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O Irmão Ricardo apresentou-se bem articulado, informado e com oratória e 
carisma superiores as de seu antecessor. Ele é visto como membro do grupo 
político de Múcio Bonifácio, que o antecedeu na presidência da SAFL, tendo-
o conduzido a tal posto que lhe garantiu o atual posto de Grão-Mestre Geral, 
por consequência da linha sucessória. Leia mais
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Ao longo do caminho que os 
maçons estão viajando, nos são 
dadas diferentes ferramentas, 

entre outras a peneira, para nosso apren-
dizado e aperfeiçoamento.

Todas elas se referem ao mundo da 
construção, àquele mundo que recriamos 
simbolicamente em nosso interior para 
sua melhoria.

Trabalhamos com elas constantemente 
e estamos presentes em todos os momen-
tos em nossas referências pessoais sobre 
como falamos, pensamos ou agimos.

Nós os conhecemos e elas fazem parte 
do imaginário não apenas maçônico, mas 
também popular. As mais conhecidas são 
o esquadro e o compasso: ícones autênti-
cos da Maçonaria.

Entre nós, é muito comum falarmos 
sobre o quanto ainda precisamos nos 
aperfeiçoar, quanto de martelo e for-
mão ainda temos pela frente, quanta 
regra devemos aplicar, o cuidado que 
temos para colocar no corte com o esqua-
dro no que fazemos ou o que fazemos. ver-

ticalidade da nossa opinião.
Malho, cinzel, regra ... são expressões 

frequentes em nossas conversas e placas . 
O convite para continuar trabalhando 
com essas ferramentas, para nos aperfei-
çoar em seu uso é constante na vida maçô-
nica.

Mas há outras ferramentas que eu não 
ouvi falar e elas parecem tão úteis, pelo 
menos, como mencionado. E elas são a 
espátula e a peneira. Talvez você não 
tem que prestancia uma bússola ou 
governante parecem para levar na sua con-
cepção e utilização, especialmente em 
mãos hábeis, ainda nos é mostrado para 
ser útil às vezes. Especialmente a peneira.

Porque, se isso é importante para se 
encaixar no trabalho, tomar as medidas 

adequadas, as bordas suavizadas não é 
menos como você começa a ter essa pedra 
polida e bem ligado ao do resto. E que a 
peneira é a ferramenta que permite que 
você para filtrar finas, experiências huma-
namente ricos que deixam você um Poso 
útil e descartar o grosseiro, bruto pesa-
gem e dificulta o trabalho de sua cimento 
configuração interior.

Sem estarmos conscientes de como 
usar a peneira, daremos importância às 
coisas que não têm, deixaremos que os 
eventos ou pessoas que não contribuam 
com nada ocupem nosso tempo em demé-
rito daqueles que o fazem. Vamos prestar 
atenção aos fatos que não nos ajudarão a 
avançar.

Se filtrar cuidadosamente o que nos faz 
crescer, se tomarmos essa palavra gentil, 
amoroso que você dar uma mão em um 
momento ruim e descartar o resto estará 
construindo-nos mais fortes e, portanto, 
mais útil para trabalhar com o resto.

Fonte: Alvenaria Mista

A PENEIRA, A FERRAMENTA
MAÇÔNICA DESCONHECIDA

GERAL
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N
ossa ordem anda, nas últimas décadas, tão caren-
te de realizações dignas de nota na história do 
Brasil que, quando queremos citar nomes de 

grandes maçons, temos de recorrer a personagens da 
época do império ou do início da república velha, fatos 
ocorridos há mais de 100 anos. Não podemos esquecer 
nosso passado glorioso, mas não podemos viver eterna-
mente dele. Independência, Abolição e República tive-
ram a participação direta e fundamental de maçons, mas 
fazem parte dos livros de história.

Dia desses minha esposa perguntou o motivo de tudo 
na maçonaria ter tratamento superlativo: Potência, Sobe-
rano, Sapientíssimo, Supremo, Eminente, Poderoso, 
Grande, Venerável, Ilustre, Respeitável, Excelso, 
Colendo, Egrégio, e por ai vai. Confesso que fiquei sem 
resposta. Dai comecei a matutar. E isso nem sempre é 
bom... Diagnostiquei como sendo complexo de superio-
ridade, se vangloriar, se gabar de ser o que não é para 
tentar impressionar e manter viva uma importância que 
faz parte do passado.

O gosto por comendas é outro sintoma. De vez em 
quando cruzamos com Irmãos portando tal número de 
medalhas que nos perguntamos se não seria o próprio 
Grande Arquiteto do Universo que resolveu dar o ar da 
sua graça no plano terreno. Nada contra a outorga de 
honrarias, mas não apenas pelo tempo de serviço. Temos 
que reconhecer o mérito também.

Mais um indício: A profusão de cargos e respectivos 
paramentos, órgãos com sobreposição de funções ou 
com atribuições apenas decorativas. Nossa Ordem tem 
uma estrutura administrativa similar, para não dizer 
idêntica, a do Estado Brasileiro. Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Governos, Assembleias Legis-
lativas, Tribunais de Justiça, Tribunais Eleitorais e Con-
selhos Federais e Estaduais. Isso gera uma certa confu-
são na cabeça dos maçons e atiça nossa “mania de gran-
deza”. Acabamos achando ser a Ordem uma entidade  
imune a competência jurisdicional da Republica Fede-
rativa do Brasil. Mas não meus caros Irmãos, somos 
uma simples Associação Civil sujeita, como qualquer 
outra, aos ditames da legislação profana. Reitero minha 
convicção de que a tripartição dos poderes é a melhor 
forma de administração, só acho que a estrutura está 
inchada demais.

A legislação maçônica fala em “defesa de mérito” no 
âmbito maçônico de infrações penais cometidas no 
mundo profano e em “homologação por tribunais maçô-
nicos” de sentenças judiciais proferidas por tribunais 
profanos. Tratam-se de procedimentos privativos de 
nações soberanas e não de uma simples associação civil, 
a qual deve inteira obediência as determinações legais 

do Poder público dito profano.
Em recente conversa com um Irmão pelo qual tenho 

muito apreço, ele dizia de sua dúvida se algum magistra-
do decretaria uma busca e apreensão numa Loja Maçô-
nica, onde poderiam acessar toda e qualquer dependên-
cia do imóvel, arquivos, etc.. Sinto informar que sim. 
Qualquer magistrado pode determinar o que achar con-
veniente e eficaz para a aplicação da prestação jurisdici-
onal, desde que previsto na legislação brasileira.

Muitos Irmãos ficaram chocados quando, recente-
mente, candidatos a cargos eletivos na maçonaria recor-
reram a justiça profana questionando decisões de tribu-
nais maçônicos. Teriam os irmãos que recorreram a jus-
tiça profana cometido perjúrio ? Conformar-se com 
nossas leis internas e com as decisões delas decorrentes 
são condições com as quais concordamos ao entrar na 
maçonaria. Ao perjurar estaríamos cometendo ato de 
indisciplina maçônica, antigamente denominado crime 
maçônico, punível com expulsão da Ordem. Por outro 
lado, somos cidadãos da República Federativa do Brasil 
e temos a prerrogativa de recorrer ao Poder Judiciário 
profano quando entendermos ter algum direito violado. 
E aí ? Como resolver este imbróglio ?

Entendo que, enquanto maçons, assumimos a obriga-
ção moral de nos conformar em tudo com nossas leis e 
decisões delas advindas. Ao violar essa obrigação que 
assumimos de forma voluntária, nos sujeitamos a rece-
ber as punições decorrentes. Melhor seria pedir para sair 
antes de colocar a Ordem numa situação, digamos, cons-
trangedora perante a sociedade brasileira.

Relatório de Pesquisa “CMI – Maçonaria no Século 
XXI” analisou dados coletados no período de 21/02 a 
18/03/2018 com a participação de 7.817 Irmãos das três 
potências (GOB, Grandes Lojas e COMAB). O relatório 
é rico em dados e traz uma série de conclusões. Mas a 
que mais chama a atenção é a de que “menos de 5% dos 

maçons brasileiros sabem o que é maçonaria, conforme 
os conceitos e definições mais utilizados no mundo.” 
Sendo o conceito mais comum o de que maçonaria é 
“um belo sistema de moralidade velado em alegoria e 
ilustrado por símbolos” (Zeldis, Leon). Conclui o rela-
tório que “o legítimo objetivo maçônico, de ensino de 
moralidade, de transformar bons homens em melhores, 
vai sendo preterido, ignorado, esquecido...” e “se não 
se sabe o que é, não se sabe o que realmente se deve 
fazer...distanciando-a (a maçonaria) de seus legítimos 
objetivos e de sua própria razão de existir enquanto 
instituição”. Parece que chegamos ao cerne do proble-
ma da atual situação de nossa Ordem. Ao invés de querer 
que a nossa sublime instituição tome as rédeas da políti-
ca, beneficência, ação social, etc., devemos preparar o 
homem maçom, através do ensinamento da moralidade, 
para que este o faça. Não é a maçonaria enquanto institu-
ição, mas sim os maçons devidamente preparados que 
agirão, conforme os preceitos de moralidade e ética, nas 
empresas, órgãos públicos, escolas, lares, associações, 
etc., difundindo e aplicando os ideais de Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade. O foco principal da maçonaria 
deve ser a formação do maçom. A continuarmos do jeito 
que está, iremos nos tornar, se é que já não nos tornamos, 
um clube de serviços onde nos reunimos para troca de 
favores e obtenção de vantagens pessoais. Sem esque-
cer, é claro, das medalhas, paramentos, …

Vamos a todo custo e nunca a qualquer custo !!!
Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual ARLS Vale do Itapemirim – 

Marataízes (ES)
Presidente da PAEL GOB (ES) no Período Legislati-

vo 2007/2011
Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemirim de 

1999/2003

NÃO PODEMOS ESQUECER NOSSO PASSADO GLORIOSO,
 MAS NÃO PODEMOS VIVER ETERNAMENTE DELE !

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES
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m razão de uma tradição que se perde na bruma Edos tempos a Maçonaria Especulativa está ligada 
ao culto de São João, culto que adopta uma forma 

bicéfala na veneração de São João Baptista, que coinci-
de com o Solstício do Verão (a 24 de Junho) e com a de 
São João Evangelista que coincide com o Solstício do 
Inverno (a 27 de Dezembro).

Na tradição do Rito Escocês Antigo e Aceite, a 
Bíblia, o Livro da Lei Sagrada para os Cristãos, encon-
tra-se aberto exactamente no Evangelho de São João 
que é o quarto livro do Novo Testamento, logo a seguir 
aos Livros de São Mateus, de São Marcos e de São 
Lucas.

Aliás, quando o Venerável Mestre dá público aviso à 
Loja da abertura dos trabalhos (ou do seu encerramen-
to), invoca a natureza sacra dos trabalhos realizados à 
Glória do Grande Arquitecto, cita a Ordem Maçónica e a 
Grande Loja e declara “abertos os trabalhos desta Loja 
de São João” localizada a Oriente de um dado local, 
aditando a referência ao seu número de registo e ao 
nome.

Também no catecismo, repositório de instruções aos 
obreiros no seu talhe da pedra bruta, se inicia o ciclo de 
perguntas e respostas que o Aprendiz deve memorizar 
com o seguinte diálogo:

Meu Irmão de onde vens?
De uma Loja de São João Venerável Mestre.
Que se faz lá?
Exalta-se a virtude e combate-se o vício.

Ou seja, há uma dimensão joanina na tradição maçó-
nica que poderá ter uma explicação litúrgica ou apenas 
ter a ver com as origens da maçonaria especulativa. A 
maçonaria especulativa tem as suas origens em Inglater-
ra quando em 24 de Junho de 1717 teve lugar a unifica-
ção de quatro Lojas originando a Grande Loja de Lon-
dres que mais tarde se transformaria na Grande Loja 
Unida de Inglaterra.

Em 1290, o Rei Eduardo I expulsou os judeus de 
Inglaterra e com isso terá banido qualquer referência ao 
Antigo Testamento das práticas religiosas inglesas. A 

primeira Bíblia impressa é a alemã de Guttenberg de 
1534 e a primeira Bíblia inglesa é de 1545, dela não cons-
tando qualquer referência ao Antigo Testamento. 
Segundo a tradição maçónica de origem inglesa o pri-
meiro Livro da Lei Sagrada colocado num Altar Maçó-
nico foi um Manuscrito de um Evangelho segundo São 
João. É sobre este Livro com a mão direita aberta que os 
Maçons fazem o seu compromisso de fidelidade. Com-
promisso antes de tudo à Loja a que se pertence e em 
segundo lugar à Grande Loja e, que a Loja se encontra 
filiada.

Desta memória ficou a tradição do Livro d Lei Sagra-
da como Livro da Sabedoria, vontade revelada do Gran-
de Arquitecto do Universo segundo o repositório dos 
homens que conviveram com Jesus ou os que receberam 
os ensinamentos destes.

Existe, no entanto alguma confusão a que Santo se se 
quer referir quando se diz que São João é o Santo Patro-
no da Maçonaria: São João Baptista ou São João Evan-
gelista?

João Baptista foi pregador judeu, filho de Zacarias e 
de Elizabete, prima de Maria, Mãe de Jesus. Como pro-
feta é considerado, sobretudo entre os cristãos ortodo-
xos como o "precursor" do prometido Messias, Jesus 
Cristo. Baptizou muitos judeus, incluindo o próprio 
Jesus, no Rio Jordão.

O Evangelho de São João começa exactamente com 
um Prólogo de dezoito versículos onde se prenuncia a 
vinda do Filho de Deus e se passa o testemunho daquele 
que o anuncia. Nas palavras do Evangelho “apareceu 
um homem enviado por Deus que se chamava João” 
“ele não era a Luz mas foi enviado para dar testemunho 
da Luz”.

É Jesus que o procura querendo ser baptizado por ele 
e sobre quem João afirma a dado passo:

“Este é Aquele de quem eu disse: Ele o que vem 
depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia 
antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos rece-
bido, graça sobre graça” (Evangelho de São João, Ver-
são Bíblia King James). 

João interpreta esse sacramento como expressão da 

orientação divina na simbologia conhecida da pomba 
branca que desce do Céu e poisa sobre Jesus, numa refe-
rência clara ao Espírito Santo. Para além do anunciador 
do Messias, João Baptista simboliza o profeta que se 
sacrifica pelo Mestre já que é aprisionado e depois 
degolado por pressão da filha do rei da Judeia, Herodes 
Antipas I, no ano 26 d.C. Isso vem descrito em Mateus 
14:8-12. 

Este João é o que precede Jesus. João Evangelista é 
por sua vez um dos doze apóstolos de Jesus, a ele sendo 
atribuída a autoria do Evangelho segundo João, das três 
epístolas de João (1, 2, e 3) e do livro do Apocalipse. 

João é considerado o “Discípulo Amado”, tendo sido 
o único apóstolo que seguiu Jesus, na noite em que este 
foi preso acompanhando o Mestre até à sua morte na 
cruz, tendo-lhe sido confiada ainda a missão de cuidar 
de Maria, Mãe de Jesus. Depois da morte do Mestre ter-
se-á dirigido à Ásia Menor, onde dirigiu a importante e 
influente comunidade cristã de Éfeso, fundada por 
Paulo anos antes. João esteve várias vezes na prisão, 
sendo torturado e exilado na Ilha de Patmos.

