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esta vez, o destino foi o Vale de Belo Hori-

Dzonte, a BH, como é bem conhecida a 
capital das Minas Gerais. A Comitiva do 

Supremo Conselho sob o comando do Soberano 
Grande Comendador, o ilustre e Poderoso Irmão 
Jorge Luiz de Andrade Lins, 33°, embarcou na 
manhã do dia 26 de outubro de 2018, no Rio, che-
gando, por volta das 12h no Aeroporto Internacio-
nal Tancredo Neves, em Confins. A Comitiva 
estava, também, composta pelos Membros Efeti-
vos e Poderosos Irmãos Adélman de Jesus França 
Pinheiro, 33° - Lugar Tenente Comendador, e 
pelo Grande Mestre de Cerimônias do Santo 
Império, Antonio Luiz Corrêa, 33°.

Recepcionados pelo Membro Efetivo para o 
estado de Minas Gerais e Soberano Grande Inspe-
tor Litúrgico da 1ª e 8ª de MG, o Poderoso Irmão 
Carlos Roberto Roque, 33°, acompanhado por 
diversos Irmãos da Região, os membros da Comi-
tiva foram conduzidos ao Hotel Tulip Inn, e, pos-
teriormente, oferecido uma Almoço de Boas Vin-
das, em restaurante especializado em comida típi-
ca mineira.

No dia seguinte (27), pela manhã, o Poderoso 
Irmão Antonio Corrêa, 33°, reuniu os 48 Irmãos a 
serem investidos, nas dependências da GLMMG 
– Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, sendo 
45 das Inspetorias de MG e 03 da 6ª da BA, Vale 
de Vitória da Conquista, e proferiu uma palestra 
preliminar, evidenciando as responsabilidades 
que passariam a assumir, ao galgarem o Grau de 
Grande Inspetor Geral, sendo os mesmos, poste-
riormente, conduzidos ao Templo Nobre da 

GLMMG, quando foram, devidamente, investi-
dos no Grau 33°, em cerimônia presidida pelo 
Soberano Grande Comendador.

Registraram-se as singulares presenças do Ex 
Grão-Mestre da GLMMG, o Eminente Irmão 
Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, 33°, e dos 
Poderosos Irmãos Grande 2º Vigilante Rodrigo 
Otávio dos Anjos, 33°, e do Grande 1º Vigilante 
Sérgio Quirino Guimarães, 33°, este representan-
do o Sereníssimo Grão-Mestre da GLMMG, o 
Poderoso Irmão Edilson de Oliveira, 33°, que, por 
motivos alheios a sua vontade, não pôde se fazer 
presente.

Registraram-se, também, as presenças de 
diversos Grandes Inspetores Litúrgicos de MG, 
além de uma Comitiva de Irmãos da Bahia, assim 
como Presidentes dos Altos Corpos e Grandes 
Inspetores Gerais da Região.

Fez uso da palavra, em nome de seus pares, o 
Poderoso Irmão, recém investido, Sérgio Barbosa 
Costa, 33°, a fim de agradecer a todos que, direta 
ou indiretamente, contribuíram para que, então, 
pudessem estar galgando o patamar mais alto do 
REAA. Em especial, agradeceu a presença da 
Alta Cúpula do Supremo Conselho na Região, 
proporcionando aquele memorável momento em 
suas vidas.

O Soberano Grande Inspetor Litúrgico anfi-
trião e Membro Efetivo, o Poderoso Irmão Carlos 
Roque, 33°, agradeceu a presença da Comitiva do 
Supremo Conselho, parabenizou pela beleza da 
ritualística desenvolvida, e felicitou os novos 
Grandes Inspetores Gerais.

O Grande 1º Vigilante da GLMMG, o Podero-
so Irmão Sérgio Quirino, 33°, em nome da Gran-
de Loja, agradeceu a presença da Comitiva do 
Supremo Conselho na jurisdição da GLMMG. 
Parabenizou a todos que estiveram envolvidos 
nos trabalhos ritualísticos e felicitou os Irmãos 
recém investidos.

