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O Novembro Azul volta-se para a pre-
venção e conscientização da popula-
ção a respeito do câncer de próstata.

Com o fim do mês de outubro e das come-
morações do Outubro Rosa, inicia-se o mês de 
novembro com mais um movimento que obje-
tiva alertar a população sobre o câncer: o 
Novembro Azul. Esse movimento internaci-
onal, comemorado inicialmente na Austrália, 
em 2003, volta-se para a conscientização do 
público masculino a respeito do câncer de 
próstata.

A incidência do câncer de próstata é muito 
maior que a do câncer de mama, porém, o 
assunto muitas vezes não é tratado com a devi-
da atenção pelo homem. A expectativa do 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (INCA) é que, somente em 
2014, tenham surgido 68.800 novos casos da 
doença no Brasil. Esse tipo de câncer é o que 
mais ocorre em homens em todas as regiões do 
nosso país, depois do câncer de pele.

O câncer de próstata está intimamente rela-
cionado com a idade do paciente. Mais de 
60% dos doentes foram diagnosticados com 
a doença aos seus 65 anos ou mais. Com 
esses dados, é possível perceber que o aumen-
to da expectativa de vida em todo o mundo está 
bastante relacionado com os aumentos nos 
números de ocorrência da doença.

Além da idade, outros fatores parecem ter 

relação com o surgimento do câncer de prósta-
ta. Primeiramente devemos destacar que paci-
entes que apresentam parentes que tiveram a 
doença possuem risco aumentado de desen-
volvê-la. Além disso, homens negros possu-
em mais chances de desenvolver a doença que 
homens brancos, assim como os obesos apre-
sentam um maior risco.

Aliados a esses fatores, não podemos deixar 
de mencionar os hábitos alimentares pouco 
saudáveis. Uma alimentação rica em gordu-

ra, carnes e embutidos pode causar sérios 
problemas de saúde, inclusive o desenvolvi-
mento de câncer de próstata. Sendo assim, con-
trolar a alimentação, preocupando-se sempre 
em inserir vegetais na dieta, pode ajudar na 
proteção contra esse câncer.

O câncer de próstata é sempre tratado com 
muito preconceito pelos homens, principal-
mente em razão da realização do exame clíni-
co (toque retal). Por isso, muitos preferem não 
procurar o urologista, fazendo com que o diag-
nóstico seja realizado tardiamente.

O diagnóstico é feito pela análise dos resul-
tados dos exames clínicos e do exame de san-
gue,denominado PSA (Antígeno Prostático 
Específico). Caso seja observada alguma alte-
ração, uma biópsia deve ser realizada. A reco-
mendação da realização desses exames depen-
de da avaliação do médico. Normalmente é 
recomendado que eles sejam feitos a partir 
dos 50 anos de idade. Em pacientes que apre-
sentam histórico familiar desse tipo de cân-
cer, a recomendação é que os exames sejam 
feitos a partir dos 45.

Espera-se que as campanhas de conscienti-
zação sobre a doença no Novembro Azul 
incentivem os homens a procurarem o médico 
regularmente. Assim como no Outubro Rosa, 
durante todo o mês de novembro vários pontos 
turísticos do país e do mundo são iluminados, 
dessa vez no tom de azul.

NOVEMBRO AZUL
SAÚDE
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F
oi neste histórico dia de domingo, 28 de outu-
bro de 2018, que partiu para o que nós maçons 
denominamos de Oriente Eterno, o Sapientís-

simo Irmão ALCY RIBEIRO DA COSTA, um verda-
deiro Obreiro de escol que merece ser agraciado e 
definido com os melhores adjetivos que se pode des-
crever o comportamento, o caráter e a lisura de um 
homem.

Ele viveu uma longa vida maçônica de setenta e 
um (71) anos, um (01) mês e oito (08) dias, onde seu 
marco principal foi o amor incondicional pelos seus 
Irmãos e pela Maçonaria, além de fazer uma obra inve-
jável em prol da vida das pessoas, da comunidade que 
ele vivia e da própria humanidade.

Para fazer um breve relato da sua caminhada maçô-
nica enquanto esteve fisicamente entre nós, podemos 
assinalar o seguinte: Era filho de José Ribeiro da 
Costa e Zulmira Ribeiro da Costa; casado com Vera 
Costa (Verinha); teve duas filhas: Alcyrema e Lucy-
belle. Foi iniciado na Maçonaria no dia 20 de setem-
bro de 1947, na Augusta e Respeitável Loja Simbóli-
ca (doravante descrita como LOJA) “Liberdade e 
Luz”, em Guaçuí/ES, aos 18 anos de idade. No dia 05 
de maio de 1949 filiou-se na Loja “Fraternidade e 
Luz”, em Cachoeiro de Itapemirim. Venerável Mestre 
da Loja “Fraternidade e Luz” por três períodos alter-
nados, sendo o primeiro com 25 anos de idade, tendo 
criado o primeiro Departamento Feminino da Maço-
naria brasileira. Membro fundador da Loja “Juventu-
de e Ciência – Professor José Ribeiro Filho” (seu 
irmão carnal), em Vitória.

Deputado Estadual (da Poderosa Assembleia Esta-
dual Legislativa-PAEL) por 05 mandatos e Deputado 
Federal (da Soberana Assembleia Federal Legislati-
va-SAFL) por 02 mandatos. Como Deputado Estadu-
al elaborou o ante-projeto de criação da BEMES (fun-
do de beneficência maçônico) e bem como, projeto de 
criação do Museu Histórico do Grande Oriente do 
Brasil–Espírito Santo (GOB-ES), ambos consolida-
dos através de atos do executivo estadual maçônico. 
Foi presidente da PAEL por três (03) períodos suces-
sivos. 

T Í T U L O S ,  C O N D E C O R A Ç Õ E S , 
CERTIFICADOS, MEDALHAS E COMENDAS

Título de Grande Benemérito da Ordem do Grande 
Oriente do Brasil (GOB).

Títulos de Benemérito das seguintes Lojas e 
outros: Lojas “Anita II” e “Fraternidade Universal 
V”; “Liberdade e Luz”; “Humildade e Fraternidade”; 
“Neto Caiado”; “Dr. Américo de Oliveira”; “Estrela 
de São Gabriel”; “Estrela de Camburi”; “Acácia de 
Guarapari”; “Linhares Unido”; “Domingos Martins e 
“Joacy Palhano”. Benemérito do “GOB”; do “Grande 
Oriente da Maçonaria do ES” (GOMES) e do Subli-
me Capítulo “Fraternidade e Luz”, nº 623.

Títulos de Membro Honorário das seguintes Lojas 
e outros: Lojas “Annita”; “Domingos Martins”; “Li-
berdade e Luz”; “Prof. Carlos Magno Rodrigues Bra-
vo”; membro Honorário do “Supremo Conselho do 
Brasil-Delegacia Liturgica do ES”; “GOB-ES” e “Po-
derosa Assembleia Estadual Legislativa”

Títulos de Emérito das Lojas “Fraternidade e Luz” 
e “Dr. Américo de Oliveira”. 

Títulos de Mérito das Lojas “Aníbal Freire”; “Hu-
mildade e Fraternidade”; “Liberdade e Luz”; “Estrela 
de Camburi”. Título de Mérito do “Departamento 
Social Feminino da Loja Liberdade e Luz”; “Departa-
mento Social Feminino da Loja Anita II”; “Departa-
mento Social Feninimo da Loja Fraternidade e Luz”; 

“50º ano de Iniciação-Fraternidade e Luz” e do 
“GOB-ES”.

Medalhas: “Centenário da República-GOB”; “Per-
feição Maçônica Estadual-GOB-ES”; “Comendador 
da Ordem do Mérito Maçônico Domingos José Mar-
tins-GOB-ES”; “Jubileu de Diamante da Loja Liber-
dade e Luz”; “Comemorativa do 1º Centenário da 
Loja Annita”; “Cruz da Perfeição Maçônica-GOB”; 
“Nathanael Pedro dos Santos da Loja União e Pro-
gresso”; “Luiz Guilherme Paterlini da Loja Joacy 
Palhano”; “Comemorativa da Proclamação da Repú-
blica-GOB”.

Certificado: “Pedra Cúbica” – Soberana Assem-
bleia Federal Legislativa e “Pedra Bruta” – Soberana 
Assembleia Federal Legislativa.

Comendas: “Humberto Nogueira da Silva da Loja 
Caridade e Esperança”; “José Firmo Xavier da Loja 
Estrela de Manguinhos”; “Irmão José Pauliano Alves 
Júnior da Loja Liberdade e Luz”; “Sapiente Irmão 
Aníbal Faria da PAEL”; “Comenda da Ordem do 
Mérito Dom Pedro I – GOB” (Maior condecoração da 
Maçonaria brasileira).

Suas principais atividades maçônicas em beneficio 
da população capixaba com repercussão estadual e 
nacional foram: Na qualidade de Venerável Mestre da 
Loja “Fraternidade e Luz”, através de convênio com a 
Secretaria Estadual de Educação, criou o Grupo Esco-
lar “Fraternidade e Luz”, instalando-o no pavimento 
térreo da sede da Loja. Com a colaboração do Depar-
tamento Feminino da Loja “Fraternidade e Luz”, ele 
trabalhou na orientação e apoio a menores carentes, 

quando exerceu o cargo de secretário do Patronato 
Monte Líbano. Como coordenador do programa 
Mamografia Express, nomeado pelo Grão Mestre 
Estadual do GOB-ES, em convênio com as Grandes 
Lojas Maçônicas do Estado do Espírito Santo 
(GLMEES), foram realizadas numerosas Mamogra-
fias, ajudando salvar vidas, sendo este trabalho reco-
nhecido em nível estadual e nacional.

Por tudo isso, nosso querido e agora saudoso 
Irmão ALCY RIBEIRO DA COSTA, além da imensa 
saudade, nos deixa o grande exemplo de como se ser 
um verdadeiro maçom, um maçom com “M” maiús-
culo, que leva dentro de si os preceitos e ensinamen-
tos da Sublime Ordem Maçônica, lutando pelo aper-
feiçoamento moral, social e intelectual da humanida-
de, pugnando pela prevalência do espírito sobre a 
efêmera matéria.

Que o Grande Arquiteto do Universo o receba em 
uma de Suas moradas, e saiba que o Irmão deixou 
dentro de cada um de nós que teve o privilégio de con-
viver ao seu lado, a certeza de ter aprendido e absorvi-
do um pouco da sua bondade, sua tolerância e sua 
infinita sabedoria.

Texto do Irmão Antônio César Dutra Ribeiro, 
com a ajuda dos Irmãos das Lojas “Estrela de Cam-
buri”, “Joacy Palhano” e “Des. José de Oliveira 
Rosa”.  

UMA LINDA VIDA MAÇÔNICA
 “Todas as decepções são secundárias. O único mal irreparável 

é o desaparecimento físico de alguém a quem amamos.” 
(Romain Rolland).

ORIENTE ETERNO

Sapientíssimo Irmão Alcy Ribiro da Costa
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E
u perdi meu canivete. Lá na beira da lagoa. 
Lá na beira da Lagoa. Eu perdi meu cani-
vete.” 

Era a música mais entoada, nas comitivas realizadas 
pelo Ir.'. Cecílio Andrade de Oliveira, nas visitas em 
lojas do nosso Estado, algumas vezes de bate volta, 
como é relatado em sua crônica  “ TEJE PRESO”,  e 
que provavelmente, a mesma, foi entoada, durante o 
percurso, ou na ida ou na volta. 

Nascido em Pancas, criado em Barra de São Fran-
cisco e filho de Aimorés, mudou-se para Brasília, 
onde casou com Elizabeth Mofati Andrade de Olive-
ira; teve três filhos Cecilio Andrade de Oliveira 
Júnior (Iniciado na Ordem em maio de 2011) ; Carlos 
Eduardo Mofati Andrade de Oliveira(Iniciado na 
Ordem em maio de 2011) e Ellaine Christina Mofati 
Andrade de Oliveira . Sua vida maçônica iniciou-se 
em 29 de outubro de 1983, na ARLS “UNIÃO E 
SILÊNCIO” nº 1582, oriente de Taguatinga-DF, 
onde foi elevado e exaltado, chegando a exercer o 
cargo de secretário, quando de mudança para o Espí-

rito Santo veio a filiar-se a ARLS ”ACACIA 
VILAVELHENSE” nº 1914, oriente de Vila Velha 
em 06 de junho de 1986, e lá permaneceu como mem-
bro ativo.

Na ARLS “ACACIA VILAVELHENSE” ele exer-
ceu os cargos de: secretário, orador, 1º vigilante e 
Venerável Mestre, sendo instalado, em 29 de maio de 
1993. Deixando sua marca, nas falas e atitudes. Aque-
les que são mais próximos, ou de algum modo fize-
ram parte destes momentos, irão se lembrar dos “bi-
finhos de sexta-feira” ou dos dois churrascos por ano 
para construção do templo, churrascos estes, que 
envolviam toda família maçônica na sua organiza-
ção e execução. E os IIr.'. que visitam essa nobre ofi-
cina, recebem o certificado de presença  que contém 
uma versão da música “blowing in the Wind”  de 
Bob Dylan feita por ele.

Na ARLS “ FRATERNIDADE CARIACICA” nº 
2 8 9 1 ,  h o j e  “  F R A T E R N I D A D E 
ADONHIRAMITA”, ele foi membro fundador e 
exerceu os cargos de: orador e chanceler, sendo elei-
to Deputado Estadual pela loja, começando assim a 

sua trajetória na Poderosa Assembleia legislativa do 
ES.

Na Poderosa Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo foi Grande Chanceler 2001/2003; 
Presidente 2003/2005 e Grande Orador 2005/2007.

Para a eleição Grão-Mestre Estadual do ano de 
2007, esteve presente em quase todas as lojas do Esta-
do do Espirito Santo. Vindo a ser eleito e empossado 
Grão-Mestre Estadual para o mandato de 2007/2011 
em 23 de junho de 2007. Na sua gestão, promoveu  
uma interiorização do GOB-ES, promoveu a Frater-
nidade Feminina Cruzeiro do Sul - ES, tornando-a 
destaque no cenário nacional; realizou a moderniza-
ção e a informatização do GOB-ES, evitando assim 
que os IIr� de outros Orientes, se deslocassem e ou 
enviassem(via correio) documentos para o GOB-ES, 
sendo um avanço e recebendo elogios de todos os 
outros Orientes Estaduais.  

Nestes quase 35 anos de maçonaria recebeu vári-
os Títulos de Membro honorário de várias lojas: 
ARLS Alferes Tiradentes nº. 1680 ; ARLS Ivan 
Neiva Neves nº. 2652; ARLS Dr. Américo de Olivei-
ra n°. 1665; ARLS Fraternidade e Luz nº. 0623; 
ARLS São João Batista nº. 3681; ARLS 14 de julho 
nº. 1448; ARLS Sermão da Montanha nº. 1738; 
ARLS Linhares Unido  nº 1710; ARLS Amor e Justi-
ça nº 1126. E ainda condecorações: Benemérito da 
ARLS Fenelon Barbosa nº. 2059; Benemérito Esta-
dual da Ordem em 19/0597 - Ato 074/97;Grande 
Benemérito Estadual da Ordem em 22/05/00 - Ato 
039/00;Mérito Estadual Maçônico em 20/08/04 - 
Ato 112/04;Benemérito da Ordem em 28/11/2008 – 
Ato 10.779; Comenda JOSÉ PAULINO ALVES 
JUNIOR- ARLS Liberdade e Luz – Guaçui; Comen-
da VASCO FERNANDES COUTINHO- Câmara 
Municipal - V. Velha; Comenda JOAQUIM 
GONÇALVES LEDO – Câmara Municipal - V. 
Velha; Comenda da Ordem do Mérito MONTEIRO 
LOBATO – ARLS Monteiro Lobato; Distinção do 
Mérito Barão do Rio Branco – Instituto Política Glo-
bal; Titulo de Cidadão Vitoriense - Câmara dos Vere-
adores de Vitória; Medalha “Sapiente Ir� 
ANNIBAL FARIA “ em 20/092012 – PAEL;  Gran-
de Benemérito da Ordem em 08/02/2018 –  Ato nº 
026312. Alguns destes títulos e comendas se encon-
tram devidamente expostos em seu minimuseu em 
Santa Izabel Distrito de Domingos Martins. 

Quando todos pensavam que iria parar, em 2013, 
voltou para a PAEL, como Venerável Deputado da 
ARLS “ FRATERNIDADE DO UNIVERSO” 
nº2138, da famosa “Progressista Água Doce Norte”, 
e já na primeira sessão, proporcionou o maior rebuli-
ço. Na PAEL, sempre foi um grande articulador, 
conhecedor da Legislação  e do Regimento Interno, 
como diz o Ir.'.Eduardo dos Reis, “era uma enciclo-
pédia Ambulante”,  fazia questão de deixar algum 
item de fora do parecer, só para depois tirar do regi-
mento interno a justificativa.

“Tenho palha e tenho fumo. Tenho fumo e tenho 
palha. Mas cadê meu Canivete”. Essa música que 
outrora, embalou várias comitivas, não terá a mesma 
força e vigor, pois no dia 02 de outubro da era vulgar, 
esse PAI, Ir.'., Amigo, Companheiro,  foi juntar-se ao 
GADU e a outros ilustres maçons capixabas, do Bra-
sil e do Mundo. A família, amigos, IIr.'.ficarão com 
muitas saudades e terão sempre uma história para 
contar. Deixou um grande legado na maçonaria e na 
sua vida como homem e como Maçom. Deixando 
também o seu respeito e amor pela Ordem. Tinha 
sempre um bom conselho ou ensinamento, para que 
a cada dia fossemos lapidados, pensando sempre em 
ser um Homem e um Ir� mais justo e perfeito.