Quanto à pergunta formulada, a Maçonaria tem dois 
Santos Patronos. Um João anuncia a vinda do Mestre e 
dá testemunho da sua qualidade divina e do dever dos 
homens de fé o seguirem; um outro difunde a obra do 
Mestre após a sua morte, relata a sua vida e preocupa-se 
a transmitir às gerações vindouras os seus ensinamentos 
numa linguagem mais simples e universalizada.

A vida de ambos inspira, portanto, alguns dos valores 
e princípios essenciais da doutrina maçónica: a relevân-
cia da iniciação que representa - tal como o baptismo - 
um primeiro contacto esotérico com a Luz; a relevância 
do sacrifício pessoal, parte essencial da caminhada para 
uma maior perfeição - no limite, a promessa do sacrifí-
cio pessoal na defesa dos Irmãos e da Ordem Maçónica; 
a importância da difusão de valores sãos e dignos, de 
uma ética da dignidade e de responsabilidade caracteri-
zadora  dos Maçons e plasmada nos landmarks da 
Ordem.

O EVANGELHO DE SÃO JOÃO
 E O SALMO 133

GERAL

Continua...
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O uso da Bíblia depende de cada Rito. No Rito de Ior-
que a Bíblia é aberta usualmente no Salmo 133 mas não é 
lida; no Rito de Schroeder a Bíblia não é aberta; no Rito 
Francês não há Bíblia em Loja. No Rito Escocês Antigo e 
Aceite a Bíblia é aberta no Evangelho de São João e são 
lidos os primeiros versículos, em regra de 1 a 5. Este costu-
me foi introduzido a partir de 1877 quando o Grande Ori-
ente de França rejeitou a crença no Grande Arquitecto do 
Universo como landmark da Obediência e na sequência do 
que foram suprimidos os juramentos sobre o Livro da Lei 
Sagrada. O Livro da Lei Sagrada é solenemente aberto e 
fechado e encontra-se exposto no Altar e virado para a 
Loja. Nas lojas americanas e inglesas exige-se que o Livro 
da Lei Sagrada esteja no centro da Loja, local onde está o 
altar.

O quinteto dos primeiros versículos do Prologo é, na 
verdade, dos poemas mais belos da história do Homem:

No princípio existia o Verbo (o Logos); e o Verbo esta-
va em Deus; e o Verbo era Deus. No princípio ele estava 
em Deus, por Ele tudo começou a existir; e sem Ele nada 
veio ̀ a existência. Nele é que estava a Vida de tudo o que 
veio a existir. E a Vida era a Luz dos Homens. A Luz bri-
lhou nas trevas mas as trevas não a receberam.

Tal como João Baptista a Maçonaria é o testamentário 
na Era Moderna do caminho para a Luz, dos valores que 
unem os profetas de todas as religiões acima do Credo e do 
Dogma. Na verdade Deus é uno mas cada um o compreen-
de e apreende da sua própria forma e tempo.

Que ligação tem o Evangelho de São João com o Salmo 
133?

Por influência americana adoptou-se nalgumas jurisdi-
ções a leitura do Salmo 133 como introdutor dos trabalhos 
em Templo. Os Salmos - do hebraico תהילים (tehilim) ou 
louvores - introduzem os Livros Sapenciais, a terceira 
parte da Tora, colocando-se em segundo lugar logo a seguir 
ao Livro de Job. Os Salmos são Cânticos Religiosos atribu-
ídos na maior parte a David, rei de Israel, facto que revela a 
sua importância na história judaica e o papel que teve no 
culto realizado no Templo de Jerusalém. Eles representa-
vam um património muito utilizado e constituíam um elo 
fundamental para a transmissão da fé, sendo cantados 
acompanhados do saltério isto é de instrumentos musicais.

O Salmo 133 é importante porque nele está patente a 
mesma ideia presente no quinteto de versículos de São 
João que lemos: a luta da Luz contra as trevas. Diz o Salmo:

Vede como é bom e agradável
Que os irmãos estejam unidos!
É como óleo perfumado derramado sobre a cabeça
A escorrer pela barba, a barba de Aarão,
A escorrer até à orla das suas vestes.
É como o orvalho do Monte Hermon
Que escorre sobre as montanhas de Sião
É ali que o Senhor dá a sua bênção
A vida para sempre.
O Salmo parece exaltar a união dos Filhos de Israel, a 

sua natureza de comunidade fraterna. Comunidade que é 
benzida pelo óleo perfumado, um óleo raríssimo cujo 

segredo pertencia à tribo de Levi e cujo utilização era reser-
vada ao Sumo Sacerdote. A menção à barba de Aarão signi-
fica o sentido de austeridade moral e gravidade que os 
israelitas atribuíam à sua postura moral como povo.

Aarão, irmão mais velho de Moisés, membro da tribo 
de Levi teve um papel fundamental na libertação dos jude-
us do jugo dos egípcios, sendo intérprete de Moisés junto 
do Faraó. Em termos metafóricos as primeiras estrofes do 
Salmo querem dizer que só os que são exaltados com uma 
conduta irrepreensível em defesa do seu povo e da sua reli-
gião podem ser obsequiados pelo perfume raríssimo dos 
que privam com os Sacerdotes. Os quatro últimos versícu-
los da estrofe simbolizam que a amizade fraterna é como a 
água da manhã (o orvalho) que alimenta e sacia a terra 
ávida de alimento, que escorre até às Montanhas doe Sião, 
Montanhas que o Senhor Deus escolheu como morada. 
Uma morada inacessível e inabalável.

É nessa morada que o Senhor ordena as bênçãos e atri-
bui a Graça aos que o seguem e ela constitui vida para sem-
pre, isto é, a Vida Eterna. Traduzindo isto em linguagem 
maçónica, aqueles que procuram a Luz em todos os aspec-
tos da sua vida, que procuram a bênção do Grande Arqui-
tecto nos trabalhos que dedicam à sua Glória, corporizam o 
Aarão bíblico libertando o seu povo do cativeiro do Egipto 
e levando-o à Terra Prometida. A bênção significa essa 
procura da Luz interior, o despertar da potencialidade ener-
gética que vive dentro de cada um de nós.

“Vede como é bom e agradável que os irmãos estejam 
unidos!” significa que a procura da Luz é dinamizada em 
todo o seu potencial quando os Irmãos canalizam as suas 
energias para propósitos positivos, se unem no mesmo 
projecto colectivo: a construção do Templo externo e do 
Templo interior em si próprios. Deus na sua morada eterna, 
o Monte Sião, apenas pode inspirar com a sua Graça a con-
duta dos que se reconduzem aos seus ensinamentos. A fra-
ternidade deve imperar entre todos sem reservas, barreiras 
e sofismas mas ela não tem o mesmo significado que no 
mundo profano. O meu vizinho (frater) é como o orvalho 
que cai sem obstáculo, por isso a amizade deve ser sem 
sofisma, sem reservas.

O princípio cardial é do Evangelho, mas também do 
Corão, de todos os livros sagrados é representado pelo 
aviso feito depois da prova do fogo na cerimónia da inicia-
ção: nunca faça a outrem o que não gostaria que lhe fizes-
sem a si; faça aos outros todo o bem que gostaria que eles 
fizessem”. Pois só assim fazendo, teremos a certeza de que 
o Senhor fará derramar a vida e a Sua bênção entre nós, 
para todo o sempre.

Assim seja, A bem da Ordem.

Ir\Arnaldo Gonçalves
Venerável Mestre da Loja Sun Yat Sem Nº 8
Grande Loja Unida de Portugal 

http://viniltapetes.com.br/
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Por Kennyo Smail

No último dia 26, o GODF-GOB, por iniciati-
va de seu Eminente Grão-Mestre, Lucas 
Galdeano, e de toda sua equipe, realizou 

mais um Encontro Fraterno, dessa vez com o recém-
empossado Grão-Mestre Geral do GOB, Irmão 
Ricardo de Carvalho, Ex-Presidente da SAFL – 
Soberana Assembleia Federal Legislativa do GOB, 
cuja posse ocorreu no último dia 24. O Encontro 
Fraterno anterior havia ocorrido no dia 25 de 
novembro do ano passado, quando foi promovido o 
histórico debate entre os então candidatos a Grão-
Mestre Geral, Ballouk Filho (oposição) e Barbosa 
Nunes (situação). E mais uma vez, tive a oportuni-
dade de participar como observador.

Nesta nova edição, o GODF deu a oportunidade 
de seus Veneráveis Mestres e demais membros 
inquirirem o recém-empossado Grão-Mestre Geral, 
Ricardo de Carvalho, apenas 02 dias após sua posse, 
sobre o cenário atual vivido pelo Grande Oriente do 
Brasil. E os irmãos não tiveram pudor em questio-
ná-lo sobre os temas gobianos em voga.

O Irmão Ricardo apresentou-se bem articulado, 
informado e com oratória e carisma superiores as de 
seu antecessor. Ele é visto como membro do grupo 
político de Múcio Bonifácio, que o antecedeu na 
presidência da SAFL, tendo-o conduzido a tal posto 
que lhe garantiu o atual posto de Grão-Mestre Geral 
no último final de semana, por consequência da 
linha sucessória. Múcio atualmente substitui o sau-

doso Barbosa Nunes como cabeça da chapa de situ-
ação ao Grão-Mestrado, o que levará a uma ironia 
(ou não) do destino, pois, enquanto Múcio empos-
sou Ricardo como Presidente da SAFL, ao que tudo 
indica, logo Ricardo poderá retribuir o favor, 
empossando Múcio como Grão-Mestre Geral do 
GOB.

O Soberano Ricardo iniciou seu discurso apre-
sentando sua visão sobre o papel da Maçonaria na 
sociedade, defendendo a ideia de que a Maçonaria 
brasileira deve buscar transformar o Brasil por meio 
da cultura e da educação. Em suas palavras, “a 
Maçonaria(brasileira) é um paciente terminal pela 
falta de objetividade”.

Questionado quanto à crise eleitoral vivida atual-
mente pelo GOB, declarou que a culpa de tudo isso é 
do Superior Tribunal Eleitoral do GOB, que não foi 
célere quanto aos acórdãos para homologação e 
impugnação das chapas dentro do calendário eleito-
ral, adiando a eleição e criando toda esta celeuma. 
Afirmou que não será iniciado um novo processo 
eleitoral, pois o processo eleitoral ainda está ocor-
rendo, no qual há apenas uma Chapa homologada 
dentro do prazo, que é a chapa encabeçada por 
Múcio Bonifácio. Ainda, que essa chapa não preci-
sa, em seu ponto de vista, de alcançar maioria dos 
votos para ser eleita. Pois, mesmo que todos votem 
nulo e ela tenha apenas um único voto favorável, 
será declarada eleita.

Em outras palavras, a eleição será apenas “pró-
forma”, pois somente há um resultado aceito. Nos 

próximos cinco anos, o GOB será governado por 
alguém que escolheu ser candidato, independente se 
foi ou não escolhido pelo seu povo maçônico, que, 
pelo dito, nem ao menos terá o direito de rejeitá-lo.

O Irmão Ricardo também colocou-se a favor do 
início de um diálogo com as demais obediências 
maçônicas brasileiras, não descartando a possibili-
dade de reconhecimento, de auxílio ao reconheci-
mento internacional e de uma agenda comum quan-
to a ações sociais, por exemplo. Abordou ainda seu 
interesse em colaborar para o processo já iniciado 
de unificação da Ordem DeMolay brasileira, infor-
mando que estará presente no CNOD do 
SCODRFB, em Aracajú, no mês que vem, acompa-
nhado de uma comitiva de Grão-Mestres Estaduais 
do GOB.

Sobre a suspensão preventiva do Deputado Fede-
ral (maçônico) da SAFL, William Carvalho, que 
ganhou notoriedade nos últimos dias por ter sido 
retirado “coercitivamente” de uma assembleia da 
SAFL, o Irmão Ricardo defendeu que a suspensão 
foi devida, pelo mesmo ter ridicularizado em redes 
sociais o então Grão-Mestre Geral do GOB, aten-
tando assim contra a instituição do Grão-Mestrado 
e, consequentemente, do Grande Oriente do Brasil. 
Afirmou ainda que nenhuma suspensão recomenda-
da pelo judiciário maçônico nos últimos anos foi 
contestada ou derrubada na justiça comum, o que, a 
seu ver, legitima as decisões.

Continua...

Encontro com Ricardo de Carvalho 
novo Grão-Mestre Geral do GOB

ENTREVISTA
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E, como três perguntas ficaram, de certa forma, 
sem respostas, tomei a liberdade de enviá-las ao Sobe-
rano Irmão Ricardo de Carvalho, que gentil e frater-
nalmente as respondeu:

1 – As contas do Marcos José foram reprova-
das? Quais as consequências disso?

GMG Ricardo – As contas do Soberano Marcos 
José da Silva não foram reprovadas. Cabe tão somen-
te ao Tribunal de Contas por dever constitucional 
analisar as contas, aprova-las ou reprova-las. O rela-
tório do Tribunal de Contas foi pela aprovação das 
contas. A Comissão de Orçamento e Finanças da 
SAFL, por força do regimento interno daquela Casa 
Legislativa, tem a função de recepcionar e analisar o 
relatório emitido pelo Tribunal de Contas e, suscitada 
alguma dúvida, requerer ao tribunal a explicação 
daquilo que foi observado. O relatório da Comissão 
de Orçamento e Finanças da SAFL foi pela aprova-
ção das contas. O que a SAFL rejeitou foi na realida-
de o relatório. Não apontando no prazo de 30 dias, 
nos quais as contas ficam à disposição, qualquer 
dúvida ou apresentando qualquer requerimento para 
que seja provida pelo tribunal ou pela Comissão de 
Orçamento e Finanças a devida informação, até dili-
gências se for o caso, em tese, a reprovação do relató-
rio da Comissão de Orçamento e Finanças sem espe-
cificar qual item das contas poderia ter gerado o 
motivo da reprovação, poderá gerar a interpelação 
da SAFL pelos órgãos competentes, afim de que, 
textualmente, tragam a luz os motivos e os itens que 
geraram tal comportamento.

2 – Você concordou com a aquisição da BMW? 
O que fará com ela enquanto Grão-Mestre Geral?

GMG Ricardo – Foi previsto na dotação orça-
mentária do GOB uma rubrica específica para troca 
dos veículos de propriedade do GOB. A escolha do 
veículo não é atributo da SAFL nem de qualquer 
maçom em particular. Parte do entendimento da 
necessidade e do que o veículo possa oferecer à obe-
diência. Sendo assim, cumprido o que o orçamento 
permite, observando que, o negócio realizado com a 
troca foi um bom negócio para o GOB no aspecto 
financeiro. O carro é patrimônio da instituição. Pode-
rá ou não estar na próxima lei de diretrizes orçamen-
tárias a previsão de verba para sua troca. Entendo 
que caberá ao Grão-Mestre em gestão no melhor 
entendimento substituí-la por um carro que ele enten-
da melhor atender às suas necessidades e as necessi-
dades do GOB.

3 – O mecanismo de suspensão preventiva existe 
para prevenir prejuízos processuais ou garantia de 

ordem, mas, no caso de calúnia, injúria e difama-
ção, ela nada previne, pois não tira do acusado aces-
so às redes sociais, etc. Deixa, assim, de ter caráter 
“preventivo” para ter, exclusivamente, caráter 
“punitivo” antes de um julgamento de fato. Você 
concorda com a aplicação de suspensão preventiva 
nesses casos específicos, como nos casos de William 
Carvalho, de João Guilherme e de tantos outros? 
Por que?