O Soberano Grande Comendador agradeceu a 
presença dos Membros da GLMMG, dos Grandes 
Inspetores Litúrgicos e a todos que puderam tes-
temunhar aquela brilhante investidura. Fez uma 
breve explanação sobre o Grau 33°, parabenizan-
do os recém investidos. Falou sobre os diversos 
compromissos internacionais do Supremo Con-
selho, destacando a participação na XX Reunião 
dos Soberanos Comendadores da América Lati-
na, realizada no México, e da Visita de Cordiali-
dade do Soberano Grande Comendador do Togo, 
à sede do Supremo Conselho. Agradeceu pela 
carinhosa acolhida aos membros de sua Comitiva 
na capital mineira, encerrando os trabalhos.

Após a cerimônia, foi oferecido um Almoço de 
Confraternização, reunindo todos no Salão de 
Festas da GLMMG, coroando mais um belo even-
to no Vale de Belo Horizonte.

 Ainda, no sábado, por volta das 19h, a Comiti-
va do Supremo Conselho regressou ao Rio de 
Janeiro, trazendo na mala a certeza da missão 
cumprida, em prol engrandecimento da Maçona-
ria Universal. 

Por Francisco Feitosa
Fonte: Astrea News

INVESTIDURA DO GRAU 33 DO RITO
ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO – BH

GERAL
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Por José Maurício Guimarães

 

O
s Landmarks de Albert Mackey constitu-
em apenas uma das 18 ou mais compila-
ções de landmarksexistentes no mundo 

de hoje.
Alega-se, portanto, sua relatividade ‒ pois 

nenhuma das Grandes Lojas dos Estados Unidos 
adotam os Landmarks “de Albert Mackey”; e a 
Grande Loja Unida da Inglaterra, que nem toca 
nessa questão, segue as “Rules” próprias para esta-
belecer no resto do mundo o que é certo ou errado.

Reparem, portanto, que a coisa apenas muda de 
nome de lá prá cá (e de cá prá acolá): essas tais “Ru-
les” são regras (tradução literal); são regulamen-
tos, leis, preceitos, mandamentos, normas, ditames 
e prescrições (regulations, laws, precepts, com-
mandments, norms, dictates and prescripts, na 
língua deles), o que dá na mesma: “table” não 
deixa de ser mesa; “pencil” não deixa de ser lápis e 
“recklessness” não deixa de ser imprudência.

Na mesma linha de raciocínio, “land” é terra; e 
“mark” é marca ‒ donde Landmark deve ser enten-
dido como “ponto de referência”, fronteira delimi-
tativa de até onde se pode chegar, recomendação, 
conselho, aviso e ADVERTÊNCIA. O preceito é 
bíblico e está em Provérbios 22:28 “nolumus leges 
mutari”: não removam os antigos limites que teus 
pais fixaram.

É neste sentido que as Grandes Lojas no Brasil, 
a COMAB (Grandes Orientes Estaduais Indepen-
dentes) e o GOB adotam e entendem os Land-
marks de Albert Mackey.

Uma vez iniciados numa dessas Potências, assu-
mimos “um pacto” de observância dos Landmarks 
e das Constituições de James Anderson. Somos 
elevados, exaltados e instalados conforme as nor-
mas, ditames e prescrições desses antigos docu-
mentos; é pegar ou largar. Não vale aceita-los de 
joelhos, com as mãos sobre o Livro da Lei e depois 
negar-lhes a validade. Como dizemos no Direito, 
“pacta sunt servanda”, os acordos de vontades fir-
mados entre duas ou mais partes têm que ser obser-
vados. Esses acordos (contratos ou pactos) resu-
mem-se na ideia de que o que foi ajustado tem 
força obrigatória. Imaginem, os bondosos Irmãos, 
se não houvesse tais preceitos e governássemos a 
Maçonaria brasileira “de porteiras abertas”!

