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D. Pedro I foi Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil  por apenas 17 dias e, quan-
do se tornou imperador, mandou fechar e investigar as lojas maçônicas que lhe 
ajudaram a proclamar a Independência Página 03
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E
stamos, de vez em quando, acompanhando, e 
assistindo, por alguns segundos, as perguntas da 
TV Globo, “O Brasil que eu Quero”. Temos nota-

do que só estão sendo apresentadas respostas que inte-
ressam os anseios e a ideologia do referido Canal de 
Televisão (Obviamente). 

Instituições sérias, inclusive a maçonaria não tem se 
manifestado, ou seus recados não são levados ao ar. 
Seria bom se as Lojas e as Potências Maçônicas parti-
cipassem das respostas. Como sugestão que fossem 
feitos estas observações sobre o “Brasil que eu que-
ro”:

Quero um Brasil onde as instituições constitucionais 
não fossem direcionadas aos interesses dos grandes 
grupos econômicos, dos partidos políticos, do mando e 
do poder.

Um Brasil onde os Tribunais Superiores fizessem 
julgamentos justos e não viciados;

Um Brasil onde candidatos corruptos não tivessem 
oportunidades no cenário político nacional;

Um Brasil onde o Tribunal Superior Eleitoral não 
permitisse candidaturas de políticos com “ficha suja” 
e nem de candidatos envolvidos em corrupção, conde-
nados por crimes praticados ou processados em quais-
quer instâncias, com decisões rápidas, sem facilidade 
para postergação. 

Um Brasil onde os juízes na Alta Magistratura não 
concedessem liminares para soltura de criminosos 
contumazes, que tenham lesado à Pátria e participado 
de escândalos em série;

Um Brasil onde numa Corte de Magistrados, apenas 
um Juiz (Leia-se Gilmar Mendes) manda soltar, no 
prazo de um mês, 23 bandidos do colarinho branco, 
quadrilheiros, usurpadores do poder e desvios de 
milhões e milhões de reais dos cofres públicos em bene-
fícios próprios;

Um Brasil onde políticos e presidentes de partidos 
venham de público, numa afronta total às nossas insti-
tuições, defender bandidos e lançá-los como candida-
tos a quaisquer cargos eletivos;

Um Brasil que não fosse desmoralizado, como está 
sendo feito, por políticos, grandes empresários, minis-
tros, grandes empreiteiras, perante a Nação e ao 
mundo todo.

Um Brasil cujos mandatários não o transformassem 
numa simples republiqueta sem expressão.

Um Brasil onde o respeito à cidadania fosse uma 
norma de conduta de todas as suas autoridades;

Um Brasil onde os professores (egressos da UNE) de 
Universidades não lecionassem política que deforma a 
conduta e o pensamento dos jovens universitários, 
impregnando suas mentes, com ideologias de ódio, de 
ranço político, de ideias contrárias aos interesses de 

nacionalidade e de brasilidade, induzindo-os a atos 
impatrióticos.

Um Brasil onde os Poderes Constituídos levassem a 
sério as suas precípuas finalidades;

Um Brasil onde a segurança do cidadão fosse uma 
norma de respeito, de atitudes compromissadas com a 
liberdade do “ir e vir” pelas ruas, praças, avenidas, 
áreas de lazer, sem a presença de assaltantes, presos 
pela polícia, já condenados e soltos pela justiça. (Alta-
mente injusta).

Este, por mais utopia que possa parecer, é o “Brasil 
que eu Quero”.

A Maçonaria deveria se organizar, fazer propaganda, 
se unir em torno de um ideal, junto aos canais de comu-
nicação, e mostrar que não está alheia aos grandes pro-
blemas de nosso País. Basta fazer os vídeos e encami-
nhar para os jornais, revistas, internet, whatsApp, 
redes sociais, radio, televisão ou quaisquer outros 
meios de comunicação honestos e sem radicalismos. 

Seria uma forma de mostrar que, ainda, a 
MAÇONARIA, é uma entidade das mais acreditadas 
em todo o mundo. Mas é preciso ação. Não basta dis-
cutir o problema. É necessário atitudes firmes e sem 
nenhum receio por parte das Lojas e das Autoridades 
Maçônicas. 

Nossa Sublime Instituição não pode ficar acomoda-
da, omissa, estática, frente a tantos problemas que exis-
tem em nossa Pátria. Não podemos continuar vivendo 
das glórias do passado. Hoje sem a nossa participação 
– mas uma participação ativa – de nada adiantam nos-
sas Sessões, Batidas de Malhete, ou apenas o cumpri-
mento dos rituais, festividades e banquetes.

Muitas Nações foram salvas das garras de opressores 
e ditadores por conta da coragem e do trabalho deste-
mido de grandes e verdadeiros Maçons. Basta que se 
leia a história da Maçonaria.

Vale à pena tentar. Vale à pena mostrar que, sem fazer 
política partidária, nossa Ordem está presente nos 
movimentos de salvação de um Brasil que está com 
suas Instituições corrompidas, esfaceladas, desmorali-
zadas e desacreditadas. O que é de se lamentar profun-
damente. Mas, lamentar, apenas não é o bastante. É 
preciso que haja consciência de que nosso País está 
doente, está com seus órgãos vitais apodrecendo, ou já 
apodrecidos, deformados, degenerados e necessitando 
de remédios fortes e de uma boa dose de medidas enér-
gicas no combate incessante ao CAOS que aqui se 
instalou.

Não queremos um Brasil onde os Sistemas Previden-
ciário, Educacional, de Saúde e de Segurança estejam 
falidos. Onde o Congresso Nacional (Senado e Câma-
ra) gastam bilhões de reais por ano, para nada produzir, 
trabalhando apenas 3 dias por semana. Onde apenas 

um senador, ou um deputado, têm dezenas de assesso-
res consumindo verbas astronômicas, numa verdadei-
ra farra com o dinheiro público. Onde há o domínio 
absoluto do nepotismo (forma perversa de corrupção).

Infelizmente, é o que estamos vendo, numa vergo-
nhosa legislação em causa própria. Este é o Brasil de 
hoje. Um Brasil que nenhum cidadão honesto gostaria 
de ter como Pátria.

O Brasil está tendo seus impostos e taxas arrecada-
dos, extorquidos por ministérios, políticos, homens de 
mando e de poder, sem nenhuma vontade política de 
fazer as mudanças necessárias.

As deformações e absurdos vistos, e sentidos, nas 
atividades publicas, chegam a causar espanto e desâni-
mo. Tudo acontecendo como se fossem de direito. 
Uma inversão de valores que afronta todos e quaisquer 
princípios de moral, de ética, de honestidade e de 
decência nas causas públicas.

As leis são elaboradas para facilitar a impunidade e a 
improbidade administrativas corrompendo os homens 
que se dizem os defensores do povo. Verdadeiros ven-
dilhões da Pátria.

Nossos Tribunais Superiores, com suas decisões 
contraditórias, que chegam a causar estranhezas, dão 
mostras de normas jurídicas ideológicas que não 
expressam, de fato, a verdadeira importância de cada 
um deles. Não oferece credibilidade, dado ao que se 
tem noticiado, visto, lido e ouvido.

 “Aplicar a lei com bom senso não 
é apenas sabedoria, mas dever do 

magistrado”.

Será que este é o País que o brasileiro, de bem, quer? 
Vêm aí as novas eleições. As expectativas são as mais 
nebulosas possíveis. O otimismo do povo vai, aos pou-
cos, sendo corroído pela contemporização de nossas 
autoridades, para com os crimes cometidos em todos 
os segmentos da vida pública brasileira. Um fato que 
não pode ser negado. Está, aí, a olhos vistos. Aconte-
cendo todos os dias e em todas as camadas políti-
co/administrativas de nosso País. Não estamos pintan-
do o capeta mais feio do que ele é; esta é, de fato, a 
realidade que, infelizmente, estamos vivendo.

A credibilidade em nossas instituições, aos poucos, 
vai chegando ao nível ZERO. A TV Globo deveria 
mudar a pergunta para: “Qual é o BRASIL que eu não 
QUERO”?

Os infaustos acontecimentos no Brasil de hoje fica-
rão registrados em nossa história para sempre. Não há 
como esconder todos estes descalabros das gerações 
futuras. Nada fará com que estes nefastos aconteci-
mentos sejam esquecidos, dado a gravidade deles, e as 
desgraças que estão causando no País que está sendo 
sucateado por bandidos, da pior espécie, porque têm 
consciência do que estão fazendo, contando com a 
impunidade. E não sabemos quais as consequências 
que ainda estão por vir.

Vamos acrescentar aqui a máxima que diz: “Sempre 
haverá uma caneta para escrever o futuro, mas 
nunca haverá uma borracha para apagar o passa-
do”.

Só nos restam as Bênçãos e as Luzes do GADU para 
que sejam dirimidas, em parte, as arbitrariedades e as 
atrocidades que vêm sendo feitas, impunimente, em 
nossa sofrida Nação Brasileira.

José Vicente Daniel
Pequeri – Minas Gerais

Loja Maçônica “THEODÓRICA

“O pensamento Maçônico, na essência da doutri-
na da Ordem, que é universalmente aceito, induz 

princípios de moral, de ética, de honradez, consoli-
dando a dignidade à Pátria, à Família, e à Socieda-

de”.(jvd) 

GERAL



Setembro de 2018 03

Texto de Laurentino Gomes*

Em 1822, a maçonaria brasileira 
estava dividida em duas grandes 
facções. Ambas eram favoráveis à 

independência, mas uma delas, liderada 
no Rio de Janeiro pelo advogado Joa-
quim Gonçalves Ledo e o cônego Januá-
rio Barbosa, defendia ideias republica-
nas. A outra, de José Bonifácio de Andra-
da e Silva, acreditava que a solução era 
manter D. Pedro como imperador em 
regime de monarquia constitucional. 
Esses dois grupos disputaram o poder de 
forma passional, envolvendo prisões, 
perseguições, exílios e expurgos. Havia 
ainda grupos mais extremados, que se 
batiam não só pela república, mas tam-
bém pela federação e admitiam até uma 
eventual fragmentação territorial, caso 
de frei Joaquim Divino do Amor Divino 
Caneca, o Frei Caneca, líder e mártir da 
Confederação do Equador de 1824.

Por curiosidade e interesse em vigiar e 
controlar as diversas correntes políticas 
da época, D. Pedro participou ativamente 
das duas primeiras facções. Frequentava 
as lojas do grupo de Gonçalves Ledo 
reunidas no Grande Oriente do Brasil, 
mas também esteve na fundação do Apos-
tolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros 
de Santa Cruz, dissidência liderada por 
José Bonifácio. Em lugar de “lojas”, o 
Apostolado tinha “palestras”, batizadas 
significativamente de “Independência ou 
Morte”, “União e Tranquilidade” e “Fir-
meza e Lealdade”.

Nas lojas maçônicas foram estudadas, 
discutidas e aprovadas várias decisões 
importantes, como o manifesto que resul-
tou no Dia do Fico (Nove de janeiro de 
1822), a convocação da constituinte, os detalhes da acla-
mação de D. Pedro como “defensor perpétuo do Brasil” e, 
finalmente, como imperador, no dia 12 de outubro. “Imen-
sa foi a contribuição da maçonaria para o movimento da 
Independência”, afirmou o historiador Octávio Tarquínio 
de Sousa. Numa época em que ainda não havia partidos 
políticos organizados, foi o trabalho das sociedades secre-
tas que levou a semente da independência às regiões mais 
distantes e isoladas do território brasileiro. O historiador 
Manuel de Oliveira Lima diz que a maçonaria funcionou 
em 1822 como “uma escola de disciplina e de civismo e um 
laço de união entre esforços dispersos e dispersivos”.

No começo do século 19, a maçonaria era uma organi-
zação altamente subversiva, comparável ao que seria a 
internacional comunista no século 20. Nas suas reuniões, 
conspirava-se pela implantação das novas doutrinas políti-
cas que estavam transformando o mundo. Cabia aos seus 
agentes propagar essas novidades nas “zonas quentes” do 
planeta. A mais quente de todas era, obviamente, a América 
que, depois de três séculos de colonização, começava a se 
libertar de suas antigas metrópoles e a testar essas novas 
ideias políticas implantando regimes até então praticamen-
te desconhecidos, como a república.

As origens da maçonaria se perdem nas brumas do tem-

po. Na falta de documentos, as informações tem mais o 
aspecto de lenda do que de realidade comprovável. Entre 
os maçons, acredita-se que as sociedades secretas seriam 
herdeiras dos símbolos e códigos dos antigos construtores 
do Templo de Salomão, em Jerusalém, ou mesmo das pirâ-
mides do Egito.

Os primeiros grupos maçônicos teriam surgido nos 
canteiros de obras da Idade Média, na construção das gran-
des catedrais que hoje deslumbram turistas e peregrinos. 
Os profissionais responsáveis por essas obras eram alta-
mente qualificados, reunindo conhecimentos de arquitetu-
ra, engenharia, escultura, marcenaria, forja e carpintaria, 
entre outras qualificações, o que lhes assegurava remune-
ração e tratamento privilegiados. Para defender seus inte-
resses, os mestres construtores se reuniam em guildas, 
associações precursoras dos atuais sindicatos que serviam 
também de escola, onde o conhecimento especializado era 
passado de uma geração para outra. Na Inglaterra, os locais 
das reuniões eram chamados de “lodges”, mais tarde tradu-
zidos para o português como “lojas”.

Em 1717, ano oficial do nascimento da maçonaria, os 
quatro “lodges” de Londres se unificaram numa única 
Grande Loja. A primeira reunião se realizou em uma cerve-
jaria chamada Goose and Gridiron, situada no pátio da 
catedral de Saint Paul. A esta altura, porém, os maçons não 

guardavam apenas segredos profissiona-
is. Tinham uma agenda política. Empe-
nhados em combater a tirania dos reis 
absolutos, lutavam contra a escravidão e 
por leis que assegurassem direito de defe-
sa, liberdade de pensamento e de culto, 
participação no poder e ampliação das 
oportunidades para todos. Isso os coloca-
va em confronto com a nobreza que até 
então comandava os destinos dos povos.

A maçonaria estaria por trás de virtual-
mente todas as grandes transformações 
ocorridas nos dois séculos seguintes. Na 
Revolução Francesa, cunhou o lema “li-
berdade, igualdade e fraternidade”. Em 
uma de suas lojas foi composta a Marse-
lhesa, marcha revolucionária adotada 
depois como hino da França. Três liberta-
dores da América Espanhola, Simon Bolí-
var, Bernardo O'Higgins e José de San 
Martin, frequentaram a mesma loja em 
Londres, a “Gran Reunion Americana”, 
situada 27 da Grafton Street. Seu funda-
dor, o venezuelano Francisco de Miranda, 
tinha sido colega de George Washington, 
primeiro presidente americano, em uma 
loja maçônica da Filadélfia, nos Estados 
Unidos.

No Brasil, a Independência foi procla-
mada por um grão-mestre maçom, D. 
Pedro I. E a República, por outro, o mare-
chal Deodoro da Fonseca. Entre 12 presi-
dentes da Primeira República, oito eram 
maçons. O primeiro ministério era todo 
maçom, incluindo Rui Barbosa, Quintino 
Bocaiuva e Benjamin Constant. A passa-
gem de D. Pedro pela maçonaria é meteó-
rica. Pelo menos oficialmente. Iniciado na 
loja Comércio e Artes no dia 2 de agosto 
de 1822 com o nome de Guatimozim – em 
homenagem ao último imperador asteca – 

foi promovido ao grau de mestre três dias mais tarde e ele-
vado ao posto máximo da organização, o de grão-mestre, 
dois meses depois. Exerceu a função por apenas 17 dias. 
Em 21 de outubro (uma semana depois da aclamação como 
imperador), mandou fechar e investigar as lojas que o havi-
am ajudado a proclamar a Independência. Quatro dias depo-
is, sem que as investigações sequer tivessem começado, 
determinou a reabertura dos trabalhos “com seu antigo 
vigor”.