Por Cecilio Andrade de Oliveira Júnior
CIM: 267188

ARLS Monteiro Lobato, nº 3740

Grão-Mestre Ir.’. Cecílio Andrade deOliveira

ORIENTE ETERNO
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P
or que um templo maçônico é chamado de 
Loja? Esta é uma pergunta muito boa; e a res-
posta correta a essa pergunta é repleta de sabe-

doria valiosa que é de grande e essencial importância 
para os maçons em particular, e para os filósofos em 
geral. Então, vamos começar a desvendar esse misté-
rio para que possamos descobrir algumas das lições 
úteis que ele nos reserva como filósofos, ou como 
amantes da sabedoria .

Todos os estudantes da Maçonaria sabem que a 
Maçonaria é de natureza simbólica, e que a maioria 
dos costumes e símbolos fundacionais dos maçons são 
derivados do trabalho dos pedreiros do antigo Egito e 
de outros países antigos. O costume maçônico univer-
sal de se referir aos nossos templos ou locais de reu-
nião como “lojas” é um exemplo de um desses costu-
mes fundamentais e símbolos da Maçonaria que vêm 
da antiga pedra de alvenaria. Infelizmente, muitos 
estudantes da Maçonaria não percebem que a alma ou 
espírito da Maçonaria é essencialmente religiosa, filo-
sófica e espiritual. Isso faz com que esses alunos 
tenham conhecimento do significado verdadeiro e 
intencional da maioria dos nossos símbolos maçôni-
cos, e inconscientemente dêem uma interpretação 
falsa não apenas aos nossos símbolos, mas à Maçona-
ria como um todo.

Isso geralmente é o resultado do estudante limitar 
seus estudos a um monte de livros e artigos proposita-
damente enganosos sobre a história e o tema da Maço-
naria que foram publicados por “autoridades” desqua-
lificadas, excessivamente pretensiosas e abertamente 
tendenciosas, autoproclamadas. o sujeito.

No entanto, esta falta de uma verdadeira compreen-
são da Maçonaria é principalmente devido ao aluno 
cometer o erro caro de ignorar o significado do simples 
fato de que o trabalho da antiga pedra de alvenaria, que 
a maçonaria usa como uma analogia ou símbolo de seu 
próprio trabalho e ensinamentos centrava-se em torno 
da religião e da filosofia, isto é, a adoração e o estudo 
da Mãe Natureza, de nós mesmos e do divino.

Como diz o velho ditado, "a verdadeira natureza de 
uma árvore pode ser conhecida pelo tipo de fruta que 
produz", e os antigos pedreiros (não confusos com 
pedreiros), que eram de muitas culturas, nacionalida-
des e culturas diferentes. religiões, foram os construto-
res e criadores de todos os edifícios mais importantes 
do mundo antigo, que foram os templos e monumentos 
dedicados aos deuses e deusas da religião antiga. Ao 
negligenciar esse aspecto da natureza do trabalho da 
antiga pedra de alvenaria, o estudante não-maçônico 
da Maçonaria geralmente perde o ponto de que a Maço-
naria é igualmente centrada em torno de Deus, o 
Supremo Arquiteto do Universo.

A natureza religiosa, filosófica e espiritual da 
Maçonaria é a razão pela qual o local de encontro de 
qualquer grupo de maçons é chamado de templo , que 
é definido na linguagem cotidiana como sendo um 
edifício dedicado ao culto, ou considerado como a 
casa ou morada, de um deus ou deuses.

Por outro lado, um templo maçônico, como já foi 
mencionado, também é chamado de alojamento, e isso 
ocorre porque pedreiros antigos (que eram literalmen-
te viajantes, ou “homens que viajam” e “mulheres que 
viajam”, devido à natureza de suas O trabalho, que 
muitas vezes exigia que deixassem suas famílias e 
lares por longos períodos de tempo enquanto viajavam 
de um lugar para outro e trabalhavam em vários proje-
tos de construção por todo o país, sempre construíam 
várias casas temporárias, chamadas “lojas”, perto de 
suas casas. local de trabalho, que eles usaram como 
abrigos e oficinas.

Embora isso obviamente nos dê a razão superficial 
pela qual simbolicamente chamamos nossas “lojas” de 
templos, seria muito insensato da nossa parte concluir 

automaticamente que essa é a razão para este antigo 
costume universal em sua totalidade, já que sabemos 
que a Maçonaria é essencialmente filosófico e espiritu-
al, e usa seus símbolos como método principal de ensi-
nar e expressar importantes lições de vida baseadas em 
princípios e verdades filosóficas atemporais. Portanto, 
é altamente provável que a palavra alojamento seja um 
símbolo maçônico que indiretamente expressa uma 
lição muito profunda e fundamental para nós sobre a 
verdadeira natureza de nossa existência.

Visto que a palavra alojamento é sinônimo da pala-
vra templo na linguagem simbólica da Maçonaria, 
devemos logicamente concluir que ambos se referem 
simbolicamente ao corpo humano como a “casa” em 
que Deus vive. Como é dito em I Coríntios 3:16 da a 
Bíblia Sagrada, que é outro dos muitos símbolos da 
filosofia e espiritualidade maçônicas:  Você não sabe 
que você é o templo de Deus e que o espírito de Deus 
vive em você ?

Aplicando o princípio maçônico e hermético da 
correspondência * (“Como dentro, portanto sem”), 
que é uma lei universal da natureza, ao corpo humano, 
descobrimos que o corpo humano pode ser simbolica-
mente e muito precisamente descrito como sendo uma 

miniatura. réplica do Universo, ou existência como 
um todo infinito. Isso nos permite saber que o templo 
maçônico, ou a loja maçônica, é um símbolo tanto do 
Universo quanto do corpo humano; e isso é muito pode-
rosamente insinuado para nós na descrição simbólica 
da loja no ritual do primeiro grau da Maçonaria. Agora 
que sabemos que a loja maçônica é simbólica tanto do 
Universo quanto do corpo humano, e que a Maçonaria 
assim compara ou compara o Universo e o corpo huma-
no a uma loja de antigos pedreiros, tudo o que resta é 
descobrir por que isto é tão.

Mais uma vez, uma loja, por definição comum, é 
uma casa ou casa temporária , ao contrário de uma 
casa ou casa permanente, o que tornaria a cabana um 
símbolo muito apropriado do Universo, já que o Uni-
verso não é apenas “a casa e o lar”. da humanidade ", 
mas uma casa temporária e casa para nós, como não 
vamos estar vivendo neste mundo para sempre. Todos 
nós, um dia, morreremos. Mas até então, devemos 
continuamente nos unir e nos unir como maçons para 
fazer o trabalho da Maçonaria (que é evoluir e aperfei-
çoar a humanidade) dentro da “loja” ou “oficina”, ou 
seja, dentro do Universo ou mundo da vida cotidiana. 
Esta é talvez a mais básica de todas as valiosas lições 
de vida que nós somos indiretamente ensinados pela 
maçonaria sendo um símbolo do Universo ou do 
macrocosmo (o "grande Universo").

Quando olhamos para a loja maçônica como sendo 
um símbolo do corpo humano ou do microcosmo (o 
"pequeno Universo"), aprendemos uma lição de vida 
igualmente valiosa. Da mesma forma que o Universo é 
uma casa temporária e lar da humanidade, o mesmo 
acontece com o corpo humano para o Espírito de Deus. 
E assim como devemos continuamente nos unir e nos 
unirmos como maçons para fazer o trabalho da Maço-
naria dentro da oficina ou loja do Universo coletiva-
mente, assim também devemos fazer o trabalho da 
Maçonaria em uma base igualmente constante indivi-
dualmente , dentro do interior secreto, interior. ode ou 
oficina de nós mesmos como indivíduos, conseguindo 
assim equilíbrio e harmonia entre os dois pólos opos-
tos de abnegação e egoísmo dentro de nós.

Como podemos ver agora, o uso da palavra loja 
como um símbolo da Maçonaria contém algumas 
lições de vida muito úteis e valiosas para nós, de fato. 
Então vamos dar atenção. E continuemos a trabalhar 
coletiva e individualmente, mas o mais importante de 
todos, incessantemente , para a evolução e perfeição 
da humanidade.

A VERDADEIRA RAZÃO DE UM TEMPLO
MAÇÔNICO SER CHAMADO DE LOJA

GERAL

Autor: Majesty Montanez
Fonte: blog.philosophicalsociety.org
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A
 Proclamação da República, 
ocorrida em 15 de novembro de 
1889, é um dos acontecimentos 

mais emblemáticos da história brasileira, 
e não apenas por ter mudado o sistema polí-
tico do país, mas por ter provocado uma 
transformação na esfera psicológica da 
população, que estava adaptada à figura 
do imperador e a uma estrutura de poder 
que independia da participação direta do 
povo (ainda que fosse de modo arbitrário, 
pelos coronéis, como ocorreria na fase da 
República Velha).

Historiadores como José Murilo de Car-
valho têm analisado como a população 
recebeu o fato da mudança do sistema de 
governo: geralmente, com espanto e sem 
saber direito o que, de fato, estava ocor-
rendo.

Já nas duas últimas décadas do Segundo 
Império (1870-1880), havia uma pressão 
muito grande dos movimentos republi-
canos contra o governo de Pedro II. A repú-
blica foi instituída por meio de um golpe 
articulado entre o Exército, que durante 
muito tempo foi fiel ao império, mas depo-
is abraçou os pressupostos políticos dos 
republicanos e duas alas principais da soci-
edade civil: uma de orientação liberal e 
outra de caráter federativo e positivista. 
Esses três setores tinham um ponto em 
comum, que é apontado pelo historiador 
Boris Fausto em sua obra “História do Bra-
sil”:

“a República deveria ser dotada de um 
Poder Executivo forte, ou passar por uma 
fase mais ou menos prolongada de ditadu-
ra. A autonomia das províncias tinha um 
sentido suspeito, não só por servir aos inte-

resses dos grandes proprietários rurais 
como por incorrer no risco de fragmentar 
o país. Lembremos que, durante a Primei-
ra República, só muito excepcionalmente 
os chefes militares provinham das duas 
regiões de maior importância política: 
São Paulo e Minas Gerais.” [1]

A ideia de um poder executivo forte deri-
va diretamente do positivismo, e foi assim 
que se seguiu nos seis primeiros anos da 
República, com os governos ditatoriais de 
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, 
ambos militares. Diz ainda Boris Fausto 
que:

Recebida com restrições na Inglaterra, 
a proclamação da República brasileira 
foi saudada com entusiasmo na Argentina 
e aproximou o Brasil dos Estados Unidos. 
A mudança de regime se deu quando esta-
va em curso, em Washington, a Conferên-

cia Internacional Americana, convocada 
por iniciativa dos Estados Unidos. O 
representante brasileiro à conferência foi 
substituído por Salvador de Mendonça, 
republicano histórico, que se aproximou 
dos pontos de vista norte-americanos. [2]

Essas diferentes recepções estavam rela-
cionadas com a perspectiva da tradição 
política de cada nação naquele contexto. A 
Inglaterra, por exemplo, repudiava um 
regime presidencialista autoritário, pois 
possuía uma tradição parlamentarista e 
monárquica, por isso, a sua relutância 
quanto à proclamação da República no 
Brasil.

NOTAS
[1] FAUSTO, Boris. História do Brasil. 

São Paulo: EDUSP, 2013. p. 212.
[2] Idem. p. 212.

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

https://youtu.be/5eoNlltNabo?list=PL-cWjvjoSJcdWCbJ-933HJyUwr-96uQ3c
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Por Francisco Esoron

xiste uma história que é atribuída a Gandhi que 

Epasso a relatar e servirá de base para este traba-
lho.

"Certa vez, uma mãe muito preocupada com seu filho, 
veio de uma aldeia muito distante para pedir a Gandhi 
que falasse para o filho dela parar de comer tanto doce, 
pois ele os comia demais. Gandhi então olhou para ela e 
respondeu: "Volte daqui a duas semanas". Passado este 
tempo, a mãe trouxe seu filho novamente e então, dessa 
vez, Gandhi olhou para ele e disse: "Você deve parar de 
comer doces, isso fará muito mal a sua saúde". Então a 
mãe do menino perguntou: "Porque o senhor nos pediu 
para esperar este tempo todo para aconselhar meu filho? 
Nós moramos em uma aldeia muito longe daqui e a via-
gem é muito cansativa, porque o senhor não disse isso ao 
meu filho há duas semanas atrás quando estivemos aqui 
pela primeira vez?" Mahatma Gandhi então respondeu: 
"Porque há duas semanas atrás eu mesmo ainda comia 
muito doce também"."

Na maçonaria alguns princípios regem nossa condu-
ta: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, combate a igno-
rância, ao preconceito e aos erros, segundo o ritual do 
Aprendiz Maçom a maçonaria nasceu para forjar líderes.

Líder (segundo Carl Rogers - psicólogo comporta-
mental, especializado em psicologia organizacional), é 
aquele que inspira e conduz pelo exemplo, aqui abro 
aspas para questionar: O que estamos fazendo para lide-
rar? Onde estamos aplicando o que aprendemos em loja?  
Que exemplo estamos passando para a sociedade moder-
na, tão carente de ídolos e heróis, não que seja minha 
pretensão nos elevarmos ao patamar de heróis , mas a 
degradação chegou a tal ponto que a falta de figuras que 
sirvam de vetores para a sociedade facilita a aparição de 
pessoas que vem preencher esta lacuna com um discurso 
fantasioso, do tipo Jean Willians, Lula, Gleisi Hoffman 
entre outras aberrações, que usam de uma máxima de 
Sun Tsu, dividir para conquistar, e, para se manter no 
poder, instilam o ódio entre classes, promovendo a frag-
mentação da mais antiga e solida instituição social que é 
a família.

No velho mundo, como uma forma de transmitir o 
conhecimento, foram criados mitos e os personagens 
destes mitos eram Deuses, Deuses Nórdicos, Deuses 
Egípcios, Celtas, Gregos, Romanos. Todos estes seres, 
devidos suas capacidades extraordinárias, eram referen-
cias para o povo, a mitologia sempre teve um papel edu-
cacional importante na formação do caráter, assim como 
as alegorias e o simbolismo esta para a maçonaria, seja 

dando exemplos para o crescimento de uma sociedade, 
seja punindo quem não respeitasse os valores ditados por 
estes Deuses, heróis e ídolos também tiveram um papel 
importantíssimo na formação do caráter de um povo.

Por exemplo na mitologia grega, a alma dos mortos, 
vai para um mundo subterrâneo, governado por Hades, 
em seus domínios, todos são julgados por três juízes - 
(que não o Gilmar Mendes) - , os que tiveram uma vida 
correta são premiados e seguem para uma região Campos 
Elíseos, um paraíso, já os que aprontaram na vida terrena, 
vão para o Tártaro, um poço profundo, escuro, sem fundo 
e úmido. 

Nós brasileiros, não temos estas referências para 
temer ou seguir, nosso último ídolo foi Airton Senna, 
nosso herói literário é representado por “Macunaíma - 
Um herói sem nenhum caráter”, nosso verdadeiro e atual 
herói, é representado por Sergio Moro, que vive uma 
batalha inglória contra um sistema corrupto de alto a 
baixo, nosso Deus, Jesus, por sua bondade, não é seguido 
nem respeitado pela maior parte da sociedade, sociedade 
esta, imediatista e consumista. Se fosse na Grécia antiga 
estariam todos no Tártaro.

Diante desta realidade; o que nos restou? A única 
saída para nós, é nos agarrarmos aos ideais maçônicos.

Todos reclamam, mas destes, poucos,  procuram 
meios e modos para mudar o ambiente em que inseridos, 
para fazer frente à essa horda, nos M.'.M.'., homens livres 
e de bons costumes, mais do que nunca temos que levan-
tar templos à virtude, e isso, só será possível se passar-
mos de maçons da teoria, para maçons na pratica, peço, 
por favor aos senhores que não interpretem isso como 
uma crítica e sim como um pedido em nome de quem não 
tem voz, nem conhecimento, tampouco discernimento 
para bradar por justiça em uma sociedade fragmentada de 
valores morais.

Chegou a hora de nós obreiros da arte real, inspirados 
em nossos ancestrais, honrar suas memorias, assim como 
Gandhi, devemos levar para a sociedade o que pratica-
mos em loja, que é o combate ao despotismo, a ignorân-
cia, os preconceitos e os privilégios e regalias, nossa filo-
sofia é linda, nossa aplicabilidade, face as dificuldades 
criadas pelo sistema dominante e impedimentos legais, é 
ainda pequena perto da capacidade que temos de lideran-
ça e mobilização. 

A educação de uma sociedade só será completa se esta 
for politizada, e ser politizada significa ter ciência e 
consciência de seu papel no meio em que vive, em loja 
nos é proibido discutir política, porém, nada impede que 
nós Irmãos possamos alinhar nossas visões e participar-
mos da vida pública apoiando candidatos, comprometi-

dos com o bem estar social, sabatinar pretensos candida-
tos para conhecer suas ambições políticas, lançarmos 
candidatos que tenham visão congruentes com a nossa 
filosofia, apoiarmos ações concretas e que derrubem 
estigmas de que somos uma sociedade secreta com ideais 
satânicos de autoproteção, bem como outros mitos gera-
dos pelo obscurantismo e pela ignorância.

