivo desta cons-
tante metamorfose é a grande quantidade de informações 
que a todo o momento recebemos, e que contribui para o 
nosso crescimento, e consequentemente para a evolução 
do universo. 

Assim, ao ser iniciado na maçonaria, o aprendiz, que 
outrora estava acostumado com esse bombardeio de infor-
mações, e que chega à maçonaria sedento de conhecimen-
to, se vê cerceado desse saber, já que não é raro, que as lojas 
realizem as instruções e orientações de seus novos mem-
bros, com base em rituais, que em sua maioria fora criados 
em períodos anteriores a essa evolução tecnológica, e que, 
de forma geral, mas não unanime, preconizam que as ins-
truções sejam realizadas de forma lenta, desmotivante e 
monótona.

 O aprendiz ao se dar conta disso entra em uma verdade-
ira crise existencial, já que acostumado com a rapidez nas 
informações, no momento em que mais necessita de 
conhecimento sobre a ordem que o acolhera se vê diante de 
um sistema quase sempre ultrapassado, extremamente 
moroso e alheio às novas tecnologias. 

E caso esse aprendiz não tenha o acompanhamento 
correto, as instruções adequadas e principalmente as orien-
tações dos irmãos ao seu redor, tudo irá consumar com sua 
saída da maçonaria, já que a sua avidez por conhecimento 
não foi sanada.

Considero salutar esclarecer que não é intensão dessa 
dissertação estimular a orientação desfreada e sem quali-
dade, contudo, conclamo que as instruções e orientações 
sejam constantes, obedecendo ao grau, nível intelectual e 
principalmente o desenvolvimento do maçom, já que as 
instruções ou orientações pressupõem o autodesenvolvi-
mento e autoconhecimento como processos contínuos, 
envolvendo aspectos éticos, morais, espirituais, culturais e 
sociais. 

Assim como afirma o nosso Irmão Gomes (2016): “As 

lojas devem acompanhar com atenção o nível de cresci-
mento dos irmãos, não somente para cumprir as formalida-
des nos processos de aumentos de salários, mas de forma a 
aquilatar o grau de efetividade do aprendizado contido nas 
Instruções”. 

Tudo isso para proporcionar vazão a sede de conheci-
mento que normalmente o aprendiz recém iniciado possui, 
contribuindo assim para sua permanência na maçonaria, 
para que ele possa buscar mais e mais conhecimentos, já 
que a busca pelo conhecimento é o objetivo primordial da 
maçonaria.

Deste modo preconizaria que as instruções maçônicas 
deixassem de ser realizadas exclusivamente pelo ritual e 
passasse a utilizar tecnologias modernas com o intuito de 
torna-las mais atraente, para esse mister sito o exemplo da 
GLMMG, que criou a Escola Maçônica “Mestre Antônio 

Augusto Alves D'Almeida”, que tem como objetivo “pro-
mover e instituir a revitalização de instruções e aprendiza-
gem aos moldes da padronização ritualística”, e que para 
isso realiza instruções dos Graus de Aprendiz, Companhe-
iro e Mestre do Rito Escocês Antigo e Aceito, onde são 
discutidos e analisados os rituais, a liturgia e o simbolismo 
maçônico, sendo considerada uma ótima alternativa para 
dar vazão à sede de conhecimento dos maçons. Também 
destaco a realização de congresso, simpósios e outros even-
tos maçônicos que primam pela difusão de conhecimento. 

Outrossim, na impossibilidade da adoção dos exemplos 
acima, cabe ao Venerável Mestre e as demais luzes e oficia-
is da loja a adoção de meios cujo objetivo seja a melhoria 
na qualidade e quantidade das instruções ou orientações 
ministradas.

A INSTRUÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS APRENDIZES
GERAL

www.pousadadobezerra.com.br
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Por Dr. Carlos Eduardo Barra Couri

A resposta depende do seu metabolismo e do 
seu DNA. E a ciência quer descobrir essas 
pistas para indicar tratamentos mais certeiros 

e efetivos
Na minha humilde opinião, em pleno 2018 a medi-

cina ainda está longe de ser personalizada e individua-
lizada. Ora, usamos os mesmos medicamentos e 
doses semelhantes desses remédios para pessoas de 
sexo, idade e composição corporal diferentes. Calma 
que já chego no diabetes.

Não sabemos se determinado tipo de exercício 
físico será tão bom para um indivíduo quanto foi para 
outro. Tampouco conseguimos dizer se uma orienta-
ção alimentar específica trará benefícios duradouros 
para todos os membros de uma mesma família.

Mais recentemente, porém, estamos começando a 
ver os esboços de uma medicina efetivamente indivi-
dualizada na seleção de tratamentos para alguns tipos 
de câncer e até mesmo para alguns transtornos depres-
sivos.

No campo de estudo do diabetes, já podemos vis-
lumbrar os primeiros esforços nesse sentido. Pesqui-
sadores da Eslováquia e da República Tcheca, por 
exemplo, avaliaram há pouco se a presença de uma 
determinada mudança no código genético de pessoas 
com diabetes tipo 2 promoveria respostas diferentes 
aos remédios usados. Na experiência, foram testados 
dois dos medicamentos antidiabéticos mais prescritos 
no mundo: a vildagliptina e a sitagliptina.

A análise acompanhou por seis meses 137 pacien-
tes europeus fazendo uso desses fármacos. Quando se 
avaliaram as curvas de resposta às medicações, obser-

vou-se que a presença de uma discreta mudança gené-
tica — tão sutil a ponto de não podermos chamá-la de 
“mutação” — foi capaz de reduzir o efeito do medica-
mento em algo próximo a 50%.

Em paralelo a esse estudo, cientistas britânicos 
investigaram se o grau da resistência à insulina — 
quando o hormônio não consegue liberar a entrada da 
glicose para as células — também interferia na res-
posta a esses mesmos remédios. A conclusão foi pare-

cida: pessoas com maior grau de resistência insulínica 
apresentam pior resposta a esse tipo de medicação.

Achados como esses indicam que, muito em breve, 
poderemos escolher o remédio para tratar o diabetes 
tipo 2 dependendo do perfil metabólico e genético do 
paciente. Aí, sim, conseguiremos dizer que entramos 
na era da medicina personalizada e individualizada.

Fonte: Saúde abril

QUAL É O MELHOR REMÉDIO PARA TRATAR O DIABETES TIPO 2?
SAÚDE

Por Dr. Eliud Garcia Duarte Júnior*

Cirurgião alerta para uma das principais causas de 
complicação entre quem tem diabetes. Veja como cuidar 
direito dos seus pés

No Brasil, aproximadamente 18 milhões de pessoas 
vivem com diabetes. A Federação Internacional de Diabe-
tes estima que metade desse público — que corresponde a 
8,9% da população brasileira — não sabe ser portador da 
doença. Nesse contexto, dados do Ministério da Saúde 
apontam que 20% das internações por complicações 
dessa condição ocorrem em decorrência de lesões nos 
membros inferiores. Não é à toa que o pé diabético virou 
uma questão de saúde pública.

Ao longo dos anos, o diabetes acarreta o que em medi-
cina chamamos de neuropatia. São alterações em nervos 
que culminam na redução da sensibilidade natural da pele 
e em mudanças nas estruturas ósseas e musculares. Sem a 
capacidade de sentir dor, o indivíduo não percebe quando 
machuca os pés. E um pequeno machucado pode evoluir 
para a amputação de uma parte ou de todo o membro infe-
rior.

Também contribui para esse quadro o fato de que dia-
béticos tendem a desenvolver problemas nas artérias, o 
que dificulta a oxigenação dos tecidos e, no caso de uma 
lesão não ser identificada e tratada a tempo, leva à gangre-
na.

Se considerarmos que uma parcela das pessoas com 
diabetes está acima do peso, fuma e tem colesterol alto, 
veremos um cenário muito propício a situações desse tipo 
e à piora na qualidade de vida.

O fato é que o pé diabético representa hoje uma das 
maiores causas de ocupação de leitos hospitalares e lon-
gos períodos de internação. Na rede pública brasileira, 
85% das amputações não traumáticas são precedidas de 
feridas e cerca de 58 mil pessoas morrem por ano devido a 
complicações do diabetes. Em 2016, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) registrou 137,4 mil internações em função 
do diabetes, somando um custo de 92 milhões de reais.

O autoexame dos pés
Nos diabéticos, micoses, calos, rachaduras ou feridas 

simples podem ser o ponto de partida de um problema de 
consequências drásticas, caso da mutilação de parte do 
membro inferior ou do membro todo. Nesse estágio, há 
grande probabilidade de o indivíduo já apresentar tam-
bém comprometimento em outros órgãos, como rins, 
olhos e coração.

Além de manter um estilo de vida saudável e a adesão 
ao tratamento médico, o diabético deve prezar pelo auto-
cuidado com os pés. As principais medidas nesse sentido 
são: examinar os membros inferiores com regularidade, 
enxugar bem os pés após o banho, ficar atento a micoses 
ou arranhões, evitar andar descalço e não usar calçados 
apertados.

Felizmente, nos últimos anos ganha evidência o papel 
da equipe multidisciplinar — endocrinologista, cardiolo-

gista, cirurgião vascular, nutricionista, fisioterapeuta, 
enfermeiro etc — no atendimento e no acompanhamento 
do paciente diabético. Com orientações, cuidados e avali-
ações periódicas, fica mais fácil proporcionar uma vida 
normal e livre de complicações. Lembre-se: prevenção e 
controle ainda são o melhor caminho para uma vida sau-
dável.

Cuide dos seus pés com carinho.

* Dr. Eliud Garcia Duarte Júnior é cirurgião vascular, 
coordenador da Comissão Nacional de Atuação Multi-
disciplinar de Diabetes e Pé Diabético da Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular

PÉ DIABÉTICO: O AUTOCUIDADO FAZ TODA A DIFERENÇA
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Por Fernando Inocente

Terceiro tipo de câncer mais prevalente em homens 
no Brasil, o colorretal tem 90% de chance de cura 
se diagnosticado em sua fase inicial

De acordo com estudo divulgado em 2017 pela Ameri-
can Cancer Society (ACS), o número de casos de câncer 
colorretal aumentou entre os chamados adultos jovens e 
pessoas de meia-idade, principalmente os tumores no reto, 
antigamente mais comum na população idosa. O estudo, 
que foi publicado no Journal of the National Cancer Insti-
tute, mostra que as taxas anuais de incidência do câncer de 
cólon aumentaram de 1% a 2,4% desde meados da década 
de 1980 em adultos de 20 a 39 anos, e de 0,5% a 1,3% desde 
1990 em adultos de 40 a 54 anos. Já as taxas de câncer do 
reto cresceram ainda mais rápido: 3,2% por ano, de 1974 a 
2013, em adultos de 20 a 29 anos. Além disso, a cada 10 
pacientes diagnosticados com câncer colorretal, três estão 
abaixo dos 55 anos. A pesquisa foi realizada tendo como 
base mais de 490 mil casos diagnosticados nos Estados 
Unidos, entre 1974 e 2013. O aumento foi observado na 
população da chamada “geração x” (pessoas nascidas do 
início da década de 1960 até o começo dos anos 1980) e 
entre os millennials (nascidos no início dos anos 1980 ao 
começo da década de 2000).