O comportamento aparentemente errático e contraditó-
rio do imperador em relação à maçonaria é uma prova de 
que a instituição esteve longe de funcionar como um corpo 
monolítico em 1822, decidindo de forma uníssona os desti-
nos do país nas suas reuniões secretas. Na verdade, a maço-
naria usou e foi usada pelos diferentes grupos de pressão na 
época da Independência, de acordo com as circunstâncias 
do momento. Foi, portanto, um elemento importante no 
poderoso jogo de pressões que se estabeleceu no momento 
em que o Brasil dava seus primeiros passos como nação 
independente, mas não o único e, talvez, nem o mais deci-
sivo.

*Jornalista e historiador, 
autor dos livros “1808” e “1822”. 
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Meus Irmãos,
Meu nome é Carlos Rogério Nascimento Souza e sou Mestre 

Maçom da ARLS Dr. Wallace Vieira Borges nº 2974, Oriente de 
Vitória, Grande Oriente do Brasil, sendo Daniele minha esposa. 
Somos pais de um menino e uma menina, fontes de todas as nos-
sas alegrias e que nos enchem de orgulho. Entretanto, nosso 
filho Daniel de 6 anos e 8 meses, além de au�sta é portador de 
alergia alimentar grave. Atualmente, tendo em vista tal situa-
ção, não pode u�lizar alimentos sólidos, encontrando-se em 
estado crí�co de desnutrição grave, com anemia profunda, 
alterações imunológicas altas de IGE e eosinofilia (CID: F84, 
E34.8). É de se ressaltar que tal situação acarreta ainda uma 
diminuição no crescimento, se encontrando com uma idade 
óssea de 2 anos e 6 meses. Viemos de alguns tratamentos neste 
tempo sem sucesso terapêu�co. Devido ao estado de saúde que 
hoje o mesmo se encontra, pedimos a Deus que nos mostrasse 
qual caminho seguir. Nos atendendo, encontramos então um 
tratamento que nos deu esperança de dias melhores, pois pes-
soas com problemas mais sérios do que ele conseguiram que o 
quadro se revertesse, hoje se alimentando de sólidos e com as 
taxas regularizadas.

Entretanto tal tratamento possui um custo muito elevado, 
com es�ma�va de gastos mensais na ordem de R$ 3.500,00, 
pois os medicamentos são todos personalizados dentro do está-
gio clinico que se encontra, além de não ser realizado no Estado, 
mas no Rio de Janeiro. Atualmente, a �tulo de exemplo, para 
corte de custos, o deslocamento para àquela cidade está sendo 
feito por meio do meu veículo. Demos entrada no Centro Regio-
nal de Especialidades – CRE, ligado à Secretaria Estadual de Saú-
de, para recebermos um dos �pos de leite, porém um outro, 
complementar e manipulado, que possui valor al�ssimo, não é 
custeado pelo Governo.

Infelizmente, nossa condição financeira hoje não nos permite 
levar este tratamento à frente sem auxílio dos amigos.

Em razão de tudo, estamos fazendo uma “AÇÃO ENTRE 
AMIGOS” e gostaríamos de contar com a colaboração de todos.

Iremos sortear pela Loteria Federal 01 (um) anel de ouro com 
brilhante como 1º prêmio e uma Bicicleta de Marcha como 2º.

O valor de cada bilhete será de R$ 5,00 (cinco reais).
Com vista a uma melhor logís�ca de venda dos bilhetes, suge-

rimos àqueles Irmãos que quiserem ajudar que a compra destes 
seja feita por meio de depósito na conta abaixo: 

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENCIA: 0590 
OPERAÇÃO: 013 C. POUPANÇA: 00181306-5 

NOME: DANIEL CARVALHO SOUZA. 
CPF: 164.189.157-20

Após o depósito, pedimos a gen�leza do Irmão em avisar pelo 
WhatsApp (27) 998949124 (Carlos – Pai) ou (27) 999927096 (Da-
niele – Mãe) para que seja reservado o bilhete em seu nome.

Àqueles Irmãos e Lojas que quiserem fazer doações extras, as 
quais serão sempre muito benvindas, poderão u�lizar a mesma 
conta, na oportunidade que pedimos que nos envie pelo 

mesmo canal acima o nome para futuros agradecimentos e ora-
ções.

Finalmente, que se possível, nos ajudem também a divulgar 
esta ação, por que afinal, neste caso, 1+1 é sempre mais que 2.

CONTAMOS COM TODOS PARA NOS AUXILIAR NESTA LUTA!
Deste já somos gratos ...
Carlos Rogério, Daniele, Daniel e Helena

 “Fica sempre, um pouco de perfume
 nas mãos que oferecem rosas

nas mãos que sabem ser generosas

 Dar do pouco que se tem
 ao que tem menos ainda

enriquece o doador, 
faz sua alma ainda mais linda

 Dar ao próximo alegria, 
parece coisa tão singela

aos olhos de Deus, porém,
 é das artes a mais bela

AJUDE NOSSO  IRMÃO MAÇOM CARLOS ROGÉRIO
N. SOUZA E SEU FILHO DANIEL (NOSSO SOBRINHO)

Carta aos Irmãos de todo o Brasil

FRATERNIDADE

Nosso sobrinho Danniel Carvalho de Souza
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Por Charles Evaldo Boller

A Maçonaria fomenta o desenvolvimento de bons 
conceitos de vida em sociedade quando constrói a 
sensibilidade para com a dimensão mística que 

tira o homem de sua condição de simples predador da 
natureza.

Ao abraçar a alimentação Metafísica do homem no 
Deísmo, filosofia naturalista que crê na criação do 
universo por inteligência, a Maçonaria Especulativa cria 
meios ao homem de religar-se diretamente, sem interme-
diários, ao Criador dos Mundos. O objetivo das religiões 
é intermediar a religação do homem com o divino, atra-
vés do que obtém poder sobre os povos. O objetivo da 
Maçonaria não é acabar com as religiões, mas livrar o 
homem do obscurantismo e fanatismo de modo que 
possa evoluir em liberdade.

O Universo e sua crescente complexidade é a definiti-
va prova de que existe um Princípio Criador inteligente 
que dota as criaturas de livre-arbítrio. Isto é suficiente à 
busca do maçom na religação com o divino. Tal posição é 
humilde e destituída do raciocínio de a Terra ser o centro 
do Universo e do Antropocentrismo, de o homem ser a 

única criatura eleita, predileta e exclusiva da divindade. 
O Princípio Criador revela-se nas leis da natureza e não 
se intromete na sequência de fatos da natureza nem na 
vida da criatura. O tempo e seus eventos correm por conta 
de leis fixas no princípio. O ato criativo leva em conta a 
mais ampla liberdade de cada criatura tomar suas própri-
as decisões e responder pelas consequências. O Princípio 
Criador apenas deu partida e regulamentou os processos 
naturais e a correspondente evolução em graus de com-
plexidade crescente.

No respaldo da Filosofia Deísta define-se que o 
homem que acredita numa divindade que interfere nos 
assuntos da natureza ou da criatura não é livre. Para pro-
mover a liberdade, a Grande Loja Unida da Inglaterra se 
declara deísta. Todo maçom se alinha com esta filosofia 
quando na iniciação vê a Luz, a capacidade de usar o pró-
prio entendimento sem a direção de outro (do alemão 
Aufklärung, em português, Iluminação: Kant). A Ilumi-
nação significa deixar de se arrastar submisso na confu-
são dos doces e fáceis dogmas revelados pela religião, 
onde Voltaire declara que na incapacidade “é mais fácil 
simplesmente aceitar as declarações oficiais”.

A postura isenta do maçom com respeito à prova cien-

tífica da existência de deuses o leva a não ser qualificado 
adepto da Teologia Natural, parte da filosofia da religião 
que tenta provar a existência de deuses e seus atributos. A 
Maçonaria não discute ou debate a este respeito porque 
não é de seu interesse ou competência. A vantagem disso 
é de o maçom não ser qualificado “ateu natural”. Ele 
simplesmente não discute com teístas. É Deísta por 
opção até que se manifeste a Luz espiritual que revele a 
verdade neste aspecto. Fugir destas elucubrações de ten-
tar explicar deuses pela razão ou em resultado de expe-
riência é assunto que fica ao cargo das religiões teístas 
com sua Teologia da Revelação.

O maçom também não segue a Teologia Transcenden-
tal que exige a concepção racional a priori (Kant) ou a 
Filosofia Vedanta que mergulha na comprovação científi-
ca de deuses e conceitos.

A especulação maçônica normalmente não envereda 
no Eruditismo, ostentação ou mania de erudição tão 
comum nos meios intelectuais. O maçom deixa de ser 
escravo do ego. Pratica a especulação filosófica maçôni-
ca e busca alcançar a Verdade. O Eruditismo esconde a 
religação em meio a complexos pensamentos e verbosi-
dade ardilosa que mais confundem que esclarecem. O 
erudito religioso, em razão da crescente necessidade 
prosélita de domínio político, descarrega seu fardo teoló-
gico carregado de dogmas inexplicáveis, complicados e 
recheados de Eruditismo proposital, de modo a definir 
exclusividade sobre as coisas divinas existentes natural-
mente dentro de cada indivíduo.

A viagem do maçom para dentro de si mesmo depara-
se com a assinatura do Criador dos Mundos ao descobrir 
lá dentro um universo microscópico semelhante ao gran-
de universo de fora. A manifestação divina está dentro da 
criatura e nunca teve necessidade de religação. A religa-
ção das religiões é geradora de massas de manobra para o 
vil sistema humano de domínio e exploração que esmaga 
o homem que não aprendeu a andar sem o entendimento 
de outro.

Aprender a andar com os próprios recursos exige apor-
te de imensa responsabilidade: primeiro para si mesmo e 
depois para aqueles que ainda não sabem caminhar pelo 
Universo sem a direção de outros. Libertar o homem em 
sentido lato é a linha mestra da Filosofia Maçônica. A 
atividade religiosa implica na religação consigo mesmo, 
o que é absurdo: não há necessidade de religação. Desli-
gar o homem do Criador pelo pecado, gerando culpa, é 
interesse de poder das religiões. A manifestação divina 
está em todo lugar. Principalmente naquilo que se encon-
tra presente dentro de toda criatura do Universo, o sopro 
de vida, o ato de amor que permite a percepção do univer-
so pela inteligência. Tudo está interligado e dispensa 
religação. O Grande Arquiteto do Universo está em per-
manente ligação com suas criaturas. É só aprender a 
andar! Deslocar-se livremente pelo universo e modificar 
aquilo que as leis naturais permitem.

(*) Charles Evaldo Boller
ARLS Apóstolo da Caridade, nº 21.

Grande Loja do Paraná
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Por João Anatalino

Á
 primeira vista é muito difícil ligar as teses mar-
xistas a qualquer ensinamento maçônico. Nada 
parece estar mais distante um do outro do que os 

postulados marxistas e a filosofia praticada pelos 
Irmãos da Arte Real. Marx era um revolucionário, um 
racionalista por excelência, que aplicava as teses de 
Darwin para explicar o movimento da História e o 
desenvolvimento do indivíduo e dos grupos sociais. 

Mas ao se verificar o momento histórico em que 
viviam os maçons nos meados do século XIX, é bem 
possível que essa moldura histórica tenha influenciado 
os organizadores do Rito Escocês, sugerindo-lhes a 
postura filosófica adotada para o grau 26. 

Afinal, por que, entre tantos símbolos herméticos, 
motivos gnósticos, alegorias alquímicas e evocações 
cavalheirescas, iriam ser introduzidos motivos políti-
cos e sociológicos de tal conteúdo? Só podemos 
mesmo entendê-los á luz dos acontecimentos históri-
cos da época. Afinal, para um bom entendedor não é 
preciso muitas palavras. A preocupação com a igualda-
de social e a justa valorização do trabalho não é uma 
concessão ao trabalhador, mas uma necessidade que se 
faz presente em face da própria evolução da história. É 
depois, quem melhor do que a Maçonaria, uma congre-
gação de obreiros, ou seja, trabalhadores, para defen-
der tais postulados? Afinal de contas, não é a Fraterni-
dade dos Obreiros da Arte Real uma Confraria funda-
mentada exatamente sobre os sacrossantos valores do 
trabalho, da justiça, da igualdade em todos seus ter-
mos?

A justificativa do tema
A preocupação com a ascensão dos trabalhadores, a 

melhoria das condições de vida do povo, uma “reden-
ção social” a partir da elevação das classes obreiras faz 
sentido dentro de um sistema de pensamento que 
pugna pela Liberdade, pela Igualdade e pela Fraterni-
dade. 

Especialmente a primitiva idéia da Maçonaria, que 
se fundamenta na mística de elevação de um grupo de 
“eleitos”, cooptados no seio da comunidade para se 
tornarem líderes de uma nova sociedade, justa, equâni-
me e ordeira deve ter sido simpática aos organizadores 

do ritual. Dentro desse pressuposto, a doutrina de valo-
rização do trabalho, mesmo com sua inspiração socia-
lista, serviu de fundamento aos postulados da Maçona-
ria, que é, na origem, uma sociedade fundada sobre a 
idéia de que somente o trabalho produz valor. 

É verdade, porém, que o Marxismo, em sua concep-
ção autoritária de organização política e social se opõe 
a qualquer tipo de sociedade secreta, bem como á qual-
quer particularização de idéias ou atitudes, sendo, por-
tanto, avesso á qualquer coisa que se pareça com a prá-
tica maçônica. Razão pela qual, uma das primeiras 
providências dos regimes revolucionários de orienta-
ção marxista, quando tomam o poder, é banir as organi-
zações dessa espécie. 

A Maçonaria implica, ainda que seja forçoso ao 
maçom reconhecer, numa idéia de elitismo. Mas esse 
elitismo, da mesma forma que Platão o imaginou na 
sua República, é um plano de criação de um grupo sele-
to, no qual a sociedade encontre um celeiro de virtude e 
sabedoria, e onde possam ser encontrados dirigentes 
maduros e capazes para conduzi-la. Não é, em síntese, 
a perpetuação da aristocracia, da oligarquia e das cas-
tas, mas sim, da salvaguarda de valores e da seleção 
natural, aplicada ao desenvolvimento da sociedade. 
Isso nos faz pensar que quando o ritual se refere á rea-
bilitação das classes inferiores, o que se pretende é que 
o maçom desperte para a necessidade de trabalhar para 
permitir que as desigualdades sociais se tornem cada 
vez menores e todos tenham oportunidade de lutar, 
com iguais armas, para ascender socialmente. 

Daí, talvez, a evocação de que a pedra filosofal do 
maçom está embaixo da bandeira tricolor, oculta da 
vistas dos profanos e só a vê aquele que é capaz de 
entender o seu profundo significado. A bandeira trico-
lor, como se sabe, é a bandeira francesa. Essas cores 
são evocativas da aura de romantismo que norteou os 
revolucionários franceses de 1789, e foram introduzi-
das na bandeira daquele país por força dos ideais pro-
fessados por aqueles patriotas. Entre eles havia muitos 
maçons.

A tradição de evocar questões sociais nos ritos ini-
ciáticos maçônicos já existia em 1788, véspera da eclo-
são da Revolução Francesa, como bem lembra Jean 
Palou. Essa preocupação transparece no “interrogató-
rio” dos profanos que se iniciavam na Loja da cidade 

de Privas, segundo aquele autor. Esse “interrogatório” 
consistia no seguinte: 

P. Que achais das questões que perturbam o reino? 
R. É uma calamidade que toda a Franco-Maçonaria 

deveria em geral procurar remediar. 
P. Se o Rei, vosso Mestre, lhe ordenasse pegar em 

armas contra Vossa Província, ou mesmo contra qual-
quer uma da França, que faríeis? 