Abraham Lincoln, disse: “O campo da derrota, não 
está povoado de fracassos, mas de heróis que tombaram 
antes de vencer”.

Já Albert Einsten disse: “O mundo é um lugar perigo-
so de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, 
mas sim por causa daqueles que observam e deixam o 
mal acontecer”.

 Diante destas duas verdades, fica uma reflexão, onde 
estamos? Como estamos nos preparando para enfrentar o 
momento político e social que vivemos?  Nós, pela capi-
laridade que temos na sociedade, temos o poder de influ-
enciar muitas pessoas, temos a capacidade de formar 
homens melhores junto aos que conosco trabalham, junto 
a nossa família, junto ao nosso círculo de amigos, deve-
mos liderar pelo exemplo e não pela batuta. Para parame-
trizarmos nossas atitudes e antes de toma-las, devemos 
fazer um questionamento, isso é justo? Eu vou ter orgu-
lho e coragem de contar aos meus filhos o que estou 
prestes a fazer?

Ficou bem visível ao longo deste trabalho que tenho 
muitas aspirações para a nossa irmandade e duvidas maio-
res ainda, não a respeito da maçonaria e sim da minha 
capacidade de honrar e corresponder a grandeza desta 
instituição, porém tenho fé no G.A.D.U. que ao longo da 
minha caminhada terei muitas respostas e inúmeras duvi-
das irão advir destas respostas. Enfim, esta é a essência 
do conhecimento, saber que quanto mais sei, mais sei, 
que nada sei. Este inclusive foi um dos motivadores para 
minha admissão.

Como se trata de um tema, que no meu entender, deve 
prevalecer a visão do maçom, e, como cada visão é pecu-
liar, de como nós devemos agir e comportar para fazer 
face ao momento, busquei na minha experiência de vida 
e em minha visão de mundo ideal, sempre usando meus 
valores, para produzir esta prancha de arquitetura.

Segundo Henry Ford “se você acha que pode ou não 
pode fazer alguma coisa, você tem sempre razão”. Finali-
zando questiono: Daqui a cinco anos, se você olhar para 
traz, qual será seu sentimento? Terá a certeza de que fez 
todo o possível? Ou terá um peso nos ombros por não ter 
feito o que poderia, para mudar nossa realidade, nosso 
mundo.

 

GERAL

DA TEORIA À PRATICA,
 O QUE FAZER?



08 Novembro de 2018 MAÇONS FAMOSOS

N
ascido em Bridges Creek, Condado de 
Westmoreland, Virgínia, em 22 de feve-
reiro de 1732, do calendário atual, mas 

em 11 de fevereiro de 1731/2 do registro de nas-
cimento e em 14 de dezembro de 1799, morreu 
em Mount Vernon, Condado de Fairfax, Virgí-
nia. Quinze milhas de Washington, Distrito de 
Columbia. Aos dezesseis anos tornou-se agri-
mensor na propriedade de lorde Fairfax, depois 
juntou-se ao exército e depois ocupou a equipe 
do general Braddock.

Delegado ao Primeiro e Segundo Congressos 
Continentais. Por unanimidade, eleito em 1775 
como Comandante-em-Chefe do Exército Colo-
nial e sua campanha em Yorktown, terminou a 
guerra em 19 de outubro de 1781, com a rendi-
ção de Lord Cornwallis e seu exército britânico. 
Washington presidiu a Convenção Federal na 

Filadélfia, em maio de 1787, para a elaboração 
da Constituição, e então foi eleito presidente e, 
em 1792, reeleito, recusando um terceiro man-
dato. Ele foi retirado de sua aposentadoria em 
1798 para voltar a servir como comandante-em-
chefe, mas a perspectiva de guerra com a França 
não se concretizou.

O juramento de posse como Presidente dos 
Estados Unidos foi administrado em 30 de abril 
de 1789, na cidade de Nova York, ao General 
Washington, pelo irmão Robert R. Livingston, 
chanceler do Estado de Nova York, e que tam-
bém foi o Grão-Mestre da Livre e maçons acei-
tos.

O nome de Washington ocupa um lugar de 
destaque na biografia maçônica, talvez não tanto 
por causa de qualquer serviço que ele tenha pres-
tado à instituição, seja como obreiro ou escritor, 

mas porque o fato de sua conexão com a Arte é 
uma fonte de orgulho para todos os maçons ame-
ricanos, pelo menos, que podem assim chamar o 
"pai de seu país" um irmão. Há também outro 
motivo. Enquanto os amigos da Instituição sen-
tiram que a adesão a ele de um homem tão emi-
nente pela virtude era uma prova de seu caráter 
moral e religioso, os oponentes da Maçonaria, 
sendo forçados a admitir a conclusão, procura-
ram negar as premissas, e , mesmo se for obriga-
do a admitir o fato da iniciação de Washington, 
afirmou persistentemente que nunca se interes-
sou por ela, desaprovou seu espírito, e em um 
período inicial de sua vida abandonou-o. A ver-
dade da história exige que essas distorções sejam 
atendidas por um breve recital de sua carreira 
maçônica.

Washington foi iniciado, em 1752, na Loja de 
Fredericksburg, Virgínia, e os registros dessa 
Loja, ainda existentes, apresentam as seguintes 
entradas sobre o assunto. A primeira entrada é 
assim: "04 de novembro de 1752. Esta noite o Sr. 
George Washington foi iniciado como um apren-
diz inscrito", o recibo da taxa de entrada, no 
valor de £ 2 3., Foi reconhecido, FC e MM mar-
ço: 3 e 4 de agosto de 1753

Em 3 de março do ano seguinte, "Mr. George 
Washington" é registrado como tendo sido apro-
vado como Companheiro; e em 4 de agosto do 
mesmo ano, 1753, o registro das transações da 
noite declara que "o Sr. George Washington" e 
outros cujos nomes são mencionados foram ele-
vados ao Sublime Grau do Mestre Maçom.

Curiosamente, cada um dos dias em que Was-
hington compareceu a Lodge foi no sábado, as 
datas já mencionadas caíram naquele dia, e ele 
foi o último no Lodge em Fredericksburg no 
sábado, 4 de janeiro de 1755. O irmão Franklin 
Stearns, ex-mestre de Fredericksburg Lodge, diz 
que Washington pagou suas taxas em 6 de 
novembro de 1752 e que nenhuma taxa adicional 
aparecendo a este respeito chegou à conclusão 
de que £ 3 3 foram pagos pelos três Graus.

http://bit.ly/2OgTeI1
http://bit.ly/2CzbeXV
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P
rojetada em 1889 por Raimundo Teixeira 
Mendes e por Miguel Lemos, a Bandeira 
Nacional foi desenhada por Décio Vilares. 

Ele se inspirou na bandeira do Império, que havia, 
por sua vez, sido desenhada pelo pintor francês Jean 
Debret.

A esfera azul, onde hoje aparece a divisa positi-
vista “Ordem e Progresso”, substituiu a antiga coroa 
imperial. Dentro da esfera estava representado o céu 
do Rio de Janeiro com a constelação do Cruzeiro do 
Sul, tal como apareceu às 8h20min do dia 15 de 
novembro de 1889, dia da Proclamação da Repúbli-
ca. Mas, em 1992, uma lei modificou as estrelas da 
bandeira, para permitir que todos os 26 estados bra-
sileiros e o Distrito Federal fossem representados.

Como símbolo da pátria, a bandeira nacional fica 
permanentemente haste-
ada na Praça dos Três 
Poderes, em Brasília. 
Mesmo quando é substi-
tuída, o novo exemplar 
deve ser hasteado antes 
que a bandeira antiga 
seja arriada. O hastea-
mento e o arriamento 
podem ser feitos a qual-
quer hora do dia ou da 
noite, mas tradicional-
mente a bandeira é haste-
ada às 8 horas e arriada 
às 18 horas. Quando per-
manece exposta durante 
a noite, ela deve ser ilu-

minada.
O Hino à Bandeira surgiu de um pedido feito pelo 

Prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Pas-
sos, ao poeta Olavo Bilac para que compusesse um 
poema em homenagem à Bandeira, encarregando o 
professor Francisco Braga, da Escola Nacional de 
Música, de criar uma melodia apropriada à letra.

Em 1906, o hino foi adotado pela prefeitura, pas-
sando, desde então, a ser cantado em todas as esco-
las do Rio de Janeiro. Aos poucos, sua execução 
estendeu-se às corporações militares e às demais 
unidades da Federação, transformando-se, extra-
oficialmente, no Hino à Bandeira Nacional, conhe-
cido de todos os brasileiros.

DIA DA BANDEIRA
19 de Novembro

Hino à Bandeira Nacional
Letra: Olavo Bilac

Música: Francisco Braga

Salve, lindo pendão da esperança,
Salve, símbolo augusto da paz!

Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz.

Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,

Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!

Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,

A verdura sem par destas matas,
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.

Recebe o afeto que se encerra etc.

Contemplando o teu vulto sagrado,
Compreendemos o nosso dever;

E o Brasil, por seus filhos amado,
Poderoso e feliz há de ser.

Recebe o afeto que se encerra etc.

Sobre a imensa Nação Brasileira,
Nos momentos de festa ou de dor,
Paira sempre, sagrada bandeira,
Pavilhão da Justiça e do Amor!

Recebe o afeto que se encerra etc.

Fonte: Universidade
 Federal de Goiás

Clique na imagem e assista uma videoaula sobre o assunto

https://youtu.be/6nppN9UZlYc
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U
m dos debates mais importantes que se trava em 
Maçonaria é o conceito que damos a Grande 
Arquitecto do Universo. O Landmark nº 1 é exem-

plar nesse particular “a Maçonaria é uma Fraternidade ini-
ciática que tem por fundamento tradicional a fé em Deus, o 
Grande Arquitecto do Universo”. Ou seja é indispensável 
crer-se na existência de Deus para se poder ser Maçom. Mas 
o nome de Deus dá-se a várias entidades e consoante a dog-
mática das várias religiões, designadamente as religiões do 
Livro. Por isso a noção do que podemos dar a GADU é alvo 
de controvérsia. 

Para alguns, GADU é o nome que a Maçonaria dá ao que 
normalmente se chama "Deus". Por cada religião, crença ou 
fé ter, em muitos casos, nomenclaturas diferentes para o 
mesmo conceito ou para conceitos semelhantes, e preten-
dendo a Maçonaria ser equidistante de todas as crenças, 
opta por um termo que não seja próprio de nenhuma reli-
gião ou fé, mas que não choque, em princípio, com nenhu-
ma delas, podendo ser usado no lugar do nome da Divinda-
de de cada uma. 

Para outros, o GADU é apenas a designação que se atri-
bui ao Criador do Universo, sendo esse mesmo Universo a 
chave do conhecimento do seu Criador. Assim, através da 
contemplação das estrelas numa noite límpida poder-se-ia 
ter um vislumbre do Divino, e que era esse mesmo conceito 
- o de Criador - que a Maçonaria designava por "Grande 
Arquiteto Do Universo". É o que se designa por Panteísmo, 
do grego pan = tudo + théos = Deus, isto é, a doutrina filosó-
fica que defende que tudo é Deus, considerando a Natureza 
e o Universo divinos. 

Mas nem assim se resolvem os nossos problemas, já que 
ao longo da história, o panteísmo incorporou formas doutri-
nárias ligeiramente diversas. Por exemplo, o panteísmo 
clássico considerava Deus a única realidade e o universo 
uma mera manifestação, emanação ou realização de Deus; 
o estoicismo identificou Deus com o Universo, consideran-
do-O como a força vital e inteligência cósmica que o gover-
na; o neoplatonismo e, mais tarde, com Giordano Bruno, 
considerou Deus a causa e princípio do universo. O panteís-
mo materialista ou naturalista vê no universo a própria 
realidade de Deus. O filósofo holandês, de origem judia e 
portuguesa, Baruch Spinoza (1632-1677) considerava que 
"Só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto exis-
te".

A explicitação do que é o GADU liga-se ao debate da 
milenar questão da existência de Deus e da sua percepção 
pelos homens: conseguimos, como mortais, perceber a 
verdadeira natureza de Deus? Dito de outra forma acredita-
mos Nele porque O percebemos como Ele é ou imaginamos 
que Ele é ou apenas acreditamos? 

A meu ver, a Maçonaria Regular não se deve preocupar 
com a definição da essência de Deus mas apenas com uma 
pergunta a que o candidato tem de responder: acredita no 
Grande Arquitecto do Universo, num ser divino que é o 
Autor do Mundo e da Ordem Cósmica onde nascemos 
como raça e civilização?". 

Se sim está em condições de se tornar Maçom, se não, 
não o pode ser.

Por isso podemos dizer que a Maçonaria é teísta porque 
acredita que este Ser Divino é a única entidade 
responsável pela criação do Universo; é omnipotente, 
capaz de realizar tudo sem a ajuda de ninguém; é omnisci-
ente, ou seja, Aquele que tudo conhece; detém infinita 
liberdade e suprema generosidade. 

Tudo isto nos levaria a concluir que satisfeito o requisito 
da crença num Ser Divino como Autor do Mundo e da Cria-
ção, os nossos problemas ficariam resolvidos e o Landmark 
nº 1 ficaria cumprido. Mas suscita-se, a seguir o problema 
da conjugação deste Landmark com o nº 7 que dispõe “os 
Maçons tomam as suas obrigações sobre um volume da Lei 
Sagrada, a fim de dar ao juramento presidido por eles o 
carácter solene indispensável à sua perenidade”. 

Crendo-se na existência de um Ser Superior é notório 
que as regras cardiais da Maçonaria Regular impõem a 
tomada do juramento sobre um livro da Lei Sagrada, não 
cuidando a Maçonaria de dizer qual deva ser esse livro. 

Trata-se de uma questão de escolha intima do profano e do 
Maçom, depois de iniciado. Para os seguidores das reli-
giões institucionais o problema está resolvido, ipso facto: 
os cristãos jurarão sobre a Bíblia, os judeus sobre a Tora, os 
muçulmanos sobre o Corão, os hindus sobre as , Vedas
Upanishads Puranas e , os Baha'i sobre o Kitab-i-Aqbas e 
por aí fora. 

As dificuldades avultam quanto aos que crêem na exis-
tência de um Ser Divino eventualmente a Natureza mas que 
não se revelou por um livro ou texto que a comunidade dos 
homens se habituou a considerar sagrado. O que solenizará, 
então, a tomada de juramento do candidato? A Constituição 
do país, o juramento pelo GADU? 

O texto do Landmark nº 7 é a meu ver incontornável. A 
tomada de juramento tem que se fazer sobre um Livro 
Sagrado porque isso simboliza a submissão do profano à 
grandiosidade da Obra do Deus que designamos por 
GADU, o reconhecimento da sua Omnipotência e Omni-
presença e de uma vida para além da morte da nossa alma a 
seu lado. O que não significa a percepção do Livro da Lei 
Sagrada como o testemunho categórico da Sua Palavra, dos 
Seus Ensinamentos, da Sua Doutrina. Ninguém gravou as 
Palavras de Deus ou o entrevistou para a posteridade, pare-
ce-me. 

Foram homens que foram objecto do Seu Chamamento 
– os Profetas - que o transmitiram a outros homens que pas-
saram esses ensinamentos a texto, texto que foi evoluindo 
ao longo do tempo, trabalhado por aqueles que de acordo 
com a tradição tiveram por missão transmitir os seus ensi-
namentos. Nessa medida, os Livros da Lei Sagrada são a 
exteriorização dessa teologia arcana, primordial, passada 
de boca a boca ao longo de centenas de gerações. É essa 
consciência do divino subjacente ao texto litúrgico que o 
torna sagrado. 

A meu ver bastará a consciência do sentido de divino 
nesse texto escolhido para que a solenidade do juramento se 
sacralize e o postulante receba a Luz. Dou o meu exemplo 
pessoal: não foi por ter tomado o meu juramento de me tor-
nar Maçom na Bíblia e de o renovar ao longo do meu per-
curso maçónico que me tornei judeu ou cristão, qualidades 
que não tenho. 

Bastou-me a dimensão do divino no texto para prospec-
tar essa presença divina, a procura da Palavra Perdida que 
marca a maçonaria e o seu caminho. Os desígnios da Cria-
ção são insondáveis. Ele escolheu para mim essa maneira 
de O chamar. Sinto-me bem com ela, acho que me tornou 
melhor homem, cônscio das minhas limitações e das 
minhas obrigações, mas isto sou eu. Outros O perceberam 
de outra forma: a sua. Não podemos impor aos outros a 

forma e o caminho da escolha da procura do divino.
Uma das mais impressivas cerimónias de instalação de 

um Venerável Mestre que assisti foi em Banguecoque há 
uns bons anos na Loja Star in the East n/o 1600, sob jurisdi-
ção da Grande Loja Nacional Francesa. Tratava-se da pri-
meira loja desta obediência francesa a funcionar em língua 
inglesa, fora do continente europeu e agregava Irmãos de 
diversas Obediências que visitavam com frequência a Tai-
lândia ou ai trabalhavam. A Tailândia é o único país do 
mundo onde funcionam dezasseis lojas regulares sob seis 
diferentes Constituições, quer dizer subordinadas a dife-
rentes Grande Lojas, o que dá uma justa ideia do multicultu-
ralismo e da tolerância da sociedade tailandesa. 