GMG Ricardo – A suspensão de todo e qualquer 
maçom pelo Grão-Mestrado Geral, conforme o arti-
go 77 da constituição do GOB, só é realizada de acor-
do com o procedimento devidamente fundamentado 
pelo Ministério Público maçônico ou por recomenda-
ções do judiciário. O Grão-Mestrado Geral não pro-
move nenhum ato de suspensão de qualquer um dos 
seus membros por iniciativa própria, sendo observa-
do ao suspenso o mais amplo direito de defesa e do 
contraditório no tribunal competente. Em relação aos 
casos citados, todos os processos correm nos tribuna-
is maçônicos e, não se tratando de segredo de justiça, 
é acessível a todo e qualquer maçom para que possa 
formar um juízo com total conceito e conhecimento 
dos fatos que originaram a aplicação do artigo 77.

 
Dizem que, para bom entendedor, meia palavra 

basta. Como ouso me considerar um bom entende-
dor, farei um resumo do que entendi ao interpretar 
as entrelinhas das respostas:

1 – É picuinha. A SAFL tem 30 dias para desistir da 
queda de braço ou dar uma boa desculpa, ou corre o 
risco de se arrepender depois.

2 – A compra da BMW pode não ter sido moral, 

mas foi legal. Não vou mexer nisso porque estou só de 
passagem. Vou deixar esse assunto pro próximo GMG 
resolver. Se ele quiser rodar de BMW ou de Uber, o 
problema será dele.

3 – Se o Ministério Público ou o Tribunal de Justiça 
maçônico recomenda, tem que meter a caneta e sus-
pender mesmo. É o que farei se chegar alguma reco-
mendação de suspensão preventiva pra mim.

 
Balanço final do Encontro Fraterno:
O Eminente Grão-Mestre do GODF, Irmão Lucas 

Galdeano, fez mais um gol de placa ao proporcionar 
ao seu povo maçônico do GODF a oportunidade de ter 
acesso direto e em primeira mão ao recém-empossado 
Grão-Mestre Geral do GOB, Irmão Ricardo de Carva-
lho, tirarem suas dúvidas e fazerem os questionamen-
tos que consideravam pertinentes. Já o conteúdo das 
respostas dadas pelo Soberano Irmão Ricardo, apesar 
de revestidas da legalidade gobiana, de um discurso 
assimilável e postura extremamente segura, não agra-
dou a maioria dos participantes, que nitidamente se 
despediram sem estarem “felizes e satisfeitos” com o 
que ouviram.

De toda forma, o Irmão Ricardo está agora sentado 
no Trono de Ferro desse  Gobiano, Game of Thrones
no qual reinos desejam sua independência e nobres 
reivindicam a coroa para si, entre batalhas e alianças 
que se intensificam com a chegada do Inverno. Espe-
ra-se que demonstre gestos de boa fé e tome boas deci-
sões durante seu curto governo à frente desse Weste-
ros maçônico com seus 27 Reinos.

Fonte: No Esquadro

https://www.laboratoriopasteurlinhares.com
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Franklin Roosevelt (1882-1945) foi presidente 
dos Estados Unidos entre 1933 e 1945. Foi o 
presidente eleito que ficou por mais tempo no 

poder vencendo quatro eleições seguidas. Foi senador 
do distrito de Dutchess, Secretário-Adjunto da Mari-
nha dos Estados Unidos e governador do Estado de 
Nova Iorque.

Franklin Roosevelt nasceu em Nova Iorque, no dia 
30 de janeiro de 1882. Filho de família de longínqua 
origem holandesa, era primo distante de Theodore 
Roosevelt, presidente dos Estados Unidos eleito em 
1901. Em 1896, ingressou na Escola de Groton, em 
Massachusetts. Em 1900, inscreveu-se na Universi-
dade de Harvard. Em 1904, iniciou o curso de Direito 
na Universidade de Columbia em Nova Iorque. Em 
1905, casa-se com Eleanor Roosevelt, sua prima dis-
tante.

Em 1910, Franklin Roosevelt entrou para a políti-
ca, sendo eleito senador pelo distrito de Dutchess, 
Nova Iorque. Em 1913, foi nomeado Secretário-
Adjunto da Marinha dos Estados Unidos. Em 1918, 
visitou a frente de combate francesa na I Guerra Mun-
dial. Com o término da guerra, participou da Confe-
rência de Paris, em 1919. Apoiou o presidente ameri-
cano Thomas Woodrow Wilson, para a constituição 

da Liga da Nações. Em 1920 foi candidato a vice-
presidente na chapa derrotada.

Franklin Roosevelt, em 1921, foi acometido por 
uma poliomielite, que lhe paralisou as pernas. Voltou 
às suas atividades políticas, participando da Conven-
ção Democrata de 1924, usando muletas. Em 1928 
fpo eleito governador pelo Estado de Nova Iorque.

A Primeira Guerra Mundial devastou a Europa e 
transformou os Estados Unidos em uma rica nação, 
resultado da conquista de vários mercados. Foram 
sete anos de prosperidade. Em 1927, a Europa começa 
a retornar à normalidade e aos poucos ia deixando de 
comprar dos Estados Unidos. Sem vender, as fábricas 
começaram a falir, o comércio interno não circulava, 
o desemprego foi generalizado. A "Grande Depres-
são" foi o mais longo período de recessão econômica 
do Século XX.

Em 1929, Roosevelt, candidato às eleições presi-
denciais, organiza uma campanha de limitação dos 
efeitos da crise. Seu plano de governo o "New Deal", 
era uma coleção de medidas práticas para fugir da 
grande "Crise de 1929". Hoover, o presidente da pros-
peridade, foi derrotado nas eleições de 8 de novembro 
de 1932. Roosevelt foi eleito e no dia 4 de março de 
1933, assume o poder.

A aplicação do "New Deal" foi imediata. No dia da 
posse, decretou o fechamento dos bancos, no dia 6 de 
março interditou a exportação de ouro e prata. Decre-
tou o AAA (Agricultural Adjustement), que oferecia 
indenização aos proprietários que reduzissem a área 
de cultivo. Reduziu as horas de atividades de diversas 
indústrias. Investiu pesadamente em obras públicas, 
entre outras medidas.

Os efeitos do "New Deal" já se faziam sentir, mas 
os empresários inquietavam-se com a grande interfe-
rência do Estado na livre iniciativa. Mas em novem-
bro de 1936, Roosevelt é reeleito com quase 70% dos 
votos. Em 1939 é deflagrada a II Guerra Mundial. Em 
1940, Roosevelt é mais uma vez reeleito. Em 14 de 
agosto de 1941, é assinada a Carta do Atlântico. No 
dia 7 de dezembro, com o ataque da base de Pearl Har-
bor, os Estados Unidos entram na guerra.

Franklin Roosevelt participa de muitas conferênci-
as com os chefes aliados, em Casablanca, no Marro-
cos, na Inglaterra, na União Soviética e nos Estados 
Unidos. Em 1944, propõe a criação da Organização da 
Nações Unidas (ONU). Em fevereiro se reúne com 
Stalin e Churchill na Conferência dos "Três Grandes", 
para por fim a Guerra. Em novembro desse mesmo 
ano é reeleito. Os Estados Unidos haviam superado a 
crise.

Iniciado na Loja Holland No 8, New York, em 10 
de Outubro de 1911. Elevado em 14 de Novembro de 
1911. Obteve o grau 32 do Rito Escocês Antigo e Acei-
to em 28 de Fevereiro de 1929, em Albany, capital do 
Estado de New York, sendo então Governador do 
Estado. Em 1933 (17 de Fevereiro ou Abril) confere 
o grau 3º a seu filho Elliot, na Loja Architect, Nº 519, 
New York, e, na mesma Loja assiste em 07 de 
Novembro de 1934 ou 1935, a sessão de exaltação de 
seus filhos James e F. D. Roosevelt Jr. Foi membro 
ativo das seguintes instituições maçônicas:

§ Cypress Temple Sherine, Albany, N Y
§ Tripo Red Grotto, Pougkeepsie, NY
§ Greenwood Forest, Tall Cedards of Leba-

non, Warficj, N Y
§ Membro Honorário da Loja Washington 

Centennial, No 4, Washington, colocando a 
Pedra Fundamental do Templo dessa Loja 
em 21 de Novembro de 1919

§ Membro Honorário das seguintes Lojas: 
Architect No 519 (NY), Capital Forest No 
104, Tall Cedards of Lebanon e da Almas 
Temple, Sherine, Washington

Franklin Delano Roosevelt faleceu em Warm 
Springs, Geórgia, em consequência de um derrame, 
no dia 12 de abril de 1945, sem terminar o mandato.

www.pousadadobezerra.com.br
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ue bom momento para falar sobre igualdade. E eu Qvou levar essa questão para ser um observador do 
meu ambiente e me referir um pouco sobre o 

nosso papel nesta era de desigualdade, injustiça, traição 
e opressão. Os princípios dos bons maçons (não nos 
esqueçamos de que vivemos em um mundo de opostos) 
são seu pilar em sua escala de valores. 

Nossa essência não tem nome, sobrenome, idade, 
estrato social, religião ou dogma ou doutrina pendente 
que perturbem a compreensão da verdade. Lembre-se de 
que a nossa essência é livre e, desde o início, somos 
todos iguais. Eu adoraria citar literatura e escritos de 
outros autores sobre a igualdade, mas quando o assunto 
me atribuído eu senti um pouco sobrecarregado recor-
dando os casos de xenofobia, racismo e opressão de 
viver todo o nosso mundo. Eu adoraria cantar ou contar 
histórias românticas sobre igualdade e transcrever as 
palavras dos outros, mas a realidade me bate com esse 
tema todos os dias.

Que responsabilidade todos nós temos como cida-
dãos do mundo para respeitar as diferenças e a diversida-
de que nós, como espécie humana, temos?

A questão me domina, mas não sei até onde a resposta 
pode ir.  

É nossa responsabilidade evoluir como raça humana, 
mas no qual coletivamente falhamos. POVOS TÊM OS 
OPRESSORES QUE MERECEM. Conheço o princípio 
da igualdade, mas tenho a responsabilidade de praticá-la 
todos os dias com meus irmãos em cada ato de compai-
xão e em cada doação sem receber nada em troca. A 
igualdade não tem raça ou cor, nem estrato ou religião. 
Não tem dogma ou doutrina, é simplesmente liberdade, 
respeito e compaixão para tratar o próximo como você 
gostaria que tratassem você. SOMOS TODOS FILHOS 
DO MESMO CRIADOR, com o mesmo princípio e com 
o mesmo fim, mas a questão não é apenas conhecê-lo.

A igualdade é igual e o equilíbrio curativo predomina 
em todas as situações fundamentais da vida. A igualdade 
une, constrói e oferece bem coletivo. Nós não só temos a 
responsabilidade como cidadãos do mundo, mas tam-
bém como maçons livres para praticar o princípio que 
nos governa da nossa consciência em espírito e verdade 
para sermos honrados às nossas convicções cumprindo o 
caminho do polimento da nossa pedra. Aquilo que é poli-
do com malho e cinzel toda vez que a vida nos dá uma 
lição.

Essa igualdade é o princípio que governa a transfor-
mação coletiva de nossa raça. Por que acabamos pagan-

do por um planeta que nos dá tudo de graça? Um planeta 
sem fronteiras, sem países divididos, sem governos e em 
absoluta liberdade. A igualdade não é apenas um princí-
pio maçônico, é a parte fundamental de sustentar uma 
sociedade equitativa e solidária. SEM IGUALDADE, 
HAVERÁ SEMPRE POBREZA.

Minha responsabilidade como aprendiz maçônico 
dentro da prática da igualdade é aplicar todos os dias da 
minha rotina com pequenos atos de compaixão que favo-
reçam equitativamente os outros em todas as situações 
vividas conscientes durante o dia. Uma grande transfor-
mação nunca será alcançada se não for alcançada prime-
iro a rotina diária que estabelece a mudança de hábitos. 
Pequenas mudanças alcançam grandes transformações.

Eu conscientemente pratico a igualdade da minha 
convicção maçônica,

Fonte:  R L Jacques de Molay
Or.’. de Pereira, Colômbia

Tradução livre: Luiz Sérgio Castro

PRINCÍPIO MAÇÔNICO
 DA IGUALDADE

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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O Avental é um legado que a Maçonaria moderna rece-
beu da Maçonaria operativa. Essa peça, que foi de 
tanta utilidade para o Maçom operativo, já que lhe 

protegia a roupa, transformou-se para o Maçom moderno 
numa vestimenta importante e obrigatória nas Lojas Simbó-
licas, simbolizando o trabalho do Maçom. 

Encontraremos alguns trabalhos tratando dos aventais 
maçônicos, mas, sobre o avental do Mestre Instalado, poucos 
ousaram falar. Permitam-me tal ousadia, embora sendo, 
ainda, portador de parco conhecimento, tentaremos contri-
buir com este singelo trabalho, fruto de nossa vivência maçô-
nica e de compilações em trabalhos de outros autores, não 
menos ousados.

Não temos a menor intenção de esgotar o assunto, e nem 
teríamos capacidade para tanto.

Para se perceber o simbolismo do avental do M.'.I.'., mis-
ter se faz entender a simbologia dos demais aventais, ineren-
tes aos Graus do simbolismo.

O avental maçônico é muito rico em simbolismo. O aven-
tal de Aprendiz é a união de duas figuras geométricas (o 
quadrado e o triângulo). Sabemos que o quadrado está ligado 
ao quaternário da matéria, enquanto o triângulo, ao Espírito, 
como o Uno/Trino.

O profano, ou aquele que ainda não passou pela 
INICIAÇÃO, é representado, geometricamente, por estas 
figuras, porém, as mesmas, não se encontram sobrepostas. 
Por não ter, ainda, iniciado uma ação (inicia + ação) de reli-
gar o espírito à matéria, tem, como representação, o quadra-
do (matéria) separado do triângulo (espírito).

Ao iniciar a ação de juntar essas duas partes, ou seja, ao 
passar pelo processo de iniciação o triângulo (espírito) se 
sobrepõe ao quadrado (matéria), pois ambos estão ligados 
por um “fio de prata”, tênue, chamado pelos orientais de 
anthakarana. Assim, o Aprendiz tem em seu avental a abeta 
levantada – o triângulo sobreposto ao quadrado.

Terminado o trabalho de aperfeiçoamento moral no Grau 
de Aprendiz, a abeta é abaixada, ou o triângulo começa a 
juntar-se ao quadrado, pois, nesse grau, o trabalho é mais 
sutil que no grau anterior.

Nota-se, porém, que a brancura do avental de Comp.'. nos 
informa que, embora o triângulo (espírito) já esteja junto ao 
quadrado (matéria), nele, ainda, há ingenuidade, pois, ape-
nas, foi-lhe desvelada pequena parte dos Mistérios.

Ao chegar ao Mestrado, ou seja, quando seu Mestre Inter-
no despertar dentro de si, seu avental se apresentará de forma 
mais definida, com as rosetas, como representação da mani-
festação trina: corpo/alma/espírito.

Somente, quando ele se faz Mestre, é que, em seu avental, 
surgirá, de forma definida, a metástase do Espírito/Matéria.