R. Pediria minha demissão. 
P. Que achais de M. de Briene, de M. de Lamoignon 

e, por conseguinte, daquele e daquelas que os autori-
zam? 

R. Que esses senhores fossem enforcados. E que 
aqueles que os autorizam, um aos filhos enjeitados, e o 
outro que procurasse um melhor conselho. 

Em outra Loja, em Pas- de- Calais, o discurso de 
recepção de profanos dizia: “Encontrareis aqui a paz e 
a candura de vossos costumes; aqui desaparecem as 
classes sociais; o nível maçônico torna todos os 
homens iguais”. 

Todos esses discursos são evocativos de um ideal 
libertário sufocado por uma aristocracia insensível, 
mas não de um ideal socialista, como parecem ter 
entendido os autores do ritual moderno. Quanto á ban-
deira tricolor, escreve J.M. Ragon que ela foi criada 
por um maçom, de nome Laffayette, que era coman-
dante da guarda nacional francesa por ocasião da Revo-
lução. 

As cores azul, branca e vermelha, corresponderiam 
aos graus da Maçonaria praticada naquele tempo, ou 
seja, a Maçonaria simbólica (azul), o Capítulo (Maço-
naria vermelha) e os graus filosóficos e administrativos 
(Maçonaria branca). Jean Palou, no entanto, contesta 
essa informação dizendo que a Maçonaria branca, cor-
respondente aos 31 º, 32° e 33 º graus e é posterior á 
1789. 

O que talvez possa ter ocorrido, nesse caso, é uma 
readaptação dos graus, passando os graus filosóficos a 
ser divididos de outra forma, diferentes daquela citada 
por Ragon. Tudo isso, são especulações que não 
podem ser comprovadas por falta de documentos espe-
cíficos. De qualquer forma, essa informação é valiosa 
para o perfeito entendimento do simbolismo do grau 
26. 

Continua...

GERAL
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Karl Marx

Karl Heinrich Marx (1818—1883) foi um intelectual e 
revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista 
moderna, que atuou como economista, filósofo, historia-
dor, teórico político e jornalista.

Durante a vida de Marx, pouca foi a sua influência. O 
maior interesse aconteceu na Rússia, onde, em 1872, foi 
publicada a primeira tradução do Tomo I de O Capital. 
Porém, logo após sua morte, suas teorias começaram a 
obter crescente influência intelectual e política sobre os 
movimentos operários, dando nascimento, inclusive, aos 
partidos operários.

O Marxismo trabalha com uma concepção materialista 
de desenvolvimento da História, não aceitando qualquer 
tipo de determinismo, pois propugna a predominância da 
materialidade sobre a idéia. O espírito, para Marx, é mero 
desenvolvimento mental que é influenciado pelas condi-
ções materiais da vida. Nisso consiste a dialética marxista: 
se o ambiente é propício, a mente se desenvolve. 

Marx compreende o trabalho como atividade funda-
mental para o desenvolvimento da sociedade. O trabalho é 
o motor de todas as realizações humanas. Ele é o capital 
inicial que todo ser humano possui, e a partir do qual todos 
os valores econômicos se formam. O homem é um ser soci-
al. Desvalorizar o trabalho, como fazia o sistema capitalis-
ta era alienar do processo social o seu mais importante 
elemento. Daí Marx dizer que o sistema capitalista estava 
criando os próprios germes da sua destruição.

A análise marxista do processo histórico e do sistema 
econômico é válida e tem a sua importância no estudo do 
pensamento e das realizações humanas. Muito embora a 
maioria das suas previsões não tenham se confirmado, ele 

levou a sociedade ocidental a uma análise mais profunda 
das relações que envolvem a convivência e a sobrevivência 
dos grupos sociais. O Marxismo venceu exatamente nos 
países onde não havia um capitalismo desenvolvido. Rús-
sia, China, Cuba e outros países que adotaram alguma 
forma de marxismo em suas organizações politico-
econômicas, eram países essencialmente agrários, de eco-
nomias sub-desenvolvidas. 

A aplicação das idéias de Marx não resolveu os proble-
mas sociais e econômicos dos países que as adotaram, mas 
fez com que os países capitalistas adotassem medidas para 
minorar o sofrimento das classes trabalhadoras e ajudar na 
sua ascensão social. Talvez por isso a Maçonaria lhe preste 
essa homenagem. 

Por Pedro Neves (*)

Deus pediu a Moisés que construísse um Tabernácu-
lo, segundo o “modelo” mostrado, e com os míni-
mos detalhes para a construção, onde Ele manifes-

taria a sua presença no meio do povo. Nunca, jamais, em 
tempo algum, solicitou que lhe construíssem um Templo 
feito por mãos humanas, pois, sua morada é o universo 
infinito, e, o que é maior que o infinito não caberia em um 
espaço físico limitado, Is – 66:1-2, Atos – 7:48-49.

O Templo material serviu durante algum tempo, para 
tentarmos fazer a comunhão espiritual com as leis divinas 
que foram escritas nas duas tábuas de pedra que ficavam 
dentro da Arca da Aliança, no interior do Templo, no “San-
to dos Santos.” O senhor disse ao rei Davi que qualquer 
Templo construído seria destruído, e que um filho da linha-
gem de Davi, lhe ergueria um Templo que seria eterno (O 
Messias).

Uma nova aliança foi feita e as leis foram colocadas em 
nossos corações (Heb – 10:16). Para o oriental, o coração é 
a sede da consciência, ele possui também, duas partes: o 
átrio direito e o átrio esquerdo. Para o ocidental, a sede da 
consciência é o cérebro, também, dividido em duas partes: 
hemisfério direito e hemisfério esquerdo. 

“Não sabeis vós que sóis o Templo de Deus e que o Espí-
rito de Deus habita em vós?” 1 Cor – 3:16. Se nós somos o 
templo e temos as leis escritas em nosso interior, são duas 
as tábuas da lei, o coração é dividido em duas partes e cére-
bro também é dividido em duas partes, somos o Templo e 
possuímos a Arca da Aliança com as leis em nosso interior, 
este é o predito Templo que será eterno. O Templo material 
de pedras e a Arca da Aliança, já não são mais necessários, 

possuem valor histórico. 
Não adianta falar em Liberdade, Igualdade, Fraternida-

de, Fé, Esperança e Caridade, e não colocar em prática, 
ficar apenas no discurso oficial dentro dos Templos. Se 
todos nós somos filhos de um mesmo Pai, somos todos 
irmãos, e devemos ter em mente que, se o nosso irmão pri-
mogênito que é guia e modelo para todos, e sempre interce-
de em nosso favor junto ao Pai, que o ama, e esse amor se 
estende a nós, os outros filhos, temos que fazer cumprir a 
lei “Amai-vos uns aos outros, formai uma única família, 
sede todos irmãos!”

Só quando aprendemos a calar as vozes exteriores, 
quando nos desligamos das agitações e tribulações da vida, 
é que podemos sentir a verdadeira manifestação dos flui-
dos cósmicos em nosso ser interior e, como o sacrifício e a 
oferta do cordeiro divino já foram feitos há dois mil anos 
atrás, como somos seres relativos da criação, nos resta 
apenas passamos por um processo de purificação, só assim, 
poderemos nos aproximar do Criador que é único e Abso-
luto, então, fazemos brilhar a nossa luz como está escrito: 
“Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que 
está nos céus.” Mat – 5:14 a 16.  Boas obras se fazem com 
Amor e Caridade.

Em nossas preces devemos nos lembrar de todos, se 
pedimos o pão devemos pedir para todos e não somente 
para nós. Quando fazemos brilhar a nossa luz em favor do 
próximo, somos os primeiros a ser beneficiados, pois, 
quem porta a luz é o primeiro a ser iluminado.

Feliz, aquele que entende que, “Nenhum homem é uma 
ilha isolada; cada homem é partícula do continente uma 
parte da terra; se um torrão é arrastado pelo mar, a Europa 

fica diminuída, como se fosse um promontório, como se 
fosse casa dos teus amigos ou a tua própria; a morte de 
qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero 
humano. E por isso não perguntes por quem os sinos 
dobram; eles dobram por ti.” - John Donne.

A dificuldade está em entender que possuímos uma 
partícula divina, mas, a manifestação de uma partícula do 
que é infinito, também é infinita, portanto, somos imortais.

(*) Pedro Neves .’. M.’. I.’. 33.’. KTJ 
Membro Efetivo da Academia Maçônica de Letras do 

Brasil – Arcádia Belo Horizonte 

https://www.lojaselten.com.br/2018/01/bota-motorcycle-harley-selten-4801-com.html?mcr=ARJ1153840


08 Setembro de 2018

ERA VULGAR E ERA VERDADE

1. Introdução
É sob a benção do GADU que os maçons dão 

início às reuniões sendo levados a meditar. É a pala-
vra de Deus, presente nas reuniões que eleva o espí-
rito e os coloca num patamar de paz, propício para 
uma profunda reflexão. 

O nosso trabalho se baseia no Salmo 133, deno-
minado como o Salmo da Concórdia ou da Frater-
nidade, que é lido no grau de Aprendiz. 

Grande parte do cerimonial maçônico tem sua 
origem, nos ritos da antiguidade, adaptado às exi-
gências modernas. Dos ritos antigos, a influência 
mais visível é da hebraica. (Castelani, 1993). 

No dizer do citado autor, a Maçonaria moderna é 
considerada como a herdeira dos ritos, práticas e 
tradições hebraicas, a começar pelo Templo de Jeru-
salém, que é o arquétipo das Igrejas, e indiretamen-
te dos Templos Maçônicos. 

Para que pudesse analisá-lo, o trabalho foi divi-
dido em partes. A primeira desenvolvida de forma 
descritiva, didática e situando dois personagens 
bíblicos, resumindo dentro do contexto, que são 
eles: Aarão, citado nominalmente, e David, tido 
como autor do citado salmo. 

Da mesma forma, dois pontos geográficos tam-
bém mereceram análise: os Montes Sião e Hermon. 

Concluindo o trabalho, interpreto de forma sub-
jetiva e pessoal os dizeres do Salmo 133 e os ensi-
namentos que dele podem ser extraídos. 

2. A Abertura da Bíblia no Livro de Salmos 
Dá-se o nome de Salmos (do hebraico = psal-

mus) aos cânticos religiosos e patrióticos dos israe-
litas e fazem parte dos chamados livros didáticos 
do Antigo Testamento e são compostos por 150 
salmos e abrangem todo o campo das emoções, 
desde a alegria até ao ódio, do desespero até a espe-
rança. E assim podemos classificá-los em: 

Laudatórios - louvam a Deus, à sua grandeza, 
magnificência e misericórdia. 

Deprecatórios - onde o salmista expõe os males 
e queixas. 

Gratulatórios - agradecimento de benefícios 
ou preces atendidas. 

Penitenciais - pedem perdão de pecados pesso-
ais ou do povo. 

Históricos - versam sobre a história de Israel. 
Messiânicos - referem-se ao futuro Messias. 

Ex: 2 ao 108 
Fraternidade - refere-se à concórdia entre os 

irmãos. Ex: 133 
Atribui-se a David a autoria deste salmo no qual 

ele exalta a beleza do fato dos irmãos estarem jun-
tos, em harmonia. A Bíblia define o rei David como 
o cantor dos cânticos de Israel, pela habilidade em 
tocar a citara, graças à qual entrou para a corte do 
rei Saul. Seu reinado, altamente próspero, durou 40 
anos. De sua união com Betsabé nasceu Salomão 
que o sucedeu. David nasceu em Belém e é tido 
como antepassado de Jesus. David Levou para Jeru-

salém (Sião) a Arca da Aliança, nomeou os chefes 
dos sacerdotes e fez tudo para manter o seu culto.

A abertura do Livro da Lei marca o início real 
dos trabalhos numa loja maçônica, pois o ato, embo-
ra simples, porém solene, é de grande importância, 
pois que simboliza a presença efetiva da palavra do 
Grande Arquiteto do Universo, símbolo da vontade 
suprema e que juntamente com o Esquadro e Com-
passo constituem as três Grandes Luzes da Maço-
naria. É a palavra escrita, é o “Verbo”, a representa-
ção simbólica da Sua Presença entre nós. A desig-
nação de Livro da Lei deve ser entendida como o 
“Livro da Lei Sagrada”, já que para ser maçom há a 
necessidade de se acreditar em um ente supremo, 
criador de todas as coisas. Definitivamente, o 
maçom não pode ser ateu.

Segundo o Landmark nº 21, é indispensável a 
existência do Livro da Lei no Altar dos Juramentos. 
Pois ele contém a verdade revelada pelo GADU . 

Num artigo publicado pela revista Trolha, de 
agosto de 1997, lê-se que esta prática de se usar o 
Livro da Lei foi estabelecida em 1717, a partir da G 
L da Inglaterra, embora haja referência ao seu uso a 
partir de 1670. 

As Lojas Simbólicas, obedecendo a decisão da 
Assembleia Geral da Confederação da Maçonaria 
Simbólica do Brasil, de junho de 1952, seguem a 
mesma orientação, e utilizam abrir o Livro da Lei 
no Salmo 133, procedendo a Leitura pelo Orador, 
na abertura dos Trabalhos do Grau de Aprendiz. 

Continua...

“OH! QUÃO BOM E SUAVE É QUE OS IRMÃOS VIVAM EM UNIÃO.
É COMO O ÓLEO PRECIOSO SOBRE A CABEÇA. QUE DESCE SOBRE A BARBA, A BARBA DE 

AARÃO E QUE DESCE À ORLA DOS SEUS VESTIDOS.
É COMO O ORVALHO DE HERMON QUE DESCE SOBRE SIÃO; PORQUE ALI O SENHOR 

ORDENOU A BÊNÇAO E A VIDA PARA SEMPRE.”

SALMO 133
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3. Salmos 133
O Salmista Davi faz referência à união fraterna. O 

verso 1 expressa o desejo do salmista para com o seu 
povo.

Ele faz referência a um 'viver em união', diferente de 
estar unidos. Ele qualifica esta 'vida' em união como 
boa e suave. 

Temos dois elementos: o óleo da unção que, após 
derramado sobre o sacerdote, abrangia o seu corpo e 
vestes, e o orvalho do monte Hermon, que se expandia 
sobre os montes em redor e tem o significado hebraico 
de consagrar.

No verso 2 o salmista compara a união ao óleo preci-
oso, a união fraternal é comparável ao óleo 'sagrado da 
unção' que era utilizado na unção dos sacerdotes e dos 
utensílios da tenda da congregação ( Êxodo 30:31). O 
óleo era composto das principais especiarias da época, 
feito por um artista perfumista ( Êxodo 30:25 ).

O salmista também compara a união ao orvalho do 
monte Hermon, que descia sobre os montes da preciosa 
Sião ( Deuteronômio 3:8 ; Josué 12:1 ). O monte Her-
mon atinge uma altitude de 2.814 metros, tendo o cume 
coberto de neve, enquanto as terras ao redor são causti-
cantes em decorrência do sol de verão, nomeado tam-
bém de monte sagrado ou monte nevado.

O orvalho proveniente do monte Hermon acabava 
por contemplar todos os montes em redor, característi-
ca que tornou possível o salmista utilizá-lo como com-
parativo a união. 