Na abertura dos trabalhos num templo verdadeiramente 
extraordinário, decorado pelo Venerável Mestre que era ao 
mesmo tempo CEO de uma empresa de multimédia a ope-
rar na Tailândia, começou por ouvir-se uma melodia lindis-
sima tocada por instrumentos tradicionais e parafraseada 
com a mantra OM que chama a meditação os que veneram a 
religião budista. Os três ou cinco minutos de silêncio de 
toda a Loja que acompanharam a subida da mantra com a 
sala numa penumbra cerrada apenas contrastada pelo cinti-
lar de pequenas lâmpadas incrustadas no tecto azulado con-
feriram ao conjunto uma dimensão de etéreo e sagrado que 
nunca veria repetido. Encerrada a meditação o Venerável 
Mestre fez a invocação lendo um texto igualmente belo 
reproduzindo a reza de uma das tribos índias dos Estados 
Unidos e explicando como a invocação dos Antepassados e 
das forças da Natureza conferia a esses índios um sentido 
do divino e de respeito que ele poucas vezes havia encontra-
do nas congregações cristãs tradicionais.

Nunca esqueci essas palavras nos onze anos que se 
seguiram a esta cerimónia. Vivendo na Ásia em contacto 
com religiões e espiritualidades milenares, muito mais 
antigas que as existentes no Ocidente ou no mundo do Islão, 
constatei que somos por educação ou talvez por arrogância 
cultural dados a certas simplificações que minimizam a 
relação do homem com o divino, transformando-o à nossa 
imagem, como se Ele pudesse ser retratado, definido ou 
conceptualizado. 

Recordo as palavras de Deus a Moisés retiradas do Êxo-
do. Quando Moisés o interrogou sobre qual o nome de Deus 
que deveria transmitir aos israelitas para confirmar que ele, 
Moisés, era o Mensageiro de Deus, Ele respondeu EU SOU 
O QUE SOU (ehyeh asher ehyeh). Deus é o que os filhos de 
Israel precisarem que Ele seja e por extensão todo o mun-
do. Deus é o arquitecto do plano de salvação que traga os 
homens em harmonia com Ele e aquele que os chamará 
para o Oriente Eterno quando o tempo vier. 

Arnaldo M. A. Gonçalves
V:.M:. Loja Sun Yat Sen n.08

Oriente de Macau - China

SOBRE DEUS, GADU E  ORDEM DOS MAÇONS
GERAL

https://youtu.be/6nppN9UZlYc
http://bit.ly/2OgTeI1
http://bit.ly/2OgTeI1


Novembro de 2018 11

E
ra para ser um dos dias mais felizes da sua vida. 
Mas McCants tem sentimentos contraditórios 
quando se lembra da formatura do filho mais novo. 

Ao sentar ao lado da esposa, Cathleen, no auditório da 
escola, perto de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, 
veio o susto:

"Ela me perguntou: 'Você está se sentindo bem?'", 
conta Jim.

"Eu disse: 'Sim, estou bem, por quê?'"
"Seu rosto está amarelo, seus olhos estão amarelos, 

você parece muito mal."
"Quando olhei no espelho, levei um choque."
Foi chocante, em parte, porque Jim, na época com 50 

anos, estava se esforçando para adotar um estilo de vida 
mais saudável e perder peso, cuidando da alimentação e 
praticando exercícios físicos regularmente.

"Meu pai enfartou aos 59 anos e não sobreviveu", diz.
"Ele deixou de viver vários momentos com a gente e eu 

estava determinado a fazer de tudo para me cuidar da 
melhor maneira possível, para não perder nada."

Mas, logo após a formatura do filho, Jim foi internado 
com suspeita de lesão hepática.

Investigando o problema
Na tentativa de identificar a causa da lesão, os médicos 

descartaram imediatamente o álcool.
"Nos últimos 30 anos, talvez eu tenha tomado seis latas 

de cerveja por ano, nada de vinho. Então, o álcool não esta-
va muito presente na minha vida", conta.

Também afastaram a hipótese de ter sido provocada 
por algum medicamento - ele não estava tomando nenhum 
na época - ou por cigarro, uma vez que ele nunca foi 
fumante.

"Então, meu hepatologista perguntou: 'E suplementos 
sem receita?'." 

Como parte do seu projeto saúde na meia-idade, Jim 
começou a tomar um suplemento de chá verde - ele tinha 
ouvido dizer que ajudava na prevenção de doenças cardía-
cas.

A popularidade destes suplementos tem crescido. Eles 
são vendidos na internet e anunciados como produtos com 
benefícios antioxidantes, suposta capacidade de ajudar a 
perder peso e prevenir o câncer.

"Eu me sentia bem", lembra Jim, que mora em Prosper, 
no norte de Dallas.

"Andava ou corria de 30 a 60 minutos, durante cinco ou 
seis dias por semana."

Ele trabalhava como gerente de finanças, mas preten-
dia se formar para ser assistente de saúde.

"Eu estudava duas ou três disciplinas à noite e nos fins 
de semana", relembra.

O pior dos cenários
Jim estava tomando o suplemento de chá verde havia 

dois ou três meses quando ficou doente. De acordo com o 
prontuário, essa é a causa presumida de sua lesão no fíga-
do.

"Foi chocante porque eu só tinha ouvido falar sobre os 
benefícios."

"Nunca soube de nenhum problema", completa.
Após ser internado, Jim entrou em "modo de espera", 

aguardando os resultados de uma série de exames de san-
gue para determinar a gravidade da lesão.

Assim, cerca de três semanas após sua esposa perceber 
que ele não estava bem, uma das médicas deu a notícia que 
ele temia:

"Ela disse: Você precisa de um transplante de fígado. 
Tem que ser rápido. Você tem dias - nem uma semana .»

Jim ficou atordoado.
"Tudo isso parecia muito sombrio para mim. E ficou 

cristalizado o que é realmente importante na vida. Eu não 
estava pensando em projetos do trabalho. E sim em várias 
pessoas que eram importantes para mim por razões dife-
rentes."

Por que o suplemento de chá verde pode ser prejudicial, 
em determinadas doses, para algumas pessoas?

Os cientistas não sabem ao certo. Como o chá verde é 

consumido há milhares de anos, os suplementos - que são 
sua forma concentrada - são regulamentados nos EUA e na 
Europa como alimentos, e não medicamentos.

Isso significa que não são necessários testes de segu-
rança específicos e, portanto, a perspectiva científica de 
como podem afetar nossa saúde é inconclusiva.

"Se você toma quantidades pequenas de chá verde, não 
tem problema", diz o professor Herbert Bonkovsky, dire-
tor de cuidados com o fígado da Escola de Medicina da 
Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte, que 
acompanha lesões relacionadas a suplementos de chá 
verde há quase 20 anos.

"O risco maior é para quem consome extratos mais 
concentrados."

A preocupação gira em torno de um ingrediente poten-
cialmente tóxico chamado epigalocatequina-3-galato 
(EGCG), composto natural com propriedades antioxidan-
tes mais abundante no chá verde, as catequinas.

É provável que haja uma série de fatores que podem 
deixar um indivíduo suscetível às ameaças do EGCG, 
incluindo a genética, e a forma como os suplementos são 
usados.

"Normalmente, as pessoas tomam esses extratos de chá 
verde para tentar perder peso, então, muitas vezes estão 
sem comer", explica Bonkovsky.

"Nós sabemos, a partir de estudos realizados com ani-
mais, que animais em jejum absorvem um percentual 
muito maior de catequina do que animais bem alimenta-
dos. Pode haver outros fatores relacionados a medicamen-
tos, outros produtos químicos e consumo de álcool, que 
também são importantes fatores de alteração."

Antioxidantes
Os antioxidantes são um grupo de vitaminas e outros 

compostos que, para muitos, adquiriram propriedades 
"milagrosas", ajudando a impulsionar o mercado global de 
suplementos de todos os tipos, avaliado hoje em mais de 
R$ 500 bilhões por ano.

Os antioxidantes combatem os radicais livres, molécu-
las produzidas em nossas células à medida que transfor-
mam oxigênio e alimento em energia. Assim como o oxi-
gênio e a água corroem o ferro, muitos radicais livres 
podem danificar nossas células.

Na década de 1950, o professor Denham Harman lan-
çou a teoria de que os radicais livres estimulam o processo 
pelo qual o corpo envelhece e pode levar a doenças.

Mas alguns cientistas acreditam agora que determina-
dos níveis de radicais livres podem ser benéficos à saúde, e 
argumentam que a visão ortodoxa do último meio século 
de que os antioxidantes fazem apenas bem está desatuali-
zada.

Enquanto milhões de pessoas consomem suplementos 

de chá verde com segurança, pelo menos 80 casos de 
lesões hepáticas ligadas ao produto foram registrados em 
todo o mundo - de lassidão (cansaço extremo) e icterícia a 
casos que exigem transplante de fígado.

Entre as vítimas, estão adolescentes, como Madeline 
Papineau, de 17 anos, de Ontário, no Canadá, que desen-
volveu lesão hepática e renal, e uma mulher de 81 anos 
diagnosticada com hepatite tóxica aguda.

Uma pesquisa recente da Autoridade Europeia de Segu-
rança Alimentar (EFSA, na sigla em inglês) concluiu que 
as catequinas presentes em bebidas a base de chá verde são 
"geralmente seguras", mas quando ingeridas como suple-
mentos, com doses de 800mg ou mais por dia, "podem 
causar problemas de saúde".

A EFSA não conseguiu identificar o que seria uma dose 
segura com base nos dados disponíveis e sugeriu que fos-
sem realizados mais estudos.

No dia seguinte em que foi informado sobre a necessi-
dade do transplante, Jim recebeu a notícia de que haviam 
encontrado um doador.

"Fiquei radiante. O telefonema me deu esperança de 
que haveria algo positivo no fim de tudo", diz ele.

O transplante de fígado salvou a vida de Jim. Mas, qua-
tro anos depois, ele ainda tem sérios problemas de saúde, 
incluindo uma doença renal que pode demandar hemodiá-
lise e um transplante no futuro.

Ele consulta o hepatologista e o nefrologista duas vezes 
por ano e convive com uma dor abdominal crônica.

"Minha vida antes era muito ativa. Agora é bem mais 
sedentária e luto contra a fadiga", conta.

É uma "tremenda bênção", nas palavras dele, que seus 
chefes o autorizem a trabalhar de casa.

"Às vezes eu preciso deitar por 20 ou 30 minutos 
durante o dia. Apenas aviso meu gerente para ele saber que 
vou ficar offline, e depois eu volto."

Jim está processando a empresa americana Vitacost, 
que vende o suplemento de chá verde que ele tomava.

"Espero que eles tomem a decisão de colocar uma 
advertência bem grande no rótulo do produto e no site, 
para que as pessoas saibam antes de comprá-lo", diz ele.

A Vitacost não quis comentar a respeito do processo 
judicial, mas disse: "Levamos muito a sério a segurança 
dos suplementos da marca Vitacost e defendemos a quali-
dade de nossos produtos".

Quatro anos depois, Jim faz uma reflexão sobre como a 
vida dele e da sua família mudaram após começar a tomar 
as cápsulas de chá verde.

"Eu não esperava qualquer perigo. Imaginava que pode-
ria ser um desperdício de dinheiro, que eu poderia tomar e 
não fazer efeito. E aceitei correr esse risco", diz ele.

"Mas o risco de desenvolver falência hepática, é um 
risco alto demais para alguém topar."

COMO UM SUPLEMENTO ALIMENTAR ME COLOCOU
NA FILA DO TRANSPLANTE DE FÍGADO
Jim McCants tomava cápsulas de chá verde para se manter saudável na meia-idade. Mas, de acordo 
com os médicos, o suplemento acabou gerando uma lesão hepática e a necessidade de um 
transplante de fígado de urgência, conforme conta Tristan Quinn, da BBC.

SAÚDE



12 Novembro de 2018

S
errano é coautor do estudo Os sinais do 
envelhecimento, no qual são enumera-
dos os principais processos que ocorrem 

no organismo de mamíferos, inclusive o de seres 
humanos, quando envelhecemos.

"São fatores inevitáveis", diz Serrano. "Po-
dem ser mais ou menos preponderantes em uma 
pessoa por seu estilo de vida ou genética, mas 
ocorrem sempre em maior ou menor medida."

Confira os 9 pontos destacados pelo especi-
alista:

1. Danos se acumulam em nosso DNA
O DNA é como um código que é transmitido 

entre as células. Com a idade, vão aumentando 
os possíveis erros que podem ocorrer quando 
essa informação é passada adiante - e esses erros 
se acumulam em nossas células.

O fenômeno é conhecido como "instabilidade 
genômica" e é especialmente relevante quando o 
dano no DNA afeta as funções das células-
tronco, o que põe em risco seu papel de renovar 
tecidos.

2. Os cromossomos se desgastam
As cadeias de DNA têm em seus extremos 

uma capa protetora chamada telômero. Quando 
envelhecemos, os telômeros vão se desgastando, 
o que deixa os cromossomos sem proteção.

Isso faz com que eles não se repliquem corre-
tamente, o que é problemático. Pesquisas associ-
am a deterioração dos telômeros ao desenvolvi-
mento de doenças como fribrose pulmonar e ane-
mia aplástica, o que faz com que diferentes teci-
dos percam sua capacidade de regeneração.

3. A expressão dos genes se altera
Nosso corpo desenvolve processos epigenéti-

cos, que ditam a forma como o DNA se expressa, 
um processo que indica a cada célula como ela 
deve se comportar, ou seja, ser uma célula de 
pele ou do cérebro, por exemplo.

Os anos e hábitos podem alterar a forma como 
se dão essas instruções epigenéticas, o qual pode 
fazer com que as células se comportem de forma 
distinta da que deveriam.

4. Perdemos a capacidade de renovar as 
células

Nosso organismo tem a capacidade de preve-
nir a acumulação de componentes "danosos" e 
garantir a renovação contínua de nossas células.

No entanto, essa capacidade diminui com os 
anos. Assim, as células vão acumulando proteí-
nas inúteis ou tóxicas que, em alguns casos, 
estão relacionadas com enfermidades como 
Alzheimer, Parkinson e catarata.

5. O metabolismo das células se descontro-
la

O passar do tempo faz com que as células per-
cam sua capacidade de processar substâncias 
como gorduras e açúcares.

Assim, podem surgir doenças como a diabe-
tes, porque a pessoa não consegue metabolizar 
de maneira adequada os nutrientes que chegam 
às células.

6. As mitocôndrias ficam menos eficientes
As mitocôndrias fornecem energia às células, 

mas, com os anos, perdem sua eficácia. Quando 
as mitocôndrias não funcionam bem, podem 

causar danos ao DNA.
Alguns estudos suge-

rem que reparar as fun-
ções das mitocôndrias 
poderia aumentar a 
expectativa de vida dos 
mamíferos.

7. As células se tor-
nam 'zumbis'

Quando uma célula 
acumula muitos danos, 
isso interrompe seus 
ciclos, o que evita a 
produção de outras 
células defeituosas.

Mas, ao mesmo tempo, isso acelera seu pró-
prio envelhecimento, o que, por sua vez, pode 
causar outros danos relacionados a nível celular 
com o passar dos anos.

8. As células-tronco vão parando de traba-
lhar

A redução do potencial regenerativo dos teci-
dos é uma das características mais evidentes do 
envelhecimento.

As células-tronco se esgotam com o tempo e 
deixam de cumprir esta função.

Estudos recentes sugerem que rejuvenescer 
as células-tronco poderia reverter a forma como 
o envelhecimento se manifesta no organismo.

9. As células deixam de se comunicar
As células estão em constante comunicação 

entre si, mas, conforme envelhecemos, essa capa-
cidade vai diminuindo, o que aumenta as infla-
mações - isso, por sua vez, impede que outras 
células se comuniquem, criando um ciclo.

A falta de comunicação também faz com que 
sejam reduzidos os alertas sobre a presença de 
agentes patogênicos e células cancerosas.

Ainda que Serrano aponte que a juventude 
eterna é uma meta "distante", esse tipo de pes-
quisa pode servir para "atrasar a deterioração 
generalizada dos tecidos e órgãos, com o objeti-
vo de atrasar o surgimento de doenças associa-
das" ao processo de envelhecimento.

Além disso, ainda que esses efeitos sejam ine-
vitáveis, Serrano destaca que "podem ser reduzi-
dos com estilos de vida saudáveis".

"Hoje em dia, a vida das pessoas mais velhas é 
muito melhor e mais saudável do que há déca-
das. Podemos desfrutar da vida ainda que tenha-
mos uma idade avançada."

9 SINAIS BIOLÓGICOS DE QUE
VOCÊ ESTÁ ENVELHECENDO
"Não conheço ninguém que melhore com a velhice do ponto de vista biológico." Ainda que a frase do 
médico Manuel Serrano, do Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas da Espanha, seja desanimadora, 
também deve ser encarada como um ponto de partida para lidar com os efeitos do passar dos anos.

SAÚDE

A deterioração celular é uma marca do processo de envelhecimento

Os hábitos saudáveis são chave para uma boa velhice
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A
 eleição para o cargo de Presidente da Repú-
blica terminou assim que foram cerradas as 
urnas do primeiro turno. A esmagadora maio-

ria dos votantes optou pelos caminhos das extremas 
direita e esquerda. O Povo Brasileiro se colocou numa 
encruzilhada. Opções ao centro, equilibradas e com 
propostas exequíveis haviam. Algumas mais a direita 
outras mais a esquerda. Mas a opção foi o radicalismo.

Desde a redemocratização do Brasil, em 1988, é a 
primeira eleição presidencial em que os dois candida-
tos começaram a campanha do segundo turno jurando 
cumprir a Constituição. Pergunto: E tem alternativa ? 
Dá para não cumprir a Constituição ???