No Brasil, levantamento feito pelo hospital A.C. 
Camargo Câncer Center mostrou um panorama similar ao 
norte-americano. De 1.167 pacientes diagnosticados entre 
2008 e 2015 com câncer colorretal, 20% tinham menos de 
50 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
(Inca), a estimativa é que 34.280 casos desse tipo de câncer 
tenham sido diagnosticados apenas em 2016. Para o gas-
troenterologista e professor assistente de coloproctologia 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
Campinas), Lix de Oliveira, esse dado é bastante preocu-
pante, principalmente pelo fato de ser um número subesti-
mado pelas estatísticas. “Não que o Inca passe errado. O 

fato é que ele é subnotificado, tendo apenas a notificação 
dos casos que vão a óbito. É um número que preocupa, e a 
população está morrendo de um câncer prevenível, aliás, o 
mais prevenível deles.”

Cenário
 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

países em desenvolvimento, como o Brasil, têm uma quan-
tidade de novos casos desse tipo de câncer superior à de 
países desenvolvidos. De acordo com Oliveira, alguns 
fatos ajudam a entender esse cenário. Ele explica que não 
existem políticas de prevenção e rastreamento que contri-
buiriam para identificar a doença no estado inicial, o que 
reduziria a taxa de mortalidade. “Estamos tentando cami-
nhar para isso, no entanto, o caminho é longo. Não temos 
ainda uma política de atenção oncológica pelo Ministério 
da Saúde para a doença, e, se não realizarmos a prevenção, 
a tendência é que os números de câncer de cólon aumen-
tem. Isso porque cada vez mais adotamos hábitos nortea-
mericanos de qualidade de vida, sendo que a obesidade se 
torna um fator de extrema importância nesse contexto”, 
afirma.

Prevenção 
A principal forma de combate à doença continua sendo 

o rastreamento, já que ele é capaz de detectar lesões pré-
oncológicas e tumores em fase inicial. “Esse tipo de câncer 
é considerado um dos mais curáveis porque a própria colo-
noscopia pode eliminar o pólipo e impedir a evolução da 
doença”, revela Lix de Oliveira, ao comentar que o trata-
mento para o câncer colorretal, mesmo que para as lesões 
avançadas, evoluiu muito. “Hoje, a estatística aproximada 
é de que 50% a 60% desses cânceres sejam passíveis de 
cura.”

Segundo o médico, se o câncer for diagnosticado em 
fase inicial, a chance de cura ultrapassa 90%. Ele conta que 
é sabido que, no rastreamento da população assintomática 

entre 50 e 75 anos, há um diagnóstico maior da doença em 
estágios iniciais. “Isso quer dizer que a maioria dos pacien-
tes diagnosticada por rastreamento será curada. O trata-
mento do câncer colorretal, hoje, na fase inicial, dependerá 
do grau de invasão da parede do cólon. Já o tratamento do 
câncer avançado continua com quimioterapia e radiotera-
pia e, dependendo do local, faz-se necessário a cirurgia. 
Assim, o custo do tratamento de um câncer avançado é 
muito maior do que se gasta para screening nas fases preco-
ces”, destaca.

De acordo com o especialista, que também é presidente 
da Comissão de Mutirões e Prevenção de Câncer Colorre-
tal da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva 
(SOBED), o caminho para o diagnóstico precoce passa por 
diferentes etapas. Um programa de prevenção, por exem-
plo, poderia contemplar todos os aspectos. No entanto, 
para isso, o Brasil precisaria ter uma recomendação padro-
nizada com critérios viáveis, além de uma base de dados 
atualizada que realmente funcionasse em todo o País, além 
de estatísticas de como se comporta o câncer colorretal no 
Brasil. “Se houvesse investimento, isso ajudaria na identi-
ficação precoce e redução da taxa de mortalidade. Além 
disso, promover treinamento qualificado para diagnóstico 
precoce das lesões, difundir e disseminar os tratamentos, 
principalmente a colonoscopia, aplicar os métodos de ras-
treamento populacional e investir em campanhas de orien-
tação são excelentes alternativas. O importante é mostrar-
mos que a prevenção no Brasil é necessária, pois a incidên-
cia desse tipo de câncer é extremamente alta.”

Novidades
 Em junho de 2017, gastroenterologistas norteamerica-

nos publicaram um artigo em renomados jornais da especi-
alidade apresentando as novas recomendações sobre os 
testes de detecção. O texto confirmou que a partir dos 50 
anos, o chamado “padrão-ouro” para a detecção da doença 
segue com o teste de sangue oculto nas fezes e colonosco-
pia. Para os negros, o documento sugere que o rastreamen-
to se inicie aos 45 anos, devido à grande taxa de incidência 
nessa população.

O estudo científico atualizou as orientações de triagem 
do câncer de cólon e reto da US Multi-Society Task Force 
on Colorectal Cancer (MSTF), entidade que representa 
organizações norte-americanas como American College of 
Gastroenterology (ACG), American Gastroenterological 
Association (AGA) e American Society for Gastrointesti-
nal Endoscopy (ASGE). “O rastreamento continua sendo a 
principal forma de combate. A partir dos 50 anos, o ideal é 
fazer dois exames preventivos: teste imunoquímico fecal 
(FIT, sigla em inglês), conhecido como sangue oculto, e a 
colonoscopia. No Brasil, as sociedades médicas da área 
seguem as recomendações dos norte-americanos, pedindo 
primeiro o FIT, quando o paciente não apresenta sintomas. 
Já a colonoscopia só é recomendada caso apareçam traços 
sugestivos de sangue. Apesar de o exame de sangue detec-
tar o câncer em uma fase precoce, ele pode falhar na identi-
ficação das lesões pré-oncológicas”, afirma o médico, ao 
comentar que mutirões estão sendo organizados em dife-
rentes locais do Brasil com foco na prevenção, tanto para 
os profissionais Lix de Oliveira da área de saúde quanto 
para a população.

Fonte: Revista Luzes
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A imagem de Jesus crucificado só começou a ser 
venerada séculos depois da morte dele, e foi o Con-
cílio de Niceia, no ano 325, que autorizou oficial-

mente a imagem do crucifixo tal como o usamos hoje. Os 
seguidores dos primeiros séculos do cristianismo se enver-
gonhavam de uma imagem que lhes recordava a morte 
atroz que os romanos infligiam aos grandes criminosos.

Desde que Paulo de Tarso declarou que “se Cristo não 
ressuscitou [...]é vã a nossa fé” (I Coríntios, 15), interessa-
va aos cristãos o Jesus ressuscitado, não o sacrificado em 
uma madeira, como um assassino qualquer. Daí que nos 
primeiros séculos do cristianismo não existissem pinturas 
nem esculturas de Jesus crucificado, só um Cristo glorioso.

Nas catacumbas romanas, tanto nas de Santa Priscila 
como nas de São Calixto, onde se escondiam os cristãos 
para fugir da perseguição romana, não existem pinturas de 
Jesus na cruz. O líder dos cristãos aparece ou na imagem do 
Bom Pastor, ou celebrando a Última Ceia com os apósto-
los, ou ainda criança nos braços da sua mãe. Nunca morto.

Lembro que no Instituto Bíblico de Roma nosso profes-
sor de idioma ugarítico, o jesuíta Follet, explicava-nos essa 
ausência da imagem de Jesus crucificado entre os primei-
ros cristãos: “Se o seu pai tivesse sido condenado à cadeira 
elétrica ou à guilhotina, certamente, por mais inocente que 
tivesse sido, vocês não levariam no pescoço uma efígie 
desses instrumentos de morte”, nos dizia ele. E acrescenta-
va: “Ninguém conserva fotos dos seus familiares ou ami-
gos quando mortos, e sim vivos e felizes”. Isso é o que ocor-

ria com os cristãos: preferiam recordar Jesus em vida ou 
glorificado depois da sua morte.

Curiosamente, foi um imperador romano, o pagão Cons-
tantino, o Grande, quem introduziu a representação da 
cruz, mas sem o corpo de Jesus. Foi quando se converteu ao 
cristianismo, depois de ter tido um sonho, antes da batalha 
contra Magêncio, em que viu uma cruz e ouviu uma voz 
que dizia: “Com este signo vencerá”. O Império Romano 
começava a se debilitar, e o imperador percebeu a força da 
seita dos cristãos que se deixavam matar em vez de adorar 
seus deuses pagãos. Constantino quis conquistar aquela 
gente, e o cristianismo passou de açoitado a ser religião 
oficial. O imperador ganhou a batalha, e sacralizou-se o 
sinal da cruz, que foi aceito como símbolo cristão pelo 
Concílio de Niceia no ano 325.

Mesmo assim, trava-se apenas da cruz nua, sem o corpo 
de Cristo. Os primeiros crucifixos com o Jesus agonizante 
ou morto aparecem só no século V, e com muitas polêmi-
cas. Os cristãos continuavam preferindo a imagem de Jesus 
vivo ou ressuscitado. Apenas na Idade Média, mais de mil 
anos depois da morte de Jesus, apareceram as primeiras 
representações dos crucifixos com o corpo dele mostrando 
os sinais de dor, sangrando pelas mãos, os pés e nas latera-
is.

A única pintura do crucifixo que aparece já no século I, 
considerada como a “primeira blasfêmia cristã”, é um gra-
fite numa parede de gesso em Roma, ridicularizando os 
cristãos e Jesus. O crucificado aparece com a cabeça de um 

asno e a seguinte inscrição: “Alexamenos, adorando o seu 
deus”. Era uma zombaria com os primeiros cristãos, cujo 
deus os romanos haviam matado como um criminoso 
comum.

Isso significava, ensinavam-nos no Instituto Bíblico, 
que, sob a influência da conversão de Constantino, a Igreja 
começou também a se hierarquizar e a se revestir com os 
símbolos do poder mundano. Na verdade, se fez política e 
até mesmo drama com a crucificação para fomentar-se a 
teologia da cruz e do pecado, em detrimento da teologia da 
ressurreição e da esperança.

Para a Teologia da Libertação, por exemplo, a crucifica-
ção é o símbolo de todos os torturados e assassinados injus-
tamente na história da humanidade, e a ressurreição é a 
grande esperança de todos os excluídos. Essa teologia, tão 
enraizada na América Latina, tentou ser uma volta ao cris-
tianismo primitivo, no qual se destacava a imagem do Bom 
Pastor em vez da do crucificado. Entretanto, a Igreja, que 
até o papa Francisco ainda se revestia com os símbolos do 
poder dos imperadores romanos, preferiu inculcar a teolo-
gia do medo do inferno.

A Igreja do poder nunca se incomodou com o Jesus 
morto. Temeu mais ao Jesus vivo e encarnado, solidário 
com essa parte da humanidade que, como nos tempos do 
profeta crucificado, sempre acaba abandonada à própria 
sorte.