O Hermon por se manter coberto de neve o ano inte-
iro, desprende o orvalho que, constantemente, à noite, 
beneficia as regiões áridas. E os ventos que vem do 
Mediterrâneo conduzem esse orvalho a longas distânci-
as para regiões como Israel, Palestina, Líbano e adjacên-
cias, constituindo-se, assim, como uma benção. Assim, 
quando o Salmo 133 diz que o orvalho de Hermon desce 
sobre o Monte de Sião significa que abrange a todo 
Israel. A união dessas bênçãos faz com que o povo se una 
em amor fraternal, para que a vida lhes seja boa e agradá-
vel. É evidente que esse exemplo, embora vindo das 
longínquas terras bíblicas, pode ser aproveitado por 
todos, e em especial pela Maçonaria, que tomou o Salmo 
133 como ponto de partida para o reino da felicidade. 
Poderíamos afirmar: "Como é bom e agradável sermos 
Maçons!"

E Por que Aarão no salmo 133 ?  A genealogia de 
Aarão nos mostra que ele era bisneto de Levi, daí dizer-
se que ele era da “casa de Levi”. Ajudou Moisés a libertar 
o povo hebreu do cativeiro egípcio. Foi seu intérprete 
junto ao faraó do Egito e os anciãos de Israel. Foi o fun-
dador do sacerdócio hebraico e por isso passou a ser o 
patriarca da classe sacerdotal. Seu nome significa “ilu-
minado”,” elevado”, ou “sublime”. Após a libertação 
dos israelitas do jugo egípcio, (Êxodo.13,1-2) os primo-
gênitos foram “eleitos” para o sacerdócio do senhor, 
tornando-se uma instituição definitiva que vai ser ratifi-

cada com a construção do Templo. (Êxodo 28.1-43). Os 
sacerdotes, pela sua posição de interlocutores da palavra 
de Deus, deveriam se distinguir dos demais israelitas. As 
vestes sacerdotais deveriam refletir a dignidade da fun-
ç ã o . 
A cena apresentada pelo salmista na unção de AARÃO, 
encerra uma simbologia majestosa. A cabeça é o emble-
ma, o centro vital da existência; a barba é o emblema da 
honra, pois na antiguidade, sempre expressou honradez 
e probidade, principalmente no Oriente, por razões das 
velhas tradições e as vestes são o emblema da honestida-
de e pudor e de especial significado litúrgico e ritualísti-
co.”

CONCLUSÃO 
O Salmo 133 é conhecido como o Salmo da Fraterni-

dade. A vivência desta belíssima exortação deve ser a 
base da nossa conduta, o sustentáculo da sociedade. Con-
tudo, não é suficiente apenas ouvir sua leitura; ou sua 
entoação é preciso que as palavras sejam aceitas e com-
preendidas não só no plano físico. É o extravasamento da 
ansiedade que cada um tem, para glorificar ao Senhor; é 
a prece que o Orador faz, ao ler com toda veneração a 
Palavra de Deus, que está sobre o Altar do Templo.

Quem as ouve, toma parte dessa exclamação; ela é 
penetrante e soa aos ouvidos, como um despertar. 

Para David a união entre os irmãos deve ser o penhor 
de prosperidade e de satisfação. O Salmo, que é alusivo à 
concórdia, nos ensina que é bom, suave, que os irmãos 
vivam em união.

Tanto o óleo, como o orvalho tem o mesmo sentido: 
ambos vêm do alto, do céu, do Senhor. E o “cair” se 
entende, como se não houvesse obstáculo, pois a amiza-
de, a fraternidade deve imperar entre todos, sem reser-
vas. 

A nossa fraternidade, não deve ter o mesmo conceito 
do mundo profano. Pelo fato de pertencermos a uma 
ordem à qual juramos fidelidade, já é o bastante para 
torná-la diferente. Pois só assim, teremos a certeza de 
que o Senhor fará derramar a vida e a Sua benção entre 
nós, para todo o sempre. 
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M
ais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foi um 
escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista 
francês conhecido pela sua perspicácia e espiri-

tuosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberda-
de religiosa e livre comércio.

Voltaire foi um escritor prolífico, e produziu obras em 
quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, 
poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas, 
mais de 20 mil cartas e mais de 2 mil livros e panfletos.

Ele foi um defensor aberto da reforma social apesar das 
rígidas leis de censura e severas punições para quem as 
quebrasse. Um polemista satírico, ele frequentemente 
usou suas obras para criticar a Igreja Católica e as institui-
ções francesas do seu tempo.

Voltaire foi um dentre muitas figuras do Iluminismo 
(juntamente com John Locke e Thomas Hobbes) cujas 
obras e idéias influenciaram pensadores importantes tanto 
da Revolução Francesa quanto da Americana.

Idéias
Voltaire foi um burguês que se opôs à intolerância reli-

giosa, intolerância de opinião etc. existente na Europa no 
período em que viveu. Trata-se de idéias extremamente 
revolucionárias, que acabaram por fazer com que Voltaire 
fosse exilado de seu país de origem, a França.

Além de apoiar a liberdade de expressão, Voltaire tam-
bém defendia a criação de leis para todos da população.

O conjunto de idéias de Voltaire constitui uma tendên-
cia de pensamento conhecida como Liberalismo (que não 
deve ser confundido com o sistema elaborado por Adam 
Smith, chamado de Liberalismo Econômico)

Por fim, destacamos que Voltaire, em sua vida, também 
foi "conselheiro" de alguns reis, como é o caso de Frederi-
co II, o grande, da Prússia, um déspota esclarecido.

Carreira e Iniciação Maçônica
Iniciado maçom no dia 7 de fevereiro de 1778, mesmo 

ano de sua morte, numa das cerimônias mais brilhantes da 
história da maçonaria mundial, a Loja Les Neuf Soeurs, 
Paris, inicia ao octogenário Voltaire, que ingressa no Tem-
plo apoiado no braço de Benjamin Franklin, embaixador 
dos EUA na França nessa data. A sessão foi dirigida pelo 
Venerável Mestre Lalande na presença de 250 irmãos. O 
venerável ancião, orgulho da Europa, foi revestido com o 
avental que pertenceu a Helvetius e que fora cedido, para a 
ocasião, pela sua viúva.

As idéias presentes nos escritos de Voltaire estruturam 
uma teoria coerente, que em muitos aspectos expressa a 
perspectiva do Iluminismo.

Defendia a submissão ao domínio da lei, baseava-se em 
sua convicção de que o poder devia ser exercido de manei-
ra racional e benéfica.

Por ter convivido com a liberdade inglesa, não acredita-
va que um governo e um Estado ideais, justos e tolerantes 

fossem utópicos. Não era um democrata, e acreditava que 
as pessoas comuns estavam curvadas ao fanatismo e à 
superstição. Para ele, a sociedade deveria ser reformada 
mediante o progresso da razão e o incentivo à ciência e 
tecnologia. Assim, Voltaire transformou-se num persegui-
dor ácido dos dogmas, sobretudo os da Igreja católica. 
Sobre essa postura, o catedrático de filosofia Carlos 
Valverde escreve um surpreendente artigo, no qual docu-
menta uma suposta mudança de comportamento do filóso-
fo francês em relação à fé cristã, registrada no tomo XII da 
famosa revista francesa Correpondance Littérairer, Philo-
sophique et Critique (1753-1793). Tal texto traz, no núme-
ro de abril de 1778, páginas 87-88, o seguinte relato literal 
de Voltaire:

"Eu, o que escreve, declaro que havendo sofrido um 
vômito de sangue faz quatro dias, na idade de oitenta e 
quatro anos e não havendo podido ir à igreja, o pároco de 
São Suplício quis de bom grado me enviar a M. Gautier, 
sacerdote. Eu me confessei com ele, se Deus me perdoava, 
morro na santa religião católica em que nasci esperando a 
misericórdia divina que se dignará a perdoar todas minhas 
faltas, e que se tenho escandalizado a Igreja, peço perdão a 
Deus e a ela. Assinado: Voltaire, 2 de março de 1778 na 
casa do marqués de Villete, na presença do senhor abade 
Mignot, meu sobrinho e do senhor marqués de Villevielle. 
Meu amigo."

Este relato foi reconhecido como autêntico por alguns, 
pois estaria confimado por outros documentos que se 
encontram no número de junho da mesma revista, esta de 
cunho laico, decerto, uma vez que editada por Grimm, 
Diderot e outros enciclopedistas. Já outros questionam a 
necessidade de alguém que já acredita em Deus ter que 
converter-se a uma religião específica, como o catolicis-
mo.

Voltaire morreu em 30 de maio de 1778. A revista lhe 
exalta como "o maior, o mais ilustre e talvez o único monu-
mento desta época gloriosa em que todos os talentos, todas 
as artes do espírito humano pareciam haver se elevado ao 
mais alto grau de sua perfeição".

A família quis que seus restos repousassem na abadia de 
Scellieres. Em 2 de junho, o bispo de Troyes, em uma breve 
nota, proíbe severamente ao prior da abadia que enterre no 
sagrado o corpo de Voltaire. Mas no dia seguinte, o prior 
responde ao bispo que seu aviso chegara tarde, porque - 
efetivamente - o corpo do filósofo já tinha sido enterrado na 
abadia. Livros históricos afirmam que ele tentou destruir a 
igreja a favor maçom

A Revolução trouxe em triunfo os restos de Voltaire ao 
panteão de Paris - antiga igreja de Santa Genoveva - , dedi-
cada aos grandes homens. Na escura cripta, frente a de seu 
inimigo Rousseau, permanece até hoje a tumba de Voltaire 
com este epitáfio:

"Aos louros de Voltaire. A Assembléia Nacional decre-
tou em 30 de maio de 1791 que havia merecido as honras 
dadas aos grandes homens".

Voltaire introduziu várias reformas na França, como a 
liberdade de imprensa, um sistema imparcial de justiça 
criminal, tolerância religiosa, tributação proporcional e 
redução dos privilégios da nobreza e do clero.

François-Marie Arouet
Voltaire

MAÇONS FAMOSOS
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Para se falar na Origem Documentada da Maçona-
ria, foi preciso fazer esse giro pelos arraiais da 
Maçonaria Mística. E depois demonstrar que até o 

ano 1000, o que servia de proteção, como Casa e Lar do 
homem – era a Madeira. E que a profissão que predomi-
nava e sobressaia, era a de Carpinteiro e Marceneiro. 
Tanto era verdade, que as primitivas Organizações – as 
Guildas – eram compostas de homens que praticavam 
essas duas Antigas Profissões.

Com o advento das Construções de Pedras e Alvenari-
as, começa a florescer e destacar-se outra profissão – a 
dos Canteiros, Entalhadores. Isso começou a acontecer a 
partir do século XII. Grandes quantidades de guerreiros, 
seguiram na Primeira Cruzada, rumo à Cidade Santa de 
Jerusalém, que estavam nas mãos dos Sarracenos, dos 
Infiéis. Nas Estradas precárias da Europa, grupos de 
Salteadores e Bandoleiros cresciam em número e em 
audácia. As Propriedades do começo do 1º século do 2º 
milénio, eram atacadas por hordas de famintos e estran-
geiros. Daí a necessidade de se erguerem muralhas, forta-
lezas para proteger os Burgos e seus proprietários, famí-
lias e servos.

O Cristianismo estava em pleno progresso. Povos e 
mais povos eram catequizados pelos Soldados de Cristo 
– isto é, Bispo de grandes capacidades de catequeses. E a 
Igreja ao receber Reis e a Nobreza, em suas fileiras, 
passou a contar, também, com uma ajuda financeira 
muito grande de seus novos Fiéis. E com dinheiro se faz 
muitas coisas. Então aqueles feios amontoados de madei-
ra sujeito ao fogo e aos raios e outros fenómenos da natu-
reza, começavam a dar lugar às Grandes Catedrais de 
Pedras, como mostramos logo no início deste trabalho. 
Entre os anos de 1100 e 1300, milhares de Igrejas, Cate-
drais, Mosteiros, conventos, etc., foram erguidos na Euro-
pa. E para dar conta de tanto Trabalho, uma leva de 
homens foi se especializando na arte de Construir. Uma 
Arte Antiga, mas pouco divulgada. E essa leva de Profis-
sionais de Pedra, precisava se organizar. Precisavam de 
um Estatuto. Precisavam de um espaço só seu. Foi então 
que Doze Freemasons (Pedreiro especializados em tra-
balhar na Pedra Franca), liderados por Henry Yevele, é 
bom guardar bem esse nome – Henry Yevele, nasceu em 
1320 e morreu no ano de 1400 – foram até à Prefeitura de 
Londres, levando um esboço de um Estatuto do Traba-
lhador da Pedra e, numa audiência com o Alderman (Pre-
feito) e os Edis, apresentaram seu esboço de Estatuto, 
onde previa, além da Obediência às autoridades locais, 
também previa uma fidelidade (quase canina), ao Rei e à 
Religião Vigente, e, ainda, um pedido para que suas reu-
niões fossem fechadas, sem a presença de pessoas que 
não estivessem ligadas a ela.

Esses 12 homens saíram daqui, do local onde está 
Igreja, Antiga Guilda – desta Guildhall, no dia 2 de Feve-
reiro de 1356. É bom repetir – dois de Fevereiro de 1356.

Aqui está o Berço, o Dia, o Mês e o Ano do Nascimen-
to da Maçonaria Documentada. Enquanto não apresenta-
rem outro Documento, confiável, mais antigo. Este 
Documento que se encontra ainda hoje, na Biblioteca da 
Prefeitura de Londres, levará a glória e terá o privilégio 
de ser o Documento Maçónico mais Antigo.

Mas para que não surja ou permaneça nenhuma dúvi-
da, segundo o pesquisador da Quatuor Coronati, o Irmão 
G. H. T. French:

“O Primeiro Código ou Regulamento dos Maçons da 
Inglaterra, é datada de 2 de Fevereiro de 1356, quando, 
como resultado da disputa entre Carvoeiros e Maçons, 
Pintores, Doze Mestres de uma Obra, representando 
aquele ramo da Arte de Construir, foram até ao Prefeito e 
Edis de Londres, na sede da Prefeitura e eles obtiveram 
uma Autorização Oficial, para que fizessem um Código e 
um Regulamento Interno, para a Instalação de uma Soci-
edade e, acabar, de vez, com a disputa e, também, para 
que de uma forma geral, ajudasse nos Trabalhos. O 
Preâmbulo do Código, confirma que aqueles homens, 

foram lá, realmente juntos; porque o seu Ofício, até 
então, não havia sido regulamentado, de nenhuma forma 
pelo Governo do Povo, como já acontecia com outras 
Profissões.”

Essa Sociedade dos Maçons (The Fellowship of 
Masons), durou, ou prevaleceu sozinha durante 20 anos – 
até 1376, quando foi fundada a Companhia dos Maçons 
de Londres.

Incidentemente, a primeira Regra desse Regulamen-
to, regido naquela ocasião, como objetivo, do “Delimita-
ção em Disputa”, quando estabelecida “que, muitos 
homens da profissão, podiam trabalhar em qualquer 
serviço relacionado com a sua profissão, desde que ele 
fosse perfeitamente hábil e conhecesse muito bem a pro-
fissão.”

Daí por diante, eles passaram a trabalhar segundo esse 
Código. E muitos outros foram surgindo, formando o que 
chamamos de Old Charges, ou Constituições Góticas.

Texto de Autor Desconhecido

A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA MAÇONARIA
GERAL
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Por Arnaldo Gonçalves (*)

Tendo em conta que a Maçonaria como a conhe-
cemos hoje em dia tem uma origem atribuível à 
fundação da Grande Loja de Londres e West-

minster, cujo acto fundacional se comemorou recen-
temente em Londres, prevalece a ideia que em termos 
rituais a Augusta Ordem se orienta por dois grandes 
ritos, o Rito de Emulação e o Rito Escocês Antigo e 
Aceite. O primeiro rito é praticado nas lojas inglesas, 
escocesas e irlandesas e em todo o espaço territorial 
que foi ou 'e parte da Commonwealth. O rito escocês 
sediou-se no continente europeu e com a expansão 
colonial francesa, espanhola e portuguesa alargou-se 
`as Caraíbas e `a Micronésia, `a América Latina e a 
África. 