Uma massa formidável de abstenções e votos bran-
cos/nulos, da ordem de 42.465.000 eleitores (28,8%), 
demonstrou a insatisfação com as duas opções postas a 
mesa no segundo turno.

Assistimos um festival de radicalismos de direita e 
de esquerda. Divulgação massiva de fake news, a maio-
ria tão descaradamente falsa que não dá para acreditar 
que os repassadores não estavam agindo de má-fé. 
Chegaram ao cúmulo de rotular a revista britânica The 
Economist, uma centenária publicação liberal, de 
comunista ! Da mesma forma impingiram a pecha de 
esquerdista ao Partido Democrata dos EUA, quem 
conhece minimamente a história Americana sabe que 
Republicanos e Democratas são de orientação econô-
mica pró mercado, com diferenças basicamente no 
nível desejável de intervenção do Estado na área soci-
al. A utilização de fatos isolados, fora do contexto, 
para atacar os adversários foi outra constante, isso 
quando não partiam para a mentira deslavada dos 
Fatos Alternativos.

Se meu candidato não vai bem nas entrevistas, a 
culpa é dos jornalistas que são “vendidos”; se meu 
candidato não vai bem nas pesquisas, a culpa é dos 
institutos que são “comprados”; se meu candidato não 
vai bem nas eleições, a culpa é das urnas eletrônicas 
que são “fraudadas”.

Uma das principais vítimas das Fake News foram 
as urnas eletrônicas. Em uso há vinte e dois anos, até 
hoje nenhuma fraude foi comprovada. Aqueles mais 
antigos hão de lembrar dos votos em papel e suas múl-
tiplas fraudes possíveis, das apurações intermináveis 
nos ginásios de esportes... Outro aspecto que, no meu 
entender, comprova a segurança das urnas eletrônicas 
é o fato de já terem eleito candidatos de centro (FHC), 
de esquerda (Lula e Dilma) e de direita (Bolsonaro). 
Quanto ao uso parcial em outros países do sistema 
eletrônico, confesso que não entendo. Mas tão pouco o 
voto impresso é totalmente seguro, vamos lembrar da 
campanha Presidencial Norte Americana de 2000 (Ge-
orge W. Bush X Al Gore), cujo resultado até hoje é 

controverso. Votos em papel no Estado da Flórida 
foram contados e recontados sem chegar a uma con-
clusão inquestionável. Ademais, se há fraudes nas 
urnas eletrônicas, já teriam vindo à tona. Costumo 
dizer que segredo só é segredo quando só uma pessoa 
sabe. Manter isso sob sigilo durante 22 anos me parece 
impossível.

Uma eleição de muitos candidatos eleitos para as 
casas legislativas ligados a área de segurança pública 
ou nacional: Delegados, Promotores, Juízes, Genera-
is, Coronéis, Majores, Cabos, Soldados, e por ai vai. 
Sabemos que segurança pública é o principal proble-
ma que afeta o dia a dia do brasileiro, mas a solução 
não é simplesmente armar a população ou aumentar os 
efetivos das polícias, a quais ainda não adquiriram o 
poder da onipresença, até hoje privativo de Deus. Fica-
ria feliz se tivéssemos eleitos mais Professores ! Edu-
cação é o começo da solução para a questão da segu-
rança pública. Lembrando que educação começa em 
casa ! Respeitar os mais velhos, respeitar os colegas, 
respeitar os professores e respeitar as Leis ! Escola 
ensina as disciplinas constantes dos currículos. Na 
minha época era inimaginável levantar a voz para um 
professor. Minha mãe e meu pai me ensinaram a res-
ponder aos mestres sempre com “Sim Senhor” ou 
“Sim Senhora”. Hoje os relatos que ouvimos dão 
conta de agressões verbais e físicas aos professores 
dentro das escolas. E o que é pior, quando os pais são 
chamados, ao invés de corrigir os filhos, atacam os 
professores.

A retomada do crescimento econômico é outra prio-
ridade no combate a insegurança pública, mas não 
trará a totalidade dos empregos ceifados nos últimos 
anos de volta. A onda de desemprego atual não é ape-
nas conjuntural. É estrutural decorrente de uma nova 

revolução que está nos nossos calcanhares: A Revolu-
ção da Inteligência Artificial que deixará uma multi-
dão permanentemente desempregada.

Foi muito bonito ver o povo nas ruas comemorando 
a eleição do novo Presidente. Mas de nada adiantarão 
as boas intenções do novo mandatário mor se os cida-
dãos não passarem a cumprir as Leis, deixarem de se 
valer de vantagens ilícitas ou indevidas, de apelar para 
o jeitinho brasileiro, as trocas de favores... 

Ataques a imprensa e insinuações, diretas ou via 
pessoas do círculo pessoal/político, do fechamento de 
instituições dos Poderes da República, que num pri-
meiro momento podem soar engraçadas, são inadmis-
síveis. Ainda que seguidas de pedidos de desculpas ou 
desmentidos, fica uma “pulga atrás da orelha”. Há 
quem considere essas ameaças meras bravatas, assim 
esperamos.

Apesar da ausência aos debates, justificada pela 
recuperação do atentado que sofreu, e da falta de um 
programa de governo consistente e claro, ao vencedor 
os parabéns e a certeza de que deverá se portar como 
Presidente da República Federativa do Brasil ou seja, 
de todos os brasileiros.

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

Carlos Magno Monteiro Freitas – CIM 162.053
Deputado Estadual ARLS Vale do Itapemirim – 

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

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

1999/2003

JÁ QUE DEUS É BRASILEIRO E, COM CERTEZA,
ESTÁ ACIMA DE TODOS, OLHAI POR NÓS !!!

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES

OPINIÃO

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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ênio irascível; contemporâneo do Iluminismo 

Galemão (Aufklärung) e da explosão da Tempesta-
de e Ímpeto (Sturm und Drang), o nascimento do 

romantismo; entusiasta de Napoleão; vítima de uma sur-
dez progressiva que se manifestou no auge da fama; inova-
dor na criação de obras que desafiaram as limitações dos 
instrumentos musicais existentes e influenciaram o desen-
volvimento de instrumentos novos. Beethoven encarna o 
nascimento da sensibilidade moderna na música.

Raízes
Quando Beethoven nasceu, não se podia falar ainda em 

nação alemã. O que havia eram centenas de pequenos rei-
nos, principados, ducados e cidades livres que formavam o 
Sacro Império Romano-Germânico, cuja origem remonta 
a Carlos Magno no século 9. O imperador era eleito por um 
grupo de príncipes (que tinham considerável autonomia 
administrativa em seus respectivos territórios).

Um deles era Clemens August, príncipe arcebispo do 
Eleitorado de Colônia. Patrono das artes, Clemens estabe-
leceu sua residência oficial em Bonn e esteve determinado 
a fazer dela uma cidade gloriosa. Em 1733, ele nomeou 
como cantor oficial da capela da corte um hábil tocador de 
instrumentos de tecla de apenas 21 anos, o primeiro Lud-
wig van Beethoven, avô do célebre compositor.

 O avô de Beethoven nasceu no ducado em Brabant, em 
Flandres. Ali, o nome de família aparecia em grafias varia-
das – Betho, Bethove, Bethof, Bethenhove, Bethoven... 
Sua origem é obscura. O maestro e escritor Jan Swafford, 
autor de Beethoven: Angústia e Triunfo, tem alguns palpi-
tes. Talvez esteja ligada a uma região próxima à cidade de 
Tongeren, conhecida como Betho.

Diferentemente do “von” alemão – que traz implícito a 
expressão “da casa de”, sinal de nobreza –, o “van” fla-
mengo significa “de”, indicando apenas o lugar de proce-
dência de alguém. Em flamengo, beet significa “beterra-
ba” e hof, “jardim”, de modo que o nome talvez faça alu-
são a um clã de agricultores. Em todo caso, os Beethovens 
estavam longe de serem nobres, embora o “van” tenha sido 
responsável por alguns mal-entendidos nas décadas poste-
riores.

Apenas um dos três filhos do Ludwig avô alcançou a 
idade adulta: Johann van Beethoven. Desde cedo, Ludwig, 
o velho, o ensinou a tocar e a cantar. Porém, Johann não fez 
grandes avanços. Após a morte do pai, ele perdeu as espe-
ranças de se tornar um homem importante na corte, dilapi-

dou em pouco tempo a herança considerável que recebeu e 
resignou se em ser um professor de música e cantor do 
coro.

Suas ambições só foram renovadas quando reconheceu 
no filho, Ludwig van Beethoven, o talento que não tinha. 
Iniciação A iniciação musical de Ludwig neto, o futuro 
gênio da música clássica, começou aos 4 anos de idade. O 
método de ensino de Johann incluía gritos, ameaças e cas-
tigos físicos.

Iniciação
A iniciação musical de Ludwig neto, o futuro gênio da 

música clássica, começou aos 4 anos de idade. O método 
de ensino de Johann incluía gritos, ameaças e castigos 
físicos. Vizinhos de porta dos Beethovens relatam ter visto 
diversas vezes o menino de pé sobre um banco baixo dema-
is para permitir que ele alcançasse as teclas, tocando aos 
prantos enquanto o pai rigoroso acompanhava o estudo. 
(Beethoven herdou o temperamento colérico do pai, e 
também costumava bater em seus alunos.) Johann parecia 
ter como objetivo claro fazer o filho se tornar “empregá-
vel” como músico da corte tão cedo quanto possível.

Assim que o menino aprendeu as notas do cravo (um 
predecessor do piano), Johann passou a ensiná-lo a tocar 
violino e viola clássica, a fim de que ele pudesse tocar na 
orquestra da corte. Johann via com maus olhos o interesse 
do filho em tocar criações próprias, em vez de apenas 
praticar a esmo obras dos mestres, o que o cliente queria 
ouvir. Inevitavelmente, Ludwig continuou criando, mas 
em segredo, como algo particular e proibido.

Quase um pecado. Eventualmente, o pai percebeu que 
o dom do filho era maior do que imaginava. E criou planos 
ainda mais ambiciosos. Ele se deu conta de que Ludwig 
estava na mesma categoria do fenômeno musical mais 
famoso em décadas, uma criança de talento prodigioso 
chamada Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart e a irmã tinham uma história paralela: haviam 
sido treinados desde cedo pelo pai violonista, Leopold. 
Aos 5, o menino já compunha; aos 6, ele, o pai e a irmã 
fizeram a primeira turnê pela Europa. Em 1770, ano em 
que Ludwig nasceu, Mozart, com 14 anos, estava no meio 
de outra turnê pelas principais capitais. Johann Beethoven 
provavelmente assitiu a um concerto.

Vislumbrando a mesma carreira para Ludwig, Johann 
tornou-se um astuto promotor do filho. Em 1778, ele 
alugou um salão em Colônia para promover uma apresen-

tação. O anúncio no jornal dizia: “Hoje, 26 de março de 
1778, no salão de concertos musicais da Sternengass, o 
tenor da Corte Eleitoral, BEETHOVEN, terá a honra de 
a p r e s e n t a r  d o i s  d e  s e u s
alunos: a saber, Mademoiselle Averdonc, contralto da 
corte, e seu filho de 6 anos”. Ludwig na verdade tinha 7; 
Johann apresentou-o como um ano mais novo para aumen-
tar a fama de menino-prodígio (e lançar uma isca ao públi-
co que antes se encantara com Mozart). A falta de relatos 
sobre a apresentação sugere que a empreitadanão foi um 
sucesso estrondoso. Além disso, Johann Beethoven não 
era nenhum Leopold Mozart.

Outros mestres
Até meados de 1778, Johann tinha sido o primeiro e 

único mestre de Ludwig. Por iniciativa do pai, o jovem 
Beethoven passou a estudar com outros profissionais do 
meio musical, dando início a uma sequência de mestres 
que incluiria Haydn e Johann Albrechtsberger. Ávido por 
aprender, Beethoven procurou tirar o melhor de cada mes-
tre a fim de suprir suas próprias deficiências.

Com o velho flamengo Gilles van den Eeden, organista 
da corte, Beethoven recebeu as primeiras noções de baixo 
contínuo, obtendo uma base de prática harmônica. O domí-
nio da harmonia era algo fundamental tanto para compor 
como para improvisar. Quando Van den Eeden ficou 
enfermo, Beethoven passou a estudar sob a tutela do 
excêntrico Tobias. 

Friedrich Pfeifer, ator, pianista, oboísta e flautista. 
Ludwig também começou a estudar música de câmara 
com o violinista da corte, Franz Georg Rovantini, um 
homem recatado e religioso, em tudo oposto a Pfeifer. 
Com o frei franciscano Willibald Koch, passou a praticar o 
órgão. Logo, estava tocando o instrumento nas missas das 
seis da manhã na Igreja Menonita. Um dos freis da ordem, 
impressionado com o desempenho do jovem, passou a 
acompanhar todas as suas apresentações caseiras.

Não acostumado a fãs ou a como eles lhe poderiam ser 
úteis, Ludwig ficava apenas irritado com o assédio. Ainda 
mais de padres: as reformas educacionais progressistas do 
novo príncipe eleitor Max Friedrich, que extinguiram o 
domínio dos jesuítas no ensino e o fizeram mais secular e 
iluminista, haviam tornado o anticlericalismo a ideia do 
momento.

BEETHOVEN: TRAGÉDIA E ÊXTASE
O mestre romântico refletiu em sua música uma era tempestuosa; conheça sua vida

Continua...

Por Luiz Pereira
Fonte: Aventura na História

CULTURA
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Em 1780, Ludwig chegara aos 10 anos e, em paralelo 
ao estudo tradicional da música, vinha aprendendo a 
compor por conta própria. Ele tinha uma compreensão 
instintiva do ofício. “Nunca precisei aprender a evitar os 
erros”, ele escreveria mais tarde. Ainda assim, seu 
aprendizado com Christian Neefe foi um momento cru-
cial para o desenvolvimento de suas habilidades. Nativo 
de Chemnitz, na Saxônia, Neefe possuía uma formação 
intelectual mais sólida, conquistada no ambiente cos-
mopolita de Leipzig, e estava mais bem informado sobre 
os diferentes movimentos que agitavam a Europa na 
época.

Foi central para a influência de Neefe sobre Beetho-
ven o conhecimento do professor sobre a obra de dois 
gigantes da composição, J.S. Bach e seu filho Carl Phi-
lipp Emanuel Bach. O tratado que ele escreveu, Ensaio 
sobre a Verdadeira Arte de Tocar os Instrumentos de 
Teclado, em que declarou que emocionar era o principal 
objetivo da música e, para isso, era preciso tocar com o 
coração e a alma, era considerado um manifesto da sen-
sibilidade romântica.

Por meio desse professor pouco lembrado, essas pai-
xões marcaram profundamente Beethoven. Ao mesmo 
tempo, Neefe promovia a nova literatura: lia Goethe, 
Schiller e os poetas e dramaturgos do  Sturm und Drang
(Tempestade e Ímpeto, o início do romantismo alemão). 
O interesse de Neefe pela maçonaria e pelos Illuminati 
também causou forte impressão no aluno. Genuíno 
seguidor da , Neefe colocou Beethoven em Aufklärung
contato com tudo o que surgia de novo na Europa. As 
reservas em relação à Igreja e ao Estado, bem como a 
forte crença no poder do indivíduo, seriam constantes 
por toda a vida de Beethoven.

Revoluções
Não era pouca coisa estar a par de seu tempo num 

período tão repleto de mudanças dramáticas. Os anos 
1780 testemunharam o auge do Iluminismo. Essa 
atmosfera teve seu clímax no fim da década com a Revo-
lução Francesa e os ideais de liberdade, igualdade e fra-
ternidade. O ano de 1781 marcou a estreia do catártico 
drama , de Schiller, que encarnava o Os Bandoleiros
espírito turbulento do Sturm und Drang. Kant publicou 
Crítica da Razão Pura. Quartetos Haydn publicou seus 
Russos. Ido- Mozart estreou sua melhor ópera trágica, 
meneo.

A música do século 18, patrocinada nas cortes aristo-
cráticas, começou a dar lugar a expressões da burguesia 
urbana em ascensão, com suas próprias concepções de 
bom, belo e sublime. A década seguinte colocaria as 
dinastias europeias em estado de alerta. A decapitação 
de Luís XVI e Maria Antonieta em 1793 provocou uma 
onda de reacionarismo na aristocracia europeia. No 
mesmo ano, o imperador Francisco II baniu a maçonaria 
e transformou a Áustria em um estado policial violenta-
mente repressivo. A Europa estava prestes a tomar um 
“novo caminho”, e a música de Beethoven estava pres-
tes a se tornar sua guia.

Talvez a mais famosa ode “política” de Beethoven 
tenha sido sua , composta em 1803 e Terceira Sinfonia
publicada em 1806. Com ela o compositor chegou à 
maturidade, unindo o espírito da (iluminis-Aufklärung
mo) à sua música. O “Herói” invocado na peça não surge 
da aristocracia, mas cria a si mesmo a partir de sua ori-
gem no povo, tornando-se assim um paradigma de todo 
o potencial humano. É o que pode ser dito a respeito do 
próprio Beethoven, mas tratava-se de uma metáfora 
escancarada para Napoleão Bonaparte, o oficial corso 
que coroou a si mesmo imperador francês em 1804.