Ao longo de sua caminhada pelo mestrado, deverá anga-
riar conhecimentos sobre os Mistérios Maiores e, já experi-
ente, a ponto de ser um instrutor dos demais, chegará seu 
momento de ser instalado no Trono do Rei Salomão, o mais 

sábio Rei que a história já registrou. 
Assim, o Mestre, portador dos excelsos ensinamentos da 

doutrina maçônica e de sabedoria, para conduzir seus 
Irmãos, vencerá os 7 degraus do Templo (os 7 estágios da 
evolução humana) e receberá de dois Querubins a Espada 
Flamígera, como representação do perfeito domínio do Fogo 
Serpentino de Kundalini, e o Chapéu, representando a coroa 
do Rei.

O ex-Venerável Mestre usa igual  Avental do Venerável 
Mestre em exercício, apenas, com os  níveis (“T” (taus) 
invertidos) recobertos por tecido da mesma cor da orla do 
Avental. 

Comumente, os Mestres Instalados, após passar o Vene-
ralato, continuam a se utilizar de seus aventais de quando 
Venerável Mestre. Muitos, por desconhecerem até que existe 
um avental próprio para o Ex- Venerável Mestre.

Sabe-se que os “T” invertidos surgiram em 1800, em 
Londres, oriundos do Real Arco, cujo símbolo apresentamos 
logo abaixo.  

“T” = Tau – última letra do alfabeto hebraico e, sendo a 
última, sugere que o Maçom atingiu o ápice de sua caminha-
da no simbolismo;

“T” = Tao – do chinês, que significa caminho, que sugere 
o caminho a ser percorrido no simbolismo;

“T” o Tau (ou, para alguns, o nível), que se apresenta 
invertido, sugerindo que, ao final da caminhada, deveremos 
retornar ao início, como eternos Aprendizes que somos.

Aqueles três “T”, que estão separados, se juntados fos-
sem um no outro, sendo dois na horizontal e um na vertical, 
dentro de um triângulo e este circunscrito num círculo, esta-

riam recompondo o símbolo do Real Arco, uma espécie de 
sétimo grau, correspondendo, hoje, ao nosso décimo oitavo 
Rosa-Cruz.

No lugar, onde ficavam as rosetas no avental de Mestre, 
ficam, agora, no do Venerável Mestre e Ex-VVen.'., os três 
“T” invertidos, que podem simbolizar a permanente existên-
cia do “dual” na vida de todos. 

São três as figuras colocadas em posição triangular, o que 
lembra a divindade do homem (é bom saber que, na lingua-
gem sagrada do simbolismo, a figura geométrica do triângu-
lo e qualquer numeral ternário evoca Deus, deidades ou a 
divindade). 

No Avental do Venerável Mestre e no do M.'.I.'., cada uma 
das fitas pendentes termina por sete pequenas correntes de 
metal branco, sustentando sete esferas prateadas. São os sete 
planos da vida evolutiva, sustentados pelos sete raios do 
espectro solar. 

Assim, o Mestre Instalado retrata em seu avental sua 
trajetória maçônica vitoriosa. Ao reunir méritos, para ser 
revestido com o avental com os três taus “T” (como citamos 
anteriormente, Tau é a 22ª e última letra do alfabeto hebrai-
co), mostra que atingiu o ápice, o cume do simbolismo.

Esperamos, com essas breves linhas, ter contribuído para 
fazer Luz aos nossos Irmãos, que se revestem de tão nobre 
avental e não tiveram, ainda, a oportunidade de melhor refle-
tir sobre seu simbolismo. 

Que este breve estudo seja como uma Chave de Conheci-
mentos, a fim de abrir novos portais de entendimento sobre 
esse tema!

Ficaremos por aqui!

O AVENTAL DE MESTRE INSTALADO
GERAL

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

http://www.avancenet.com.br
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De acordo com estudo publicado neste mês no 
periódico Bioengineering & Translational 
Medicine, um novo exame de sangue pode aju-

dar a reduzir a idade de diagnóstico do transtorno do 
espectro do autismo (TEA), garantindo o início precoce 
do tratamento. Segundo os pesquisadores, o exame é 
capaz de prever com quase 90% de precisão se uma 
criança têm o transtorno. O teste fisiológico usa um 
algoritmo que analisa os metabólitos (substâncias pro-
duzidas pelo metabolismo) da amostra de sangue.

Os resultados são parte de um estudo de acompanha-
mento que confirmam a conclusão de uma pesquisa 
publicada no ano passado. “Nós olhamos para grupos 
de crianças com autismo independentemente do nosso 
estudo anterior e tivemos sucesso semelhante. Somos 
capazes de prever com 88% de precisão se as crianças 
têm autismo. Isso é extremamente promissor”, disse 
Juergen Hahn, principal autor do estudo, ao Eurek 
Alert.

Segundo o Centro para Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em inglês), estima-se que 
cerca de 1,7% das crianças americanas são diagnostica-
das com TEA, doença que prejudica a capacidade de 
comunicação e interação dos indivíduos. No Brasil, o 
número de casos chega a 150.000 por ano.

Diagnóstico precoce
De acordo com o CDC, o diagnóstico precoce – que 

pode acontecer entre os 18 e 24 meses de idade – leva a 
melhores resultados à medida que as crianças se envol-
vem em serviços de intervenção precoce. No entanto, 
como atualmente a descoberta da doença depende ape-
nas de observações clínicas, a maioria das crianças não 
é diagnosticada com autismo até os 4 anos de idade.

Com o novo exame de sangue, essa realidade pode 
mudar, principalmente porque, ao contrário da aborda-
gem atual, que procura um único indicador de TEA, o 
procedimento desenvolvido pela equipe usa técnicas de 
big data (armazenamento de dados) para pesquisar 
padrões em metabólitos relevantes conectados com 
uma série de interações moleculares que podem indicar 
a existência do autismo.

“O trabalho de Juergen no desenvolvimento de um 
teste fisiológico para o autismo é um exemplo de como 
a interface interdisciplinar de engenharia da ciência da 
vida no Rensselaer traz novas perspectivas e soluções 
para melhorar a saúde humana”, comentou Deepak 
Vashishth, diretor do Centro Rensselaer de Biotecnolo-
gia e Estudos Interdisciplinares (CBIS).

Estudo anterior
A pesquisa de 2017 analisou dados de um grupo de 

149 pessoas, das quais cerca de metade foi previamente 
diagnosticada com autismo. Para cada membro do gru-
po, Hahn obteve dados de 24 metabólitos relacionados 
às duas vias celulares: o ciclo da metionina e a via de 
transulfuração. Para garantir um resultado preciso, os 
pesquisadores omitiram dados de um determinado indi-
víduo do grupo, submetendo os dados restantes a técni-
cas avançadas de análise e usando os resultados para 
gerar um algoritmo preditivo.

Apesar da omissão de informações sobre um dos 
participantes, o algoritmo ainda foi capaz de fazer pre-
visões assertivas. O processo foi repetido com todos os 
voluntários, recebendo o mesmo diagnóstico. O méto-
do utilizado no estudo foi capaz de identificar correta-
mente 96,1% de todos os participantes com desenvolvi-
mento típico e 97,6% do grupo de autismo.

Novos métodos
Para evitar o longo processo de coleta de novos 

dados através de ensaios clínicos, os cientistas pesqui-

saram o conjunto de dados existentes, que incluíam os 
metabólitos analisados no estudo original. Eles identifi-
caram dados de três estudos  – com um total de 154 
crianças autistas -, conduzidos por pesquisadores do 
Arkansas Children's Research Institute, nos Estados 
Unidos.

Apesar de ter analisado 24 metabólitos no estudo 
anterior, para o segundo, ficou determinado que 22 
seriam o suficiente para o teste, realizado no grupo 
original e no novo grupo de crianças. Quando aplicado 
a cada individuo separadamente, o algoritmo previu 
corretamente o autismo com 88% de precisão. A dife-
rença entre o resultado primário (acima de 95%) e o 
novo pode ser explicada pela falta dos dois metabólitos, 
que foram fortes indicadores na investigação inicial.

“O resultado mais significativo é o alto grau de 
precisão que podemos obter usando essa abordagem 
em dados coletados com anos de diferença do conjunto 
de dados original. Esta é uma abordagem que gostaría-
mos de ver avançar em ensaios clínicos e em um teste 
comercialmente disponível”, concluiu Hahn.

AUTISMO: NOVO EXAME DE SANGUE PODE
 AJUDAR NO DIAGNÓSTICO PRECOCE
O novo teste conseguiu prever com 88% de precisão se uma criança tinha autismo

SAÚDE
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Por Mariza Tavares – Bem Estar

De acordo com pesquisa divulgada semana passada 
na publicação “Circulation”, da American Heart 
Association, a performance masculina na cama 

pode ser um bom indicador da saúde das artérias e do cora-
ção. Estudos anteriores já sugeriam a relação entre a dis-
função erétil, que atinge 12 milhões de norte-americanos, e 
o risco cardiovascular. Desta vez, quase 2 mil homens, com 
idades entre 60 e 78 anos e sem histórico de doença corona-
riana ou acidente vascular cerebral, foram acompanhados 
durante quatro anos. Desses, 46% haviam relatado proble-
mas de ereção e o que se constatou é que o grupo com dis-
função erétil experimentou o dobro de infartos e derrames 
em relação ao que não tinha essa queixa.

O médico Michael J. Blaha, um dos autores da pesqui-
sa, afirmou à publicação que esses homens devem se sub-
meter o quanto antes a uma avaliação cardiovascular: “é 
uma ótima oportunidade para identificar riscos que ainda 
não haviam sido detectados”. O grupo será acompanhado 
pelos próximos dez anos e a expectativa dos pesquisadores 
é descobrir se será possível realizar algum tipo de interven-
ção precoce. Há fatores de risco que são comuns à disfun-
ção erétil e à doença cardiovascular, como obesidade, taba-
gismo e síndrome metabólica – que se caracteriza por um 
conjunto de condições que aumentam as chances de doen-
ça cardíaca: gordura abdominal, nível elevado de açúcar no 
sangue, taxas anormais de colesterol, além de hipertensão.

No XXI Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontolo-
gia, a geriatra Aline Saraiva da Silva Correia, médica do 
hospital universitário da UFRJ e recentemente eleita vice-
presidente da SBGG-RJ para o biênio 2018-2020, ressal-
tou a importância de o sexo ser um tema presente nas con-
sultas: “é fundamental usar uma linguagem acessível, for-
mular questões diretas e ouvir o paciente. Se o médico traz 
o assunto para dentro do consultório, ele se torna algo natu-

ral. Infelizmente, a formação do profissional de saúde 
ainda é falha nesse aspecto”. A longevidade trouxe desafios 
adicionais, porque um número cada vez maior de idosos 
continua a fazer sexo e sem proteção. “O homem mais 
velho vem de uma geração sem costume de usar preservati-
vo. Como normalmente tem problemas em manter a ere-
ção, descarta sua utilização. A falta de diálogo e de campa-
nhas sobre doenças sexualmente transmissíveis dificulta a 

prevenção e, inclusive, o diagnóstico. Não basta perguntar 
se o idoso é casado ou viúvo, como se o estado civil deter-
minasse sua atividade sexual. É preciso ir além para saber 
se tem alguém com quem mantenha relações sexuais, ou se 
as relações são com uma pessoa do mesmo sexo”, afirmou 
a geriatra.

Fonte: G1

O DESEMPENHO SEXUAL MASCULINO PODE SER
UM BOM INDICADOR DA SAÚDE DO CORAÇÃO

SAÚDE

A Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu a 
obsessão por videogames como um dos problemas de 
saúde mental que constam na 11ª Classificação Internacio-
nal de Doenças (CID).

A medida já tinha sido anunciada em janeiro, mas falta-
va a publicação.

A última revisão do manual de classificação de doenças 
da OMS descreve a compulsão por jogos eletrônicos como 
um "padrão de comportamento persistente ou recorrente" 
podendo se tornar tão intenso que "toma a preferência 
sobre outros interesses da vida".

A OMS alerta que a classificação de "gaming disorders" 
poderão ajudar os governos, pais e autoridades de saúde a 
identificar os riscos. A agência de saúde da ONU afirma, 
porém, que esses casos são muito raros, atingindo menos 
de 3% dos gamers.

Em alguns países a condição já era considerada um 
problema. Muitos, incluindo o Reino Unido, têm clínicas 
autorizadas a tratar o distúrbio.

Segundo Shekhar Saxena, diretor do departamento de 
doenças mentais e abusos de substâncias da OMS, a nova 
classificação se baseia em evidência científica, alertando 
para a "necessidade e demanda de tratamento em muitas 
partes do mundo", de acordo com entrevista à agencia 
DW.Mark Griffiths, pesquisador da Universidade 
Nottingham Trent, que estuda há 30 anos a obsessão por 
vídeo games, acredita que a nova classificação deva ajudar 
a legitimar o problema e reforçar as estratégias de trata-
mento. Na opinião de Mark Griffiths, a porcentagem de 
gamers com problema de compulsão seria de menos de 
1%.

O manual Classificação Internacional de Doenças 
(ICD, na sigla em inglês), que vem sendo atualizado nos 
últimos dez anos, inclui 55 mil doenças, lesões e causas de 
morte. A publicação serve de plataforma para a OMS e 
outros especialistas registrarem e reagirem a tendências na 

saúde.

Sinais de alerta
Em entrevista ao Jornal Nacional, o psiquiatra Cirilo 

Tissot diz que a decisão de incluir o vício em games como 
transtorno vai ajudar os médicos a fazer essa diferença. Ele 
explica: há uma predisposição genética na maioria dos 
casos e sinais que servem de alerta.

A dependência em games, assim como em outras ativi-
dades, tem uma explicação, uma reação bioquímica dentro 
do nosso cérebro: ele libera um neurotransmissor chamado 
dopamina, que dá uma sensação de prazer, euforia, recom-
pensa. Quem se vicia, não consegue viver sem essa descar-
ga de dopamina. Sempre quer mais e joga mais.

Fonte: G1

'DISTÚRBIO DE GAMES': OMS CLASSIFICA
 VÍCIO EM VIDEOGAMES COMO DOENÇA
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Perdão, uma das palavras mais difíceis de falar-
mos e escutarmos dentro da caminhada Maçô-
nica de cada um de nós.

Acho incrível como muitas pessoas dentro da 
Ordem Maçônica, tem dificuldades de lidar com esse 
assunto, é como se fosse um tabu, e o PIOR” se defi-
nem como IRMÃOS .Ao contrário do que não é dito, 
não é nada raro encontrar por aí, principalmente den-
tro de nossas oficinas, pessoas machucadas e corroí-
das por dentro. Exteriormente, podemos nos deparar 
com lágrimas e expressões melancólicas. Interior-
mente, os sentimentos podem estar visíveis como 
feridas inflamadas. Além dos fatores internos e exter-
nos, também existem as lembranças. Que podem vir 
através de rejeição, impaciência, depressão ou ainda 
pior, através de uma falsa sensação de força. E é um 
círculo vicioso e desagregador dentro de nossos usos 
e costumes.