A expansão da maçonaria nos séculos XIX e XX 
levou, no entanto, à criação de novos ritos e ao agru-
pamento de Lojas que foram olhadas, muitas vezes, 
como uma ameaça à influência preponderante daque-
les primeiros ritos. Refiro, a t'itulo de exemplo, o Rito 
Escocês Rectificado, o Rito Memphis-Misram, o Rito 
da Estrita Observância, o Rito de Schroder ou o Rito 
Francês. Pela influência preponderante da Grande 
Loja Unida de Inglaterra, na sequência da fusão do 
Rito dos Antigos e do Rito dos Modernos, a criação de 
novos ritos foi desincentivada no âmbito da chamada 
Maçonaria Regular, vendo-se os novos ritos empurra-
dos para a situação de marginalidade identificada 
como “irregularidade” e associada à maçonaria libe-
ral ou adogmática e ̀ a maçonaria mista.

Por razões históricas ligadas à independência das 
colónias britânicas na América do Norte e à fundação 
dos Estados Unidos, a maçonaria radicada naquele 
país adoptaria um rito próprio, o Rito de York, o qual 
na verdade tem origem no “Duncan's Ritual and Moni-
tor”de 1866. Por influência americana e na sequência 

da Segunda Guerra Mundial, o rito alargar-se-ia ao 
continente europeu, sendo também praticado nos loca-
is onde tropas dos Estados Unidos se encontram esta-
cionadas como no Afeganistão, no Iraque, na Coreia 
do Sul e noutros pontos do Médio Oriente. Na década 
de 1990 o rito foi introduzido Portugal, sediando-se 
na Grande Loja Regular de Portugal e mais tarde na 
Grande Loja Unida de Portugal.

Recordemos que o rito em Maçonaria é uma colec-
ção de graus construído à volta dos três graus que 
importou da Maçonaria Operativa, os graus de Apren-
diz, Companheiro e Mestre. Alec Mellor distingue-
lhe ainda um segundo sentido aludindo ao acto ceri-
monial cujo formalismo foi previamente estabeleci-
do, tendo em vista a sua finalidade iniciática. Exem-
plifica-o com o rito do despojamento dos metais ante a 
cerimónia de iniciação e o rito da escada no grau de 
Cavaleiro Kadosh dos Altos Graus do Rito Escocês 
Antigo e Aceite, O chamado Rito de York é o resulta-
do da evolução da Maçonaria Operativa de um grau de 
1717 para um sistema de seis e mais graus, sendo pra-
ticado nos Estados Unidos, Canadá, México, França, 
Grécia, Chipre, Áustria e Espanha. 

A ideia central de todas as cerimónias maçónicas é 
a ideia da perda, da recuperação e da interpretação. 

A perda é a essência da Craft ou dos graus da Loja 
Azul, a recuperação a ideia central no Arco Real. De 
acordo com a lenda cada homem elevado ao sublime 
grau de Mestre Maçom recebe “segredos de substitui-
ção”porque os “verdadeiros segredos”foram perdidos 
em épocas distantes. Os segredos mais profundos do 
grau de Mestre são supostamente conferidos no Grau 
do Arco Real, o quarto grau na escala dos graus do 
Rito de York que possibilita o acesso ao sistema mais 
elevado de graus filosóficos. Vamos deixar para o fim 
a descrição deste sistema de Altos Graus centrando-
nos, por razões práticas nas principais similitudes e 

diferenças rituais entre o Rito de York e o Rito Esco-
cês Antigo e Aceite, o rito mais popular em Portugal, 
no Brasil e em França.

Em ambos os ritos os três primeiros graus azuis são 
executados em templos com decorações muito seme-
lhantes. O Oriente é o local onde se senta o Venerável 
Mestre, o Sul e o Oeste o local onde se senta o Primei-
ro Vigilante e o Segundo Vigilante, respectivamente. 
Aprendizes e Companheiros sentam-se na coluna 
norte, os Mestres na coluna sul. A maior diferença 
entre os ritos reside no que se encontra no centro do 
templo. O tapete axadrezado encontra-se no centro do 
Templo mas enquanto no Rito Escocês Antigo e Acei-
te o Altar está junto à mesa do Venerável Mestre, no 
Rito de York, o Altar está sobre o tapete no centro da 
sala, sendo esse o lugar onde se tomam os juramentos. 
Em termos idênticos nos dois ritos o Livro da Lei 
Sagrada encontra-se sobre o Altar acompanhado do 
Esquadro e do Compasso. Atento o acolhimento de 
obreiros que professam diversas religiões o Livro da 
Lei Sagrada inclui em muitas lojas a Bíblia, o Alcorão, 
a Tora, sendo os juramentos tomados sobre o livro 
reverenciado pelo obreiro. Em regra é a Bíblia que 
ocupa o lugar prioritário. Há uma diferença importan-
te em termos litúrgicos: enquanto o Grau de Aprendiz 
é no Rito Escocês “aberto” no Evangelho de São João, 
no Rito de York ele é aberto no Salmo 133. A genufle-
xão é obrigatória em ambos os ritos para a tomada de 
juramento com a mão direita colocada sobre as três 
luzes da Maçonaria. 

Em termos de decoração os templos do REAA são 
diferentes dos do Rito de York. Nos templos do REAA 
e sobre a cadeira do Venerável Mestre existem ima-
gens do Sol, da Lua e um Delta Luminoso ou Olho 
Misterioso no centro destas duas luminárias. 

continua...

O sistema de graus do Rito de York

GERAL
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Numa loja do Rito de York apenas um largo “G” nor-
malmente iluminado é exibido por cima da cadeira do Vene-
rável Mestre. Existem também diferenças na colocação 
dos quadros de loja do primeiro, segundo e terceiros graus. 
No REAA os quadros dos graus em que a loja funciona são 
colocados sobre o tapete axadrezado no centro do templo. 
No Rito de Yrok os quadros são colocados num dos cantos 
da Loja sobre um cavalete. 

Do ponto de vista funcional existem algumas diferen-
ças entre os oficias de um rito e outro. A designação dos três 
oficiais principais é idêntica: Venerável Mestre, Primeiro e 
Segundo Vigilantes. Mas enquanto o REAA tem um Ora-
dor que se senta no Oriente à direita do Mestre da Loja 
(com o Secretário da Loja à esquerda), o Rito de York conta 
com um Capelão que se senta na coluna sul. Por sua vez o 
Secretário senta-se no meio da coluna norte em frente ao 
Segundo Vigilante do outro lado do tapete. Uma outra dife-
rença é a existência de um Experto no REAA e de dois Diá-
conos no Rito de York que têm funções de auxiliar do Vene-
rável Mestre e do Primeiro Vigilante. Os dois Diáconos 
sentam-se em frente e à direita dos dois oficiais principais 
que assessoreiam. Três oficiais são comuns a estes dois 
ritos: o Tesoureiro, o Guarda Interno e o Guarda Externo, 
habitualmente designado no York por Tyler. O rito de York 
não tem a função de Director de Cerimónias ao contrário 
do Rito Escocês. Todos os oficiais usam colares e jóias 
identificando as suas funções. No REAA os colares são 
azuis-claros, no Rito de York azuis-escuros.

Também em termos de aventais existem diferenças 
entre o REAA e o Rito de York. No Rito Escocês os aventa-
is são brancos com adereços vermelhos; no Rito de York os 
aventais são brancos com adereços azuis-escuros. O aven-
tal do Mestre no REAA é adornado com rosetas vermelhas, 
no Rito Escocês o avental é decorado com um esquadro e 
compasso entrelaçados e a Letra G no meio destes dois 
símbolos. Um olho azul é inserido no centro da abeta. No 
avental do Venerável Mestre, no REAA, as rosetas são 
substituídas por três “Taus” invertidos, em metal dourado. 
O avental do Mestre da Loja no Rito de York revela um 
esquadro com o vértice para cima na parte inferior e um 
olho em expansão na abeta. Todos os membros da Loja 
usam luvas e colocam o avental por cima de um fato escu-
ro. Nalgumas jurisdições o avental é usado por debaixo do 
tuxedo. Em inúmeras lojas norte-americanas não é exigido 
o tuxedo. O Venerável Mestre usa chapéu em feltro ou cha-
péu 'alto' para assinalar a solenidade da sua função.  

Um outro aspecto diferencial é a inexistência de uma 
Câmara de Reflexões no Rito de York, entrando o candida-
to à iniciação do exterior para o templo sendo anunciado 

pelo Segundo Diácono nos termos rituais. Não existe tam-
bém, neste sistema ritual, o requisito do testamento maçó-
nico sendo as qualidades do profano avaliadas em sede do 
inquérito cujo relatório é votado em sessão aberta da loja. 
Não existe igualmente Coluna de Harmonia no Rito de 
York nem oficial encarregue do mesmo aspecto que revela 
a influência francesa no Rito Escocês.

Em matérias de Altos Graus, o Rito de York contém três 
corpos cada um dos quais com a supervisão de três ou qua-
tro graus. Estes corpos são os Graus de Marca, o Conselho 
do Maçons Crípticos e a Comandaria dos Cavaleiros Tem-
plários. Os Graus Capitulares ou Arco Real incluem quatro 
graus: Mestre de Marca, Past Master, Muito Excelente 
Mestre, Maçom do Real Arco. O Conselho dos Mestres 
Crípticos inclui os graus de Mestre Real, Mestre Escolhido 
e Super Excelente Mestre. A Comandaria dos Cavaleiros 
Templários inclui os graus de Cavaleiro da Cruz Vermelha, 
Cavaleiro de Malta, Cavaleiro Templário.    

O Mestre de Marca é porventura o grau mais antigo e 
complementa os ensinamentos dos graus de Companheiro 
sendo conferido usualmente na Loja Azul e instruído sobre 
lições de caridade e honestidade aprendendo a distinguir o 
seu “trabalho” com a “marca” que escolhe conforme ocor-

ria com os Mestres da Maçonaria Operativa. O Capítulo, o 
Conselho e a Comendaria têm sessões rituais e de instru-
ção. Os oficiais têm designações idênticas às das lojas 
azuis mas o oficial presidente de cada um destes sistemas 
de Altos Graus é designado respectivamente por Sumo 
Sacerdote, Ilustríssimo Mestre e Comandante Eminente. 
Dependendo das jurisdições nacionais, os graus azuis do 
Rito de York encontram-se na dependência de uma Grande 
Loja, os graus capitulares na dependência de um Supremo 
Conselho de Maçons do Arco Real, os graus crípticos de 
um Supremo Grande Conselho de Maçons Críptico e as 
ordens de cavalaria sob a Comandaria de Cavaleiros Tem-
plários, corpos estes reconhecidos pelas estruturas compe-
tentes do Rito de York nos Estados Unidos. Existem trata-
dos de reconhecimento entre o Rito de York dos Estados 
Unidos e estruturas do Rito da Croácia, Alemanha, Grécia 
e Roménia.

(*) Ir:. Arnaldo Gonçalves
V:.M:. Loja Sun Yat Sen n.o 8
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O câncer de próstata pode alterar a vida sexual do 
homem, especialmente quando a escolha mais segu-
ra para se livrar do tumor é a prostatectomia, pro-

cedimento que remove toda a próstata. Essa foi a escolha 
do britânico Elvin Box, de 60 anos. Entretanto, ele afirma 
que, apesar das dificuldades impostas pela cirurgia, ele é 
capaz de aproveitar um relacionamento saudável com a 
parceira.

Em entrevista ao The Telegraph, ele revelou seus ansei-
os ao ser notificado do câncer e como a compreensão de 
Jude, sua esposa, foi fundamental para que ele enfrentasse 
o câncer e suas consequências, que foram inevitáveis.

O diagnóstico
Em 2014, durante um exame de rotina, Elvin Box des-

cobriu que seus níveis de PSA estavam altos, o que pode 
ser um indicador precoce de câncer de próstata. O PSA 
(Antígeno Prostático Específico) é uma proteína especifica 
produzida pelas células da glândula – presente apenas em 
homens – e cuja taxa, em média, deve ser de quatro nano-
gramas por mililitro. No entanto, ao levar os exames para o 
médico, ele os descartou, ignorando o fator de risco.

Dois anos depois, os exames apontaram pressão alta e 
ele procurou um clínico diferente para verificar os resulta-
dos. O médico em questão revisou todo o relatório e não 
deixou de notar a elevação nos níveis de PSA. Ao contrário 
do outro profissional, este enfatizou a necessidade de 
maiores exames e da consulta urgente com um urologista. 

A visita ao especialista foi desconfortável, afinal, 
envolvia um exame retal. No entanto, o desconforto maior 
veio quando Elvin foi informado de que precisaria realizar 
uma ressonância magnética imediatamente. “Durante a 
maldita varredura, que pareceu 45 minutos presos em uma 
caverna, eu tive aquela sensação terrível e fria de que a 
notícia não ia ser boa”, contou ao The Telegraph.

Uma semana após o exame de imagem, ele fez uma 
biópsia que confirmou seu medo: a notícia, de fato, não era 
boa. Em junho de 2016, o especialista anunciou para ele e a 
esposa, Jude, que ele tinha câncer de próstata agressivo. 
Segundo ele, foi impossível não pensar em um palavrão.

O medo da impotência
A partir daí, Elvin precisou passar por uma bateria de 

exames para descobrir se o câncer tinha chegado aos ossos, 
algo que pode ser comum a quem tem câncer de próstata. 
Apesar da agressividade do tumor, ele não havia saído da 
área genital. Ainda assim, a perspectiva não era boa. Diante 
do tumor, ele tinha duas opções para se livrar da doença: a 
prostatectomia para remover a próstata ou a radioterapia 
associada a reposição hormonal.

Foi neste momento que veio a notícia que, de acordo 
com ele, o incomodou quase tanto quanto o diagnóstico: os 
nervos ao redor do tumor eram os mesmos que sustenta-
vam e mantinham uma ereção, portanto, a cirurgia afetaria 
sua vida sexual. O médico explicou as chances de Elvin: 
suas ereções seriam 60% do que ele havia tido até agora. 
“Eu gostei delas [chances]. Jude e eu nos juntamos quando 
tínhamos dezesseis anos e tivemos uma ótima vida sexual. 
Em uma escala de um a dez, classifico o sexo como onze e 
fiquei petrificado de nunca mais tê-lo ou apreciá-lo nova-
mente. Esse medo era quase maior do que o meu medo de 

câncer”, confessou.
O medo era inevitável, mas sua esposa não se deixou 

abalar. Além disso, o cirurgião o assegurou de que, embora 
alguns dos nervos que sustentavam a ereção seriam danifi-
cados durante uma operação, o médico buscaria preservar 
o máximo possível. Ao considerar suas opções, Elvin 
pesou a probabilidade de sobrevivência contra o impacto 
que a cirurgia teria em sua vida sexual, que estava ligado a 
quem ele era como pessoa.

Apoio familiar
A decisão foi angustiante. “Mas então minha filha mais 

velha conversou com minha esposa e disse: 'Acho que 
papai deveria escolher a opção mais radical disponível se 
isso significa que ele ficará livre desse tumor”, comentou. 
O apoio familiar o encorajou a fazer a escolha mais asserti-
va.

No Reino Unido, a taxa de sucesso da prostatectomia é 
de 70%, mas Elvin não conseguia deixar de lado os 30% de 
chance de morrer dentro de 5 anos. Esse método é o mais 
realizado no mundo para tratar o câncer de próstata locali-
zado; no entanto, por ser invasivo carrega riscos pós-
cirúrgicos, como incontinência urinária (3-5%) e disfun-
ção erétil (20-50% dependendo da idade, cirurgia e condi-
ção clínica do paciente). 