A página de rosto da sinfonia proclamava: “Sinfonia 
grande/intitulada Bonaparte”. Beethoven vivia em 
Viena na época. Dedicar uma obra a Napoleão, claro 
adversário do imperador austríaco, era um gesto ousado 
em tempos de censura e repressão. Prudentemente, o 
compositor rasurou o título inicial e a sinfonia ficou 
conhecida como Por outro lado, ao declarar-se Eroica. 
imperador, Napoleão talvez tenha se tornado, aos olhos 
de Beethoven, igual a qualquer outro monarca de sangue 
azul. Foi um gesto inequívoco: a Revolução Francesa 
acabava ali.

Se na infância a criatividade de Beethoven era poda-
da pelo pai, interessado em fazer dele um músico virtuo-
se de obras já clássicas, na vida adulta criar música nova 
era um imperativo financeiro. Uma vez publicadas, as 
partituras poderiam ser facilmente reproduzidas em 

edições piratas ou mesmo copiadas de mão em mão, 
anulando o interesse das editoras em pagar por publicá-
las. Ineditismo era importante, e nessa época começa-
ram a ser firmados os primeiros contratos multiterritori-
ais, que precisavam ser meticulosamente controlados a 
fim de realizar o lançamento simultâneo em vários 
países (garantindo vários pagamentos por uma única 
obra).

Saúde frágil
Desde a infância, Beethoven recorda-se de ter uma 

saúde frágil. Vômitos e diarreia eram uma reclamação 
frequente. Na maturidade, seu rosto exibia o que pareci-
am ser marcas de varíola, embora não existam registros 
de que ele tenha tido essa doença. Não se sabe o quanto 
dessas reclamações se devem também ao temperamento 
paranoico e provavelmente hipocondríaco do composi-
tor. Nessa conta, inclui-se também a precariedade dos 
cuidados médicos na época, caracterizados por crendi-
ces, charlatanismo e experiências honestas mas equivo-
cadas.

Uma possibilidade é que ele tenha ingerido grandes 
quantidades de chumbo proveniente de utensílios de 
cozinha, vinho adulterado (comum então) ou águas ter-
mais dos diferentes aos quais se dirigia buscando spas 
tratamento para suas dores. A substância pode ter se acu-
mulado nos ossos e vazado para o sistema digestivo, 
arruinando-o. Mas não se sabe de efeitos deletérios do 
chumbo à audição, e foi a perda da audição o grande 
drama da vida do compositor.

A surdez se manifestou pela primeira vez em 1797, 
após um dos ataques de fúria com os quais os amigos e 
parceiros de Beethoven já estavam acostumados. Um 
tenor teria o interrompido enquanto ele estava compon-
do. Irado, Beethoven pulou de sua mesa e caiu no chão. 
Quando levantou, percebeu que estava surdo. A audição 
voltou, mas não inteiramente.

Surdez 
A partir de então, o que ele ouvia era acompanhado 

de um zumbido enlouquecedor que o acompanhava dia e 
noite. Ele tinha 27 anos, começava a ter seu nome reco-
nhecido como à altura do de grandes mestres. É possível 
imaginar seu desespero em busca de uma cura. No come-
ço, ele tentou esconder a condição. Quando as pessoas 
se dirigiam a ele sem obter resposta, pensavam que ele 
devia estar em um de seus surtos criativos, períodos de 
monomania nos quais ele escreveu a maioria de suas 
principais obras. Porém, a perda da audição se intensifi-
cou gradualmente.

Em seus últimos anos, ele contornava a deficiência 
por meio de diversos expedientes. Os amigos e empre-
gados conversavam com ele por meio de “cadernos de 
conversa”. Ao lê-los, temos apenas um lado do diálogo, 
podendo apenas especular o que Beethoven dizia. Os 
trechos em que há páginas arrancadas sugerem assuntos 
picantes ou maledicentes. Nas apresentações ao piano, o 
vigor com que executava suas criações complexas e 
diferentes de tudo o que havia sido feito até então masca-
rava uma eventual desafinação ou um desencontro com 
os demais instrumentistas.

Mas os recitais foram se tornando cada vez mais caó-
ticos, motivo de troça na imprensa musical, e ele deixou 
de se apresentar publicamente.

Ao reger, em geral acompanhado de um outro maes-
tro (que, em segredo, orientava a orquestra a prestar 
atenção nele, e não em Beethoven), o compositor obser-
vava atentamente o modo como os instrumentos eram 
manuseados, o tempo e a intensidade dos gestos dos 
músicos, percebendo quando algo não saía a contento. 
Reza a lenda que, ao fim de uma das primeiras apresen-
tações da em 1824, Beethoven ainda Nona Sinfonia, 
estava postado em pé diante da orquestra, contando o 
tempo, perdido na música que ouvia em sua própria men-
te, quando uma solista gentilmente puxou sua manga 
para virá-lo para a plateia, de modo que pudesse receber 
a ovação.

Paixões
Algumas passagens pouco documentadas da vida de 

Beethoven se tornaram verdadeiros mistérios que intri-
gam pesquisadores até hoje. Talvez o principal deles 
seja a identidade da “Amada Imortal”, a destinatária de 
uma arrebatada carta de amor escrita em Praga, em 
1812. Nela, um angustiado Beethoven lamenta estar 
separado da amada e proclama sua devoção eterna a ela.

Apesar de ter se apaixonado muitas vezes – envol-
veu-se com alunas (como a adolescente Therese Malfat-
ti) e mulheres casadas abastadas (como a condessa 
Josephine Deym), sem nunca encontrar de fato uma 
companheira –, a linguagem desta carta é única entre os 
escritos pessoais do compositor.

Swafford não arrisca afirmar que solucionou o 
mistério da carta, mas apresenta boas razões para acredi-
tar que ela era endereçada não à condessa Josephine nem 
a Antonie Brentano (segundo outros biógrafos até aqui, 
as “principais suspeitas”), mas à irmã mais nova de Anto-
nie, Bettina (então, recém-casada com o poeta Achim 
von Arnim). Bettina, que já tivera um affair com nin-
guém menos que Johann Wolfgang von Goethe, voltaria 
para Frankfurt com a família, aparentemente cessando 
de vez o contato com o compositor, que guardaria consi-
go a carta até morrer... solteiro.

Enfim, paz
Beethoven ainda tinha planos para compor uma déci-

ma sinfonia, mas faleceu em março de 1827, após uma 
longa agonia causada por hepatite crônica e cirrose hepá-
tica. Seu funeral foi um dos maiores já realizados em 
Viena. Havia vivido e refletido em sua arte tempos 
interessantes. Segundo Swafford, o ponto central do 
movimento lento da  era evocar uma paz Nona Sinfonia
perdida. A Eroica evocava o herói conquistador.

A dizia respeito ao drama implícito de um Quinta 
indivíduo lutando contra o destino. Após a Revolução 
Francesa, as Guerras Napoleônicas e a violenta contrar-
revolução austríaca, Beethoven parece aludir a uma 
contra contrarrevolução que mantenha viva a esperança 
da liberdade. Parte da , sua última, tornou-se o hino Nona
oficial da União Europeia. Justo reconhecimento .

Enquanto caminhava Wikimedia Commons
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O
 assassinato de John F. Kennedy, o trigési-
mo-quinto Presidente dos Estados Unidos, 
ocorreu na sexta-feira, dia 22 de novembro 

de 1963, em Dallas, Texas, Estados Unidos às 12:30 
CST (18:30 UTC). Kennedy foi mortalmente ferido 
por disparos enquanto circulava no automóvel pre-
sidencial na Praça Dealey. Foi o quarto presidente 
dos Estados Unidos a ser assassinado, e o oitavo que 
morreu no exercício do cargo.

Três investigações oficiais concluíram que Lee 
Harvey Oswald, um empregado do armazém Texas 
School Book Depository na Praça Dealey, foi o 
assassino. Uma delas concluiu que Oswald atuou 
sozinho e outra sugeriu que atuou com pelo menos 
um cúmplice. O assassinato sempre esteve sujeito a 
especulações e dúvidas, sendo origem de um grande 
número de teorias de conspirações.

As eleições presidenciais seguintes eram em 
1964, mas já no verão de 1963 o gabinete da presi-
dência de Kennedy começava a planejar sua campa-
nha de reeleição. Nas eleições anteriores, Kennedy 
tinha ganho por escassa margem nos estados do sul, 
e as sondagens atuais não lhe eram muito favoráve-
is, decidindo-se a viagem ao Texas para o outono de 

1963, com o objetivo de aumentar a popularidade 
junto do eleitorado sulista. Dado que o vice-
presidente Lyndon B. Johnson era texano, pensou-
se que seria uma boa estratégia viajarem juntos ao 
estado do Texas. Kennedy pediu à sua mulher Jac-
queline que o acompanhasse.

A viagem foi planejada para o outono, e começa-
ria em 21 de novembro em Houston e San Antonio. 
O dia 22 de novembro seria dedicado a Fort Worth e 
às 13.00 iriam almoçar em Dallas.

Havia certa preocupação sobre a segurança por-
que o embaixador americano junto das Nações Uni-
das, Adlai Stevenson, tinha sido insultado e empur-
rado, como sinais de protesto, numa visita a Dallas 
no dia 24 de outubro. Para prevenir novas manifes-
tações de protesto, a polícia de Dallas tinha prepara-
do a maior operação policial da história da cidade.

Os planos previam que Kennedy viajasse desde o 
Aeroporto de Dallas Love Field numa limusine aber-
ta, conversível. O carro em que viajou foi um Lin-
coln Continental de 1961. Estavam no carro junto 
com Kennedy, a sua mulher Jacqueline; o Governa-
dor do Texas John Bowden Connally, Jr., e sua 
mulher, Nellie; o agente do serviço secreto Roy Kel-

lerman e o motorista Wil-
liam Greer.

O assassinato
Às 11:40,  o  "Air 

Force One" pousa no 
aeroporto Dallas Lovefi-
eld, depois de um curto 
voo que fez de Fort 
Worth. A comitiva presi-
dencial desloca-se para o 
centro de Dallas. Duran-
te o trajeto a comitiva 
tem que realizar várias 
paradas para que o presi-
dente saúde as pessoas.

Às 12:30, a comitiva 
entra na Praça Dealey e 
avança pela rua Hous-
ton, e nesse momento 
atrasa-se 6 minutos.

Na esquina das ruas 
Houston e Elm, a comiti-

va deve realizar uma volta de 120º para a esquerda, 
o que obriga a redução da velocidade da limusine.

Depois de passar por Elm Street, fica em frente 
ao edifício do armazém de livros escolares do 
Texas, a uma distância de 20 metros do primeiro.

Logo a seguir, ao passar o armazém, ouviu-se o 
primeiro dos três disparos que alegadamente fariam 
Lee Harvey Oswald. Calcula-se que nesse momen-
to a comitiva ia a uma velocidade de 15 km/h. A 
Comissão Warren concluiu posteriormente que um 
dos três disparos não atingiu o automóvel. Quase 
todos estão de acordo que Kennedy recebeu dois 
disparos e que o terceiro disparo, que o atingiu na 
cabeça, foi o mortal.

O primeiro disparo foi desviado por uma árvore e 
ricocheteou no cimento, chegando a ferir a testemu-
nha James Tague. 3,5 segundos depois, dá-se o 
segundo disparo, que chega a Kennedy por trás e sai 
pela sua garganta, ferindo também o governador do 
Texas, John Connally. O presidente deixa de saudar 
o público e a sua esposa o encosta no assento. O ter-
ceiro disparo ocorre 8,4 segundos depois do primei-
ro disparo, precisamente quando o automóvel pas-
sava em frente da pérgula John Neely Bryan, feita 
de cimento. Quando o terceiro disparo atingiu a 
cabeça de Kennedy, Jaquelene Kennedy reagiu sal-
tando para a parte traseira do veículo. Clint Hill, 
agente dos serviços secretos, conseguiu alcançar a 
mala do carro na tentativa de ajudar o presidente.

Um cidadão de nome Abraham Zapruder, que 
filmava a comitiva presidencial, conseguiu captar 
no seu filme o momento em que Kennedy é alcança-
do pelos disparos. Este filme é parte do material que 
a Comissão Warren utilizou na sua investigação do 
assassinato.

Lee Harvey Oswald usou uma carabina Paravic-
cini-Carcano M91/38, de fabricação italiana, cali-
bre 6,5 x 52 mm, com mira telescópica de 4X e meca-
nismo manual. A arma foi comprada pelo correio, 
através de um anúncio da loja Klein´s Sporting 
Goods de Chicago, Illinois, na revista American 
Rifleman, a um custo irrisório, mesmo para a época, 
de U$ 19,95.

Curiosamente, Lee Harvey Oswald não usou seu 
próprio nome para comprar esta arma, tendo preen-
chido a ordem de compra com o nome falso de A. 
Hidell.

55 ANOS DO ASSASSINATO DE JOHN KENNEDY
22 de novembro de 1963, Dallas, Texas, EUA

Howard Brennan sentado do outro lado do "Texas School Book 
Depository". O círculo "A" indica o local onde ele viu um homem com 
um rifle

Continua...

HISTÓRIA
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Outros feridos
O Governador do Texas, John Bowden Connally 

Sr, ia no mesmo veículo, à frente do presidente, e 
também foi gravemente ferido, mas sobreviveu. A 
sua ferida ocorreu quase em simultâneo com o prime-
iro disparo que atingiu Kennedy (teoricamente como 
resultado da mesma bala, pelo que esta é conhecida 
como a "teoria da bala mágica", emanada pela 
Comissão Warren, embora isto não seja geralmente 
admitido sem polêmica). Supostamente, a ação da 
sua esposa de se dirigir para ele e fazê-lo cair sobre as 
suas pernas ajudou a salvar a sua vida dado que evi-
tou em grande parte o pneumotórax. James Tague, 
um espectador e testemunha do crime, também ficou 
com uma pequena ferida na parte direita da face. Esta-
va situado 82 m à frente do local onde Kennedy foi 
atingido.

Kennedy é declarado morto
Às 13:00 CST (19:00 UTC), a equipa médica do 

Parkland Hospital declarou oficialmente a morte do 
presidente Kennedy, com parada cardíaca, tendo-lhe 
sido administrada a unção dos enfermos. "Não tive-
mos nunca uma esperança de salvar a sua vida", 
declararam os médicos. A morte de Kennedy foi ofi-
cialmente anunciada às 13:38 CST (19:38 UTC). O 
governador Connally foi operado duas vezes de 
urgência nesse dia.

A autópsia
Depois da chegada do avião presidencial (Air 

Force One) à Base Aérea Andrews, nos arredores de 
Washington, DC, o corpo de Kennedy foi trasladado 
para o Hospital Naval de Bethesda para autópsia.

A autópsia foi realizada por três médicos da Mari-
nha com trinta oficiais militares como testemunhas. 
Dois agentes reformados do FBI que estavam pre-
sentes declararam que Kennedy tinha uma grande 
ferida no lado direito da cabeça, outra de aproxima-
damente 14 cm acima do lado direito da coluna, e 
uma terceira ferida no lado anterior da garganta perto 
do limite inferior do pomo de Adão (a Comissão War-
ren deu a mesma informação). O relatório do FBI 
sobre a autópsia foi realizado pelos agentes especiais 
Sibert e O'Neill.[1] Várias fotos e radiografias foram 
feitas durante a autópsia (algumas delas desaparece-
riam dos relatórios oficiais).

O funeral
Depois da autópsia no Hospital Naval de Bethes-

da, o corpo de Kennedy foi preparado para o enterro e 
trasladado para a Casa Branca, tendo sido exposto na 
Sala Leste durante 24 horas. No domingo seguinte ao 
crime, coberto com a bandeira dos EUA, foi traslada-
do para o Capitólio para uma vista pública. Nesse dia 
e noite, centenas de milhares de pessoas visitaram o 
corpo.

Representantes de 90 países, incluindo a União 
Soviética, assistiram ao funeral em 25 de Novembro 
(terceiro aniversário do seu filho JFK Jr.). Depois do 
funeral, realizado na Catedral de St. Matthew, foi 
trasladado em carruagem para o Cemitério de Arling-
ton, onde foi enterrado.

O funeral foi oficiado pelo arcebispo de Boston, 
Richard Cardinal Cushing, amigo pessoal de Ken-
nedy, que tinha casado John e Jacqueline, batizado 
seus dois filhos e oficiado o funeral do seu filho 
Patrick (falecido quinze semanas antes do pai).

Lee Harvey Oswald
Lee Harvey Oswald, suspeito de ter sido agente do 

serviço secreto cubano desde pelo menos novembro 
de 1962 e que viveu a na União Soviética por muitos 
anos, foi detido 80 minutos depois do assassinato por 
ter matado um oficial da polícia de Dallas, J. D. Tip-
pit. Foi acusado da morte de Tippit e de Kennedy à 
última hora da tarde de 22 de Novembro. Oswald 

negou sempre ter disparado contra o presidente.
O caso de Oswald nunca foi julgado porque dois 

dias depois, enquanto era trasladado e custodiado 
pela polícia, Jack Ruby dispara sobre ele e mata-o

Jaqueline ladeada pelo cunhados Bob e Teddy Kennedy durante o funeral

Jack Ruby dispara sobre Lee Oswald

http://viniltapetes.com.br/
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J
air Messias Bolsonaro nasceu em Campinas, 
São Paulo, no dia 21 de março de 1955. Filho de 
Perci Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bonturi, 

ambos descendentes de famílias italianas. Foi aluno da 
Escola Preparatória de Cadetes do Exército, de Campi-
nas. Em 1977 formou-se na Academia Militar das Agu-
lhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Cursou a 
Brigada de Paraquedismo do Rio de Janeiro. Em 1983 
formou-se no curso de Educação Física do Exército. 
Chegou à patente de Capitão.