Por Juan Arias – El Pais

POR QUE OS PRIMEIROS CRISTÃOS NÃO GOSTAVAM
DA IMAGEM DE JESUS CRISTO CRUCIFICADO?
Nas catacumbas roma-
nas, ele aparece na ima-
gem do Bom Pastor, ou 
celebrando a Última Ceia 
c o m  o s  a p ó s t o l o s . 
Nunca morto.

Anuncie Conosco
Faça uma parceria com o jornal maçônico de maior circulação 
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Quando nascemos, ou até mesmo antes, quando 
somos concebidos, assinamos virtual e inconscien-
temente um contrato onde nos comprometemos a 
respeitar os direitos alheios em troca de que respei-

tem igualmente os nossos. Por este mesmo contrato dele-
gamos nosso direito de autodefesa ao Estado do qual 
somos cidadãos e abrimos mão de fazer justiça pelas pró-
prias mãos acreditando que o ente estatal o fará por nós e 
manterá a ordem social. Esta teoria é conhecida por Con-
trato Social e foi desenvolvida pelos filósofos Thomas 
Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau lá pelos idos 
dos séculos XVII e XVIII.

O instrumento concreto do Contrato Social, no âmbito 
de cada nação autônoma, é a Constituição.

Logo após a posse, apreciamos uma demonstração do 
respeito que deve se ter com as leis e em especial com a 
Constituição, pelo menos nos Estados Unidos da América. 
O Presidente Donald Trump editou um decreto sobre imi-
gração que foi considerado inconstitucional por um Juiz de 
primeiro grau e teve sua aplicabilidade imediatamente 
suspensa. Logo em seguida um Tribunal de Apelação (2ª 
Instância) confirmou a decisão do Juiz. Até o homem 
considerado mais poderoso do mundo teve que se curvar 
aos ditames da Constituição e adequar o Decreto a Lei mai-
or.

Mas e aqui no Brasil ? Temos presenciado um espetácu-
lo de ataques a Constituição e Leis. Interpreta-se a legisla-
ção ao interesse da ocasião. O que era A vira B. O que não 
pode passa a poder. Tudo ao bel prazer dos poderosos inte-
ressados no caso. Tal tem sido a horda de ataques que até as 
camadas menos abastadas do extrato social também estão 
tentando torcer a interpretação dos fatos em favor dos seus 
interesses. Há pouco mais de um ano, em nosso Estado, 
estivemos muito próximos de rasgar o Contrato Social por 

ocasião da “Greve Branca” da Polícia Militar.
Neste momento entendemos a tão aguerrida defesa do 

porte de armas pelos cidadãos nos Estados Unidos da Amé-
rica. Direito de manter armas para se defender do Estado, 
caso este se volte contra o povo ou deixe de cumprir com 
suas obrigações previstas na Constituição. Voltaríamos a 
era pré contratual onde cada um agia conforme sua cons-
ciência e seu poder de impor aos demais as suas vontades. 
Pela “lei do mais forte” nem sempre o indivíduo via seus 
direitos respeitados. Ou melhor, sequer haviam direitos a 
serem respeitados.

Há quem enxergue melhoras em nosso país ao constatar 
a prisão de homens brancos, ricos e poderosos, empresári-
os e políticos. Por outro lado, ao rever matéria de capa do 
saudoso Jornal do Brasil em sua edição de 02 de dezembro 
de 1993 sob o título “CPI desvenda esquema de corrupção 
envolvendo empreiteiras e políticos”, que relatava um 
esquema similar ao desvendado pela Lava Jato, envolven-
do doze empreiteiras comandadas pela Odebrecht, não 
vemos motivos para otimismo. Bom, de 1993 a 2018, lá se 
foi um quarto de século e o que mudou ? Estamos vendo a 
história se repetir. Não aprendemos nada !!!

Lembrando 1789 (Revolução Francesa) e 1917 (Revo-
lução Russa), o historiador Leandro Karnal acha que as 
elites brasileiras não percebem o vulcão que está sob seus 
pés. Tenho minhas dúvidas se esta nossa terra de macunaí-
ma, do samba, futebol e caipirinha é capaz de produzir uma 
erupção social sequer similar aos eventos ocorridos naque-
les anos. Até hoje o povo brasileiro só tem dado mostras de 
passividade com raros lampejos de mobilização que, uma 
vez atingidos os objetivos imediatos, são esquecidos e 
largados pelo meio do caminho.

Nestes tempos sombrios costumam surgir os salvado-
res da pátria. Logo lembram dos militares e pedem sua 
volta. Não defendemos os guerrilheiros que pregavam a 
subversão da ordem pública, mas nunca é demais lembrar 
dos inocentes mortos e torturados pelo regime, a exemplo 
de Rubens Paiva e Vladimir Herzog. Tudo vai bem 
enquanto não é um filho nosso que cai nas garras da repres-
são. Quanto a propalada moralidade dos regimes militares, 
não se sustenta a um exame mais aprofundado. Não existia 
imprensa livre para investigar. Lembram da censura ? Não 
havia Ministério Público e Judiciário independentes para 
denunciar e julgar. E as mega construtoras que hoje estão 
nas garras da operação lava jato ? Surgiram quando ? É !!! 
Foi durante a ditadura militar, época do “milagre econô-
mico”, do “Brasil gigante”... O resultado todos nós 
conhecemos.

Para piorar estamos na era dos “fatos alternativos” e 
das “Fake News”. Fatos alternativos são afirmações que 
vão de encontro as evidências, ou mesmo a fatos compro-
vados. Não podem ser provados mas continuam sendo 
repetidos como se verdade fossem. Me remete a uma frase 
de Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda na Alema-
nha nazista: “Mentiras repetidas à exaustão viram verda-
des.”. Mentiras que levaram o mundo a uma Guerra Mun-
dial com milhares de mortes e genocídios.

Já as Fake News são notícias falsas divulgadas delibe-

radamente, principalmente nas mídias sociais, visando 
enganar e influenciar a opinião pública em alguma questão 
política. Também objetiva produzir ganhos financeiros 
através do aumento de “likes” e compartilhamentos. É, e 
temos eleições gerais daqui a pouco...

Finalizando, deixamos para refletir e provocar:
Quem dera tivéssemos sido colonizados pelos ingleses 

!!! Berço da moderna democracia (Magna Carta em 1215), 
nação que lutou sozinha contra o nazismo durante boa 
parte da segunda guerra mundial e pátria de nosso Irmão 
Sir Winston Churchill, na minha opinião o maior estadista 
de todos os tempos.

A maioria de suas ex-colônias são países bem sucedidos 
(EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Hong 
Kong,...). É uma pena que não fizemos parte do "Império 
onde o sol nunca se punha". Pelo menos teríamos uma chan-
ce. Nada do que Portugal ou Espanha colonizaram deu 
muito certo...

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

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual ARLS Vale do Itapemirim – Mara-

taízes (ES)
Presidente da PAEL GOB (ES) no Período Legislativo 

2007/2011
Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemirim de 

1999/2003

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES

https://www.laboratoriopasteurlinhares.com
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No mês de março, precisamente no dia 12, 
comemora-se o Dia do Bibliotecário. 
Sabem! Muitas pessoas desse mundão de meu 

Deus nem ligam pra isto. Até pensam (provavelmen-
te)  que bibliotecário é aquele cara que tem a chave do 
quartinho, onde se depositam livros, velhos livros, 
fedorentos de mofo, amarelados do tempo, vestidos 
de poeira.

Gente! Não é bem assim, de jeito nenhum. Biblio-
teca tem um destino diferente. Aprendi que é o lugar 
onde estão os livros, sim. Mas não somente livros: os 
depositários e condutores da história da humanidade, 
das ideias dos grandes pensadores, dos gênios, dos 
registros, regras, e formatação dos inventos que resul-
taram no avançado estágio tecnológico em que nos 
encontramos. Além dos livros, estão ali a sala de estu-
do e de pesquisa, as máquinas, os computadores  cujo 
uso possibilita  visitar-se o mundo, e outras e as maio-
res bibliotecas da terra. Ir à biblioteca é visitar o 
mundo sem andanças, sem cansaço. É enriquecer em 
conhecimento! 

O bibliotecário, a bibliotecária, eles nos conduzem 
nessas atividades. Estão ali atentos a isso. Prestimo-
sos, dedicados, zelando pela conservação dos livros é 
bem verdade, mas sobretudo disponíveis, para levar o 
leitor ao compêndio certo de sua consulta, à satisfação 
de sua pesquisa. 

Quero lembrar que há uma lei federal referente a 
bibliotecas, segundo a qual toda escola pública ou 
privada deverá ter até o ano 2020 uma biblioteca, com 
tantos títulos quantos sejam os alunos matriculados. 
Recordo que tempos atrás fui honrado com um convi-
te para participar da fundação e instalação de uma 
escola de ensino superior. A maior recomendação do 
grupo mantenedor dizia respeito aos cuidados com a 
biblioteca. Repetiam seus integrantes que o MEC era 
então muito rigoroso com a existência da biblioteca: 
localização, ambiente, móveis, livros e máquinas (da-
tilografia e copiadoras), etc. 

Não sei se essas exigências permanecem. Mas 

entendo que prestigiar o bibliotecário/a como um/a 
profissional de indispensável presença no desenvolvi-
mento cultural e na educação das pessoas é um dever 
de todos nós, seja na escola, seja na comunidade. 

A data de 12 de março é homenagem ao nascimen-
to de Manoel Bastos Tigre que  deixou a poesia e o 
teatro para dedicar-se aos afazeres bibliotecários, 
tendo sido diretor da biblioteca da Associação Brasi-
leira da Imprensa e, posteriormente até seus últimos 
dias, da Universidade do Brasil. 

Parabéns aos bibliotecários/as e cumprimentos aos 
legisladores que instituíram o seu dia de comemora-
ções. 

BREVE HOMENAGEM AOS BIBLIOTECÁRIOS E BIBLIOTECÁRIAS
Grão-Mestre do GOIPE

Recife - PE

Dia desses li uma interessante reflexão, atri-
buída a Carl Gustav Jung, fundador da psicolo-
gia analítica: "todos nós nascemos originais e 
morremos cópias". São palavras que, na era do 
"politicamente correto", merecem alguns 
momentos de meditação.

Observe que, de uns tempos para cá, todos 
parecem ter a mesma opinião sobre os principais 
temas relativos à humanidade - e utilizei a 
expressão "parecem" porque aos que eventual-
mente discordam de algo reserva-se o limbo ou a 
discriminação pura e simples.

Fico a recordar, diante deste quadro, das pala-
vras - hoje tão negligenciadas - de Voltaire: "não 
concordo com uma só palavra do que dizeis, mas 
defenderei até a morte vosso direito de dizê-las".

Veja, com olhos de ver, os principais meios de 
comunicação da humanidade. Observe que 
todos parecem refletir um só caminho, defender 
uma só "verdade". É difícil neles encontrar uma 
entrevista ou manifestação outra de opinião 
divergente quanto a estas tais "verdades" - as 
exceções são quase sempre retratadas de forma a 
minar-lhes a credibilidade. E contemple Voltaire 
a inquietar-se na tumba.