Os muitos temores não o desencorajaram e agora, dois 
anos depois, ele afirma que o câncer ainda é indetectável 
embora os desafios não tenham deixado de aparecer.

Recuperação
Elvin ficou apenas alguns dias no hospital após a cirur-

gia de remoção da próstata, mas o período de recuperação 

levou oito semanas. “Meus testículos incharam, ficaram do 
tamanho de cocos. Quando eles voltaram ao normal, voltei 
para a academia o mais rápido possível, porque eles [médi-
cos] disseram que eu precisava construir meu assoalho 
pélvico”, contou.

Mas a maior preocupação continuava sendo o sexo. 
Ainda que ele tomasse uma dose diária (5mg) de Viagra, 
nas primeiras sete semanas não houve qualquer atividade 
sexual, o que, para Elvin, era muito frustrante, especial-
mente porque o desejo estava lá, mas nada acontecia. Outra 
vez, a compressão e carinho da esposa, mostrou-se funda-
mental para continuar tentando.

A solução veio. Com a ajuda de dois outros homens que 
passaram pela operação, ele conseguiu uma bomba de 
vácuo que ajudava no fluxo sanguíneo. Ele a utilizou nove 
meses seguintes. Para auxiliar no desempenho sexual, ele 
continua indo a academia e não bebe porque 'não combina 
bem com o Viagra'. Segundo Elvin, ele está fazendo tudo o 
que pode, mas, às vezes, não é o bastante. Mas desistir não 
é uma opção.

Confiança no relacionamento
O casamento de 37 anos nunca teve seu limite testado 

dessa maneira, especialmente no que diz respeito a vida 
sexual. Mas isso não diminuiu o respeito ou o amor que 
Jude e Elvin sentem um pelo outro. Para eles, um relacio-
namento pode sobreviver sem sexo porque tem amor. 
Amor suficiente para lidar com as adversidades e aceitar as 
limitações impostas pelos desafios. “Quando você está 
com alguém que você realmente ama, sexo bom não é ape-
nas sobre mecânica”, afirmou.

“A minha vida sexual após o câncer de próstata”
Conheça a história de Elvin Box, britânico de 60 anos que foi diagnosticado com 
câncer de próstata e operado, em 2016
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Por Henrique Eloy*

 epidemia de obesidade se tornou um problema de Asaúde pública em todo o mundo, sendo atualmen-
te motivo de milhares de pesquisas na área médi-

ca. A relação do peso aumentado com o aparecimento de 
diversas doenças já está bem estabelecida. Dentre essas 
doenças podemos citar especialmente a hipertensão arte-
rial, o diabetes, a apneia do sono, problemas articulares e 
o aumento do colesterol e triglicérides, acarretando 
maior risco de eventos cardiovasculares, como infartos e 
derrames cerebrais.

Além disso, a relação da obesidade com o câncer está 
chamando atenção da comunidade médica apesar da 
suspeita dessa relação já ser antiga. Diversos estudos 
clínicos já alertavam para a associação entre o índice de 
massa corporal (IMC) elevado e o aparecimento de cân-
ceres, conforme demonstrou publicação da prestigiada 
revista “Lancet”, em 2008.

Em 2014, o presidente da Sociedade Americana de 
Oncologia Clínica, Clifford Hudis, afirmou que a epide-
mia de obesidade poderá neutralizar décadas de esforço 
de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do cân-
cer. Assim, a obesidade é considerada, hoje, a segunda 
causa passível de prevenção do câncer, depois do taba-
gismo. Inclusive, está presente em uma de cada dez mor-
tes por câncer em pessoas não fumantes.

Um estudo recente publicado na “Cancer Epidemio-
logy”, realizado pela USP, em parceria com a Universi-
dade de Harvard, dos EUA, e da Agência internacional de 
Pesquisa em Câncer (Iarc) da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), confirmou a forte ligação da obesidade 
com 13 tipos de cânceres.  São eles: fígado, vesícula bili-
ar, pâncreas, esôfago, estômago, cólon, reto, ovário, endo-
metriose, mama, rim, próstata, tireoide e o mieloma múl-
tiplo – câncer das células da medula óssea.

Os pesquisadores brasileiros estimam que em 2025 
ocorrerão cerca de 29 mil novos casos de câncer no Brasil 
devido ao excesso de peso e obesidade.  A revista “Veja”, 
em outubro de 2016, publicou uma reportagem em que 
mostrava que o governo dos Estados Unidos estima que 
até 2030 o número de casos de câncer naquele país sofre-
ria um acréscimo de 500mil somente devido a obesidade.

Ainda não está completamente esclarecido como a 
obesidade causa o câncer, porém existem três mecanis-
mos possíveis que podem agir isoladamente ou associa-
dos: a obesidade é uma condição clínica de inflamação 
crônica que estimula o estresse oxidativo das células e 
aumenta a proliferação das mesmas, ocasionado o apare-
cimento de células cancerígenas; o acúmulo de gordura 
no organismo também acarreta importantes alterações 
hormonais, o que explicaria o aumento da doença em 
órgãos reprodutores; e, por fim, pode haver uma altera-
ção da susceptibilidade genética ao câncer devido ao 

excesso de peso.
O certo é que a perda de peso pode reverter essa ten-

dência como bem demonstrou estudo realizado na Sué-
cia, publicado na “Obesity Surgery” em 2014, confir-
mando que pacientes obesos mórbidos apresentavam 
taxa de 5,8 cânceres por 1000 contra 1,06 por 1000 da 
população não obesa. Os obesos mórbidos submetidos a 
cirurgia bariátrica voltavam a ter as mesmas taxas dos 
não obesos.

Outro aspecto negativo é o fato de que pacientes obe-
sos apresentam resultados piores com os tratamentos 
oncológicos não cirúrgicos, assim como também piores 
resultados com a cirurgia oncológica. Dessa forma torna-
se urgente a adoção de políticas públicas de combate à 
obesidade da mesma forma como ocorreu contra o taba-
gismo e que apresentou bons resultados.

Assim como o cigarro, as comidas e bebidas hiperca-
lóricas com elevados teores de açúcar, sódio ou gorduras 
saturadas deveriam também ser sobretaxadas com altos 
impostos, trazerem em suas embalagens alertas sobre o 
risco do seu consumo. Especialmente os produtos direci-
onados para nossas crianças. O consumo desses produtos 
deveria nos causar o mesmo impacto negativo igual ao de 
vermos uma criança fumando.

* Médico especialista em cirurgia e endoscopia 
bariátrica e gastroenterologia

Fonte: Revista Veja

A OBESIDADE E O CÂNCER
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Amados irmãos, em 30 anos de iniciado ainda me 
deparo com perguntas formuladas, que apesar de 
parecerem simplórias, muitas vezes, tem profun-

das conotações dentro da Simbologia, Filosofia, Ritua-
lística e porque não, até mesmo dentro de um hermetis-
mo esotérico, que nos levam a reverberar sobre suas 
implicações dentro da doutrina maçônica  exegetica-
mente  transportada para os dias atuais.

Assim as definições de Sabedoria, Conhecimento e 
Inteligência apesar de serem combinantes em certos 
aspectos acadêmicos conceituais, encerram em seu cer-
ne, diferenças contextuais enormes. São situações que 
podem se completarem, mas também podem ser dicoto-
mizantes   e até mesmo , um pouco , antagônicas em cer-
tas apresentações do cotidiano de nossa Caminhada na 
Ordem Maçônica . Vejamos por etapas algumas coloca-
ções:

O grande Irm.´. Walnyr Goulart Jacques em sua obra 
“Uma Loja Simbólica – Rito Escocês Antigo e Aceito” 
nos apresenta uma fábula, de um encontro entre um 
Sábio e um Neófito, que dialoga muito com aquilo que 
elaboramos neste Artigo e que apresentamos.

—“Filho, que vês diante de teus olhos?”.
—“Vejo o campo e as árvores”, respondeu.
—“Mas só isso, que está tão perto?” arguiu o Sábio.
—“Bem, vejo mais além, o mar e os montes” disse o 

Neófito.
—“Só isso, filho?”
—“Vejo também, as nuvens e o Céu” respondeu.
—“Nada mais consegues ver?” insistiu o Sábio.
—“Nada, Senhor”.
- “Meu Filho, se consegues ver só o que os teus olhos 

(conhecimento) alcançam, jamais conseguirás sentir o 
que é belo e que no se vê materialmente; precisarás de 
tempo e dedicação para, gradualmente, com observação, 
estudo e meditação, conseguires ver (Sabedoria) mais 
além do que teus olhos alcanças...aí estarás apto.”

Essa fábula  simples e de uma profundidade de  Gno-
seologia ou Gnosiologia  Ramo da filosofia que se 
preocupa com a validade do conhecimento em função do 
sujeito cognoscente, ou seja, daquele que conhece o obje-
to, combinado com duas outras variantes : A semântica 
(do grego derivado de sema, sinal) refere-se ao estudo do 
significado, em todos os sentidos do termo. A semântica 
opõe-se com frequência à sintaxe, caso em que a primei-
ra se ocupa do que algo significa, enquanto a segunda se 
debruça sobre as estruturas ou padrões formais do modo 
como esse algo é expresso (por exemplo, escritos ou 
falados) e o Pragmatismo que é o ramo da linguística que 
estuda a linguagem no contexto de seu uso na comunica-
ção. As palavras, em sua significação comum, assumem 
muitas vezes outros significados distintos no uso da 
língua e, mais recentemente, o campo de estudo da prag-
mática passou a englobar o estudo da linguagem comum 
e o uso concreto da linguagem, enquanto a semântica e a 
sintaxe constituem a construção teórica. A pragmática, 
portanto, estuda os significados linguísticos determina-
dos não exclusivamente pela semântica proposicional ou 

frásica, mas aqueles que se deduzem a partir de um con-
texto extralinguistico podendo ser discursivo e situacio-
nal. 

Agora deixando o academicismo retórico de lado, 
busquemos o lado lúdico da questão:  Um Maçom deve 
ter Conhecimento , Inteligência ou Sabedoria??? Qual a 
diferença entre essas situações ?? O que é mais impor-
tante??? Podemos ter Sabedoria, sem Conhecimento?? 
E vice-versa?.

Eis o que pretendemos perscrutar com este Artigo.
Em princípio, conhecimento e sabedoria, conhecer e 

saber, são noções que podem ser confundidos. Com efei-
to, conceitualmente falando, ter o conhecimento é ter 
noção, informação, saber. Por outro lado, ter sabedoria é 
ter grande conhecimento, erudição, prudência, modera-
ção, temperança, sensatez, reflexão . 

E o que é Inteligência????
Inteligência é um conjunto que forma todas as carac-

terísticas intelectuais de um indivíduo, ou seja, a facul-
dade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e 
interpretar. A inteligência é uma das principais distin-
ções entre o ser humano e os outros animais. 

Etimologicamente, a palavra "inteligência" se origi-
nou a partir do latim intelligentia , oriundo de intelligere, 
em que o prefixo inter significa "entre", e legere quer 
dizer "escolha". Assim sendo, o significado original 
deste termo faz referência a capacidade de escolha de um 
indivíduo entre as várias possibilidades ou opções que 
lhe são apresentadas. 

Para a escolha da melhor e mais adequada oportuni-
dade, entre as várias opções, uma pessoa precisa avaliar 
ao máximo todas as vantagens e desvantagens das hipó-
teses, necessitando para isso da capacidade de racioci-
nar, pensar e compreender, ou seja, a base do que forma a 
inteligência. 

Após o ensaio dissertativo acima chegamos a duas 
verdades: 1) O que é teoria e pode ser aplicada na cons-
trução do meu templo interior em minha caminhada den-
tro da Maconaria e 2) O que aprendi com a pratica de 
vivenciar essas  conceituais situações de aprendizado e 
sua integração com a tríplice argamassa( paz, Harmonia 
e a Concórdia) e sua aplicabilidade nas minhas condutas 
perante a sociedade. Concluindo então,  Sabedoria é a 
utilização do conhecimento na construção da felicidade.

Na Bíblia Sagrada pode-se encontrar, dentre muitos 
outros, os seguintes versículos referentes à sabedoria:

"Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-
lhe-á dada." (Tiago 1:5)

"Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que 
adquire entendimento; pois melhor é o lucro que ela dá 
do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro". 
(Prov. 3:13-14)

“Quem é como o sábio? e quem sabe a interpretação 
das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu ros-
to, e com ela a dureza do seu rosto se transforma.” (Ecle-
siastes 8:1)

Portanto, Sabedoria não se adquire nos livros, nos 

compêndios..... SABEDORIA É DOM DIVINO, é nos 
dado pelo Supremo Arquiteto do Universo. 

 A definição clássica de conhecimento, originada em 
Platão, diz que ele consiste de crença verdadeira e justifi-
cada. Aristóteles divide o conhecimento em três áreas: 
científica, prática e técnica.

Segundo o modelo de Platão, o homem teria um con-
junto de Crenças (dogmas) que se cotejadas com a Ver-
dade, é àquelas que fossem verdadeiras, representariam 
as “Crenças Verdadeiras” entre as quais estariam as “Jus-
tificadas” das quais derivariam o Conhecimento.

E a Inteligência? pode ser definida como a capacida-
de mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, 
abstrair ideias, compreender ideias e linguagens e apren-
der. Embora pessoas leigas geralmente percebam o con-
ceito de inteligência sob um escopo muito maior, na Psi-
cologia, o estudo da inteligência geralmente entende que 
este conceito não compreende a criatividade, o caráter 
ou a sabedoria. Conforme a definição que se tome, pode 
ser considerado um dos aspectos da personalidade.

Já Esperteza pode ser definida como agudeza ou 
sutileza nas ações.

E aonde quero chegar após tudo isso?? 
A nossa Filosofia Maçônica se baseia na Sabedoria, 

que é, em suma, o Amor ao próximo.
É nesse sentido que somos Construtores Sociais, a 

nós próprios através do aperfeiçoamento moral, e ao 
próximo praticando a Tolerância e a Fraternidade, pila-
res do Amor incondicional ao ser humano, assim como o 
Mestre Jesus nos mostrou.

Apredemos em  nossas Instruções, que o trabalho de 
um Maçom é “ conhecer-se e aperfeiçoar-se, a fim de 
que, livre dos preconceitos e vícios do mundo, possa 
aspirar o estudo da tradição e da história maçônica, cujos 
ensinamentos tem iluminado o Mundo”. Só então, “com-
preendereis à custa de quantas vidas se construiu o Edifí-
cio Moral da Maçonaria”.

Primeiro, conhecer-se, depois aplicar o conhecimen-
to, com Sabedoria. Nesse mesmo diapasão, os filósofos 
Gregos ensinavam a necessidade do autoconhecimento 
para a sublimação:

"...Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o 
Universo e a Deus, O Grande Geômetra dos mundos.

A nossa Filosofia se baseia na Sabedoria, que é, em 
suma, o Amor ao próximo.

Sejamos Sábios e apliquem ao nossos conhecimentos 
e inteligência em nossa construção diária, pois somente 
assim , estaremos cumprindo a nossa missão nesse plano 
terrestre de fazer feliz a humanidade e de sermos melho-
res como seres humanos a cada dia. Ou seja Hoje melhor 
que ontem e amanhã melhor que hoje   !