Em 1986 liderou um protesto contra os baixos salá-
rios dos militares. Escreveu um artigo para uma revista 
de grande circulação no país, intitulado “O salário está 
baixo”.

Carreira Política
Em novembro de 1988, Jair Bolsonaro foi eleito 

para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Parti-
do Democrata Cristão (PDC). Em outubro de 1990, foi 
eleito deputado federal pelo PDC. Renunciou o man-
dato de vereador e tomou posse na Câmara dos Depu-
tados em 1991. Em 1993, participou da fundação do 
Partido Progressista Reformador (PPR), nascido da 
fusão do PDC e do Partido Democrático Social (PDS).

Em 1994 foi reeleito e na sua candidatura, a sua 
plataforma de campanha incluía a luta pela melhoria 
salarial para os militares, o fim da estabilidade dos 
servidores, a defesa do controle da natalidade e a revi-
são da área dos índios ianomâmis.  Foi mais uma vez 
indicado para a Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público da Câmara. Em 1995 filia-se ao 
Partido Progressista Brasileiro (PPB), resultado da 
fusão do PPR com o PP.

Em 1998, exercendo seu terceiro mandato de depu-
tado, se candidatou ao cargo para presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da Câmara.

Em 2002, foi eleito pela quarta vez ao cargo de depu-
tado federal pelo PPB, mas nesse mesmo ano, filia-se 
ao PTB. No início de 2005 deixa o PTB e filia-se ao 
PFL. Em abril, deixa o PFL e filia-se ao Partido Pro-
gressista (PP). Em 2006 é eleito para seu quinto man-
dato. Assume a titularidade das comissões de Constitu-
ição e Justiça e de Cidadania, de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado. Em 2014, Jair Bolsonaro foi 
reeleito para o seu 7º mandato. Em março de 2016, 
filiou-se ao PSC, em 2017 esteve em negociações com 
o Patriotas (PEN).

Em 2018, Bolsonaro filiou-se ao Partido Social 
Liberal (PSL) e lançou-se candidato à Presidência da 
República. Fazendo sua campanha por meio das redes 
sociais, apostou em um discurso conservador dos cos-
tumes, de recuperação da economia e de combate à 
corrução e à violência urbana, mobilizou um grande 

número de admiradores. No primeiro turno das elei-
ções, realizado em 7 de outubro, Bolsonaro ficou em 
primeiro lugar passando para o segundo turno quando 
derrotou o petista Fernando Haddad no dia 28 de outu-
bro, com 55,13% dos votos. Essa vitória, interrompeu 
um ciclo de vitórias do PT que vinha desde 2002.

No seu discurso da vitória, Jair Bolsonaro declarou 
que seu governo será um defensor da Constituição, da 
democracia e da liberdade. Bolsonaro se tornou um 
fenômeno eleitoral ao vencer as eleições, filiado a uma 
legenda sem grandes alianças, com pouco tempo de 
TV e rádio e longe das ruas depois do atentado que 
sofreu no dia 3 de setembro.

Família
Jair Bolsonaro foi casado com a vereadora Rogéria 

Nantes Nunes, entre 1993 a 2001. Juntos tiveram três 
filhos: Carlos Bolsonaro (vereador do Rio de Janeiro), 
Flávio Bolsonaro (deputado estadual do Rio de Janei-
ro) e Eduardo Bolsonaro (deputado federal por São 
Paulo). Foi também casado com Ana Cristina Vale, 
com quem teve um filho. Em 2013 casou-se com 
Michelle, e com ela tem uma filha.

Atentado a Bolsonaro
No dia 6 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro foi 

esfaqueado no abdômen no momento em que estava 

em meio a uma multidão fazendo campanha eleitoral 
na cidade mineira de Juiz de Fora. Bolsonaro foi leva-
do para a Casa de Misericórdia, onde se submeteu a 
uma cirurgia. A facada atingiu o intestino delgado e o 
intestino grosso. Depois da cirurgia, Bolsonaro foi 
transferido para o Hospital Albert Einstein em São 
Paulo. No dia 13, depois de diagnosticado com aderên-
cia no intestino, Bolsonaro foi submetido a uma cirur-
gia de emergência que foi bem sucedida. A partir de 
então, por segurança, evitou sair de casa. O agressor foi 
preso e levado para a Polícia Federal para prestar escla-
recimentos.

Presidente eleito
Jair Messias Bolsonaro foi eleito o 38º presidente 

da República no domingo 28 de outubro ao derrotar em 
segundo turno o petista Fernando Haddad, interrom-
pendo um ciclo de vitórias do PT que vinha desde 
2002.

A vitória foi confirmada às 19h18, quando, com 
94,44% das seções apuradas, Bolsonaro alcançou 
55.205.640 votos (55,54% dos válidos) e não podia 
mais ser ultrapassado por Haddad, que naquele 
momento somava 44.193.523 (44,46%). Com 100% 
das seções apuradas, Bolsonaro recebeu 57.797.847 
votos (55,13%) e Haddad, 47.040.906 (44,87%).

QUEM É JAIR BOLSONARO? CONHEÇA A HISTÓRIA
 DO NOVO PRESIDENTE ELEITO DO BRASIL

POLÍTICA

http://www.avancenet.com.br
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E
sta divisa tão propagada entre nós Maçons 
fica muito pequena quando, de maneira 
superficial, é estudada suas origens históri-

cas e o conceito das palavras.
Sempre foi ensinado que a Revolução Francesa, 

ocorrida em 1789, mantinha este lema, que em 
síntese, eram as aspirações dos revolucionários. 
Mas, no princípio deixaram bem claro que falhan-
do o intento restaria a morte. “LIBERTE, 
EGALITÉ, FRATERNITÉ OU LA MORT”.

Mas, os valores de liberdade, igualdade e frater-
nidade são anteriores à Revolução Francesa. Santo 
Agostinho (354 – 430), em sua obra "De moribus 
ecclesiæ catholicæ", explica: “a Igreja reúne os 
homens em fraternidade, que os religiosos vivem a 
igualdade por não terem propriedades, que os fiéis 
vivem na caridade, na santidade e na liberdade cris-
tã”.

Existem várias outras manifestações em dife-
rentes datas, situações históricas e em diversas 
latitudes e longitudes, onde o cidadão deseja agir 
conforme seu livre arbítrio, seguir sua vontade. A 
liberdade não pode ser síntese do direito, pois 
deve-se observar que um desejo individual e pes-
soal não pode causar prejuízo a outro cidadão.

A liberdade intrinsecamente está na não dife-
rença entre deveres e direitos entre os homens. É o 
que os Iluministas pregavam na ausência de distin-
ção jurídica entre as classes. A igualdade é resulta-
do da postura correta do cidadão perante a lei.

A fraternidade é a arga-
massa que une a liberdade e 
a igualdade, pois ela advêm 
de um comportamento cons-
ciente de ser conciliador, 
facilitador e partícipe das 
sãs relações sociais. Esta 
propositura de ser “frater” 
(irmão) não tem conotação 
religiosa. Deve ser compre-
endida na alegoria de estar-
mos navegando em um 
pequeno barco, por um ocea-
no extenso, por um tempo 
indeterminado e que não há 
portos que alcançaremos 
nadando.

A harmonia coletiva, seja 
em nosso lar, em nosso ser-
viço, nas instituições que frequentamos, na cidade, 
estado, pais e no mundo que vivemos é construída 
sobre este tripé.

O Sereníssimo Grão-Mestre AdVitan Geraldo 
Eustáquio Coelho de Freitas, o Tataco (2015/2018) 
sempre nos alerta sobre nossa divisa. Ele sintetiza 
que não devemos sustentar ou defender o mal e o 
erro, que devemos estar acima dos interesses pes-
soais em defesa da sociedade, que jamais devemos 
nos constranger nem temer defender a verdade, 
usando a seguinte frase:

-  “ L I B E R D A D E  C O M  O R D E M ; 
I G U A L D A D E ,  C O M  R E S P E I T O  À 
AUTORIDADE LEGAL E FRATERNIDADE 
COM AMOR À JUSTIÇA”

DEDICO este artigo aos Irmãos da ARLS Cha-
ritas II 002 do Oriente de São João Del Rey onde 
estivemos nas comemorações pelos 123 anos de 

fundação e aos Irmãos da ARLS Essênios do Ter-
ceiro Milênio 246 do Oriente de Belo Horizonte, 
onde participamos das comemorações dos 27 anos 
de fundação. Longa e próspera vida as Lojas e ama-
dos Irmãos. Vamos em frente!

Neste décimo segundo ano de compartilhamen-
to de instruções maçônicas, mantemos a intenção 
primaz de fomentar os Irmãos a desenvolverem o 
tema tratado e apresentarem Prancha de Arquitetu-
ra, enriquecendo o Quarto-de-Hora-de-Estudos 
das Lojas.

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

Fraternalmente
Sérgio Quirino
Grande Primeiro Vigilante
GLMMG

LIBERDADE - IGUALDADE - FRATERNIDADE
GERAL
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T
anto no passado como no presente do Brasil e 
também em projetos para o futuro, a Maçona-
ria brasileira priorizou a Educação como pro-

jeto nacional de divulgação das ideias liberais e repu-
blicanas e de ensino para todos e, dentro desse propó-
sito, a Loja Maçônica Perseverança III, de Soroca-
ba, desempenhou atuação de grande destaque desde a 
sua criação, em 31 de julho de 1869. Este assunto foi o 
tema da palestra “A influência da Loja Maçônica 
Perseverança III na Educação de Sorocaba. O passa-
do, o presente e o futuro”. A exposição do tema foi 
feita pelo professor-doutor na área de Direito, Vander-
lei Silva, que também é gerente do Serviço de Obras 
Sociais (SOS). O evento faz parte da programação do 
“Projeto PIII Rumo aos 150 anos” e foi apresentado 
no auditório do Colégio Politécnico de Sorocaba para 
um público de professores e membros da Perseveran-
ça III.

Silva recordou que a Perseverança III foi criada 
por um grupo de maçons oriundos da Loja Maçônica 
Constância. “As lojas maçônicas eram espaços de 
bastante importância para a sociabilidade das pessoas, 
e nesses espaços havia a discussão sobre de que forma 
a Maçonaria e aquele grupo de pessoas podiam influir 
no futuro das cidades”, diz Silva.

Nesse processo, a Maçonaria projetou-se como 
instituição dedicada à causa do progresso e priorizou a 
Educação como instrumento de transformação de 
uma sociedade até então escravagista, baseada na 
agricultura, e que se preparava para a mudança de um 
sistema de governo monárquico para o republicano. 
Um dos projetos era a luta contra o analfabetismo, 
com a ideia de que por meio da educação era possível 
mudar a estrutura da sociedade brasileira.

Desse modo, as lojas maçônicas foram as primei-
ras a criar escolas noturnas para os trabalhadores. 
Silva informou que o objetivo “primordial” da Perse-
verança III foi lutar pela abolição da escravatura no 
Brasil e pela educação dos trabalhadores da nascente 
classe operária da cidade. “Não bastava libertar os 
escravos se não houvesse um processo de educação 
para inserir esses ex-escravos no mundo do trabalho”, 
conta.

O binômio “libertação e educação”, entre a liberta-
ção dos escravos e a proclamação da República, gerou 
a necessidade de criar escolas para a população. Nesse 
esforço, houve a participação de outras instituições na 
preparação da nova sociedade. Um exemplo em Soro-
caba foi o movimento protestante, por meio da igreja 
Presbiteriana. Junto a outros atores sociais, a Maçona-
ria concluiu que contribuir para o Brasil entrar para a 
modernidade exigia um ensino de qualidade laico e 
em condições de servir a população.

Naquele período, os porta-vozes dos maçons, entre 
outros, eram Matheus Maylasky, Júlio Ribeiro e Ubal-
dino do Amaral. Num tempo em que as feiras de mua-
res ainda se destacavam como base econômica, May-
lasky entendia que era preciso adequar Sorocaba aos 
novos meios de produção. E os três líderes eram unâ-
nimes em considerar que a escola era a base para inici-
ar um processo de industrialização.

Passado e presente
A Perseverança III, já no ano de sua fundação, em 

1869, criou a primeira escola noturna de Sorocaba. 
Também participou da ativação do Liceu Sorocabano, 
escola criada pelo município em 1887. A Perseveran-
ça III ainda registrou participação intensa nas campa-
nhas que visavam implantar o ensino secundário na 
cidade na década de 1920. Até que em 1928 teve parti-
cipação na criação do ginásio, que deu origem à esco-
la estadual Júlio Prestes de Albuquerque, o Estadão.

Em 29 de abril de 1946, a loja maçônica anunciou o 
plano de criar uma escola de amparo à infância. Era o 
nascimento do Lar Escola Monteiro Lobato, que pas-
sou por várias transformações. Em 1991, adaptou-se 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, em 
2002, passou a ser núcleo do Colégio Politécnico de 
Sorocaba, com o ensino fundamental. Esse núcleo 
deixou de existir. Hoje o Lar abriga o projeto Renovar, 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, 
com atendimento de 130 crianças na faixa etária de 6 a 
11 anos no período do contraturno escolar.

O ano de 1999 foi marcado pela criação do Colégio 
Politécnico, que oferece cursos de qualidade nos 
ciclos dos ensinos infantil, fundamental e médio, e até 
hoje formou mais de 7 mil alunos.

O futuro
Vanderlei Silva ainda citou, que, com relação ao 

futuro, a Perseverança III, por meio da Fundação 
Ubaldino do Amaral (FUA), prepara-se para inau-
gurar uma instituição de ensino superior que deverá 
ser um centro de excelência em estudos acadêmicos, 
com forte atuação em inovação.

A proposta é oferecer cursos de graduação nas 
áreas de Comunicação Social, com as habilitações em 
Publicidade e Propaganda, em Jornalismo e em Rádio 
e TV; e Tecnologia, em Gestão da Tecnologia de 
Informação e em Tecnologia e Sistemas para a Inter-
net. “O impacto que se pretende com essa nova 
empreitada é inserir a 
faculdade dentro do jor-
nal e da rádio e inserir a 
rádio e o jornal dentro da 
faculdade”, define Silva, 
referindo-se ao Cruzei-
ro do Sul e à Cruzeiro 
FM 92,3. “A ideia é 
fazer de fato um ensino 
diferenciado, no qual a 
teoria e a prática sejam 
implementadas.”

“É uma res-
ponsabi l idade 
muito grande”

O presidente da Loja 
Maçônica Perseveran-

ça III, Hélio Sola Aro, disse que a palestra de Vander-
lei Silva mostra que a filosofia da instituição, desde os 
seus primórdios, “sempre foi voltada para a educa-
ção”. Referindo-se aos relatos do palestrante, Aro 
afirma: “É uma responsabilidade muito grande man-
ter esse passado e construir um futuro melhor ainda.”

Dirigindo-se à plateia de professores e à direção do 
Colégio Politécnico, Aro acrescenta: “Uma educação 
de qualidade é feita dentro da sala de aula. Vocês estão 
de parabéns, levando a educação para essas crianças.” 
Também complementa: “A Loja Perseverança III tem 
um passado maravilhoso, os diretores da Fundação 
Ubaldino do Amaral fazem um trabalho maravilhoso 
com esse ensino superior que vem pela frente, o Colé-
gio Politécnico também a cada dia se aprimorando, 
crescendo, com novos desafios. Isso é muito enrique-
cedor para todos nós.”

Além de Aro e Vanderlei Silva, compuseram a 
mesa dos trabalhos a diretora do Colégio Politécnico, 
Sidnei Silva; a auxiliar de direção Luciane Durigan; 
Archimedes Alvarenga, membro do Conselho Admi-
nistrativo da FUA; e João Carlos Wey, membro da 
Perseverança III. Luiz Antonio Zamuner, membro do 
Conselho Editorial do Cruzeiro do Sul, também este-
ve presente.

Fonte: Cruzeiro do Sul

LOJA MAÇÔNICA PERSEVERANÇA III COMEMORA
150 ANOS E LEMBRA TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO

O professor-doutor na área de Direito, Vanderlei Silva, que também é gerente do Serviço 
de Obras Sociais (SOS), falou sobre a história da PIII. Crédito da foto: Fábio Rogério
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A
 ARLS Collegia Fabrorum nº 4304, 
primaz do Rito Escocês Retificado no 
Centro-Oeste, realizou nesta data, 

27/10/2018, a primeira Sessão com os Rituais 
revisados.

A Sessão foi prestigiada com a honrosa visita 
do Grão Mestre do Grande Oriente do Distrito 
Federal, Eminente Irmão Lucas Francisco Gal-
deano, e várias autoridades do GODF dos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário, além de 
Mestres Maçons e Aprendizes de Lojas que pra-
ticam outros Ritos.

O Grão Mestre, em sua manifestação, desta-
cou o relevante trabalho realizado pela Loja e 
parabenizou o quadro pela colaboração prestada 
ao GOB, na revisão dos Rituais, que teve como 
objetivo resgatar o texto original dos Rituais, em 
francês, escritos há 240 anos.

Em maio deste ano, em Paris, foi celebrada 
cerimônia de geminação da Loja COLLEGIA 
FABRORUM com a Loja FRANCHISE, juris-
dicionada à Grande Loja Nacional Francesa 

(GLNF).
Na ocasião, o Grão Mestre da Província de 

Lutércia (correspondente a um Grande Oriente 
Estadual) concedeu uma medalha representati-

va daquela organização obediencial, ao Grande 
Oriente do Distrito Federal (GODF), entregue 
pela Loja Collegia Fabrorum durante a Sessão.