Querem um exemplo? Tentem impedir a entra-
da de um desses Irmãos “modernosos” como visi-
tante em Loja. Garanto-lhes que ele correrá aos 
tribunais maçônicos reclamar seus direitos funda-
mentados no Landmark nº 14 de Mackey (direito 
de visitar e tomar assento em qualquer Loja) 
mesmo que, noutras ocasiões, ele questione os 
outros vinte e quatro da lista.

Querem uma ilustração de nossa desobediên-
cia? No parágrafo 2 da página 62 das “Constituti-
ons of The Free-Masons” (ou Constituições de 
Anderson, 1723) está pronunciado:

“Por sermos de todas as nações, línguas e paren-
tesco, prescrevemos contra todas as políticas, uma 
vez que elas nunca trazem bem-estar para a Loja, 
nem nunca trarão” ‒ no original: “We are also of all 
Nations, Tongues, Kindreds, and Languages, and 
are resolv'd against all Politicks, as what never yet 
conduc'd to the welfare of the Lodge, nor ever 
will.”

Deste preceito decorre a proibição de não mis-
turarmos a vida política cidadã com a vida das 
Lojas: uma vez na condição de maçons, não se dis-
cute política; em Loja (isto é, “como maçons”) não 
podemos tomar posições políticas que envolvam a 
escolha em favor de um lado, em prejuízo de outro. 
Contudo, não passa um ano sequer sem presenciar-
mos algum escândalo no mundo político que nos 
constranja diante de fotografias de maçons posan-
do em fotos oficiais ao lado de alguém que tenha 
virado personagem da crônica policial por corrup-
ção ou desvio de conduta. O desgaste decorrente 
desses constrangimentos a todos nos obriga, em 
justificativas e explicações perante nossas famíli-
as, filhos e amigos, por uma falha que não comete-

mos.
“Nolumus leges mutari”: não removam os anti-

gos limites que teus pais fixaram, diz o Livro da 
Lei. Mas se tudo é relativo ao tempo e às épocas, 
vamos reescrever também os Evangelhos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

“O tempora o mores!” ‒ exclamou Cícero num 
de seus discursos contra Catilina: “Oh! os tempos! 
Oh! os costumes!”

CONCLUSÃO: Se as Constituições de Ander-
son estão incomodando ou “atrapalhando” a Maço-
naria desses novos tempos nos quais tudo é permi-
tido; ou se os Landmarks de Albert Mackey estão 
em choque com esses “evoluidíssimos” costumes 
sociais, restam-nos duas alternativas somente:

1) pararmos de “fazer de contas” e assumirmos, 
corajosamente, a disposição de rompermos com o 
passado Iluminista da Ordem; convoquemos 
novos gênios para reescreverem novas regras que 
se coadunem com nosso particular modo de pensar 
e agir;

2) pararmos de “fazer de contas” e assumirmos, 
mais corajosamente ainda, os deveres que assumi-
mos na forma prescrita de nossa Iniciação.

Eu, particularmente, opto pela segunda opção. 
Podem me chamar de velho.

DEVERES EM MAÇONARIA: É PEGAR OU LARGAR
GERAL

https://www.ubode.com.br/?parceiro=luiz_sergio_de_freitas_castro
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Por Kennyo Ismail – No Esquadro

A
 “Quatuor Coronati” foi a primeira 
Loja de Pesquisas do mundo, fundada 
em 1884. A intenção dos fundadores 

era a de fomentar o estudo e pesquisa maçôni-
cos baseados em evidência, em detrimento das 
narrativas imaginativas que vigoravam a épo-
ca. Inauguraram assim a chamada “escola 
autêntica”. No Brasil, pela deficiência literária 
maçônica, a “escola” achista, místico-
esotérica e imaginativa ainda tem prevalecido, 
somente enfrentando resistência e concorrên-
cia de uma pequena, porém crescente e otimis-
ta versão brasileira da escola autêntica, nos 
últimos anos.