Pense em alguma reunião social. Experimen-
te emitir alguma opinião diferente daquelas que, 

rotuladas como "politicamente corretas", já este-
jam entranhadas no espírito de seus interlocuto-
res - para constatar-se relegado ao desprezo, 
enquanto alvo de olhares de reprovação. E pense 
em Voltaire revirando-se no túmulo.

Tão mais chocante este quadro quando em 
contraste com a "Era da Informação", da qual 
tanto nos orgulhamos enquanto humanidade. A 
despeito de fascinados pela oportunidade da 
troca de ideias com pessoas de cada canto e 
recanto deste planeta, quão poucos de nós ousam 
questionar aqueles "conceitos estabelecidos".

Seria o nosso conformismo fruto do medo da 
solidão? Afinal, integrar uma massa - ser um 

"animal de rebanho", nas palavras de Nietzsche - 
é uma tendência que brota do receio do isola-
mento social.

O perigo deste agir é que, excluindo-nos da 
história, a ela alçamos, aqui e ali, déspotas e fal-
sos profetas - que o diga a patente e inequívoca 
decadência espiritual e moral da humanidade.

Contemplando tão triste realidade, encerro 
estas linhas com a profunda indagação de Spino-
za: é possível fazer da multidão uma coletivida-
de de homens livres, em vez de um ajuntamento 
de escravos?

Pedro Valls Feu Rosa é desembargador do 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Pedro Valls Feu Rosa
Desembargador

Vitória - ES
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Situado a apenas 500m do Parque Nacional 
de Caparaó, a Pousada do Bezerra está ins-
talada em Alto Caparaó, para os antigos “Ca-

paraó Velho”. O empreendimento nasceu de um 
projeto arrojado e audacioso de José Carlos Bezer-
ra e Maria Alves Bezerra, que no dia 08 de março de 
1993 deu início das atividades da Pousada do 
Bezerra e hoje administrada pelo filho do casal 
Carlos Aristóteles Bezerra, o “Carlinho Bezerra”, e 

completa agora 25 anos, superando momentos difí-
ceis e importantes da história da região e do país.

O Brasil passava por uma das maiores crises 
políticas da história, como descontrole da inflação 
que continuava impactando a economia, o PIB recu-
ou 0,5%, ainda colhendo os efeitos da até então 
maior crise do país.

Além disso, pesava sobre a confiança dos 
empresários e consumidores as incertezas políticas 
da época. “A inauguração foi logo após o impeach-
ment do Collor, ocorrida em 1992, a economia 
parou na expectativa do que poderia acontecer”. E 
com muita fé em Deus e ousadia nascia a Pousada 
do Bezerra, comenta Carlos Bezerra.

Na Pousada do Bezerra, você encontra restau-
rante, sauna de uso comum, serviço de translado 
gratuito e uma recepção aberta 24 horas. Outras 
comodidades oferecidas pela propriedade incluem 
entregas de supermercado, instalações para reu-
niões e longe compartilhado. Várias atividades 
estão à sua disposição nos arredores, incluindo pas-
seios de bicicleta e trilhas a pé. A Blogueira Olivia 
Souza Cruz, www.oliviagarimpandoporai.com, 
em uma de suas diversas viagens passou por Alto 
Caparaó, em seu post no site ela comenta: “Orça-
mento apertado, tempo curto, resolvemos testar o 
Hotel Urbano, não tivemos nenhum problema. A 
Pousada do Bezerra também nos surpreendeu, sim-
ples, mas acolhedora, bem pertinho da entrada do 

Parque e com boa infraestrutura”, relata Olívia.
De acordo com estudos do IBGE, de cada dez 

empresas, seis não sobrevivem após cinco anos de 
atividade, segundo a pesquisa Demografia das 
Empresas 2014, divulgado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados são 
referentes a 2014, mas só foram divulgados agora, 
e são retirados do Cempre (Cadastro Central de 
Empresas). Das 694,5 mil empresas abertas em 
2009, apenas 275 mil (39,6%) ainda estavam em 
funcionamento em 2014. Após o primeiro ano de 
funcionamento, mais de 157 mil (22,7%) fecharam 
as portas.

“Sabemos que manter uma empresa num país 
onde a carga tributária é extremamente alta é muito 
difícil e às vezes pensamos que não vamos arcar 
com os nossos compromissos, mas acreditamos em 
Deus, na certeza que Ele nos sustenta e tem nos 
dado sabedoria e discernimento para dar continui-
dade ao trabalho iniciado pelo pai, há 25 anos atrás 
e já se passaram ¼ de século e este é um momento 
de agradecer a Deus por estar sempre ao nosso lado 
e a todos os amigos, parceiros, familiares, colabo-
radores e em especial aos nossos visitantes, pois o 
nosso objetivo é atendê-los da melhor forma”, com-
pleta Bezerra.

Por Jailton Pereira

POUSADA DO BEZERRA COMPLETA 25 ANOS
TURISMO

www.pousadadobezerra.com.br
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Por Luiz Prado 

Jacob Pick Bittencourt teria completado cem anos em 
14 de fevereiro passado. Escrevente juramentado do 
Rio de Janeiro que chegou a escrivão titular, Jacob foi 

um sujeito estudioso, com fama de exigente, disciplinado 
e perfeccionista. Balanceava o rigor com que encarava a 
vida juntando-o uma grande emotividade. Talvez isso 
explique os três infartos que sofreu. Do último não esca-
pou, desabando para sempre nos braços da esposa Adylia, 
logo após voltar da casa do mestre e amigo Alfredo. Tinha 
51 anos e deixou um casal de filhos. Isso foi em 13 de 
agosto de 1969, na Rua Comandante Rubens Silva, 62, em 
Jacarepaguá.

No tempo livre, entre outras coisas, Jacob se dedicou a 
coletar documentos sobre a música brasileira. Foram déca-
das de trabalho que resgataram e preservaram a obra de 
autores como Ernesto Nazareth, Candinho do Trombone e 
João Pernambuco. Os números do arquivo impressionam: 
cerca de 1.400 discos de 78 rotações, 142 LPs, mais de 
1.200 livros, revistas e catálogos, 10 álbuns de fotografia, 
122 rolos magnéticos e 5.458 partituras. Também foi um 
fotógrafo amador com conhecimento de revelação, micro-
filmando milhares de partituras. Não à toa, uma coleção 
dessa magnitude viria a integrar o acervo do Museu da 
Imagem e do Som (MIS) do Rio de Janeiro a partir de 
1974.

Com as horas que lhe restavam, Jacob dedilhava o ban-
dolim. E foram seus passeios pelo aço das cordas que o 
tornaram imortal.

“Jacob foi um músico extraordinário, um grande virtu-
ose do bandolim”, comenta o flautista e professor da 
Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP Toninho 
Carrasqueira. “Ele tocava muito expressivamente. Quan-
do o Jacob surgiu, todo mundo ficou impressionado com a 
expressividade do toque dele, da palhetada dele. Emocio-
nava as pessoas.”

O primeiro instrumento foi um violino, aos 12 anos. A 
lenda conta que Jacob não se adaptou ao arco e o dispen-
sou em favor dos grampos de cabelo da mãe. Foi uma 
amiga da família que disparou: “O que esse menino quer é 
tocar bandolim”. Estava feito. Confinado na disciplina 
rígida da mãe, ia da escola para casa, ou seja, para o bando-
lim. E ensaiava exaustivamente, sem professor.

Aos 15 anos, Jacob ribombava na Rádio Guanabara 
com o Conjunto Sereno: era sua primeira apresentação, 
tocando Aguenta a Calunga, choro de Attilio Grany. Em 
menos de seis meses estava no programa Horas Luso-
Brasileiras, desvendando fados ao lado do guitarrista Anto-
nio Rodrigues e dos cantores Ramiro D'Oliveira e Esme-

ralda Ferreira. Espécie de educação informal e alternativa, 
a temporada fadista de Jacob foi responsável pelo formato 
característico do seu bandolim, mandado fabricar como 
uma espécie de versão menor da guitarra portuguesa. “O 
bandolim, de uma forma geral, e a forma do Jacob tocar 
vêm muito do fado”, pontua Carrasqueira. “Essa expressi-
vidade brasileira é herdeira da expressividade do fado.”

No mesmo mês em que dançava pelo fado, Jacob se 
inscreveu despre-tensiosa-mente no Progra-ma dos 
Novos, na Rádio Guanabara. Era o dia 27 de maio de 
1934, data em que bateu 28 concorrentes e ganhou nota 
máxima dos jurados Orestes Barbosa, Francisco Alves e 
Benedito Lacerda. A contratação pela rádio era certa. Com 
o grupo Jacob e sua Gente, acompanhou nomes como 
Noel Rosa, Augusto Calheiros, Ataulfo Alves, Carlos 
Galhardo e Lamartine Babo.

A vida pelo bandolim nunca foi o suficiente para pagar 
as contas. Daí veio o emprego público, datado de 1940 e 
assumido por sugestão de Donga. Ficou nele até o fim da 
vida. Antes da repartição, Jacob também vestiu o paletó de 
vendedor, corretor de seguros e dono de farmácia.

Sua primeira gravação solo viria mais de uma década 
depois da estreia radiofônica, em 1947. Um 78 rotações 
com sua composição Treme-Treme no lado A e a valsa 
Glória, de Bonfiglio de Oliveira, no verso da bolachinha. 
Jacob já era um veterano dos estúdios, entretanto: partici-
para de registros antológicos como Leva Meu Samba, de 
Ataulfo Alves, e Ai que Saudades da Amélia, de Ataulfo e 
Mário Lago.

A trajetória no rádio o acompanharia até o fim. Traba-
lhou na Nacional, onde apresentou e produziu Jacob do 
Bandolim e seus Discos de Ouro. Entre um disco e outro 
de seu acervo que compartilha com os ouvintes, revela seu 
apreço pela tradição. “Ele tinha uma paixão enorme pela 
música brasileira tradicional, mas, ao mesmo tempo, ele 
inovava, ele colocava ritmos ou harmonias inusitadas e 
inesperadas”, analisa Carrasqueira sobre a debatida dico-
tomia entre tradição e inovação em Jacob.

Atento ao passado e voltado para o futuro, Jacob 
chama a atenção do maestro Radamés Gnattalli. Surge a 
suíte Retratos. Peça em quatro partes para bandolim e 
orquestra, Retratos é uma homenagem a Pixinguinha, 
Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e Anacleto de 
Medeiros e foi a obra responsável por uma guinada nos 
métodos já rigorosos de Jacob. De tocador “de ouvido” 
passa a estudioso obsessivo, como relata o próprio em 
carta para Gnattalli: “Valeu estudar e ficar dentro de casa o 
Carnaval de 64, devorando e autopsiando os mínimos 
detalhes da obra”. Em agosto do mesmo ano Jacob estreia 
sua interpretação de Retratos acompanhado pela Orques-

tra da CBS, no saguão do Museu de Belas Artes do Rio de 
Janeiro. Música popular se fundia à linguagem camerísti-
ca.