Uma pessoa ferida, mormente um Amado irmão, 
dificilmente, conseguirá disfarçar sua dor, quando 
vez ou outra, ela aparecer e incomodar. Eu cresci escu-
tando essa frase: “quem bate esquece, quem apanha 
não”. Mais do que uma verdade, essa sabedoria popu-
lar acompanha a consciência de qualquer pessoa que 
conheça a si mesmo. Seja lá qual for o nome da ferida 
de estimação que te acompanha: ofensa, tapa, humi-
lhação, traição, roubo, abandono ou injustiça. Não 
adianta colocar ela na responsabilidade do tempo, ao 
contrário do que parece, o tempo não é um remédio, 
não nesse caso. Essa ferida pode até cicatrizar em 
algum momento, criar uma casca, mas na primeira 
oportunidade com um leve toque que seja, a dor vol-
tará e a ferida ficará novamente aberta. Muitas pesso-
as choram pelos cantos, sozinhas na escuridão da 
noite, enxugando suas lágrimas como conseguem, 
tentando não deixar ninguém perceber o quanto é 
angustiante viver assim. É preciso manter as aparên-

cias, essas pessoas dizem. Outras pessoas, provocam 
o mundo com as mesmas dores que possuem. É como 
por exemplo, uma pessoa machucada, tem uma neu-
rótica e compulsiva vontade de machucar também 
para mostrar ao mundo, mesmo que inconsciente-
mente ou não, o quanto é dolorido se machucar. Tal 
realidade da sociedade em que vivemos retratada, 
nessas breves palavras acima, pode ser transplantada, 
para o seio da Maçonaria, como “ UM TRANSFER, 
como gosta de filosofar o Amado irmão Carmelino 
Souza Vieira.

Tanto a mágoa, quanto o rancor, ambos sempre 
procuram um culpado. E quando não conseguimos 
colocar a culpa em alguma coisa ou em alguém, aca-
bamos nos culpando e nos responsabilizamos por um 
problema sem tamanho. E assim, muitas pessoas sim-
plesmente desistem de viver, devido as suas feridas 
que não cicatrizam. Sobre tudo isso que estou escre-
vendo, me lembrei de uma frase do Shakespeare, que 
diz: “Guardar uma mágoa é como tomar um copo de 
veneno e torcer para que o seu agressor morra”. Pare-
ce uma frase irracional ou sem um sentido lógico, 
mas tudo o que ele quis dizer ao escrever isso, é a lógi-
ca inversa da cura de todas essas dores que as pessoas 
carregam e alimentam durante as suas vidas. Porque é 
provado cientificamente, que guardar rancor ou 
sentimentos negativos, podem resultar em doenças , 
tanto do corpo quanto da mente e do Espírito.

Reflitamos pois na máxima:”
O perdão é um ato de libertar o outro, de pagar do 

erro cometido. Ou seja, perdoar é o mesmo que libe-
rar um condenado ou um réu de cumprir uma senten-
ça. Parece confuso, mas pensando racionalmente, 
quem perdoa perde muito. O perdão pode ferir o 
nosso senso comum de justiça, principalmente, se 
somos nós os ofendidos. Quem perdoa, acaba assu-
mindo para si próprio o valor e a dor da punição. Per-
doar é como ser machucado duas vezes, a primeira 
por ter sido pego despercebido, a segunda por abrir 
mão da justiça, de revidar ou se vingar. Mas, acredite 
em mim, por experiência própria, eu posso afirmar 
que perdoar é uma dádiva.”

Ao perdoar, você se livra de alimentar tudo de 
ruim que está dentro de você.

Não é uma atitude fácil de tomar, mas a única força 

capaz de superar a mágoa e remover toda a raiz de 
amargura, é o amor. O amor vence todas as coisas, 
pode vencer até a morte. Para todas as curas, liberta-
ções e felicidades, é necessário perdoar e ser perdoa-
do. Precisamos nos colocar no lugar dos outros, para 
compreendermos verdadeiramente o que nos aflige. 
Quando nos esforçamos para compreender, seja a 
pessoa que nos magoou ou a pessoa que nós magoa-
mos, se torna mais fácil perdoar ou pedir perdão. Esse 
ato de perdoar está ligado a libertação de qualquer 
dor, perdoar não é o mesmo que empurrarmos com a 
barriga ou deixarmos uma situação inacabada como 
segundo plano. Precisamos compreender nossas 
mágoas e ressentimentos, é necessário perdoar não só 
os outros, mas também a nós mesmos. Como as pes-
soas são diferentes, com suas dificuldades, insegu-
ranças e carências. Isso se torna um confronto de 
diversidades, podendo nos fazer entrar em crise exis-
tencial.

Um Bom Dia. Aprendamos a ver o mundo de hoje, 
ver nossos irmãos, Nossa 0rdem Maçônica, com os 
olhos do Coração. Quem tem o poder de Perdoar, está 
o mais próximo possível da verdadeira evolução que 
Deus, nos preconiza cultivar , ao virmos para esse 
balé de lágrimas, aprendemos a Primeiramente nos 
perdoarmos e também aos nossos irmãos.

Um TFA
Dario Angelo Baggieri
MI CIM 157465

Uma exegese a luz da Maçonaria atual

http://omalhete.blogspot.com
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I
remos abordar neste artigo os custos invisíveis que 
rondam nossas organizações e nossas vidas.

Você já parou para pensar que existem detalhes que 
não são percebidos as nossas vistas, mas que traz várias 
restrições ao processo de trabalho/ambiente.

Vamos abordar alguns destes detalhes que podem 
estar ocorrendo em seus negócios ou até em sua vida 
pessoal, e que você tem que buscar a resolução de cada 
um, quando identificado. São difíceis se serem percebi-
dos, pois são invisíveis, e assim, para serem descober-
tos, precisa-se de um feeling especial. 

Eis alguns fatos/eventos que ocorrem e que passam 
despercebidos, e influenciam substancialmente os 
negócios.  

1. Custo da falta de diálogo e de sintonia;
2. Custo da Politicagem, das fofocas, dos boatos;
3. Custo do clima pesado e da crítica destrutiva;
4. Custo dos Boicotes e das resistências;
5. Custo da falta de autenticidade;
6. Custo da desconfiança e dos controles excessivos;
7. Custo da desmotivação e da falta de equipe das 

pessoas;
8. Custo da arrogância que bloqueia a aprendizagem;
9. Custo do ostentatório, do exibicionismo e da 

busca de status;
10. Custo da não atualização;
11. Custo da “qualidade a qualquer preço”;
12. Custo da postura de não ligar, de não se importar;
13. Custo da liderança ausente;
14. Custo de não usar bem os talentos que tem;
15. Custo da ineficiência, do amadorismo, da pessoa 

errada no lugar errado;
16. Custo de “reinventar a roda”;
17. Custo da tecnologia obsoleta;
18. Custo das negociações mal feitas, pouco refina-

das;
19. Custo do mau uso dos recursos da empresa;
20. Custo da “taxa de urgência” e do fazer na última 

hora;
21. Custo do Isolamento e da falta de parcerias e 

sinergias;
22. Custo das estruturas mal idealizadas, superadas;
23. Custo das superposições de pessoas e áreas 

fazendo a mesma coisa;
24. Custo do refazer, do corrigir, do compensar 

erros;
25. Custo do descontrole;
26. Custo da desordem;
27. Custo da lentidão, da demora em decidir;
28. Custo de não pesquisar o melhor preço;
29. Custo da burocracia;

e finalmente 30. Custo do inacabado, de começar 
muita coisa e não acabar.

Penso não haver necessidade de detalhar cada um 
dos itens mencionados, pois são autoexplicativos e 
podemos identificar se existe algum desses “custos” 
rondando nossos negócios e até nossa vida.

Normalmente a esses “custos”, não é dada a impor-
tância devida. O foco é nos custos de natureza tangível, 
material, visível. Todavia esses “custos invisíveis” vão 
corroendo as operações e as relações pessoais, causan-
do prejuízos muitas vezes irreversíveis aos negócios e 
às pessoas.

Precisamos ficar vigilantes em relação as estes itens, 
pois, normalmente começam a ameaçar de forma lenta e 
gradual, e, repito como não damos a devida atenção, 
quando percebermos, poderá ser tarde demais.

Nas reuniões da empresa, e/ou quando estiver 
naquele momento só seu, de reflexão (que é a vida da 
alma), faça essas abordagens, ou seja, pergunte-se: Esta 
ocorrendo algum ou alguns desses custos em nossa 
empresa/na minha vida.  

Vamos crescer e enxergar nas pessoas e nos negócios 
o melhor de cada um, mas ao mesmo tempo, ficar atento 
aos custos invisíveis. Certamente você será mais feliz.

O desafio é trazer o invisível para a mesa de decisões 
e para o dia a dia das pessoas. 

 
*Valdir Massucatti. 
Grão Mestre Adjunto da Grande Loja Maçônica do 

Estado do Espírito Santo

CUSTOS INVISÍVEIS
O que os olhos não veem,...

 O coração da organização sente,
 ....e muito.

OPINIÃO

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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A partir de hoje, 01 de julho de 2018, assumo o 
cargo de Grande Primeiro Vigilante da Grande 
Loja Maçônica de Minas Gerais. O adjetivo 

“Grande” é usado pela equiparação dos cargos de uma 
Loja Simbólica para com a Potência. Assim como há 
Secretário, Chanceler, Vigilantes nas Lojas, há, na 
Grande Loja, um Grande Secretário, um Grande Chan-
celer e Grandes Vigilantes.

A qualificação de Primeiro e Segundo Vigilantes 
ocorre por questões administrativas visando normali-
zar os cargos e determinar quem substitui quem em 
eventuais ausências. Além, é claro, do compartilha-
mento das obrigações e do direcionamento de aten-
ções a missões específicas.

Resta-nos, então, o cerne: Vigilante!
Não trataremos do cargo, mas de uma condição 

que ultrapassa o resultado de um pleito. SER 
VIGILANTE é uma condição sine qua non  para SER 
MAÇOM.

Indiferente do grau que galgamos ou da posição 
que ocupamos todos nós devemos estar atentos aos 
inimigos da humanidade, que a enganam com a hipo-
crisia, aos desleais que a defraudam, aos gananciosos 
que a usurpam e aos corruptos no abuso do poder e da 
confiança, que acabam com vidas e nações.

Em escala menor, também a todos nós é conclama-
da a condição pessoal de Vigilantes em prol de nossa 
Loja e família.

O sentido da vigilância está na observação atenta 
ao ambiente externo e ao comportamento das pessoas 
visando a proteção do grupo.  A sobriedade é resultan-
te da observação do ambiente interno e do comporta-
mento pessoal, que resulta na harmonização do grupo.

SER VIGILANTE É SOBRETUDO SER 
SÓBRIO!

SEJAMOS TODOS GRANDES VIGILANTES

Iniciamos um novo período na história de nossas 
Lojas. Potência e Ordem, a participação ativa, vigi-
lante e sóbria dos Obreiros serão a força motriz dos 
trabalhos maçônicos. Vamos perseverar com a certeza 
de que somos soldados em uma guerra, onde o com-
portamento de cada um levará a vitória ao grupo.

Uma das primeiras instruções que recebemos 
ainda como candidatos, esboçada em parede preta, é 
Vigilância e Perseverança. Que o comportamento de 
Sobriedade tenha sido entronizado pelas purificações 
e, enfim, sejamos Construtores Sociais. 

Dedico este artigo aos queridos Irmãos das ARLS 
Renegeração Barbacenense 317 do oriente de Barba-
cena, fundada em 1895 e ARLS Bello Horizonte do 

Oriente de Belo Horizonte 001, fundada em 1897. 
Juntos, reconstruiremos nossa Nação.

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

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

Fraternalmente
Sérgio Quirino
Grande Primeiro Vigilante
GLMMG

SEJAMOS TODOS GRANDES VIGILANTES!
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Ao pensarmos sobre a influência do Iluminismo 
na Maçonaria surgem as seguintes questões: 
“Seria a Maçonaria filha predileta do Iluminis-

mo ou seria o Iluminismo broto predileto da Maçona-
ria? Ou nem uma coisa nem outra?”

Sem ter a pretensão de esgotarmos o tema e muito 
menos apresentarmos uma resposta definitiva, convi-
do-o a juntos retomarmos brevemente o pensamento 
iluminista e seus desdobramentos. Como sabemos a 
Maçonaria está intrinsicamente ligada a toda esta efer-
vescência intelectual do século XVIII.

O movimento iluminista desenvolveu-se a partir do 
Absolutismo , no início como sua consequência interna, 
em seguida como sua contraparte dialética e como ini-
migo que preparou sua decadência.

Também chamado de esclarecimento (em alemão 
Aufklärung, em inglês Enlightenment), foi um movi-
mento e uma revolta ao mesmo tempo intelectual surgi-
do na segunda metade do século XVIII (o chamado 
“século das luzes”) que enfatizava a razão e a ciência 
como formas de explicar o universo. Foi um dos movi-
mentos impulsionadores do capitalismo e da sociedade 
moderna. Que obteve grande dinâmica nos países pro-
testantes e lenta, porém gradual, influência nos países 
católicos. (CARVALHO, p. 16)

Ao pensarmos em Iluminismo surge imediatamente 
a Revolução Francesa, que foi um divisor de águas nas 
relações sociais e que contribuiu expressivamente para 
a formação do mundo contemporâneo.

Se a economia do mundo do século XIX foi formada 
principalmente sob a influência da revolução industrial 
britânica, sua política e ideologia foram formadas fun-
damentalmente pela Revolução Francesa. 

Em Crítica e Crise , cuja leitura concebe a dimensão 
do que foram as sociedades secretas nos Setecentos 
europeu e sua predisposição em levar a humanidade a 
um avanço intelectual. Um objetivo exercido, sobretu-

do, pela franco-maçonaria com seu conteúdo pedagógi-
co de formar homens críticos com ideário moderniza-
dor e progressista. Assim, em um relacionamento indis-
sociável com a ideia de sociabilidade e de poder indire-
to proposta por Koselleck e com os trabalhos historio-
gráficos que na temática deste trabalho se insere na 
problemática acerca do papel da franco-maçonaria no 
período que antecedeu a Revolução Francesa.

É importante ressaltar o que Koselleck afirma que 
duas formações sociais marcaram de maneira decisiva a 
época do iluminismo no continente: a república das 
letras e as lojas maçônicas. O iluminismo e segredo 
aparecem como gêmeos históricos.

Quanto ao segredo, que atualmente é associado a 
Maçonaria, na época era muito utilizado pelo Poder 
Absolutista; crescendo mais ainda com o nascimento da 
nova elite, composta por grupos diversos, até mesmo 
heterogêneos, cuja característica comum residia no fato 
de que se viam destituídos ou privados de qualquer 
liberdade de decisão política no Estado Moderno, 
representado apenas pelo monarca absoluto.

Este grupo diametralmente oposto, mas poderoso, 
da nova sociedade desenvolveu-se sob a Regência. Era 
composto por banqueiros, coletores de impostos e 
homens de negócio. Eram burgueses que trabalhavam e 
especulavam, alcançavam riqueza e prestígio social e 
frequentemente compravam títulos de nobreza; desem-
penhavam um papel de liderança na economia, mas de 
modo algum na política.

O crescimento foi tão grande que passaram a ser 
financistas do Estado, porém somente o dinheiro que 
era destinado, não havia nenhuma gerência e muito 
menos acompanhamento do destino destes numerários. 
Muitos destes financistas ganhavam fortunas milionári-
as graças à corrupção do sistema fiscal e à arrecadação 
de impostos, mas ao mesmo tempo, o acesso ao orça-
mento secreto e inatingível do Estado lhes era vedado. 
Não tinham nenhuma influência sobre a administração 
financeira e, como não bastasse, não possuíam nenhu-
ma segurança para os seus capitais: a decisão real leva-
va-os frequentemente a perder dinheiro que haviam 
ganho com a especulação e trabalho.

Rivarol  traduziu a maneira que o Estado administra-
va o dinheiro que devia à aristocracia financeira e, além 
disso, roubava de maneira arbitrária – e totalmente 

“imoral” - os lucros de seus credores; expressou “Quase 
todos os súditos são credores do senhor...que é escravo, 
como todo o devedor”.