Dario Angelo Baggieri - M.'. I.'.  CIM 157465
Membro da Academia Maçônica de Letras do ES- 

AMLES- Cadeira N*1 -Patrono Alferes Tiradentes

GERAL

Conhecimento, Sabedoria 
e Inteligência
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Quando o caçador de androides, o humano Rick 
Decard, parte com a replicante Rachel para longe da 
ácida Los Angeles de 2019, fica uma dúvida no ar: 
Quantos anos ela ainda teria de vida ? Qual data final 

de expiração fora marcada em seu código genético ? Trinta 
anos depois, descobre-se que da relação nasceu o primeiro 
ser gerado por uma replicante. O primeiro fruto de um rela-
cionamento entre um humano e um ser gerado pela bioen-
genharia. E agora ? Como ficará a humanidade se esse 
segredo vier à tona ?

Ironia fina o fato de um caçador de replicantes se apai-
xonar por um deles. Alguém que é pago para eliminar, diga-
mos, “clones” de seres humanos produzidos a sua imagem 
e semelhança, sem nenhuma crise de consciência, cai de 
amores por uma de suas presas. O argumento para a “apo-
sentadoria”, nome dado para a eliminação dos replicantes, 
sem remorsos era de que não haviam sido gerados por um 
útero humano, não tinham sido amados por uma família e 
nem possuíam memórias reais. Replicantes eram utiliza-
dos em serviços difíceis e perigosos nas colonias extrater-
restres ou para simples satisfação das necessidades “recre-
ativas” dos humanos.

Em Blade Runner assistimos a exploração de seres 
humanos criados pela engenharia genética por seres huma-

nos gerados em úteros. Já em Matrix evoluímos para a 
exploração de seres humanos por máquinas, vastos cam-
pos de corpos humanos “cultivados” para obter energia 
utilizada no funcionamento do “sistema”. Detalhe da tra-
ma: Para que os corpos pudessem crescer satisfatoriamente 
e produzir  energia, era necessário manter os cérebros 
conectados a uma realidade virtual, a Matrix. Em Mad 
Max chegamos a exploração de seres humanos por seres 
humanos. Guerras e degradação do meio ambiente produ-
zem escassez de recursos naturais, impera a lei do mais 
forte ou mais astuto. Os seres humanos tem uma necessida-
de ilimitada de colocar outros seres humanos a seu serviço. 
Patriarcado, escravatura, servidão e, atualmente, a forma 
de organização do trabalho.

A engenharia genética já possui capacidade de produzir 
seres vivos em laboratório. Por enquanto, estão travados 
por questões legais e éticas. Mas até quando a ética resistirá 
aos apelos econômicos das Tyrell Corporation e Wallace 
Corporation ? (As empresas responsáveis pela “fabrica-
ção” dos replicantes.) 

Em Blade Runner 2049, o caçador de androides “K” 
(uma nova geração de replicantes obedientes que caçam e 
aposentam os modelos antigos) tem por namorada virtual 
Joi, um holograma 3D com Inteligência Artificial. Recen-
temente me peguei conversando com uma IA (Inteligência 
Artificial) ao telefone. É impressionante o estágio de 
evolução da tecnologia. Especialistas no estudo do merca-
do de trabalho indicam que num curto espaço de tempo 
várias profissões desaparecerão, gerando um desemprego 
estrutural gigantesco (Os Marxistas preferem o termo Exér-
cito Industrial de Reserva). Já se fala na criação dum “salá-
rio social” para amparar a nova horda de desempregados, 
seria um benefício permanente e não temporário como o 

seguro desemprego. Pelo visto, estaremos a ressuscitar 
com força o debate em torno da questão social, surgido lá 
pelos idos de 1830 em plena Revolução Industrial quando, 
a despeito da modernização dos meios de produção, a 
pobreza se alastrou no seio da classe trabalhadora. Paupe-
rismo, pobreza extrema mesmo. Uma cena de Blade Run-
ner 2049 parece uma viagem ao tempo da Revolução 
Industrial: Um grupo de crianças, de todas as idades, traba-
lham em condições sub humanas retirando níquel de placas 
de computador a troco de comida e de não ficarem expostas 
a chuva ácida que cai constantemente.

Muitos poderão pensar: “Mas isso tudo é ficção científi-
ca”. Por enquanto... Brevemente a IA superará o intelecto 
humano. Muitas de nossas ações já são direcionadas, sutil-
mente, pelos algorítimos. Podemos achar que ainda esta-
mos no controle, será ?

Filmes citados na presente filmologia:
Blade Runner (1982)
Blade Runner 2049 (2017)
The Matrix (1999)
The Matrix Reloaded (2003)
The Matrix Revolutions (2003)
Mad Max – Fury Road (2015)
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acarrão instantâneo e batatas fritas convivem Mharmoniosamente com Sócrates ou Platão na 
conversa cativante do filósofo Mario Sergio 

Cortella. Um dos mais importantes discípulos do educa-
dor Paulo Freire – de quem foi o último orientado –, o 
paranaense de Londrina aposta na filosofia para desper-
tar a capacidade de suspeita. “Nosso país tem uma certa 
predileção pelo óbvio, que nos acalma, mas nos deixa 
pouco reflexivos.” Professor titular da PUC -SP e autor de 
livros como Não Espere pelo Epitáfio (2005), Política: 
Para não ser idiota (2010) e Nos Labirintos da Moral, 
Cortella deseja uma filosofia que nos ajude a pensar de 
maneira mais crítica, afastando preconceitos e exercitan-
do um olhar menos superficial sobre a realidade. E, por 
considerar que vivemos em um mundo imediatista, defen-
de a pamonhalização da vida. Ou seja: que, a despeito de 
todas as praticidades do mundo contemporâneo, devemos 
valorizar a longa, trabalhosa e solidária preparação da 
pamonha.

Você é autor de um livro chamado Qual É a Tua 
Obra? Qual é a obra de um filósofo brasileiro do século 
21?

Sempre que se fala em filosofia, imagina-se uma 
dedicação a coisas que são esotéricas, abstratas. Mas a 
filosofia nasce, na origem, a partir do autoconhecimento. É 
preciso lembrar aquele que é o grande pensador da Anti-
guidade, Sócrates. Uma de suas ideias centrais era a do 
“conhece-te a ti mesmo”. E, ao mesmo tempo, suspeite 
daquilo que parece óbvio. E um filósofo brasileiro, no 
século 21, mas com ideias que têm três mil anos, deve pas-
sear pela capacidade de recusar o óbvio. Nosso país tem 

uma certa predileção pelo óbvio, que nos acalma, mas que 
ao mesmo tempo nos deixa pouco reflexivos. É preciso 
uma filosofia que ajude a pensar de maneira mais crítica, 
com capacidade de afastar o preconceito, e com um olhar 
mais acurado, menos superficial sobre a realidade.

A filosofia não envelhece?
O que não se pode é fazer uma filosofia formol, que 

congela cadáveres. O pensamento de Platão é vivo, assim 
como o pensamento de Heráclito, de Parmênides. Quando 
Heráclito disse, há alguns séculos, que a única coisa per-
manente é a mudança, isso é uma coisa de agora. Quando 
disse que nenhum homem toma banho duas vezes no 
mesmo rio, porque, quando você volta, nem o rio é o 
mesmo nem você é o mesmo, isso é uma coisa de agora.

A visão dos jovens sobre a filosofia é preconceituosa, 
estereotipada?

Parte dos jovens tem uma dificuldade com a filosofia, 
que é a pressa. A filosofia não pode ser apressada. Ela é 
uma meditação um pouco mais adensada, a ser fruída. E, 
como muita gente hoje confunde pressa com velocidade, é 
bom que se diga: fazer velozmente não significa fazer 
apressadamente. A filosofia admite velocidade, mas 
jamais pressa.

A pressa é uma questão bastante presente na vida 
hoje, não?

Nós vivemos em um mundo, especialmente por causa 
das plataformas digitais, em que a lógica é a do “tudo já 
agora ao mesmo tempo junto”. Uma das coisas que levam 
à perda da noção de tempo e processo é o que chamo de 

despamonhalização da vida. Nós paramos de fazer pamo-
nha e passamos a comprá-la pronta em nome de algo que é 
prático. Nem sempre o prático é o certo. É mais prático 
furtar do que trabalhar , colar do que estudar, copiar do que 
ter que pesquisar. Em nome do prático, começamos a utili-
zar como critério tudo aquilo que é imediato. E paramos de 
fazer pamonha. Os homens saíam de manhã, iam buscar 
milho na roça, arrancavam a palha. As crianças tiravam o 
cabelinho que ficava no meio. As mulheres tinham o 
trabalho mais complicado, que era ralar o milho e costurar 
um saquinho de palha. A finalidade de fazer pamonha não 
era comer pamonha, era ficar junto o dia todo. Crianças e 
jovens aprendiam que para que uma pamonha aparecesse 
era preciso tempo, trabalho, convivência, divisão de tare-
fas.

A despamonhalização é uma recusa ao imediatismo 
da vida?

Exato. A ideia da pamonha é evitar aquilo que chamo 
de miojização da vida, a vida miojo. O namoro miojo, o 
sexo miojo, a pesquisa miojo. Hoje um jovem imagina que 
para fazer uma pesquisa ele dá uma “googleada” e pronto. 
Não. A internet é um poderoso meio de começo de pesqui-
sa, não de término. A ideia do “ficar”, comum entre os 
jovens, representa muitas vezes a miojização das relações. 
Há também casamentos miojo. Relação de casamento e 
também de vida. E até relação religiosa miojizada – o suje-
ito vai apenas à missa das 10 no domingo, porque é mais 
curtinha. Enfim, essa miojização do mundo corresponde a 
uma despamonhalização da vida, que é preciso rejeitar .

MÁRIO SÉRGIO CORTELLA 
ENTREVISTA

O que não se pode é fazer uma filosofia formol

O Malhete
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stamos passando por um momento Eespecial em nosso País. Nos mês de 
outubro próximo, temos o direi-

to/dever de exercermos o ponto culminante 
do processo democrático, a escolha dos nos-
sos representantes através do VOTO.

Digo que é uma oportunidade especial, em 
razão dos últimos acontecimentos que passa-
mos, com crises sem precedentes, tanto no 
âmbito econômico/financeiro, que reflete no 
social, quanto na questão ética e moral.

Nosso País não suporta mais tantos absur-
dos, não temos gordura para queimar, não 
podemos errar. Nossas empresas não supor-
tam pagar mais tributos. 

Pela primeira vez, as potências Maçônicas 
do Brasil se uniram para uma campanha naci-
onal, denominada REAGE BRASIL!

Temos que nos unir ao Clamor das ruas e 
buscar, através do VOTO reerguer nossa 
Pátria.

Nós, como Maçons temos que buscar nas 
nossas comunidades e nas nossas redes de 
relacionamento, maneiras de fazer com que 
as pessoas votem, pois muitos estão decepci-
onados (compreensível), e não querem 
sequer votar. Temos que buscar mudar esse 

comportamento, e pedir (convencer) que elas 
votem. Segundo, que esse voto seja conscien-
te, seja pensando, estudado, buscando candi-
datos que tenham identificação com seus 
princípios e valores.

Teremos oportunidade neste pleito de esco-
lher o Presidente da República e obviamente 
seu Vice. Dois Senadores da República, 
Governador do Estado e o Vice, Deputado 
Federal e Deputado Estadual/Distrital. Vejam 
a importância deste momento. Estamos defi-
nindo o destino do País e do Estado. NÃO 
PODEMOS ERRAR.        

Temos vários candidatos. Sei que não está 
fácil escolher, principalmente com a quanti-
dade de partidos e falta de clareza nas propos-
tas e ideologias (se é que existem). Mas 
temos que buscar informações daqueles que 
pretendemos escolher (votar). Qual sua ori-
gem e seu passado? Que serviço prestou à 
sociedade? Suas propostas? Sua formação? É 
Ficha Limpa? Devemos buscar respostas a 
estas perguntas.

Dentre tantas opções, tenho certeza, que se 
fizermos a melhor escolha, estaremos colabo-
rando com as mudanças que nosso País 
necessita.

Portanto meus Irmãos, vamos fazer nossa 
parte. Vamos, nas nossas comunidades e nas 
redes de relacionamento, buscar o VOTO 
CONSCIENTE, para que tenhamos um País 
que nos de orgulho, que seja destaque pelo 
desenvolvimento econômico e social, funda-
dos nos princípios de valores éticos e morais, 
respeitando as pessoas, o meio ambiente, e 
reduzindo os escândalos reiterados que pas-
samos.

Chega de corrupção, de interesses pessoais 
em detrimento do interesse público, de privi-
légios, de apadrinhamento, de oba-oba, do 
“tapinha nas costas” para arrumar voto, 
CHEGA!

A hora é essa. A Maçonaria Brasileira tem 
que fazer sua parte. A Maçonaria Brasileira 
somos nós Maçons, espalhados por todo esse 
imenso Brasil.

REAGE MAÇONARIA!!!
REAGE BRASIL!!!
  
Valdir Massucatti. Contador. Advogado. 

Mestre em Administração. Empresário. 

OPINIÃO
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Por Eduardo Szklarz 

Na Grécia antiga, os aristocratas tinham tanto 
orgulho de sua origem que se diziam descen-
dentes dos deuses. Cada família recitava a 

longa lista de antepassados até chegar ao patriarca 
divino. Com Sólon (638-558 a.C.), não foi diferente: 
ele traçava sua origem até Poseidon, o deus grego dos 
mares. Mas, diferentemente dos outros nobres, Sólon 
se importava com os "reles mortais" e dedicou a vida a 
construir uma sociedade mais justa e igualitária. 
Tanto que os historiadores o consideram o pai da 
democracia ateniense.

"Sólon integra a lista dos Sete Sábios da Grécia ao 
lado de figuras como o matemático Tales de Mileto", 
diz o filósofo Ron Owens, da Universidade de New-
castle (Austrália), no livro Solon of Athens (Sólon de 
Atenas, inédito no Brasil). "Foram feitas várias listas 
dos sete sábios, e Sólon está em todas elas. Sua 
influência não era mesmo de desprezar: ao menos 115 
autoridades do mundo antigo o mencionam em seus 
escritos, entre eles Aristóteles (384-322 a.C.)."

Apesar da glória entre seus pares, Sólon é hoje 
quase um ilustre desconhecido. Sempre que se fala em 
Atenas, vêm à mente filósofos e matemáticos, mas 
nunca um sujeito como ele - misto de mercador, poeta 
e legislador. Afinal, quem foi Sólon? E o que ele agre-
gou à história das ideias?

Sociedade em frangalhos
Sólon nasceu provavelmente em 638 a.C., em Ate-

nas, numa família nobre em decadência. A Grécia 
estava dividida em dezenas de cidades-estados (pole-
is, plural de pólis), com governos independentes e 
uma cultura religiosa comum. Em Atenas, mandava a 
aristocracia dos eupátridas (os "bem nascidos"), que 
nomeavam arcontes (magistrados) para legislar em 
causa própria. Os pobres não tinham acesso ao poder 
político e muitas vezes pagavam suas dívidas com 
escravidão.

Sólon presenciou essas injustiças ainda jovem, 
quando embarcou em viagens mercantes para tentar 

recompor a fortuna da família. Ele viu que artesãos e 
pequenos proprietários de terras eram alijados das 
decisões políticas e sempre perdiam para os nobres 
em disputas judiciais.

"A maioria dos camponeses era leal aos aristocra-
tas porque dependia deles para se proteger dos inimi-
gos de Atenas. Mas a população em geral estava cada 
vez mais insatisfeita", diz o historiador Bernard Ran-
dall no livro Solon: The Lawmaker of Athens (Sólon, o 
Legislador de Atenas, inédito no Brasil).

A oligarquia vetava até os mercadores que enrique-
ceram com o comércio entre a Grécia e o mundo medi-
terrâneo. Eles tinham dinheiro suficiente para adquirir 
armas e terras e por isso esperavam obter uma fatia do 
poder político. Mas continuaram fora do Areópago, o 
conselho que escolhia os magistrados. Sua única chan-
ce de ganhar uma causa na Justiça era molhando a 
mão do juiz.