Mais famosos que suas idas aos salões, entretanto, 
foram os saraus que Jacob organizava na própria casa em 
Jacarepaguá. Encontros de exaltação à música, executa-
dos com ouvidos atentos e bocas caladas. “O respeito dele 
pela música era tão grande que ele não permitia que nin-
guém falasse enquanto eles estavam tocando”, lembra o 
professor, cujo pai foi amigo de Jacob. “Se alguém falasse, 
ele mandava embora ou ia embora.”

Pelos saraus passaram gente como Dorival Caymmi, 
Elizeth Cardoso, Ataulfo Alves, Paulinho da Viola e Ser-
guei Dorenski. Deste último, pianista russo, é a responsa-
bilidade por levar aos soviéticos, através das ondas da 
Rádio Moscou, o som mágico do bandolim de Jacob.

Foi nos últimos anos de vida que fundou o Época de 
Ouro, conjunto que o acompanhou em gravações que se 
tornaram seminais como Vibrações e o disco ao vivo com 
Elizeth Cardoso e o Zimbo Trio. Isso foi em 1968.

No ano seguinte, Jacob partia. Quando faleceu, na 
varanda da própria casa, acabava de voltar da casa de 
Alfredo, também conhecido como Pixinguinha. Sabendo 
que o amigo passava por problemas, tentava acertar a gra-
vação de um disco só com músicas do mestre, com renda 
revertida para ele. Não aconteceu.

Ficaram as gravações e as composições. Noites Cario-
cas, Receita de Samba, Doce de Coco, Assanhado, Vibra-
ções. E a homenagem do filho, Sérgio Bittencourt, tornan-
do pública sua dor e saudade:

“Naquela mesa ele sentava sempre
E me dizia sempre o que é viver melhor
Naquela mesa ele contava histórias
Que hoje na memória eu guardo e sei de cor
Naquela mesa ele juntava gente
E contava contente o que fez de manhã
E nos seus olhos era tanto brilho
Que mais que seu filho
Eu fiquei seu fã
Eu não sabia que doía tanto
Uma mesa num canto, uma casa e um jardim
Se eu soubesse o quanto dói a vida
Essa dor tão doída, não doía assim
Agora resta uma mesa na sala
E hoje ninguém mais fala do seu bandolim
Naquela mesa tá faltando ele
E a saudade dele tá doendo em mim
Naquela mesa tá faltando ele
E a saudade dele tá doendo em mim.”

MAIOR VIRTUOSE DO BANDOLIM É LEMBRADO NO SEU CENTENÁRIO
Mestre do choro, Jacob do Bandolim
 se destacou por suas composições e 

pesquisas sobre música brasileira

Fonte: Jornal da USP
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Clique aqui para assistir o vídeo

GERAL

Na tarde do dia 26 de março, o Grande Oriente de 
São Paulo (Gosp) iniciou a apresentação das 33 
medidas para um Brasil justo e perfeito na Câmara 

Municipal de São Paulo (CMSP), Bela Vista, centro da 
capital. Quatro palestrantes, cada um introduzindo uma 
medida, fizeram a análise do contexto brasileiro em sua 
área de atuação e propuseram soluções para melhorar o 
país. Mais de duzentas pessoas acompanharam o evento 
no auditório Prestes Maia, que também foi transmitido ao 
vivo pela internet.

A abertura e o encerramento do encontro, assim como a 
coordenação, ficaram por conta do Grão-Mestre do Gosp, 
Kamel Aref Saab. “Eu fiquei satisfeito porque pude ver 
cabeças pensantes. Nós temos que dar um jeito no nosso 
Brasil. Não adianta falarmos mal. O meu país somos nós. 
Se não tocarmos para frente as melhores opiniões, os 
melhores trabalhos, as melhores organizações, será triste. 
É tão fácil pegar uma criança nova e começar a dar edu-
cação para ela, civismo e cidadania. Mas essa pessoa só 
vai estar pronta daqui trinta anos. Quanto mais nós atra-
sarmos isso, mais demoraremos para ter os resultados de 
um país justo e perfeito. E são essas iniciativas que esta-
mos tomando”, destacou Saab.

A primeira palestra foi do futurista Gil Giardelli, consi-
derado o maior especialista em cultura digital do país. Ele 
expôs a necessidade de o Brasil começar a ter pensamento 
de futuro, além de sugerir que para a inovação, é necessá-
ria certa desobediência. “Hoje o MIT, onde eu desenvolvo 
minhas pesquisas, está pagando para qualquer pessoa do 
mundo US$250 mil dólares para quem for desobediente 
dentro da ética. O campo da inovação, do avanço cientifi-
co e do avanço social passa pelos desobedientes dentro da 
ética. Aqueles que desafiam o status quo”, salientou Giar-
delli.

Na sequência, o coronel Valério Luiz Lange trouxe 
diretamente de Brasília os conceitos trabalhados no Siste-
ma de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx). 
Entre formulações geopolíticas, o palestrante explicou a 
importância da instituição para manter o país soberano. 
“Defendido, o Brasil terá como dizer não, quando tiver 

que dizer não. Terá capacidade para construir seu pró-
prio modelo de desenvolvimento”, disse.

O doutor e livre-docente em Direito pela USP, Márcio 
Pugliesi, palestrou sobre gestão ecossistêmica. “Em pro-
dução de tecnologia, o Brasil é praticamente nulo. Eu tive 
a idade de ver o momento em que o Brasil decidiu comprar 
tecnologia em lugar de exportar cérebros para trazê-los 
de volta. Esse - soft power- o Brasil não sabe praticar. 
Esquecem de mandar estudiosos para fora do país para 
que aprenda tecnologia e tragam para cá. Enquanto não 
se falar e não se trabalhar para se ter o primeiro degrau 
de tecnologia, o valor agregado das nossas exportações 
será sempre pequeno”, considerou o jurista.

A última palestra do dia foi do desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, Antônio Marques Silva, 
sobre a segurança no mundo fenomênico e virtual. O estu-
dioso apontou o grande valor que a população dá para as 
redes sociais, que acaba abrindo portas para problemas 
dos mais variados, desde roubos programados a distorção 
da percepção de realidade. “Você compra um pacote de 
mil visualizações por RS 17,00. Tem muita gente que tem 2 
milhões de seguidores ou curtidas, mas se morrer não vai 
ter oito pessoas para levar o caixão.”

O presidente da Poderosa Assembleia Estadual Legis-
lativa de São Paulo (PAEL), também presente, aproveitou 
para explanar que os três poderes na Maçonaria paulista 
estão independentes e harmônicos entre si, o que permite a 
união em diversas iniciativas como as 33 medidas. Já o 
secretário de Relações Públicas do Gosp, Roque Cortes 
Pereira, ressaltou a qualidade das palestras. “Isso aqui foi 
o início das 33 medidas e começamos muito bem, com 
discussões que vão mudar o Brasil na prática. Agora é 
importante que os irmãos fiquem ligados nas próximas 29, 
pois ainda iremos divulgar todas as datas”, concluiu.

Compuseram a mesa, além dos palestrantes e irmãos 
citados, o ex-presidente da OAB/SP, Flavio Borges 
D'Urso; o procurador do Gosp, Walter Teixeira; o general 
Handel Fayad; o general Paulo Alipio Branco Valença; e o 
vice-presidente do Instituto de Lideranças Empresariais 
do Estado de São Paulo, Alexandre Pompeu.

Por: Sec. Estadual de Relações Públicas do GOSP

33 MEDIDAS PARA UM BRASIL JUSTO E PERFEITO SÃO
 LANÇADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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or um lado, o Maçom Cavaleiro André-Michel de 

PRamsay (1686-1743), em 16 de abril de 1737 

publicou uma carta para o Marquês de Caumont, 

escrevendo entre outras coisas: "Nossos símbolos alegóri-

cos, os nossos hieróglifos antigos e nossos sagrados misté-

rios Ensine três tipos de deveres àqueles três diferentes 

graus de nossos iniciados. Ao primeiro (os aprendizes), as 

virtudes morais e filantrópicas; para o segundo (os Com-

panheiros), as virtudes heróicas e intelectuais; aos últimos 

(os Mestres), as virtudes sobre-humanas e divinas». Anos 

mais tarde, outro maçom, conde Joseph de Maistre (1754-

1821) enviou em junho de 1782 um memorial ao duque de 

Brunswick." Ele é inconcebível a influência que as formas 

e cerimônias aparelhos pode chegar atender mesmo o mais 

equilibrado, impressionando e servindo para mantê-los em 

ordem (...) os homens, mas só falam de nós, trinta ou qua-

renta pessoas tranquilamente disposto a ao longo das pare-

des de um recinto estofados preto ou verde, distinguindo 

entre si por roupas exclusivas e falando apenas com per-

missão, eles vão raciocinar sabiamente sobre qualquer 

assunto que propõem "(reeditado: Joseph de Maistre a 

Franc-maçonnerie Dissertação. au duc de Brunswick , 

Paris , 1925, pp 87-88).
A Maçonaria do século XIX também foi marcada por 

duas grandes correntes ideológicas; o espiritualista e o 
racionalista. Exemplo do primeiro foi o trabalho publicado 
em 1820 em Paris com o título de Manuel Macconique e o 
subtítulo de Tuileur desdiver ritos de Maçonnerie prati-
ques na França ; de Claude-André Vuillaume (1766-1833). 
Para Vuillaume, o simbolismo maçônico era um vestígio 
das iniciações nos antigos mistérios, Egito, Grécia, Roma e 
Índia.

Em 1860 o conflito entre maçons espíritas e deísta, 
sobre o um lado, e racionalistas e leigos maçons, no outro, 
levaria a "a disputa sobre o Grande Arquiteto do Univer-
so". Em 1877, o Grande Oriente da França suprimiu de suas 
Constituições a obrigação de acreditar na existência de 
Deus e na imortalidade da alma; com isso, derivou não para 
o ateísmo, mas para o pensamento livre. A corrente raciona-
lista foi caracterizada por uma interpretação positivista que 
viu no simbolismo algo acessório. Pejorativamente ele 
atribuiu a essa palavra um segundo sentido, ainda mais 
revelador da depreciação do simbolismo pela escola positi-
vista: "Mania de explicar tudo através de símbolos".

Na Bélgica, contra essa corrente progressista, uma ten-
dência "tradicionalista" começou a ser sentida, como rea-
ção, que desejava manter o simbolismo existente. Conde 
Eugène Goblet d'Alviella (1846-1925) foi seu principal 
representante; titular da primeira cátedra de história das 
religiões na Universidade Livre de Bruxelas, ele foi o autor 
de La migration des symboles (Paris, E. Leroux, 1891, reim-
presso em Bruxelas, Louis Musin, 1983).