Na interação do capital financeiro (que também era, 
nas mãos da sociedade, um bem moral) com o endivida-
mento financeiro do Estado (que, em virtude da sua 
autoridade política, dissimulava ou negava imoralmen-
te suas dívidas) está um dos impulsos sociais mais for-
tes da dialética da “Moral e da Política”.

À nobreza antiabsolutista e à burguesia endinheirada 
juntava-se um terceiro grupo, emigrantes protestantes 
expulsos da França após a revogação do edito de Nantes 
de 1685. Os filósofos iluministas mantinham estreita 
ligação com estes refugiados, espíritos eminentes na 
época. Mas não havia qualquer forma de acesso ao apa-
relho de comando do Estado, seja a legislatura, a políti-
ca ou o exército.

Todos os homens da sociedade, excluídos da políti-
ca, reuniam-se em locais “apolíticos” - na bolsa de valo-
res, nos cafés ou nas academias – onde se praticavam 
novas ciências, sem sucumbir à autoridade eclesiástico-
estatal de uma Sorbonne, ou então nos clubes, onde não 
podiam estabelecer o direito vigente; nos salões das 
cátedras e das chancelarias, ou ainda nas bibliotecas e 
sociedades literárias, onde se dedicavam à arte e a ciên-
cia, mas não à Política Estatal.

Esta nova sociedade criou suas instituições sob a 
proteção do Estado absolutista, cujas tarefas – tolera-
das, promovidas ou ignoradas pelo Estado – eram “so-
ciais”. Desde o início, os representantes destas socieda-
des só podiam exercer influência política – se é que 
podiam – de maneira indireta. Portanto, todas as institu-
ições sociais da nova camada social, aberta à sociabili-
dade, adquiriam potencialmente um caráter político, 
tornando-se com tempo forças políticas indiretas.

As lojas maçônicas apresentam uma melhor opção 
para o movimento iluminista,onde o segredo é a garan-
tia de sua proteção: “A liberdade secreta se torna o 
segredo da liberdade”. A outra função do segredo é a de 
propiciar a coesão entre os irmãos. Nasce aí uma nova 
elite, denominada humanidade, que sente ser seu dever 
servir a este novo mundo. 

Continua...

SERIA A MAÇONARIA FILHA PREDILETA DO ILUMINISMO OU 
SERIA O ILUMINISMO BROTO PREDILETO  DA MAÇONARIA?

rogeriovazbr@gmail.com
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Por esses motivos, a crítica permanecia obediente 
ao Estado, devendo os progressistas limitarem-se ao 
espírito das ciências.

No entanto, à medida que a crítica da razão torna 
todos iguais, inclusive o soberano, ela reduz todos os 
homens à condição de cidadãos. E se todo cidadão é 
igual, todo poder é abuso de poder, e o rei absolutista é 
um usurpador.

Na Alemanha, observa-se clara percepção da ten-
são entre moral e política, o que deveria provocar a 
cisão entre Estado e sociedade. Todavia, nesta região, 
a burguesia é fraca e minoritária, logo, as sociedades 
secretas são ferrenhamente perseguidas e colocadas 
fora da lei. Diz-se delas que são um Estado dentro do 
Estado, que se trata de uma conspiração jesuítico-
maçônica, acima dos Estados soberanos, para destruí-
los, a eles e às igrejas.

Göchhausen, um militar prussiano, maçom, mas 
lacaio do rei, assim denuncia os iluministas:

A razão, aparentemente, irá criar um território 
sem fronteiras e instaurar a era da frugalidade espiri-
tual, física e política no país de fria abstração; mas, 
de fato, só haveria duas condições toleráveis: a classe 
que governa e a classe que é governada (Critica e 
Crise p. 119).

Historiadores importantes apresentam estudos que 
relacionam a Maçonaria com o Iluminismo e credita-
do à instituição o princípio da igualdade entre os 
homens, embrionário do movimento democrático, 
dando-lhe o papel de protagonista de revoluções, 
como a Revolução Francesa.

Um dos principais pensadores do iluminismo, o 
filósofo alemão Immanuel Kant[10], compreendeu 

essa vocação das Lojas Maçônicas como uma voca-
ção natural, de homens de bem se unindo e se comuni-
cando com seus semelhantes sobre questões que afe-
tam a humanidade como um todo. Habermas [11], 
famoso filósofo alemão da escola crítica, coaduna 
com tal pensamento, ao registrar sua leitura do perío-
do iluminista:

A promulgação secreta do iluminismo, típica das 
Lojas, mas também amplamente praticada por outras 
associações e Tisclzgesellschaften, tinha um caráter 
dialético. Razão pela qual o uso público da faculdade 
racional a ser realizado na comunicação racional de 
um público composto por seres humanos cultos, em si 
precisava ser protegido de se tornar público porque 
era uma ameaça para toda e qualquer relações de 
dominação. Enquanto a publicidade tinha a sua sede 
nas chancelarias secretas do príncipe, a razão não 
podia revelar-se diretamente. Sua esfera de publici-
dade ainda tinha que confiar no sigilo; seu público, 
até mesmo como um público, permaneceu interno. A 
luz da razão, assim velada de autoproteção, foi reve-
lada em etapas. Isso lembra a famosa declaração de 
Lessing sobre a Maçonaria, que na época era um fenô-
meno europeu mais amplo: ela era tão antiga quanto 
a sociedade burguesa – “se de fato a sociedade bur-
guesa não é apenas a prole de Maçonaria” (The 
Structural Transformation of the Public Sphere, 
Habermas, 1989, p. 35).

Concluindo este brevíssimo trabalho, que sobrevo-
ou por fatos importantes que conduziram a humanida-
de a novos tempos, é possível inferir que acompa-
nhando o pensamento dos principais pensadores do 
iluminismo, a Maçonaria realmente colaborou com o 

desenvolvimento do iluminismo e, munida do mais 
profundo princípio de igualdade entre os homens, 
emprestou seu conceito e experiência de democracia à 
sociedade contemporânea então recentemente insta-
lada. E, por sinal, instalada graças à liderança liberta-
dora de seus membros. Portanto, a Maçonaria é a filha 
predileta do Iluminismo e também o seu broto predile-
to.
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O
 nosso País vive um momento sem prece-
dentes na sua história no tocante ao comba-
te à corrupção. Sempre houve corrupção, 

dizem! Todavia, agora, está sendo feito algo con-
sistente para combatê-la, o que merece os nossos 
louvores. Todavia, é preciso mais. Se já conhece-
mos o diagnóstico do mal, é necessário reforçar-
mos o antídoto nesta luta. A nossa Ordem, no âmbi-
to da Confederação da Maçonaria Simbólica do 
Brasil (CMSB), defende e prega intransigente-
mente a edificação de uma sociedade calcada nos 
princípios da ética e da moral, o que também é pou-
co. Esse é só o princípio do caminho. É preciso 
pavimentá-lo com a semente desses valores para 
que não fiquemos estrangulados entre as paredes 
dos nossos templos ou de nossas casas, esperando 
que as coisas aconteçam.

Mister é que os maçons estão comprometidos 
com essa construção, indo além dos conhecimen-
tos adquiridos na evolução da vida, tanto espiritu-
al como material, saindo da zona de conforto para 
protagonizar a obra reta e justa que todos deseja-
mos.

Apropriados das melhores ferramentas - ética e 
moral - os nossos irmãos estão preparados e ins-
truídos para essa senda, longe da pobreza instru-
mental que contamina ânimos pouco evoluídos e 
submissos às “fake news”. Aliás, vicejam nas 
redes sociais e em outros meios “verdades” que só 
alcançam a interesses individuais e gregários, ani-
quilando a memória do nosso povo.

Todos nós sabemos, por exemplo, que o voto 
consciente é a panaceia contra as mazelas sociais, 
políticas, econômicas. Mas como chegar até esse 
remédio miraculoso? Esse tema, aliás, inspira cam-
panha nacional da nossa Instituição no sentido de 
que os cidadãos saibam escolher o seu candidato. 
É o que chamamos de “Voto Consciente”. Nesse 
palco, o propósito não é exaltar a qualidade do 
voto, mas aguçar a consciência do eleitor para que 
ele conheça, de verdade, o seu candidato. Afinal, o 
eleitor pode, sem esclarecimento, votar em um 
político carreirista qualquer que, ao final, vai 
representar a todos nós na administração pública.

Há que ser mostrado que o bom candidato não é 
aquele com mácula ou aquele que se mostra servil, 
mas sim aquele, verdadeiramente, comprometido 
com o bem comum, com o bem-estar do ser huma-
no em sociedade.

Como material dessa construção, o maçom 
sabe que há necessidade de seu comprometimen-
to, liberando o seu autoconhecimento. Se do ponto 
de vista do espírito humano, o homem se basta 
capturando a sabedoria divina, pela face material, 
do cotidiano, há a exigência de ação, resguardada, 
claro, a prudência naquilo que venha a praticar.

Desse modo conclamamos aos maçons, bem 
como à sociedade em geral, na qual estamos inse-
ridos, para que trabalhemos numa mão só em 
torno das nossas instituições apolíticas. Vamos 
louvar o que já foi feito e cerrar fileiras, sem tré-
gua, contra a ferrugem que corrói a todos nós. 
Vamos todos sermos protagonistas desta edifica-
ção para brindarmos a solidez e a prosperidade do 
nosso Brasil.

ANTÍDOTO DA MAÇONARIA
CONTRA A CORRUPÇÃO

OPINIÃO

https://www.amigosdobem.org
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dentificar os fatores explicativos dos índices de homi-
cídio nas capitais dos estados brasileiros sempre foi um 
desafio. Dentre esses fatores, a entrada da mulher no 

mercado de trabalho, nos incita a verificar se há relação 
significativa entre os aumentos simultâneos das taxas de 
homicídio e o percentual de mulheres economicamente 
ativas, que eclodiram nas décadas de 80 e 90.

No Brasil, a participação da mulher no mercado de tra-
balho é descrita como fundamentada e baseada em dois 
quesitos: “a queda da taxa de fecundidade e o aumento no 
nível de instrução da população feminina” (PROBST, 
2005, p. 6) e, consequentemente, liberando-a para o merca-
do de trabalho. Entretanto, apesar de a mulher estar alte-
rando o seu perfil em relação ao início do século passado, 
ela agrega sua participação no mercado de trabalho às ati-
vidades exercidas anteriores ao seu ingresso, que era a base 
de sua responsabilidade, continuando a ser mãe, esposa e 
dona de casa. (PROBST, 2005;  BRUSCHINI, 1989). 

Na segunda metade do século XX, a participação femi-
nina no mercado de trabalho se traduz em um marco socio-
econômico. Essa transformação ocorreu muito rapidamen-
te, sendo que o papel da mulher na sociedade está provo-
cando aumento de suas atividades econômicas. (MELO, 
2006) 

Hoffmann e Leone (2004) descrevem que no período de 
1981 a 2002 houve diminuição gradativa do número de 
pessoas por família e aumento da participação econômica 
das mulheres na renda das famílias, passando de 35% para 
46,9% os domicílios em que pelo menos uma mulher exer-
cia atividade remunerada, enquanto o percentual de 
homens economicamente ativos nos domicílios reduziu de 
82,2% para 72,3% no mesmo período. 

Glaeser e Sacerdote (1999) dão importância à estrutura 
familiar para justificar o nível de criminalidade urbana, 
chamando a atenção para a mulher chefe de família e à 
criação monoparental, não sabendo explicar, no entanto, se 
os grandes centros urbanos atraem essas famílias ou se eles 
criam esses modelos de família.

Diversos fatores familiares prenunciam violência no 
futuro das crianças, dentre esses fatores: “a supervisão 
parental deficiente, pais agressivos (incluindo disciplina 
severa e punitiva) e conflitos entre os pais. A ausência do 
pai era um fator quase tão decisivo quanto os anteriormen-
te citados, embora a falta de afeto da mãe não fosse signifi-
cativa”. (FARRINGTON, 2002, p. 34). 

A partir da década de 1980, eclodiram nos grandes cen-
tros urbanos os índices de violência e criminalidade, prin-
cipalmente os dos crimes contra a vida. Dentre esses tipos 
de crimes, destaca-se o homicídio, que, foi inserido na 
pauta dos principais assuntos de Estado. (WAISELFISZ, 
2011). 

Dados recentes comparam as taxas de homicídios juve-
nis de 1996 (em torno de 41,7 homicídios de jovens por 

100 mil habitantes ao ano), aos dados de 2008 (no patamar 
de  52,9  jovens  mortos  na  mesma proporção) 
(WAISELFISZ, 2011). Como está demonstrado em diver-
sas estatísticas referendadas por Órgãos Públicos, o maior 
crescimento ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, indo até 
o ano de 2003, quando começa a declinar (CRUZ, 2010). 
Outro dado interessante dá como responsáveis por 52,9% 
do total de mortes no Brasil, as causas externas. Em 2008, 
pela mesma origem, 72,1% dos nossos jovens têm, nas 
'causas externas' , a sua vitimização (WAISELFISZ, 2011)

A falta de dados sobre violência e criminalidade no 
Brasil deixa uma lacuna causadora de desperdício dos 
recursos públicos, pois não conhecendo o fato gerador da 
violência e do crime, em particular a motivação dos homi-
cídios, as ações desenvolvidas são imprecisas e muitas 
vezes paliativas, não controlam o crime, apenas o transfere 
para outras áreas ou para outros anos (SANTOS, 2009). 

Um fato que corrobora é o estudo de Kahn e Zanetic 
(2005) que buscou entender a redução do homicídio no 
Estado de São Paulo, fenômeno analisado por diferentes 
vertentes, comparando-o a de outros países que obtiveram 
sucesso após planos estratégicos com políticas públicas 
bem definidas. Como exemplos, os casos das cidades de 
Nova Iorque, Cali e Bogotá, detentores do controle de todo 
o processo desenvolvido, contrário ao que aconteceu no 
Estado de São Paulo. Por falta de estatísticas em âmbito 
nacional, o fenômeno da redução dos homicídios fica sem 
resposta conclusiva, se a redução dos homicídios é produto 
da atividade policial, de mudanças macrossocial ou de 
ambas (KAHN;  ZANETIC, 2005).

Compreender o homicídio possibilita ao Poder Público 
não desperdiçar o uso de recursos, direcionando-os às 
ações desenvolvidas por todos os protagonistas sociais que 
realmente possam impactá-lo. 

Analisando os dados sociais, econômico e de segurança 
pública das Capitais dos Estados Brasileiros no período de 
2003 a 2007, testou-se principalmente os efeitos da entrada 
da mulher no mercado de trabalho e suas implicações na 
sociedade, como por exemplo, as transformações das famí-
lias e sua correlação com as taxas de homicídio. 

Verificou-se relevantes para explicar as taxas de homi-
cídio 'mulheres que tiveram filhos vivendo com cônjuge', 
as 'mulheres que tiveram filhos sem viver com cônjuge', as 
'mulheres divorciadas, separadas, viúvas e/ou solteiras que 
tiveram filhos sem cônjuge', o IFDM (Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal), o IFDM de educação, o 'uso 
frequente' de drogas, o tráfico de drogas, os gastos em 
segurança pública e as taxas de fecundidade de 20 e 21 
anos passados ao período da pesquisa.

São identificados, na literatura os fatores motivadores 
da criminalidade, com fundamentações baseadas na teoria 
da economia do crime e na teoria da desorganização social. 
Encontra-se um número expressivo de variáveis indepen-
dentes com relevância para: a renda, a educação, urbaniza-
ção, população jovem, o mercado de trabalho, a mulher 
como chefe da família, a favelização e a densidade demo-
gráfica.