"Com o tempo, mais mercadores se tornaram ricos 
e viram que a única forma de obter poder seria por 
meio da força", diz Randall. De fato, ao longo do sécu-
lo 7 a.C., vários tiranos deram golpes em oligarquias 

gregas com o apoio dos novos-ricos. Em 632 a.C., o 
nobre Cylon tentou usurpar o poder em Atenas com o 
respaldo da ilha vizinha de Megara, onde seu sogro 
governava com mão de ferro. Mas o plano falhou e 
Cylon deu no pé.

Em 621 a.C., para tentar botar ordem no caos, o 
arconte Drácon elaborou um código de leis duríssi-
mas contra o crime. Um simples roubo era punido 
com a morte. Não é à toa que "draconiano" virou sinô-
nimo de extrema rigidez. No entanto, nem mesmo as 
leis de Drácon acalmaram os ânimos.

Da poesia para as leis
Sólon foi o primeiro poeta ateniense cujos versos 

sobreviveram até nossos dias. Fragmentos de sua 
obra, citados por Plutarco (46-120) e outros filósofos, 
mostram que ele denunciava as iniquidades da época. 
E nem por isso ele deixou de ser respeitado pelos 
nobres. Aliás, sempre manteve a fama de sábio e justo.

Sua entrada na política aconteceu durante uma 
guerra entre Atenas e Megara pela soberania da ilha de 
Salamina (onde nasceu). Não há registros precisos, 
mas estima-se que milhares de atenienses tenham 
morrido em combate. O governo teria até jogado a 
toalha, mas tudo mudou quando Sólon correu para a 
ágora (praça principal da pólis) e declamou uma ode a 
Salamina.

"Prefiro renunciar a minha cidade natal e me tornar 
cidadão de Folegandros (minúscula ilha grega no mar 
Egeu) a continuar sendo chamado de ateniense, mar-
cado pela vergonha da rendição de Salamina!", teria 
dito, motivando os conterrâneos a retornar à batalha.

Segundo Plutarco, Sólon teve papel ativo na estra-
tégia militar que debilitou o inimigo e levou Atenas à 
vitória. Foi assim que ganhou fama de soldado. Em 
594 a.C., foi nomeado arconte e realizou reformas que 
ajudaram a cimentar o caminho ateniense rumo à 
democracia.

Continua...

SÓLON: O PAI DA DEMOCRACIA
HISTÓRIA
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Sua primeira medida foi promulgar um código de 
leis escritas que aboliu a escravidão por dívida e proi-
biu os homens de vender filhas e irmãs. Também 
alterou o código penal de Drácon. Segundo a nova lei, 
o ladrão teria de compensar a vítima com o dobro do 
valor do produto roubado. Ao que tudo indica, o 
arconte poeta só manteve a pena capital para os homi-
cidas.

Ascensão social
Talvez a grande sacada de Sólon tenha sido substi-

tuir o sistema de poder hereditário por outro baseado 
no dinheiro. Parece injusto, mas foi uma forma de 
aproveitar a mobilidade social para ampliar o acesso 
ao poder político. Classificou os habitantes em 4 
classes. No topo, estavam os pentacosiomedimnos, 
donos de terras. Abaixo vinham os hippeis, que 
tinham grana suficiente para manter um cavalo a 
serviço do Estado nas guerras - um luxo para poucos. 
Em seguida, estavam os zeugitas (a "classe média") e 
finalmente os tetes, os mais pobres.

Quanto mais rico o cidadão, maior o cargo público 
que ele podia ocupar. Para quem viveu nesse tempo, 
quando o poder se perpetuava entre os mesmos sobre-
nomes, essa foi uma bela mudança rumo à democra-
cia. Como muita gente podia acumular certa riqueza - 
graças ao comércio crescente, por exemplo -, o novo 
sistema era mais igualitário que o anterior.

Os tetes não podiam disputar os cargos, pois 
temia-se que fossem mais propensos a receber propi-
nas. Mas Sólon lhes deu o direito de se defender nos 
processos judiciais e integrar o júri. Mais importante: 
deu sinal verde para que o cidadão com mais de 18 
anos participasse da (Assembleia), inclusive Ekklesia 
os (mas não os escravos, pois eles não eram con-tetes 
siderados cidadãos). A Assembleia promulgava leis e 
decretos, decidia a concessão de privilégios, servia de 
palco para debates políticos e influía na escolha de 
arcontes (magistrados). Portanto, quem diria, os mais 
pobres podiam influir na formação do temível Areó-
pago.

A pauta da era definida pelo Conselho dos Ekklesia 
400 (formado por 400 cidadãos de todas as classes, 
exceto os tetes). As mulheres não votavam, mas justi-
ça seja feita: no Brasil, o voto feminino só foi instituí-
do em 1934.

"Assim como o filósofo Sócrates (469-399 a.C.), 
Sólon tentou criar pontes entre os extremos da socie-
dade e uma nova unidade dentro do Estado", diz Vic-
tor Ehrenberg em  (De Sólon a From Solon to Socrates
Sócrates). "Ambos são símbolos da moderação e cla-
reza mental que fizeram a grandeza de Atenas." Em 
561 a.C., 30 anos depois das reformas, o tirano Psís-
trato usurpou o poder em Atenas - com a bênção do 
Conselho dos 400.

Ao saber da notícia, Sólon interrompeu uma longa 
viagem pelo Egito e Chipre e retornou a Atenas para 
tentar mobilizar a massa. Não conseguiu. Mas a demo-
cracia continuou evoluindo mesmo após sua morte (3 
anos depois). Em 508 a.C., suas reformas foram leva-

das adiante pelo legislador grego Clístenes. E, no 
século 5 a.C., continuaram com Péricles e Efialtes.

"O principal método de escolha para cargos públi-
cos era o sorteio, tido como o mais igualitário", diz o 
cientista político Robert Dahl no livro Sobre a Demo-
cracia. Para ele, um cidadão ateniense tinha uma 
chance razoável de ser sorteado ao menos uma vez na 
vida.

Segundo alguns historiadores, Sólon decepcionou 
muita gente. Os ricos diziam que suas inovações 
foram longe demais, e os pobres reclamavam que 
foram insuficientes (queriam a reforma agrária). Nem 
o sábio conseguiu agradar a gregos e troianos.

Fonte: Aventura na História

Já no poder, em Atenas Wikimedia Commons

https://www.lojaselten.com.br/2018/01/bota-motorcycle-harley-selten-4801-com.html?mcr=ARJ1153840
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AMIGOS SE DESPEDEM DO MAÇOM 
MAIS ANTIGO DE MATO GROSSO DO SUL

 O Filtro, a nova publicação da Editora Castro 

Clique na imagem para ler a edição nº01

http://bit.ly/2wtqL7e
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S
eguindo o desígnio das edições anteriores, a 4ª EDIÇÃO da EIF, 
pretende, por um lado, manter a linha condutora, trazendo para 
o evento, palestrantes de relevo na área farmacêu�ca, que fize-

ram deste evento uma referência em todo o mundo Lusófono e por 
outro lado, con�nuar a proporcionar aos par�cipantes a oportunida-
de de estar sempre na linha da frente com os temas mais quentes do 
momento, como é a "Segurança do Doente" enquadrado no grande 
desafio da OMS em 2017, mas que será sempre intemporal

Na nossa perspec�va, o "novo farmacêu�co" é alguém que já não 
se fica por dispensar um medicamento.

O "novo farmacêu�co" tem a obrigação e o dever de se posicionar 
como o profissional da área da saúde mais próximo do doente e capaz 
de intervir no que concerne ao uso do medicamento, com efeitos reais 
na adesão terapêu�ca e consequentemente na qualidade de vida do 
paciente.

Cabe-lhe então, estar bem informado e capacitado para, não só 
exercer farmácia no seu local de trabalho, mas também, avaliar o �po 
de individuo que o procura, percepcionando forças e fraquezas que 
podem potencializar ou colocar em risco os resultados esperados.

O Ins�tuto de Desenvolvimento Humano Integral Aplicado (Ins�-
tuto ideHia), uma empresa portuguesa cujo Core Business é o Ensino 
e o Intercâmbio na área da saúde, vai realizar entre os dias 18 e 27 de 
Março de 2019 a Escola de Inverno de Farmácia (EIF2019).

O tema central desta edição será  "FARMÁCIA CLÍNICA COM FOCO 
NA SEGURANÇA E NA QUALIDADE".

Mantemos assim toda a atenção no desafio lançado em 2017 pela 
Organização Mundial de Saúde e faremos uma abordagem realista às 
necessidades e desafios que se colocam aos profissionais da área 
farmacêu�ca neste âmbito.

À semelhança das anteriores edições, a EIF2019, será composta por 
aulas, conferências e visitas técnicas.

O corpo docente será formado por Professores, Pesquisadores e 
profissionais vindos de diferentes países que apresentarão o "estado 
da arte" nos seus países de origem, fazendo contra-ponto e estabele-
cendo pontes com os demais intervenientes / par�cipantes.

Esta é uma oportunidade única para promover um intercâmbio 
cien�fico e cultural entre farmacêu�cos e ampliar sua rede de conta-
tos com profissionais de atuação expressiva na Farmácia Clínica e 
áreas afins.

INTERCÂMBIO PARA FARMACÊUTICOS
EM PORTUGAL E NA ESPANHA

A 4ª edição da Escola de Inverno de Farmácia acontecerá na cidade do Porto (Portugal) e Santiago de Compostela 
(Espanha) no período de 18 a 27 de março de 2019 e estará disponível para profissionais e estudantes.

IdeHia - Ins�tuto de Desenvolvimento Humano Integral Aplicado

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO EMAIL: 

geraldoribeiro.idehia@gmail.com



24 Setembro de 2018

O Clube Círculo Militar de São Paulo recebeu 
na noite de 14 de agosto o jantar em comemo-
ração aos 97 anos do Grande Oriente de São 

Paulo. A celebração da Maior Maçonaria da América 
Latina reuniu mais de duzentos Irmãos, além de auto-
ridades civis e militares e autoridades maçônicas do 
GOSP e de outras potências. O encontro ainda contou 
com apresentação da Banda Sinfônica do Exército 
Brasileiro.

O Grão-Mestre Estadual do GOSP, Kamel Aref 
Saab, destacou em seu discurso de abertura a impor-
tância desse quase século de existência do Grande 
Oriente, agradecendo a presença de todos na come-
moração que definiu como simples, mas agradável e 
com o objetivo máximo de trazer união e tornar todos 
os presentes melhores.

O Eminente Irmão ainda foi homenageado pelo 
Irmão Luiz Tomaz Cangerana, juiz do Tribunal Elei-
toral Maçônica da Grande Loja Maçônica do Estado 
de São Paulo (GLESP), representando o Sereníssimo 
Irmão Ronaldo Fernandes, Grão-Mestre da GLESP.

“Eu como Maçom sou favorável a uma Maçonaria 
sem fronteiras em que podemos nos unir e tornar mais 
fortes. Então todos nós temos que trabalhar juntos 
para que a Ordem tenha ainda mais essa importância 
fundamental e que nós possamos melhorá-la. Então 
eu agradeço à GLESP pelo trabalho em conjunto. Não 
há obra que se erga sem que na argamassa esteja mis-
turada o suor do pedreiro”, pontuou Kamel.

JANTAR EM COMEMORAÇÃO AOS 97 ANOS DO GOSP
 REÚNE MAIS DE 200 IRMÃOS EM SÃO PAULO

12

lsfcastro@gmail.com

SOCIAIS

Em sessão realizada na ARLS Antonio Firmino 
Demuner  nº 2457, no Oriente de Rio Bananal-ES, o 
Eminente Grão Mestre, o Irmão Helio Soares da 
Luz Sodré fez a entrega de medalhas e condecora-
ções aos Irmãos do quadro que fizeram jus às mes-
mas, por relevantes serviços prestados à Ordem 
Maçônica.

Na oportunidade, o Eminente Irmão Sodré, fez a 
entrega da Nova Bandeira do GOB ao Venerável 
Mestre Anderson Darci Silvistrini.

Grão-Mestre do GOB-ES condecora Irmãos
da ARLS Antônio Firmino Demmuner 2457

SESSÃO CONJUNTA DAS TRÊS
 POTÊNCIAS DE MATO GROSSO

Em comemoração ao dia do maçon, foi realizada uma 
sessão conjunta das lojas do GOB-MT, GLEMT e GOE na 
sede do Grande Oriente do Brasil - Mato Grosso, onde esta-
vam presentes mais de 400 irmãos. 

A sessão foi presidida pelo Em. Ir. Antônio Francisco 
dos Passos, Grão-Mestre do GOB-MT, tendo como auxilia-
res os Grãos-Mestres Ir. Ademir Amorim (GOE) e Geraldo 
Macedo (Glemt).

Foi apresentada a palestra sobre 'Maçonaria Executiva” 
proferida pelo Grão-Mestre da Glemt, Ser. Ir. Geraldo 
Macedo. 

Após a sessão foi oferecido um jantar a todos os irmão. 

O Grande Oriente do Brasil Rio Grande do Norte 
realizou sessão Magna pública alusiva ao Dia Nacional 
do Maçom, na cidade de Mossoró. O evento foi bastan-
te prestigiado e contou com a presença do Grão Mestre 
Estadual eminente Irmão Antônio Braga, do Eminente 
Irmão José Heldison Presidente da PAEL/RN, do Pode-
roso Irmão Adauto Vasconcelos Grão Mestre Estadual 
Adjunto, Ilustre Irmão Sebastião Jales representando o 
Venerável Presidente do Tribunal de Justiça Maçônico 
entre outras autoridades.

Foram homenageados os Irmãos Nelson Lucas 
Pires (In memoriam) e Fernando Diniz Rocha com a 
comenda “Grande Potiguar”, o Eminente Irmão Alci-
van com a comenda Cruz da Perfeição Maçônica, os 
Irmãos Jeronimo Andrade, Fernando Diniz e Edvaldo 
Ferreira com a comenda Estrela da Distinção Maçôni-
ca, os Irmãos Ildefonso Pascoal e Antônio Andrade 
com a comenda Grande Benemérito da Ordem, os 
Irmãos Luiz Soares e Afranio de Oliveira com a comen-
da Benemérito da Ordem.
Ainda foi entregue a comenda do Poder Legislativo “O 

Potiguar” aos Irmãos Adauto Vasconcelos, Luiz Soares 
e Espedito Lira. Finalizando o evento a Loja Jerônimo 
Rosado, na pessoa do seu Venerável Mestre Raimundo 
Olimpio, recebeu das mãos do representante do TJM a 
comenda “Mérito Judiciário Maçônico Potiguar”.

GOB/RN COMEMORA O DIA NACIONAL DO MAÇOM

O Templo da Loja Maçônica  Segredo Força e Aliança, 
sediou na última terça-feira (21), sessão conjunta das 12 
Lojas de Feira de Santana, em comemoração à Semana 
Maçônica. Os Veneráveis  Mestres das 12 Lojas de Feira 
(GOB e GLEB), estiveram presentes e ocuparam os cargos 
de diretoria e oficias. A sessão foi presidida pelo Ven.´. 
M.´.  da Loja Segredo Força e Aliança,  Ir.´. Fanael  Ribei-
ro, que estava ladeado pelo nosso Grão Mestre Estadual 
(GOEB) Ir.´. Silvio Souza Cardin e pelo  Delegado Distri-
tal da (GLEB), Ir,´. Edson Messias, que está representado 
o Sereníssimo Grão Mestre Ir.´. Arlindo Neto. O palestran-
te da noite foi Ir.´. Leonardo Cestari com o tema: “Antiga 
Maçonaria no Mundo Moderno”.

 12 Lojas de Feira comemora
 Semana Maçônica