Sob o Anglo - Saxon teísmo, ou seja, a da Inglaterra e os 
Estados Unidos no século XIX simbolismo maçônico foi 
percebido como uma ilustração de uma moral natural cuja 
razão de ser leigo no reconhecimento de um Deus que criou 
o mundo. O simbolismo é a revelação do divino e o apoio da 
prática de uma moral natural resumida no Decálogo. dire-
trizes semelhantes aparecem nas obras do pastor anglicano 
George Oliver (1782-1867), Antiguidades da maçonaria 
(1823) e Livro da Lodge (1856), em Chalmers I. Paton, 
autor na então nova revista Ars Quatuor Coronatorum , 
(Chalmers I. Paton, Maçonaria, seu Simbolismo, Natureza 
religiosa, e Lei da Perfeição , Londres, Reeves e Turner, 
1873) e estudos de Inglês historiador Robert Freke Gould 
(1836-1915), um dos fundadores da lodge de pesquisa Qua-
tuor Coronati e autor de História da Maçonaria.

Nos Estados Unidos, Albert G. Mackey (1807-1881) 
destacou a tendência simbolismo revalorizadora com o 
laço Mystic, ou Fatos e Opiniões ilustrativos do persona-
gem e Tendência da Maçonaria , Charleston, Miller & 
Brown, 1849; que, junto com WJ Hughan e E L. Hawkins, 
publicaram a Encyclopaedia of Freemasonry e suas Kin-
dred Sciences, abrangendo toda a gama de artes, ciências e 
literatura conectada à instituição , new ed. Revista, New 
York-Londres, A história maçônica Company, 1913. O 
Albert Pike (1809-1891), Moral e Dogma , Charleston, 
5641 (= 1871)

No início do século XX, um setor do Grande Oriente da 
França desdenha o simbolismo. Atualmente esta atitude é 
cada vez mais excelling e já rejeitou a oposição entre sim-
bolismo e racionalismo que é cauteloso de simbolismo 
excessiva com tom religioso, dogmático ou místico. Por 
seu turno, a Grande Loja da França não quer dar ao simbo-
lismo maçônico uma interpretação oficial. Em contraste, a 
Grande Loja Nacional Francesa reconhecida pela Grande 
Loja Unida da Inglaterra apenas, não considerações esoté-
ricas e religiosas são rejeitadas e referências usa maioria 
cristã ou ligados às origens operacionais.

Na Grande Loja da Bélgica, o símbolo é concebido 
como um elemento orientado para uma espiritualidade 
esotérica que prolonga a tradição centenária de iniciações.

Na Holanda, em 1905, vários irmãos do Grande Oriente 
dos Países Baixos tomaram a iniciativa de fundar uma Asso-
ciação Maçônica para o Estudo de Símbolos e Rituais. O 
primeiro artigo de seu regulamento dizia o seguinte: "A 
Associação reside em Haia e visa investigar e esclarecer 
sistematicamente o significado dos símbolos e rituais da 
Maçonaria." A partir de 1905, a Associação publicou uma 
revista bimestral intitulada De Vrijmetselaar (" O maçom 
").

Neste sentido, a Maçonaria é oposta ao materialismo e 
ao agnosticismo que se destina a facilitar a aproximação a 
Deus, em um contexto sagrado. Mesmo que os maçons 
americanos e britânicos definir a Maçonaria como um 
"sistema de moralidade velada na alegoria e ilustrado por 
símbolos" neste contexto, os símbolos são como interpreta-
ções morais e estritamente religioso, em que não é nenhum 
lugar para agnosticismo e ainda menos para o ateísmo.

O trabalho de renovação de René Guénon merece uma 
menção especial por sua influência em diversas obediênci-
as e lojas, em sua opinião, o símbolo constitui uma lingua-
gem universal e ao mesmo tempo específica para expressar 
verdades de iniciação e metafísica.

Conclusão
1. Os maçons do século XVIII deram ao simbolismo 

o valor de uma linguagem sagrada. simbolismo 
maçônico gradualmente secularizada, a desvalori-
zação que iria continuar durante os impulsos posi-
tivismo racionalistas do século XIX para atingir o 
seu clímax no início do século XX e, em seguida, 
dar graças a várias reações e por causa de estudos 
sobre o simbolismo.

2. A partir da segunda metade do nosso século, eles 
conseguiram encontrar um meio termo, o da coe-
xistência de várias correntes, às vezes diametral-
mente opostas.

3. Do ponto de vista da história do simbolismo maçô-
nico, a maçonaria anglo-saxônica seguiu um cami-
nho pouco irregular e uma notável continuidade, 
muito diferente da maçonaria continental.

Extraído de: Luc Nefontaine (Universidade Livre de 
Bruxelas), "História do simbolismo maçônico" em JA Fer-
rer Benimeli, (coord.) A Maçonaria espanhola entre Euro-
pa e América, VI Simpósio Internacional sobre a História 
do Espanhol Maçonaria , Zaragoza de 1995 vol. II, pp. 
757-768.

Fonte: Diário Maçônico

AS TENDÊNCIAS ESPIRITUALISTAS
E RACIONALISTAS NA MAÇONARIA
Com estas duas palavras são sintetizadas as tendências básicas sobre o conceito e propósito 
do simbolismo e ritualismo na Maçonaria; o espiritualista e o racionalista
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Por Bruno Etienne 
Tradução: Idalina Lopes

Fonte: Bibliot3ca

A menina que brinca de amarelinha no pátio da 
escola pública não sabe que desenha uma man-
dala com seu corpo.

O maçom que abre o Painel da Loja antes da abertu-
ra dos trabalhos ao Meio-Dia deveria saber que dese-
nha uma mandala, pois o rito declara que ordo ab chaos 
– a ordem vem do caos. Mas existem, infelizmente, 
várias Oficinas que não utilizam mais nem o Painel da 
Loja nem os três candelabros (que remetem à sabedo-
ria, à força, à beleza, isto é, à ética e à estética), que não 
me parece absolutamente audacioso imaginar quantos 
de nossos Irmãos estão afastados da Maçonaria. Então 
é preciso sê-lo (audacioso) para escrever que “C. G. 
Jung é a aurora da Maçonaria”, mas a sorte favorece os 
audaciosos!

Não tenho certeza da pertinência do propósito nesse 
sentido. Por outro lado, dele estou persuadido ao inver-
tê-lo: a Maçonaria torna-se muito certamente inteligí-
vel aos seus adeptos por meio de uma leitura atenta de 
Jung. É essa aposta que Jean-Luc Maxence venceu.

Tanto no que me diz respeito quanto para o meu 
ensino de Antropologia e para os meus trabalhos sobre 
iniciação, Maçonaria, confrarias ou mesmo seitas, meu 
sistema referencial é idêntico àquele que o autor pro-

põe (de Gilbert Durand e Henry 
Corbin a C. G. Jung, passando por 
Mircea Eliade e outros); para 
mim, era evidente seguir com 
muita atenção sua tese.

Não há melhor companhia, em 
nosso nomadismo, do que a Maço-
naria como via ocidental de reali-
zação de si mesmo pelo domínio 
do ego quando se talha a pedra 
bruta e se visita o interior das 
entranhas da terra, de nosso khal-
wa, como dizem os árabes, para o 
equivalente da Câmara de Refle-
xão. Jean-Luc Maxence evoca 
aquele sonho de descida aos arca-
nos de sua casa que Jung contou 
várias vezes. Essa psicologia das 
profundezas é o caminho da indi-
viduação sobre o qual Jung ofere-
ce – graças a Deus – uma definição 
mais sutil e fecunda do que a práti-
ca do individualismo atual cuja 
devastadora forma é o que está 
mais em voga, isto é: “É minha 
escolha”, ou seja, “Eu não estou 
nem aí!”… com o Outro? A Maço-

naria tem realmente muito trabalho pela frente a tra-
çar…

G. Jung escruta os símbolos, essas representações 
coletivas que emanam da imaginação criativa dos pri-
mitivos… Claro, hoje, graças a Lévi Strauss, não dize-
mos mais “primitivo” no sentido de “arcaico”, mas 
podemos tomá-lo aqui no sentido de “primeiro”.

E aí está a grande lição que podemos tirar de Jung: 
em que a Maçonaria é universal, isto é, vincula-se à 
humanidade inteira de que falava Montaigne? Não por 
suas tomadas de posições sociais, políticas e contin-
gentes, como Jung nos permite compreendê-lo, mas 
porque é uma sociedade tradicional iniciática que utili-
za símbolos, que pratica ritos ou rituais e que é fundada 
em mitos ou narrativas fundadoras. Mito, rito e símbo-
lo remetem, assim, ao arquétipo no sentido dado por 
Jung.

Toda a obra de Jean-Luc Maxence é uma ilustração 
da possibilidade desse sentido. É difícil extrair exem-
plos exemplares, uma vez que o processo de desenvol-
vimento é implacável em uma lógica que evoca a her-
menêutica do sentido proposta por Paul Ricoeur. Por 
essa razão, tomarei apenas o caso mais controverso a 
partir dos falsos debates sobre a iniciação feminina. 
Jean-Luc Maxence expôs de maneira límpida toda a 
articulação junguiana sobre anima/animus, e aqueles 
que são partidários (a favor ou contra!) fariam bem em 
ler com atenção essas páginas luminosas. Como tornar 

consciente o inconsciente pessoal sem “animosidade”? 
Eis um bom programa de reflexão “maçônica” que me 
parece mais eficaz do que discutir sobre as cotas… de 
mulheres ou de minorias originárias da imigração! 
Aliás, podem ser lidos com proveito, sobre a noção 
animus/anima, tanto os escritos da aluna preferida de 
Jung, Marie-Louise von Franz, como também, sobre a 
noção de feminino/masculino, os trabalhos de minha 
colega Françoise Héritier.

Como estou profissionalmente vinculado ao Com-
paratismo, sou fascinado pelas passagens sobre a Som-
bra, a Alquimia e o Hermetismo, mas também sobre o 
Tao ou o I Ching e tantas outras comparações culturais, 
em referência a Charles Kerényi, evidentemente, para 
compreender o pensamento mitológico como modo de 
expressão comum a toda a humanidade…

Trilha realmente muito útil nestes tempos conturba-
dos em que os franceses acreditam ser os mestres de 
valores universais inabaláveis em sua atemporalidade 
e em que uma revista “maçônica” propõe textos intitu-
lados “Para acabar com os símbolos”! Somente o raci-
ocínio pela analogia nos abre ao Outro com quem 
temos em comum, para além da diferença cultural, esse 
desejo profundo de busca do sagrado. A secularização 
de nosso país conduziu muitos de nossos compatriotas 
a esse impasse que Jung denomina “uma humanidade 
espiritualmente subalimentada”.

Com efeito, Jean-Luc Maxence coloca o dedo sobre 
um último problema levantado por Jung – e que me 
valeu muitos sarcasmos quando sustentava (e continuo 
sustentando!) que a Maçonaria se encontrava pelo 
menos no campo religioso e que talvez ela fosse até 
mesmo a religião “abraâmica” por definição!: “Sim, 
cada um sofre, ao final das contas, por ter perdido o que 
as religiões vivas deram, continuadamente, aos seus 
crentes, e ninguém está verdadeiramente curado 
enquanto não tiver encontrado uma atitude religiosa, o 
que evidentemente não tem nada a ver com uma confis-
são ou pertencimento a uma Igreja”.