 As variáveis “sociais” possibilitam verificar a existên-
cia de relação causa-efeito com a entrada da mulher no 
mercado de trabalho e o aumento das taxas de homicídio, 
principalmente da população jovem. São elas: Mulheres 
Divorciadas, Separadas, Viúvas e Solteiras que não viviam 

em companhia de cônjuge ou companheiro; Mulher no 
mercado de trabalho; Mulher Chefe de Família; Mulher 
que teve Filho vivendo com Cônjuge; e Mulher que teve 
Filho Sem viver com Cônjuge. (Fonte: IBGE. Dados censi-
tários ano 2000).

A variável 'mulher no mercado de trabalho' não apre-
senta qualquer relação com o aumento da criminalidade. 
Esse dado é relevante, pois sabemos que é utopia pensar 
naquele modelo de família nuclear, com a mulher tendo a 
responsabilidade exclusiva de cuidar do lar e filhos. A 
sociedade não sobrevive mais sem a mulher economica-
mente ativa. Elas têm muito a contribuir, estando no mer-
cado de trabalho. Os homens também não querem ter como 
cônjuge mulheres que não estejam inseridas no mercado de 
trabalho (HANNANN, 1982).

As transformações ocorridas no modelo de família 
nuclear, mais percebidas a partir das décadas de 80 e 90, 
podem estar correlacionadas com a entrada da mulher no 
mercado de trabalho. Pela teoria, há correlação do papel da 
mulher na família com as taxas de homicídios, sendo a 
criação monoparental com ausência do pai, um dos fatores 
citados para a maior possibilidade do jovem se envolver 
em ilicitudes.

No entanto, indiretamente, a entrada da mulher no mer-
cado de trabalho gerou mudanças nas famílias e, conse-
quentemente, na sociedade. As variáveis 'mulher que teve 
filho vivendo com cônjuge, mulher que teve filho sem 
viver com cônjuge e mulher divorciada, separada, viúva 
e/ou solteira', sugerem que a criação monoparental, com 
ausência do pai, pode ser indicativa de as crianças terem 
mais probabilidades de envolvimento com crimes na ado-
lescência e juventude. Essas três variáveis apresentam 
resultados significativos, demonstrando que, ao se aumen-
tar o percentual de mulher criando filho vivendo com 
cônjuge, ocorrerá uma redução de homicídio e, o contrário, 
implicará no aumento do homicídio. 

A outra variável 'mulher chefe de família' foi relevante 
apenas nos homicídios por arma de fogo, apresentando 
significância com correlação negativa, ou seja, o aumento 
percentual da mulher como chefe de família implica em 
redução dos homicídios por arma de fogo, contrariando, 
em tese, o esperado. A explicação pode ser atribuída ao fato 
da mulher chefe de família ter a companhia do cônjuge em 
percentual que influencie para que a criação não seja mono-
parental. Confirmando essa hipótese, o resultado passa a 
ser o esperado.

Em relação a dados econômicos, o IFDM de Educação 
sustenta que o acesso à educação básica é um dos fatores 
preventivos para o homicídio. Entretanto, o IFDM expli-
cou mais significativamente o homicídio da população 
jovem, demonstrando que, para o jovem não se tornar víti-
ma de homicídio, devemos melhorar a oferta de emprego e 
renda, de educação e de saúde. 

Leonardo Marchezi dos Reis
Especialista em Segurança Pública
Mestre em Administração
Coronel da Reserva da PMES e
Pré-candidato a Deputado Federal

Relações entre Violência, Mercado 
de Trabalho e Família Monoparental

ARLS Oswaldo Albernaz - 3258

Vitória - ES

http://amem-brasil.org.br
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Maçons que levam o simbolismo ao pé da 
letra, pouco versados na arte da simbologia, 
riem do Reverendo James Anderson (1680-

1739) por causa da suposta frase: “Adão foi o primeiro 
maçom, iniciado por Deus no paraíso”.

Se lermos o texto original da Constituição de 
Anderson, publicada em 1723, veremos que o autor 
escreveu o seguinte:

“Adão, nosso primeiro Antepassado (first Parent), 
criado a partir da Imagem de Deus, o Grande Arquiteto 
do Universo, deve ter tido as Ciências Liberais, especi-
almente a Geometria, escritas em seu Coração (written 
on his Heart), pois mesmo depois da Queda encontra-
mos os Princípios delas nos Corações de seus descen-
dentes; e que no decorrer do tempo (in process of time) 
têm sido depurados em convenientes Métodos de Pro-
posições mediante a observação das Lei das Propor-
ções...”

Não podemos perder de vista que o escocês James 
Anderson era mestre em artes e doutor em teologia ‒ 
um Reverendo Pastor que em Londres foi Ministro das 
Igrejas Presbiterianas de Glass House Street e da Lisle 
Street Chapel até a data da sua morte. Quando ele redi-
giu a Constitution, o francês Jean Théophile Desaguli-
ers colaborava com ele e certamente alguns textos 
foram compilados sob sua supervisão. Desaguliers era 
filho de um pastor huguenote (calvinista francês) 
refugiado na Inglaterra. Foi membro da Royal Society 
de Londres, assistente de Isaac Newton, professor de 
filosofia e inventor do planetário. Foi também o 
terceiro Grão-Mestre da Grand Lodge of Englande um 
dos pais da moderna Maçonaria. Assim, a Grande Loja 
da Inglaterra teve por primeiros doutores e fundadores 
um escocês e um francês, nacionalidades rivais da 
Majestade Britânica.

Portanto, rir de Anderson é rir também do douto 
Desaguliers, um apanágio só dos que estão à altura dos 
graus acadêmicos que o Reverendo possuía e do prestí-
gio da Royal Society. Infelizmente, no Brasil, a maço-
naria vive de paradoxos e este é apenas um dos flagran-
tes desrespeitos para com a tradição e a inteligência: rir 
do que não se consegue compreender. Faço exceção ao 
douto José Castellani que elaborou refinado humor 
sobre o assunto (ver Almanaque Maçônico Engenho & 
Arte 2010 -www.artedaleitura.com.br); nesse caso 
plenamente justificável por se tratar de um requinte de 
expressão irônica voltada para aqueles que veem mis-
tério em tudo.

Os estudos de simbolismo e o da simbologia pare-
cem ser a mesma coisa. Mas são diferentes, tanto pelo 
objetivo quanto pelo método. Os expertos em simbo-
lismo restringem-se à expressão e à interpretação dos 
símbolos. A simbologia, por seu turno, estuda esses 
mesmos fatos através da visão mais aprofundada do 
humanismo.

Partamos, então, do princípio (ou hipótese) de que 
as ordens iniciáticas têm por objetivo despertar o 
potencial interior do homem e auxiliá-lo na redesco-
berta de sua relação com o Cosmos.

“‒ Mas isso é esoterismo!” ‒ gritarão os afoitos.
SIM, meus caros watsons: é esoterismo SIM,‒ no 

bom sentido ‒ ou vocês já se esqueceram que esse “tal 
esoterismo” fazia parte do pensamento iluminista do 
século XVIII? “Grande Arquiteto do Universo”, por 
exemplo, é uma expressão trazida para a Maçonaria 
pelos místicos e esotéricos de influência pitagórica. E 
outros penduricalhos, como os “três pontinhos” depois 
das assinaturas, a “cadeia de união”, o uso de incensos, 
etc. “Foi a partir da segunda metade do século passado 
(mais ou menos de 1950 para cá) que o esoterismo se 
misturou com mistificação, magia, feitiçaria e outras 

maluquices que prefiro chamar de “esquiso-téricas”.
Consideremos, portanto, ‒ e na mesma linha de 

pensamento das religiões e da moderna Psicologia ‒ 
que cada pessoa seja “portadora” de arquétipos (mode-
los inconscientes ou representações) que promovem 
(ou retardam) a evolução da consciência ‒ noutras pala-
vras: consideremos que “num lugar escondido” da 
consciência existam modelos ou exemplares originais 
e transcendentes funcionando como leis escritas em 
nosso “Coração”. Pensem nisso e entenderão porque 
nada há de cômico ou risível na afirmação (simbólica) 
de Anderson. Pelo contrário: trágica seria a perspectiva 
de que o homem fosse um vazio destituído de qualquer 
base sobre a qual pudesse alicerçar o templo interior. É 
trágico, mas já se tornou realidade nos dias de hoje: a 
maçonaria praticada em nossas Lojas tem um viés pre-
dominantemente material: é cética e crua, o oposto do 
que se poderia esperar de homens convictos na existên-
cia de um Ser Supremo ou na preexistência da Alma 
(não estamos tratando dereencarnação, mas de “pree-
xistência da Alma”).

As etapas para se alcançar o conhecimento partem 
daquilo que vem antes (“a priori”) e são, no caso da 
afirmação de Anderson, uma anterioridade sustentada 
nas noções de: 1) um Mestre Primordial (Deus ou a 
representação mental de Deus); 2) a transmissão de 
potencialidades básicas (iniciação); 3) um recipiendá-
rio (Adão ou, se preferirem, nossos primeiros pais ‒ 
first parent segundo Anderson); 4) uma escola (tem-
plum ‒ paraíso primordial) preparado para o remoto 
cerimonial (não estamos tratando da "iniciação" como 
ritual de admissão na Maçonaria, mas da “Iniciação da 
Alma”).

Quem estuda simbologia há de reconhecer na afir-
mação de Anderson esses quatro pontos necessários 
para a comunicação do pensamento abstrato sob forma 
figurada ‒ uma ciência livre (liberal science), em 
especial as justas e perfeitas proporções (Geometria), 
gravadas em seu íntimo (o “Coração”).

O Adão a que Anderson se refere é o admah hebrai-
co ou “criatura feita da mãe-Terra”. O Deus Iniciador é 
o Inefável (que convencionamos chamar “Grande 
Arquiteto do Universo” por influência dos místicos 
pitagóricos, como já dissemos acima). A comunicação 
(iniciação no paraíso) deve ser compreendida median-
te vários aspectos: no primeiro estágio da inteligên-
cia, o objeto comunicado passa pelas funções psíqui-
cas da percepção e do julgamento: “vejo isso; isso é 

bom ou é mal” ‒ alegoria da árvore do conhecimento 
do bem e do mal. No segundo estágio ocorre a decom-
posição do objeto através da razão ‒ “o que é isso? 
como é isso?” No terceiro estágio acontece a trans-
cendência pela contemplação e iluminação (plenitude) 
‒ é o “daqui para onde”. A Maçonaria Real trabalha 
esses três estágios nos três graus do simbolismo: 
Aprendiz, Companheiro e Mestre. Se o maçom não 
consegue conceber o conhecimento primordial e a 
forma de transmissão é porque está APENAS formal-
mente iniciado, elevado ou exaltado como moeda sem 
lastro.

Convivemos com pessoas que, apesar de terem rece-
bido dezenas de cerimônias formais, desconhecem a 
transmissão primordial.

Por causa disso, o formalismo e o ritualismo estão 
suplantando o conteúdo transcendente nas Ordens 
iniciáticas, na maçonaria principalmente ‒ como um 
todo ‒ e nas Lojas que a compõem.

Talvez esteja aí a origem de tantas dificuldades e 
conflitos que temos vivenciado.

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

O PRIMEIRO MAÇOM DO MUNDO

https://www.amigosdobem.org
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Surpreende a todos a velocidade com que, em 
nossos dias, a notícia se propaga através das 
redes sociais, não apenas quanto à redução do 

tempo entre a postagem e os leitores, mas também no 
que concerne à multiplicação do conhecimento da 
notícia, em sendo a mesma repassada para um univer-
so de muitos e muitos grupos.

Constataram-se esses fenômeno sem recente movi-
mento, em que uma classe de prestadores de serviços 
resolveu parar por algum tempo as atividades profissi-
onais, até que suas reivindicações fossem atendidas.

A voz de comando dos grevistas, postada através 
das redes sociais, adquiriu velocidade e multiplicação 
incríveis, deixando, à longa distância, as propostas de 
conciliação das associações, apresentadas através dos 
meios de comunicação tradicionais. 

Essa velocidade que as redes sociais ora proporcio-
nam, oferece à nossa geração uma sensação de euforia 
pelo progresso alcançado e o usufruto dos benefícios 
dele provindos. Mas, observado de outro ângulo, 
lamentáveis têm sido as feridas causadas e com graves 
prejuízos para pessoas de bem, que por esse intermé-
dio são difamadas e prejudicadas no desempenho de 
seus bons propósitos. 

Reporto-me às fake news ou seja notícias levianas 
e mentirosas, propositadamente implantadas com o 
objetivo de prejudicar instituições e ou pessoas. Essa 
ação maléfica, a cada dia, mais se constata, veiculan-
do nesses reportados meios de comunicações , e tama-
nha e a quantidade que as autoridades já se posicio-

nam publicamente quanto à necessidade da urgente 
produção dos antídotos legais a seu combate.

As autoridades que mais se revelam preocupadas 
são os ministros da superior justiça eleitoral, em cujo 
âmbito de atuação fácil é prever a ocorrência desse 
mal, sobretudo durante o período de eleições. Recen-
temente, houve decisão, no TSE, punindo uma das 
plataformas pela divulgação de fake news que conti-
nham informações consideradas falsas referentes a 
uma das pré-candidatas a cargo eletivo este ano. 

Mas esse vício, que infelizmente prospera em 
determinados seres humanos, não é verificado somen-
te “abaixo do Equador”. Pois, segundo consta, seu 
fantasma já teria feito assombração pras bandas do 
Norte. E, se verdade, até hoje ninguém o deteve. 

Então, precaver-se é preciso. E, nesse sentido, 
ouso oferecer algumas sugestões, como não ter pressa 
em repassar a notícia, por mais excitante e de aparente 
urgência com que ela se apresente. As postagens que 
difamam não devem povoar nosso espaço. É só dele-
tar e nunca repassar.

As notícias postadas por um grupo social vêm a ser 
um jornal virtual. Seu administrador é responsabiliza-
do pelo que nele se publica, e quem repassa a notícia 
torna-se conivente com o seu conteúdo. Um dia, a lei 
adotará tolerância zero para com os emitentes das fake 
news e com quantos lhes derem curso. O maçom tem 
que estar atento, porque é agente de uma “Instituição 
que tem como objetivo tornar feliz a humanidade”. 

COMPROMISSO APENAS COM
A FELICIDADE DAS PESSOAS

Grão-Mestre Honorário do GOIPE

Recife - PE

CLIQUE AQUI

OPINIÃO

https://youtu.be/f-JQG9e-P6w
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Em 274 o Imperador Aureliano proclamou o dia 25 
de dezembro (Solstício de Inverno no hemisfério 
norte e  em junho no hemisfério sul) de E como 

“Dies Natalis Invicti Solis” (O Dia do Nascimento do 
Sol Inconquistável). O Sol passou a ser venerado. Bus-
cava-se o seu calor que ficava no espaço muito acima do 
frio do inverno na Terra. O início do inverno passou a ser 
festejado como o dia do Deus Sol. A comemoração do 
Natal de Jesus surgiu de um decreto. O Papa Júlio I 
decretou em 350 que o nascimento de Jesus o Cristo 
deveria ser comemorado no dia 25 de Dezembro (Solstí-
cio de Inverno no hemisfério norte), substituindo a vene-
ração ao Deus Sol pela adoração ao Salvador Jesus Cris-
to. O nascimento de Cristo passou a ser comemorado no 
Solstício do Inverno em substituição às festividades do 
Dia do Nascimento do Sol Inconquistável.