A ARLS COLLEGIA FABRORUM Nº 4304 REALIZA
 PRIMEIRA SESSÃO COM OS RITUAIS REVISADOS

G
rão-Mestre do Grande Oriente do Distrito 
Federal (GODF) participa em Cuiabá, ativa e 
efetivamente, das Comemorações dos 32 

Anos de Fundação do Grande Oriente do Brasil – 
Mato Grosso (GOB-MT).

O Eminente Irmão Lucas Francisco Galdeano, 
Grão-Mestre do GODF, participou nos dias 19 e 20 de 
outubro próximo passado, sem ônus para a nossa Obe-
diência Distrital, dos Festejos Comemorativos do 
Aniversário do GOB–MT, Obediência Estadual que 
tem como Grão-Mestre o Eminente Irmão ANTONIO 
Francisco dos PASSOS.

O objetivo da presença do nosso Grão-Mestre 
Lucas Galdeano em tão importante efeméride foi, 
além de levar o abraço fraterno representativo da Obe-
diência Distrital, o de estreitar ainda mais os laços de 
amizade, que une os Irmãos do Distrito Federal com 
os Maçons do pujante Estado do Mato Grosso.

As Comemorações alusivas aos 32 Anos de Funda-
ção do GOB - MT foram marcadas por muita emoção, 
fraternidade e eivada de momentos para reflexões a 
bem da Maçonaria do Grande Oriente do Brasil e 
daquele Estado, em particular.

Os eventos contaram com a presença do Soberano 
Irmão Múcio Bonifácio, Grão-Mestre Geral do Gran-
de Oriente do Brasil; do Sapientíssimo Irmão Ricardo 
de Carvalho, Presidente da SAFL; do Sapientíssimo 
Irmão Ademir Cândido, Grão-Mestre Geral Adjunto, 
de 11 Grão-Mestres Estaduais e de várias autoridades 
dos Poderes Internos do GOB e do GOB-MT (Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário).

 
As Comemorações aconteceram nas seguintes 

condições:
- Dia 19/10/2018 – Sessão Magna Pública Come-

morativa dos 32 Anos de Fundação do Grande Oriente 
do Brasil - Mato Groso (GOB-MT), no Palácio da 
Concórdia, Sede da Obediência, na capital do estado, 
em Cuiabá.

Na oportunidade, o Grão-Mestre do GODF, Emi-
nente Irmão Lucas, por solicitação do Eminente 
Irmão Antônio Passos, Grão-Mestre do GOB – MT, 
falou em nome dos Grão-Mestres Estaduais que se 
encontravam presentes na Sessão. No decorrer das 

homenagens, o Eminente Irmão Lucas Galdeano foi 
agraciado com o Colar e Diploma da Ordem do Méri-
to Estadual Maçônico do Grande Oriente do Brasil 

Mato Grosso, no Grau de Grande Oficial.
Dia 20/10/2018 – Poderosa Congregação Estadu-

al. À noite, seguiu-se o Baile de Gala, com jantar no 
Salão Premium do Buffet Alphaville.

 Paralelamente, no mesmo dia 20/10, aconteceu o 
Encontro da Fraternidade Feminina Estadual e a 
Sagração do suntuoso Templo da ARLS Triângulo da 
Fraternidade – n. 2018 - Benfeitora da Ordem.

O Grão Mestrado do Grande Oriente do Distrito 
Federal agradece ao Grande Oriente do Brasil Mato 
Grosso, a fraterna acolhida ao Grão-Mestre Distrital e 
roga ao G.·.A.·.D.·.U.·. para que abençoe todos os 
Irmãos daquele estado federado à nossa Obediência 
Nacional.

PARABÉNS E VIDA LONGA AO GRANDE 
ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO!

 Fotos e vídeo: Fernando Rede Colméia
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Por Francisco Feitosa

N
o dia 25 de setembro de 2018, a Acade-
mia Maçônica Fluminense de Letras 
esteve reunida, em sua sede, nas 

dependências do Supremo Conselho, em Ses-
são Magna, a fim de comemorar seu 23º Aniver-
sário de Fundação. A cerimônia solene foi presi-
dida pelo ilustre Confrade Presidente Luiz Fer-
nando Rodrigues Torres. Também, compondo a 
Mesa Diretora os ilustres Confrades Jorge Luiz 
de Andrade Lins – 1º Vice-Presidente e o ilustre 
Confrade 1º Secretário Francisco Feitosa da 
Fonseca.

O evento contou com a participação, além de 
os ilustres Confrades da Academia, das Comiti-
vas das Augusta Respeitável e Benemérita Loja 
Maçônica Igualdade nº 93, e da Augusta Respe-
itável Loja de Estudos e Pesquisas Luz e Saber 
nº 287, ambos do Vale de Jacarepaguá, jurisdi-
cionadas à Muito Respeitável Grande Loja 
Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, chefia-
das por seus respectivos Veneráveis Mestres, os 
respeitáveis Irmãos Douglas Silva Igayara e 
Arnon Bernard Weiss, acompanhados por 
diversos Irmãos das citadas Lojas Maçônicas.

A abertura solene contou com a entrada da 
Bandeira Nacional no recinto e a entoação do 
Hino Nacional Brasileiro. Posteriormente, 
coube ao ilustre Confrade Adélman de Jesus 
França Pinheiro realizar a Abertura do Livro da 
Lei, com a récita do trecho do Salmo 134. Após 
a leitura de Atas e Expedientes pelo ilustre Con-
frade Secretário, foi prestada uma singela home-
nagem, através do ilustre Confrade Francisco 
Feitosa, pelo transcurso do 23º aniversário de 
fundação da Academia, destacando aconteci-
mentos ocorridos no dia 28 de setembro de 
1995, dia de sua fundação, assim como, diver-
sas efemérides levadas a efeito no dia 28 de 
setembro, a longo da história.

Coube ao ilustre Confrade Roberto Gonçal-
ves declamar uma bela poesia de sua lavra, inti-
tulada “A Câmara de Reflexões”, expressando, 
com muita propriedade, representações, emo-
ções e objetivos, daquele lugar simbólico, 
importantíssimo no processo de cerimônia de 
iniciação.

A palestra principal do evento foi proferida 
pelo valoroso Irmão Odair de Almeida Lopes 
Junior, intitulada os “Trezentos e Um Anos de 
Maçonaria, Sob a Ótica Histórica”. Com 
expressiva didática, nosso irmão fez uma prévia 
da história de nossa Ordem, baseando-se na fun-
dação da Grande Loja de Londres, em 1717. Em 
seguida, enveredou uma viagem histórica pelas 
escolas de construtores, através de as Associa-
ções Monásticas, Confrarias Leigas, Guildas, 
os Canteiros, a Franco Maçonaria, citando per-
sonagens e o surgimento dos diversos ritos, mui-
tos, ainda, praticados até os dias atuais, finali-
zando com extremo brilhantismo sua viagem 
histórica, que encantou a todos os presentes.

O auditório da Academia estava com quase 
todos os seus lugares ocupados de irmãos, aten-
tos às exposições dos palestrantes, que honra-

ram o objetivo maior daquela Casa dedicada à 
cultura, que é o de espargir conhecimentos, atra-
vés de apresentações de trabalhos culturais, 
visando estimular os Irmãos na vereda do estu-
do e da pesquisa, para o engrandecimento de 
nossa augusta Ordem.

O ilustre Confrade Presidente fez a entrega 
de um Certificado de Participação do ilustre 
palestrante convidado, por ter brindado a todos 
com seus conhecimentos. Agradeceu a presen-
ça de todos que puderam abrilhantar aquele 
expressivo evento, que marca uma trajetória de 
23 anos de uma profícua trajetória, dedicada em 
incentivar a incrementação do estudo nas Lojas 
maçônicas.

O ilustre Confrade 1º Vice-Presidente Jorge 
Luiz de Andrade Lins, na qualidade de Sobera-
no Grande Comendador, aproveitou o ensejo 
para, como portador, fazer a entrega, ao ilustre 
Confrade Presidente que, atualmente, ostenta o 
honroso título de Soberano Grande Comenda-
dor de Honra do Supremo Conselho, de uma 
Identidade Maçônica de Mestre Maçom Insta-
lado, da ARLS Bandeirantes da Ordem nº 37, do 
Oriente de Garanhus-PE, jurisdicionada à 
GLOMAM, à qual está filiado; de um álbum de 
fotos da cerimônia de sua Posse, como Sobera-
no Grande Comendador, realizada no Supremo 
Conselho, no dia 10 de março de 2018; da outor-
ga da Comenda Carlos Reis, homenagem con-
cedida pela GLESP; da outorga do título de 
Grão-Mestre Honorário, concedido pela 
GLEB. O ilustre Confrade Presidente, emocio-
nado, agradeceu pelos títulos e honrarias rece-
bidos.

Posteriormente, foi realizada a foto oficial 
dos membros da Academia, e dos convidados e, 
por fim, o ilustre Confrade Presidente, após dar 
por finalizado a memorável Sessão, convidou a 
todos para participarem de um ágape festivo, 
com o tradicional corte do bolo, coroando mais 
um marcante evento da Academia, que contou, 
mais uma vez, com o prestimoso e imprescindí-
vel apoio do Supremo Conselho, nesse hercúleo 
trabalho em prol da cultura maçônica.

GERAL
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eguindo os novos princípios de gestão do Grande 

SOriente do Brasil, “Tradição e Inovação”, o Sobe-
rano Grão-Mestre Geral do GOB, irmão Múcio 

Bonifácio, recebeu no dia 31 de outubro maçons dirigen-
tes de Lojas do GODF em reunião.

Na oportunidade, o irmão Múcio Bonifácio realizou 
palestra explanando as novas metas de gestão que tem 
como foco uma maior proximidade do GOB com os Ori-
entes, Lojas e Obreiros, melhoria na comunicação e ino-
vações consideráveis em tecnologia.

Estiveram presentes além dos Veneráveis Mestres e 
representantes de Loja, o Eminente Grão-Mestre do 
GODF, Lucas Galdeano, os Secretários Gerais do GOB, 
Ronaldo Fidalgo, Walderico de Fontes Leal, Maurílio 
Gomes de Oliveira, Ruy Ferreira Borges, Arlindo Batis-
ta Chapetta, Arquiariano Bites Leão, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal Maçônico Roberto Batista, 
Presidente da Fraternidade Feminina Nacional, cunhada 
Flora Rios Mendes e Presidente da FRAFEM do Distrito 
Federal, Maria do Carmo

SOBERANO MÚCIO BONIFÁCIO RECEBE DIRIGENTES DE LOJAS DO GODF

SOBERANO AUTORIZA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PALÁCIO TIRADENTES EM BH
No dia 30 de outubro, no Gabinete do Grão-Mestrado, acompanhado dos irmãos, Ricardo Carvalho, Presidente da Soberana Assembleia Federal 
Legislativa, Ronaldo Fidalgo, Secretário Geral de Administração e Patrimônio, Walderico de Fontes Leal, Secretário Geral de Finanças e Maurílio 
Gomes de Oliveira, Secretário de Gabinete, o Soberano Grão-Mestre Geral do GOB, irmão Múcio Bonifácio assinou o contrato de prestação de 
serviços autorizando as obras de recuperação do Palácio Tiradentes em Belo Horizonte. Clique na imagem abaixo para assistir o vídeo

https://superlight.com.br/
https://youtu.be/9KflzAIUfFw
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No dia 29/10, o Sereníssimo Grão-Mestre do 
GOSP, Irmão Kamel Aref Saab, participou da Ses-
são Magna de Congraçamento entre as Potências 
Maçônicas, organizada pelas Lojas PRIMEIRO DE 
SETEMBRO – N 3.399 (GOSP) e  JOSÉ 
CRYSPINIANO JUNQUEIRA – N 271 (GOP), no 
Templo localizado na Rua José Cury Andere, n 595, 
bairro Vila Cléo, Oriente de Mogi das Cruzes/SP.

Uma Sessão belíssima, conduzida pelo Venerável 
Mestre, Irmão Gilson Luiz da Silva Almeida, com 
cerca de 55 Irmãos do GOSP, GLESP e GOP, mos-
trando a pujança da Maçonaria e união dos Maçons.

Presentes na Sessão o Eminente Irmão Raimundo 

Hermes Barbosa (Presidente da PAEL), o Grande 
Secretário de Solidariedade, Saúde e Ações Sociais, 
Irmão Mauricio Menezes (Na ocasião, representan-
do o Sereníssimo Irmão Pascoal Marracini), Juiz do 
Egrégio Tribunal Eleitoral do GOSP, os Grandes 
Secretários Estaduais do Grande Oriente de São Pau-
lo, da Grande Loja do Estado de São Paulo e do Gran-
de Oriente Paulista, Veneráveis Irmãos Deputados 
Estaduais (PAEL), Mestres Instalados, Veneráveis 
Mestres, Mestres, Companheiros e Aprendizes.

S E C R E T A R I A  E S T A D U A L  D E 
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GRANDE 
ORIENTE DE SÃO PAULO

SESSÃO MAGNA DE UNIÃO DAS POTÊNCIAS

A Loja Lealdade e Justiça, Oriente de Anápolis, 
realizou sessão magna pública em comemoração de 
seus 85 anos e concedeu a comenda Osíris Teixeira aos 
irmãos, Eminente Grão Mestre Luis Carlos de Castro 
Coelho e ao Serenissino Grão Mestre da Grande Loja 
do Estado de Goiás Adolfo Ribeiro Valadares.

Os trabalhos foram dirigidos pelo Venerável 
Mestre Ir Warner Geraldes, que prestou homenagens a 
várias autoridades maçônicas, civis e militares.

O Irmão Pedro Muniz Coelho, fez um relato da 
história da Loja, desde sua fundação até os dias de 
hoje.

Ao término da sessão foi servido no espaço de 
eventos da Loja, um jantar de confraternização.

LOJA LEALDADE E JUSTIÇA COMEMOROU 85 ANOS

A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Acácia 
Porto Alegrense 3612, Oriente de Porto Alegre, reu-
niu-se, a convite do Venerável Mestre da Augusta e 
Respeitável Loja Simbólica Tzedek 4124, no Templo 
Jansen Hentsch Porto, em Canoas, no dia 11 de outu-
bro de 2018. 

O Venerável Mestre Irmão Luiz Zechlinski presidiu 
a sessão, acompanhado, no triângulo da sabedoria, 
pelo Delegado Litúrgico do Supremo Conselho do 
Rito Moderno para o Rio Grande do Sul, Eminente 
Irmão Luis Arthur Aveline e pelo Venerável Mestre da 
Loja Tzedek, Irmão Rafael Tramontini. 

Durante os trabalhos, sob os auspícios do lema 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, os Irmãos da 
Loja Acácia Porto Alegrense, praticantes do Rito 
Moderno, executaram os trabalhos ritualísticos sob os 
olhares atentos dos Irmãos do quadro da Loja Tzedek e 
de Irmãos visitantes das A.R.L.S. Menotti Garibaldi 
208, (G.L.M.E.R.S., Oriente de Mostardas) e A.R.L.S. 
Hermanubis 34 (G.L.M.E.R.S., Oriente de Porto Ale-
gre), praticantes do Rito Escocês Antigo e Aceito.

A sessão, além de estreitar os laços maçônicos entre 
Irmãos das diferentes oficinas, permitiu aos obreiros 

observar e reconhecer a ritualística do Rito Moderno. 
A liturgia do Rito Moderno foi apresentada pelos 
Irmãos da Loja Acácia Porto Alegrense aos partícipes 
da sessão, em peça de arquitetura especialmente cons-
truída para o tempo de estudos. A Loja Acácia Porto 
Alegrense, ainda, enriqueceu o acervo literário da 
Loja Tzedek, com a doação de dois livros. A Loja Acá-
cia Porto Alegrense tem a primazia da introdução do 
Rito Moderno no Grande Oriente do Brasil do Rio 
Grande do Sul. Após a sessão os vinte e sete Irmãos 
presentes compartilharam fraternais momentos no 
salão de ágape do Templo Jansen Hentsch Porto.

 LOJAS GAUCHAS REALIZAM 
SESSÃO CONJUNTA EM CANOAS

Dia 06 de Outubro de 2018 a Presidente Estadual da 
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Elyne Lopes 
Mayrink e sua diretoria, fizeram a reunião Bimestral de 
Representantes de Fraternidades comemorando o dia da 
Fraternidade Feminina e os 51 anos de fundação da Fra-
ternidade, dando também início a Campanha Outubro 
Rosa. 

No dia, as Fraternas assistiram um vídeo feito pela 
Fraterna Vera Rodrigues de São Paulo falando sobre 
como ela venceu a doença, foi dada uma Palestra com o 
título "Mulher Máxima" ministrada pela a Sobrinha 
Giselle Patrícia Coach, palestrante e Consultora, segui-
do de um belo almoço de confraternização.

51 ANOS DE FUNDAÇÃO
 DA FRAFEM NO ES

A Loja Maçônica Fraternidade Universal V, do Or.: de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES, recentemente instalou em 
frente ao seu Templo, um prisma representando a presen-
ça da Maçonaria na região, a força e união de todos os 
irmãos.

Sem dúvida alguma, esse monumento é algo muito 
marcante pela sua magnitude e simbologia.

Os irmãos da Fraternidade Universal V, estão de para-
béns pela iniciativa, assim como seu VM e sua diretoria 
pela iniciativa.

PRISMA É INSTALADO EM FRENTE AO
TEMPLO DA FRATERNIDADE UNIVERSAL V

http://omalhete.blogspot.com/


https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/11/o-filtro-nc2ba-04.pdf
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