A iniciação maçônica não poderia ser separada do 
longo trabalho que conduz à salvação pessoal pela pro-
cura ininterrupta do sentido e da busca da verdade… 
Esse caminho é perigoso, e às vezes é necessário para o 
peregrino encontrar – na falta de um mestre em sua 
Loja – um sólido bastão para continuar sua estrada. C. 
G. Jung é também isso, e Jean-Luc Maxence deve estar 
agradecido por tê-lo compreendido e por explicá-lo a 
nós.

Bruno Etienne
Maxence, Jean-luc, in JUNG é a Aurora da Maçona-

ria: O Pensamento Junguiano na Ordem Maçônica, 
Madras 2004.

NOTAS
[1] Membro do Institut Universitaire de France, 

Diretor do Observatoire du Religieux, IEP, Université 
de Aix-Marseille III e do DESS “Management Inter-
culturel et Médiation Réligieuse”.
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O libertador da Argentina, Chile e Peru foi iniciado 
Maçom na Loja de Integridade de Cádiz (1808), 
cujo Venerável Mestre (Presidente) foi o General 

Francisco Maria Solano, Marqués del Socorro. Pouco depo-
is ele se juntou ao Knights Rational Lodge Nº 3, também de 
Cádiz, onde recebeu o grau de Mestre Maçom em 6 de 
maio de 1808.

Depois de uma breve passagem por Sevilha, ele se esta-
beleceu em Londres por quatro meses, onde participou da 
fundação do Knights Rational Lodge Nº 7.

Com o Conde de Fife, uma das figuras proeminentes da 
Maçonaria de Londres, ele concordou com os detalhes 
finais de sua viagem ao Rio da Prata a bordo da fragata 
George Canning com seus irmãos Maçons Alvear, Zapiola, 
Holmberg, Chilabert e outros.

Já em Buenos Aires, em contato com Julián Álvarez, 
Venerável Mestre da Loja da Independência, e com sua 
ajuda, fundaram a Loja Lautaro, cujo primeiro Venerável 
Mestre foi Alvear.

A próxima escala maçônica de San Martín foi a cidade 
de Córdoba, onde chegou de Salta depois de organizar o 
Exército do Norte e deixá-lo nas mãos de Martín Miguel de 
Guemes.

Em 24 de maio de 1814, San Martín constituiu a Loja 
Lautaro de Córdoba, cujo estatuto fundador é preservado. 
Cinco meses depois, assumiu a posição de Intendente de 
Cuyo e fundou a Loja Lautaro de Mendoza.

Com o seu irmão Maçom Manuel Belgrano e através de 
missivas e documentos, instaram a convocação de um con-
gresso que se reuniu finalmente em Tucumán e resolveu a 
independência em 9 de julho de 1816. Três semanas depo-
is, o Diretor Supremo Juan Martín de Pueyrredón nomeou 
San Martin como general em chefe do exército dos Andes: 
o Libertador fundou a Loja do Exército de Buenos Aires, 
na qual foi nomeado Venerável Mestre.

Após o cruzamento da cordilheira, o Exército dos 
Andes triunfou em Chacabuco em 12 de fevereiro de 1817. 
A parte da vitória, escrita por San Martín, traz sua assinatu-
ra e a rubrica que ele usou nos documentos maçônicos.

Pouco depois de sua chegada vitoriosa em Lima, San 
Martin foi proclamado Protetor do Peru e nesse persona-
gem tomou algumas providências, incluindo o fechamento 
da Inquisição. Ele destinou seus bens para o aumento e 
conservação da Biblioteca de Lima (8 de fevereiro de 
1822). Imediatamente fundou a Loja da União Paz e Perfe-
ito da capital peruana que atualmente leva o número 1 da 
Grande Loja do Peru.

Sem solução de continuidade, San Martin agendou o 

encontro com seu irmão Maçom Simón Bolívar. Os prepa-
rativos estavam a cargo do Star Lodge of Guayaquil.

Ao instalar o Congresso Constituinte do Peru, declinou 
o comando supremo e embarcou para Londres em 10 de 
fevereiro de 1824, após uma curta estadia em Mendoza.

Após se reunir com o Conde de Fife, ele passou um 
tempo na Escócia. Ele freqüentou as tendas maçônicas das 
lojas San Andrés Nº 59 e San Juan nº 92. Ele então foi para 
Bruxelas, onde se juntou à Loja La Perfecta Amistad, que 
ordenou a cunhagem de uma medalha de prata em sua 
homenagem, obra de Maçom Henri Simon, em que o liber-
tador aparece de perfil.

Quando se estabeleceu na França, retomou seu relacio-
namento com Alejandro Aguado, Marquês de Las Maris-
mas, com quem participou das reuniões da Loja de Ivry, 
cujo Venerável Mestre foi o Dr. Rayer, médico pessoal de 
Aguado.

José de San Martín morreu em Boulogne Sur Mer em 
17 de agosto de 1850.

Cinco anos depois, a Loja União do Prata de Buenos 
Aires designou Domingo Faustino Sarmiento e Santiago 
R. Albarracín para erigir  uma estátua que recordaria a 
memória do Libertador da Argentina, Chile e Peru. A ceri-
mônia de inauguração ocorreu em 13 de julho de 1862. Os 

maçons Bartolomé Mitre, governador de Buenos Aires a 
cargo do Poder Executivo Nacional, general Enrique Mar-
tínez, em nome do Exército Argentino, Tomás Guido, 
amigo íntimo, tomaram a palavra. do Prócer e General 
Lucio Mansilla, Comandante da Guarda dos Veteranos.

Imediatamente, a Maçonaria iniciou os esforços para a 
repatriação dos restos mortais de San Martin. O projeto 
legislativo foi aprovado, mas a guerra com o Paraguai atra-
sou a transferência até 1880. A comissão encarregada des-
sas tarefas pensou em colocar provisoriamente os restos 
mortais na Catedral de Buenos Aires, mas as autoridades 
eclesiásticas levantaram a objeção dos códigos canônicos 
que proíbem depositar os restos de um Maçom em um 
lugar consagrado.

Depois de numerosas reuniões e consultas, a igreja 
aceitou a construção de um mausoléu ao lado da Catedral, 
mas fora do quadrilátero consagrado. O caixão foi coloca-
do no chão, de acordo com a premissa de que aqueles que 
morrem fora da igreja vão para o inferno que, de acordo 
com essa versão, está nas entranhas da terra. Vinte anos 
depois, as autoridades eclesiásticas começaram a prestar 
homenagem ao Pai da Nação.

O GRANDE MAÇOM JOSÉ DE SAN MARTIN
 LIBERTADOR DA ARGENTINA, CHILE E PERU 
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A celebração da Páscoa na tradição cristã 
ocorre no primeiro domingo após a Sex-
ta-Feira da Paixão. Descartamos, aqui, 

as interpretações profanas e comerciais desta 
celebração.

Em uma concepção religiosa e simbólica, a 
designação mais adequada é Domingo da Res-
surreição.

A oração católica do Credo sintetiza este 
momento: “Nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem 
Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucifica-
do, morto e sepultado; desceu à mansão dos mor-
tos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, 
está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.”

A ritualística cristã do Domingo da Ressurrei-
ção representa o poder do Filho de Deus em res-
surgir, ressuscitar ou retornar da morte à vida. 

Mas, os Maçons, também, não são filhos de 
Deus?

Sim, mas não com uma evolução necessária 
para se vencer a morte, mas com a disposição de 
combater, em vida, o que leva a ela.

Não tratamos apenas da inevitável extinção 
biológica, mas, da moral, da ética, dos bons cos-
tumes, enfim, da vida e do viver, que podem ter 

seu tempo reduzido se perdermos a consciên-
cia de que somos o resultado de nossas ações 
e pensamentos.

Está claro, que nenhum Maçom vai ressus-
citar, mas temos a obrigação diária de renas-
cer. 

O renascer maçônico é o germinar-se a 
cada iniciação, é o renovar seus votos dian-
te da amada, é rejuvenecer para acompa-
nhar seus filhos, é reaparecer à disposição 
da loja, é nascer de novo como irmão para 
seus irmãos e, principalmente, corrigir-se 
para ser protagonista de mudanças na soci-
edade. 

Este artigo foi inspirado no livro “Rito 
Escocês Retificado – Maçonaria Cristã” 
cujo autor é o Irmão Ricardo de Souza Uchôa 
que na página 123 transcreve a síntese do pen-
samento do Mestre Jean Baptiste Willermoz: 
“Maçom! Se alguma vez duvidares da natu-
reza Imortal da tua Alma e do teu alto desti-
no, a Iniciação não terá frutos para ti. Dei-
xarás de ser o filho adotivo da Sabedoria e 
serás confundido na multidão dos seres 
materiais e profanos que tateiam nas tre-
vas”.

Neste décimo segundo ano de comparti-
lhamento de instruções maçônicas, mante-
mos 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 ferramen-
ta de enlevo cultural, moral, ético e de formação 
maçônico.

 
Fraternalmente
Sérgio Quirino – MI - 33 - KTP

PÁSCOA E RENASCER MAÇÔNICO
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Fato que deu ênfase em toda imprensa interna-
cional, quando Fidel Castro foi aprisionado 
pelo ditador (Tirano), Fulgêncio Baptista, 

quando aprisionava “Inimigos” Fulgêncio tinha o 
enorme prazer de não executa-los na mesma hora, 
ele apreciava deixar os prisioneiros de guerrilhas 
pelo menos 24hs, sem água e comida, torturando os 
“Inimigos” severamente, sem piedade, para na outra 
manhã, fuzilar todos os prisioneiros.

Segue detalhes:
Os Pedreiros Livres (nós Maçons);  estamos 

espalhados por todo o mundo, nas mais variadas 
profissões , classes sociais e partidos políticos, a não 
ser nos paises totalitários. Neste sentido há uma 
exceção que realmente confirma a regra da Lealdade 
Maçônica., Em Cuba a Maçonaria funciona 
livremente desde a revolução no ano de 1.959 , e 
manteve excelentes relações com o Governo de 
Fidel Castro, a causa de tudo isso se encontra num 
fato narrado em toda a imprensa internacional pelo 
próprio líder Cubano., quando ele, (FIDEL) e mais 
dois companheiros de guerrilha foram aprisionados 
pelas tropas do terrível ditador Fulgêncio Baptista, 
na oportunidade nem os próprios inimigos 
imaginavam que entre os três estava Fidel Castro e 
decidiram fuzila-los logo pela manhã seguinte como 
prisioneiros COMUNS, um dos revolucionários era 
Maçom, e naquela mesma noite durante o 
julgamento dos três fez um sinal de reconhecimento 
de uso exclusivo daqueles iniciados no movimento, 
nas forças de Baptista, o tenente encarregado do 
fuzilamento dos três, reconheceu, e na madrugada 
veio conversar com eles, facilitando sua fuga e 
também a de seus camaradas, POUPANDO-OS DA 
MORTE, e livrando também aquele que seria o 
principal líder da revolução Cubana. No meio do 
caminho, durante a fuga, Fidel, incrédulo quis saber 
como um inimigo, encarregado do fuzilamento dos 
três, veio de madrugada, e após conversar com um de 
seus camaradas, o liberta e a seus amigos.... O 
companheiro de guerrilha lhe explicou que aquele 
tenente era Maçom, e os havia libertado pelo ideal de 
fraternidade, indissolúvel da irmandade, que fica 
sempre acima das ideologias.....