Segundo a tradição esta celebração solsticial chama-
se Yule. Foi a primeira festa sazonal comemorada pelas 
tribos neolíticas do norte da Europa. É até hoje conside-
rado o início da roda do ano por muitas tradições, inclu-
sive a chinesa. Daí surge a simbologia do Natal. Certa-
mente os Irmãos estranharão se falar de Natal em junho, 
mas a simbologia do Natal ou de Yule ocorre no Solstício 
de Inverno, que no hemisfério norte ocorrem em dezem-
bro e aqui no hemisfério sul ocorrem agora em junho.

Conforme a Tradição, em Yule é tempo de reencon-
trarmos nossas esperanças, pedindo para que os Sete 
Deuses Mitológicos rejuvenesçam nossos corações e 
nos deem forças para nos libertarmos das coisas antigas 
e desgastadas. É uma excelente oportunidade “recarre-
garmos” nossas energias pessoais com os sete arquéti-
pos divinos e perfeitos, aferindo nossa conduta e vivên-
cia.

Lembremo-nos que muitos autores maçônicos esta-
belecem uma relação direta entre nossa Ordem, a Maço-
naria, com a deusa egípcia Ísis, a viúva de Osíris. Aben-
çoadas as Sagradas Oficinas que celebram nossos Ban-
quetes Solsticiais Maçônicos e reverenciam as manifes-
tações e origem das Sete Leis Universais.

Esse é o Solstício de Inverno, a noite mais longa do 
Ano. A partir desse dia, a luz do Sol passa a iluminar e 
aquecer cada vez mais a Terra, e a escuridão e o frio do 
inverno ameaçam ir embora. É quando a Deusa dá à luz 
seu novo filho, o Deus renovado e forte, ainda bebê, a 
“criança prometida”. Ou seja, é quando “nasce” anual-
mente o Cristo Solar.

SOLSTÍCIO DE INVERNO NO HEMISFÉRIO SUL
GERAL

https://youtu.be/AaewGheK5aQ
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Em cerimônia solene, realizada na casa de eventos 
Imperial Grand Hall, em Vitória da Conquista, a 
Ordem Maçônica empossou como Grão-Mestre da 

Grande Loja do Estado da Bahia (GLEB), o irmão Arlindo 
Alves Pereira Neto. Cerca de mil pessoas estiveram pre-
sentes no ato prestigiado por autoridades civis e maçôni-
cas dos cenários estadual e nacional.

Dentre as autoridades civis, compareceram a vice pre-
feita de Vitória da Conquista, Irma Lemos, o presidente da 
Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Coro-
nel, o Major Carlos Machado, comandante da base regio-
nal de Ilhéus, além dos deputados Waldenor Pereira e Rai-
mundo Fontes. Representando as autoridades Maçônicas,  
estiveram presentes o Sereníssimo Grão-Mestre Jair Tér-
cio Cunha, o respeitável irmão Francisco Gomes da Silva, 
Secretário Geral da Confederação Maçônica Simbólica 
para o Estado do Brasil, Jorge Luiz de Andrade Lins Gran-
de Comendador, além de representantes de outros estados 
brasileiros.

solenidade foi iniciada com a entrada dos participantes 
acompanhados por integrantes das Ordens Demolay e 
Filhas de Jó. Em seguida, foi realizada entrada das bandei-
ras com execução do Hino Nacional pela cantora conquis-
tense Cláudia Rizo. Com a abertura e leitura do Livro da 
Lei pelo irmão Edilson Lins, teve início, oficialmente, a 
cerimônia de posse, que seguiu com atos de homenagens, 
agradecimentos e ritos inerentes à Ordem.

Após proferir o juramento de cumprir, perante o Gran-
de Arquiteto do Universo (Deus), os deveres do cargo, 
observar e cumprir o estatutos, códigos e leis maçônicas, 
Arlindo Neto foi paramentado por sua família (ato de ves-
tir o avental e demais indumentárias de simbologismo 
maçônico).  Como parte final do rito de posse, o novo 
Grão-Mestre  recebeu, ao lado da sua esposa, o malhete, 
símbolo da força superior, da responsabilidade e da ordem 
do Venerável Mestre e dos Vigilantes, entregue pelo respe-
itabilíssimo irmão Jair Tércio. Uma vez empossado, Arlin-
do Neto formou a  nova diretoria da GLEB para o triênio 
2018-2021, dando posse para o Grão-Mestre adjunto Bal-
tazar Miranda Saraiva e os primeiro e segundo vigilante, 
Diacis Mateus dos Santos e Claudiano Luiz da Fonseca 
respectivamente.

Discurso de posse
O amor ao próximo e a Deus foi o ponto central das 

palavras proferidas pelo recém empossado Grão-Mestre 
Arlindo Neto. Após agradecer a presença dos irmãos, ami-
gos e autoridades ali representadas, o sereníssimo expres-
sou o desejo e compromisso de montar uma diretoria capa-
citada e coesa, no intuito de trabalhar de forma unida para 
atendimento do propósito da GLEB e da Maçonaria Uni-
versal. Em sua fala, ainda agradeceu a amizade e receptivi-
dades de todos os irmãos que aceitaram a construção de 
um plano de gestão sem promessas pré-fixadas, mas cons-

truídas ouvindo os irmãos de cada oriente e cada região por 
onde passou. Agradeceu também a sua família pelo apoio e 
ajuda sempre recebidos.

Finalizou seu discurso sem nada prometer, a não ser 
muito trabalho, dedicação e austeridade  para condução 
dessa nova jornada. “Rogo ao Grande Arquiteto do Uni-
verso, a Jesus, mestre e amigo e aos espíritos que nos gui-
am, que nos deem força, sabedoria e humildade para traba-
lhar na construção do templo da Beleza, da ética e moral 
dentro de cada um de nós, como o Mestre perfeito, a fim de 
tornar feliz a humanidade pelo aperfeiçoamento dos costu-
mes”.

Selo comemorativo
Durante o evento, foi lançado, pela Superintendência 

Estadual dos Correios na Bahia, representada no ato pela 
servidora Evelyn Negrão Santana, o selo comemorativo 
aos 91 anos da Grande Loja do Estado da Bahia.  Na oca-
sião, o irmão Jair Tércio foi homenageado participando do 
ato de obliteração e validação do selo.

Participação cultura
Para apresentar e valorizar a arte conquistense, o públi-

co foi agraciado com uma apresentação do trio de músicos 
locais, composto por Elton Becker, Petrônio Joab e o maes-
tro João Omar. Poesias e canções que destacam a regiona-
lidade e riqueza cultural do sudoeste baiano foram apre-
sentados, com apresentações de obras de Elomar Figueira 
e do Nordestino Luiz Gonzaga.

A família
Arlindo Neto é casado com Sheyla Weber Correia Pere-

ira e é pai de três filhas: Ana Carolina Correia Pereira, 
Emilia Correia Pereira e Lara Correia Pereira. Além delas, 
compareceram à posse sua mãe, genros, irmãos e demais 
familiares.

Trajetória Maçônica
Um dos mais respeitados líderes da Maçonaria con-

quistense, Arlindo Neto exercia, até o momento, a função 
de Grande Secretário de Relações Exteriores junto à Gran-
de Loja do Estado da Bahia – GLEB. Em sua trajetória, 
atuou ativamente da Loja Maçônica Fraternidade Con-
quistense, onde exerceu cargos de Primeiro e Segundo 
Vigilante, além de dois mandatos de Venerável Mestre. 
Pertencendo ao grau 33 da ordem, é fundador e membro 
honorário de diversas lojas do interior baiano. O mais 
novo sereníssimo Grão-Mestre do estado participou de 
inúmeros congressos maçônicos e recebeu homenagens 
distintas de Ordens Maçônicas e Para-Maçônicas.

Carreira pública
Arlindo Neto atuou na cidade como servidor público 

do INSS por mais de 39 anos. Durante esse período, exer-
ceu cargos de chefias e gerente-executivo por treze anos 
consecutivos. Durante sua gestão, participou ativamente 
da expansão da instituição na região que compreende 73 
municípios e 23 Agências da Previdência Social. Se apo-
sentou em maio de 2016, e, na ocasião, foi reconhecido 
pelo instituto, na pessoa do Ministro da Previdência Social 
Miguel Rosseto, como melhor gerente-executivo do Bra-
sil.

Fonte: Conquista News

ARLINDO ALVES PEREIRA NETO É EMPOSSADO GRÃO-MESTRE 
DA GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/anuncio-geraldo-ribeiro2.pdf
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A Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia e Loja 
Fraternidade Atlântida foram homenageadas pela 
Grande Loja Nacional da França.

 A Loja Fraternidade Atlântida da Bahia iniciou um 
processo de irmandade com a Fraternidade Atlântida 
da França, passando a ser reconhecida e estreitando 
laços de fraternidade.

 Os Veneráveis Mestre Fabríce Charry e Ricardo 
Luzbel assinaram a Carta Constitutiva que dá início a 
geminação.

 Já o Grão-Mestre da França Jean Pierre Sevel falou 
sobre sua alegria de recentemente ter assinado o reco-
nhecimento da Grande Loja Maçônica do Estado da 
Bahia, e foi homenageado com a Comenda 2 de Julho, 
honraria maçônica concedida pelo Grão-Mestre da 
Bahia, Jair Técio, que, ao conceder, falou sobre a feli-
cidade do momento para a Bahia, e ainda disse que 
Sevel será uma centelha de luz da França no Brasil. 

A comitiva da Bahia foi composta pelos membros 

da loja Claudio Pimenta, Adriano Janot, César Alves, 
Rafael Pinheiro e Marcelo Paranhos.

Maçonaria Baiana é homenageada na França

SOCIAIS

Foi realizada, na Câmara Legislativa do Distrito Federal 
(CLDF), solenidade de entrega de Moção Honrosa à Enti-
dade Paramaçônica Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul 
do GRANDE ORIENTE DO DISTRITO FEDERAL 
(GODF), por ações relevantes prestadas.

A homenagem foi proposta e conduzida pela Deputada 
Distrital Celina Leão, tendo composto a mesa as seguintes 
autoridades: Poderoso Irmão Reginaldo Gusmão de Albu-
querque, Grão-Mestre Adjunto do GODF; Cunhada Maria 
do Carmo, Presidente da FRAFEM – DF; Poderoso Irmão 
Israel Ferreira Costa, Secretário das Entidades Paramaçô-
nicas do GODF; e Cunhada Juliana Bottechia, Diretora da 
FRAFEM – DF. 

Após a entrega da Moção pela Deputada Distrital Celina 
Leão, os membros da mesa agradeceram a honrosa home-
nagem e falaram da importância do ato. 

Ao final, o Poderoso Irmão Reginaldo Gusmão de 
Albuquerque fez um discurso no qual ressaltou o papel da 
FRAFEM/GODF e parabenizou a Deputada pela iniciativa 
da homenagem. Relembrou também a relevante aprovação 
por ela da Lei nº 6.030/2017, em que institui o Dia da Fra-
ternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Distrito Federal, a 
ser comemorado anualmente no dia 9 de outubro. 

Por: Armando Mercadante Neto
Jornalista / RP: 0010529 / DF

CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, HOMENAGEIA A FRAFEM/GODF

A Grande Loja Maçônica de 
Minas Gerais realizou em 21/05 Elei-
ções Gerais para o Grão-Mestrado.

A Chapa Evolução composta 
pelos Irmãos Edilson de Oliveira 
(Grão-Mestre), Sérgio Quirino 
(Grande Primeiro Vigilante) e 
Rodrigo dos Anjos (Grande Segun-
do Vigilante) obteve 99% dos votos 
apurados.

A Diplomação em Sessão Pública 
se deu em 20/06 com a presença 
expressiva de várias autoridades 
civis e militares, destacando o Vice-
Prefeito da Capital, Deputados, Vere-
adores, Comandantes Militares e 
Presidentes de Entidades de Classes.

A Posse em Sessão Ritualística 
aconteceu em 23/06 no Templo Nobre da Grande 
Loja com a participação de quase 600 Irmãos, desta-
cando a presença de vários Grão-Mestres das Gran-
des Lojas do Brasil, do GOB, da COMAB, da Gran-

de Loja da Espanha, do Paraguai e vários represen-
tantes estrangeiros.

A noite foi realizado o Baile Comemorativo com 
a presença de 1.000 membros da Família Grande 
Loja Maçônica de Minas Gerais.

TOMA POSSE A NOVA DIRETORIA DA GLMMG

O Supremo Conselho de Maçons do Arco Real do Esta-
do do Espírito Santo foi instalado, no dia 9 de junho, em 
cerimônia realizada no templo da Grande Loja, em Bento 
Ferreira, Vitória.

Durante a sessão, 75 Mestres Maçons da GLMEES 
foram exaltados e 24, instalados, entre os quais, o Sereníssi-
mo Grão-Mestre Walter Alves Noronha. Realizada pelo 
Supremo Conselho de Maçons do Arco Real do Estado do 
Rio de Janeiro, a cerimônia foi conduzida pelo Irmão Wil-
son Souza Neto, representando o Sereníssimo Grão-Mestre 
Nelson Lopes Ribeiro, da Grande Loja Maçônica do Rio de 
Janeiro.

Também houve a instalação dos três Grandes Principais: 
Walter Alves Noronha, Luís Carlos Merçon de Vargas e 
Jorge Henrique Valle dos Santos. Os membros do Arco Real 
fundaram, ainda, três capítulos: Sublime Harmonia (que 
tem como Principais Jorge Henrique Valle dos Santos, Luci-
heder Costa e Davino Inácio Junior); James Anderson 
(Principais Luis Carlos Merçon de Vargas, Leandro Ferrei-
ra da Cunha Júnior e André Cardoso Tavares) e Spiritus 
Sanctus (Principais Renato Coutinho, Antonio Favery de A. 
Ribeiro e Marcelo da Rocha Soares).

Cada capítulo criado fica vinculado a uma Loja Simbóli-
ca: Sublime Harmonia (Loja Mestre Álvaro N°97 - Serra), 
James Anderson (Loja James Anderson N°100 - Vitória) e 
Spiritus Sanctus (Loja Fraternidade Absoluta N°31 - Vitó-
ria).

O Rito do Sagrado Arco Real de Jerusalém é um dos 
mais antigos da Maçonaria moderna. Entretanto, a unifica-
ção da Grande Loja da Inglaterra em 1813, que trouxe para 
o mesmo contexto aqueles Maçons que eram denominados 
antigos e modernos, levou à pacificação do grau como um 
complemento necessário ao grau simbólico de Mestre 
Maçom.

O Sagrado Arco Real de Jerusalém não é um grau filosó-
fico ou um grau que se coloca fora dos graus simbólicos. Ele 
é a consolidação, a consagração da plenitude dos direitos, 
obrigações e do conhecimento necessário ao Mestre 
Maçom.

Com a fundação dos capítulos do Arco Real no Espírito 
Santo, a GLMEES passa a garantir aos Irmãos que são juris-
dicionados a esta potência o direito natural, enquanto Mes-
tres Maçons, exaltados há pelo menos 28 dias, de concluir a 
sua formação, com a iniciação nos mistérios do Sagrado 
Arco Real de Jerusalém.

SUPREMO CONSELHO DO ARCO REAL
É INSTALADO NO ESPÍRITO SANTO

http://omalhete.blogspot.com