FIDEL CASTRO FOI SALVO PELA MAÇONARIA

https://superlight.com.br/
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O Clube Atlético Juventus recebeu o 1º 
Encontro de Negócios de Lideranças 
Empresariais Maçônicas (LEMA). O even-

to, que ocorreu na zona leste da capital, reuniu mais 
de 1200 empreendedores para promover rodadas de 
negócios, networking e reciclagem de conhecimen-
tos.

A iniciativa foi do Grande Oriente de São Paulo 
(GOSP) em conjunto com toda a maçonaria paulista 
e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). É a 
primeira vez que obediências maçônicas promovem 
em parceria e publicamente um evento desse porte.

O Grão-Mestre do GOSP, irmão Kamel Aref 
Saab, contou que se sente orgulhoso em representar 
tantos maçons em São Paulo e lembrou de onde sur-
giu a ideia do LEMA. “Tudo isso nasceu em uma 
conversa entre o João Bico e nosso secretário Roque 
Cortes. Quando mandaram essa ideia para nós, abra-
çamos de imediato e, o mais importante é que todos 
abraçaram”, destacou.

O vice-presidente da ACSP, João Bico, confir-
mou a história. “No momento em que a Associação 
Comercial percebeu que vivíamos umas das maio-
res crises do país, que não foi o empreendedor que 
criou. Começamos a fazer rodadas entre diversos 
grupos empreendedores, quando a ideia foi levada 
para a maçonaria, aceitaram de imediato”, disse.

Kamel explicou que o principal objetivo da fra-
ternidade é que os homens tenham ética e trabalhem 
com moral. “A maçonaria forma líderes e, por conta 
das atividades dela, já acaba proporcionando opor-
tunidades, tanto deles se desenvolverem, quanto de 
levarem desenvolvimento para a população. E a 
preocupação com o LEMA na verdade é contribuir 
de maneira direta para os maçons e para a socieda-

de”, afirmou o Grão-Mestre.
Para o poderoso secretário de Relações Públicas 

do GOSP, Roque Cortes Pereira, o LEMA é um 
exemplo de sucesso que deverá se repetir em todo o 
país. “A SERP sempre trabalha com as diretrizes, 
orientações e acompanhamento do Grão-Mestre 
Kamel. Transformar ideias em projetos e projetos 
em ações é para pessoas empreendedoras. Nós tra-
balhamos assim e quisemos incentivar o encontro 
de quem pensa dessa forma para alavancar a econo-
mia do país. Deu certo e o retorno dos irmãos está 
sendo ótimo”, concluiu.

Todo o valor arrecadado com as inscrições será 
revertido para quatro instituições de caridade. Den-
tre as autoridades presentes, estiveram os deputados 
estaduais Itamar Borges, Pedro Kaká e Delegado 
Olim; os vereadores Gilberto Natalini e Gilson Bar-
reto; o prefeito de Chapecó/SC, Luciano Buligon; e 
o senador italiano Fausto Guilherme Longo. Tam-
bém participaram do LEMA o secretariado do 
GOSP, deputados federais e estaduais do GOB.

Irmão David Nascimento 
Fonte: Revista Luzes

MAÇONARIA E ACSP REÚNEM MAIS DE 1200 LÍDERES
EMPRESARIAIS NA MOOCA EM ENCONTRO INÉDITO

http://viniltapetes.com.br/
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O Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, 
Eminente Irmão Lucas Francisco Galdeano, a convite do 
Venerável Mestre da ARLS ARCO ÍRIS, nº. 2007, Irmão 
Renato Galdiano, participou, juntamente com sua comiti-
va, das comemorações dos 40 anos de fundação da Oficina 
citada.

Além desse evento, assistimos também ao ato de substi-
tuição do Estandarte da Loja por outro remodelado. Os 
criadores do novo Estandarte procuraram manter a essência 
do Estandarte anterior, com o propósito de se manter a ideia 
dos Irmãos criadores do mesmo, por ocasião da fundação 
da Loja em 07 de março de 1978. O Estandarte substituído 
ocupará lugar de destaque na sede da Loja, como forma de 
honrar as tradições e os antepassados dos valorosos Irmãos 
fundadores da Loja.

Em seguida, foi exposto pelo Orador, Irmão Paulo Ribe-
iro Rodrigues, o significado dos itens que compõem o 
Estandarte, esclarecendo o teor do simbolismo ali represen-
tado.

Foram entregues, pelo Grão-Mestre do Distrito Federal, 
a todos os Irmãos da Loja Arco-Íris, livros do 1º EDAC 
(Encontro Distrital de Aprendizes e Companheiros), con-
tendo trabalhos dos Irmãos que compuseram esse Encon-
tro, com o intuito de contribuir para a Cultura Maçônica de 
todos nós, Maçons.

Compareceram a essa Sessão da Loja Arco-Íris, Irmãos 
do Quadro de Obreiros da Loja, convidados de outras Ofici-
nas da região, o representante do Grão-Mestre do Estado de 
São Paulo, Irmão Renato Garcia de Almeida (Delegado do 
GOSP para a 6ª. Macro Região) e os representantes do Grão 
Mestrado do Grande Oriente do Distrito Federal Distrito 
Federal; Poderoso Irmão Cláudio Luiz Pontes (Secretário 
de Gabinete do GODF) e o Venerável Irmão José Jorge dos 
Santos (Membro do Ilustre Conselho Maçônico Distrital).

Cumpre destacar, como fato pitoresco, estimulante e de 
grande contribuição para a Maçonaria, a presença de 7 
Irmãos da família Galdeano, parentes consanguíneos dessa 
família, da qual nosso Eminente Grão-Mestre faz parte. São 
eles: Irmão Renato Galdiano – Venerável Mestre da Loja 
Arco-Íris, Irmão Orlando Galdiano, Irmão Valdir Galdea-
no, Irmão Claudio Galdiano, Irmão Hélio Galdiano, Irmão 
Ricardo Galdiano e o próprio Grão-Mestre Distrital Lucas 
Galdeano.

Após a excelente Sessão vivida por todos os presentes, 
abençoada pelo G.·.A.·.D.·.U.·., foi oferecido um Ágape 
para todos os presentes, onde pudemos reforçar os laços de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

Texto: Poderoso Irmão Cláudio Luiz Pontes
Fotos: Venerável Irmão José Jorge dos Santos

GRÃO-MESTRE DISTRITAL PRESTIGIA COMEMORAÇÃO DE 
40 ANOS DE LOJA MAÇÔNICA NO ORIENTE DE ITUVERAVA – SP
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A Câmara dos Deputados homenageou em sessão sole-
ne, o Dia Nacional do DeMolay, comemorado em 18 de 
março. É a segunda sessão realizada para comemorar a 
data, porque a instituição é administrada por dois conse-
lhos: o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Bra-
sil e o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a Repú-
blica Federativa do Brasil. A sessão realizada no último dia 
15 contou com a presença do primeiro grupo.

A Ordem DeMolay é uma organização filantrópica 
ligada à maçonaria que reúne jovens do sexo masculino de 
12 a 21 anos. Em mensagem enviada ao Plenário, o autor da 
homenagem, o deputado Goulart (PSD-SP) falou da 
cont r ibuição da  ordem para  a  paz  socia l  e  o 
desenvolvimento sócio econômico.

Ele destacou que a Ordem Demolay não é restrita 
apenas a filhos ou parentes de maçons e que suas portas 
estão abertas a todos que tiverem interesse em suas 
doutrinas e dispostos a contribuir de alguma maneira para 
um mundo melhor. “Só para se ter uma ideia, 40% desses 

jovens não têm familiares na maçonaria. São 26 mil 
famílias brasileiras envolvidas com os valores e princípios 
da ordem”, declarou.

Em discurso enviado ao Plenário, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, elogiou os valores da instituição e 
dos jovens que a integram por se tornarem exemplos e 
inspiração e, no futuro, líderes do País. “Ao preparar líderes 
justos,  íntegros e competentes,  dão relevantes 
contribuições para a solidez da nossa democracia”, 
ressaltou.

Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da 
Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil, 
Pedro Freiria da Costa ressaltou a importância dos jovens 
na defesa da liberdade civil, intelectual e religiosa e 
defendeu mudanças. “Parabenizo os jovens Demolays que 
se dedicam para mudar a nossa sociedade, buscando um 
país melhor, mais justo e mais igualitário e principalmente 
mais honesto”, afirmou.

Por Márcia Torres

Câmara faz segunda sessão solene
para homenagear Ordem DeMolay

A Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande 
do Sul recebeu correspondência da Confederação da 
Maçonaria Simbólica do Brasil, informando que se 
associou à iniciativa da Grande Loja de Roraima 
para auxiliar os refugiados da Venezuela que se 
encontram em Boa Vista.
A ação consiste em ajuda humanitária pelo período 
de dois meses, oportunidade em que todos os 
maçons e suas famílias poderão contribuir com doa-
ções. As Lojas poderão fazer o envio dos donativos 
diretamente à Grande Loja de Roraima, através do 
Banco do Brasil, agência 0250-X, conta corrente 
117.253-0. A GLMERGS também apoia a iniciativa 
e conclama todos os irmãos a se mobilizarem, con-
forme a disponibilidade de cada um.
 Outras informações em Circular CMSB
.

CMSB APOIA INICIATIVA PARA AJUDAR 
REFUGIADOS DA VENEZUELA

As 7 Lojas Adonhiramitas do Distrito Fede-
ral, “Fraternidade Lago Oeste”, “Fraternidade 
Universal”, “Geraldo Rodrigues dos Santos”, 
“Hipólito da Costa”, “Luz do Oriente”, “Tho-
mas Kemphis” e “Tradição e Futuro”, realiza-
ram Banquete Ritualístico no dia 16 de março, 
com cerca de 100 irmãos presentes, homenage-
ando o Soberano Grão-Mestre Marcos José da 
Silva, iniciado no rito que permanece até hoje.

Dentre os presentes, o Secretário-Geral de 
Comunicação e Informática, Edson Fernan-
des,  o Secretário Geral do Gabinete, Gaviolli e 
ainda o irmão Daniel de Leão Kurti.

BANQUETE RITUALÍSTICO DAS 7 LOJAS
DO RITO ADONHIRAMITA DE BRASÍLIA

http://omalhete.blogspot.com.br/p/blog-page_16.html
https://www.glojars.org.br/arquivos/5752/circularcmsb.pdf