O funcionamento da Quatuor Coronati, basi-
camente o mesmo há aproximadamente 130 
anos, centra-se em seu círculo de membros 
correspondentes, que submetem o resultado de 
seus estudos e pesquisas à Loja. Os aprovados, 
assim como de seus membros internos, são 
publicados na AQC – Ars Quatuor Coronato-
rum – seu anuário. Com uma anuidade equiva-
lente a mais de R$200, a Quatuor Coronati 
soma milhares de membros correspondentes 
em todo o mundo.

A proposta de Lojas de Pesquisas como estí-
mulo ao estudo, pesquisa, produção, repositó-
rio e divulgação de conhecimento maçônico 
de qualidade se espalhou pelo mundo, tendo 
essas Lojas um funcionamento muito similar 
ao da boa e velha QC. O Brasil também conta 
com dezenas dessas Lojas de Pesquisas. Entre-
tanto, com raríssimas exceções, essas Lojas 
têm funcionado não muito diferente de qual-
quer outra Loja Maçônica, talvez apenas tendo 
mais palestras do que o normal, pelo benefício 
da dispensa de realizar iniciações e, conse-
quentemente, ausência de escrutínios, instru-
ções, etc.

oA Loja de Pesquisas “Dom Bosco N .33”, 
fundada há 16 anos na Capital Federal e juris-

dicionada à Grande Loja Maçônica do Distrito 
Federal – GLMDF, não fugia à regra. Isso até 
que, ao comemorar seus 15 anos, no ano passa-
do, resolveu parar para refletir sobre seu passa-
do, presente e futuro. Isso resultou em um pla-
nejamento de adequação da Loja ao que ela 
deveria realmente ser: uma legítima Loja de 
Pesquisas. E, após mudanças legislativas, cria-
ção de regulamentos, desenvolvimento de sis-
temas e muito trabalho, ontem, no dia 
31/10/2018, foi lançado oficialmente seu web-
site oficial, pelo qual todo maçom regular 
pode, GRATUITAMENTE, solicitar sua 
filiação como Membro Correspondente e, 

após aceito, submeter trabalhos para seu futuro 
periódico, a revista DB33.

A filiação como Membro Correspondente 
não é apenas para aqueles com interesse em 
publicar seus artigos, mas a todos os irmãos 
que sejam amantes da boa leitura maçônica e 
estejam interessados em receber as publica-
ções da Loja de Pesquisas.

Para conhecer um pouco mais sobre esse 
interessante projeto e se filiar, acesse:

 

UMA LOJA DE PESQUISAS PARA TODOS OS BRASILEIROS
GERAL

www.lojadepesquisas.com.br
http://viniltapetes.com.br/
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A
s organizações que existiam à margem da vida 
pública, incluindo a Maçonaria, foram mais 
influentes do que se imagina.

As vésperas da Independência do Brasil, dom Pedro I 
enviou de São Paulo uma carta ao seu amigo e ministro 
José Bonifácio. No final, cravou um pedido misterioso: 
“Recomende-me aos senhores nossos II e CC (...)”.

Essa simples frase, cheia de pontos em formatos estra-
nhos, revela o contato estreito do então príncipe regente, a 
pouco tempo de virar o primeiro governante do Brasil inde-
pendente, com duas sociedades secretas operantes durante 
o processo histórico que culminou no 7 de Setembro. Os 
três pontos, cada um no que seria um vértice de uma pirâ-
mide, antecedidos por duas letras “i”, era utilizados por 
membros da Maçonaria e significam “irmãos”. Se essa 
primeira sociedade permanece conhecida no mundo intei-
ro, a seguinte, que se revela nas duas letras “c” seguidas por 
quatro pontos em forma de cruz, que significavam “cama-
radas”, foi uma ordem secreta 100% brasileira que teve 
vida efêmera. Tratava-se do “Apostolado da Nobre Ordem 
dos Cavaleiros da Santa Cruz, ou, simplesmente, Apostola-
do.

�
A Maçonaria e o Apostolado na independência
Dom Pedro foi iniciado na Maçonaria em 2 de agosto de 

1822, adotando o nome de Guatimozin, o último imperador 
asteca que tentou resistir aos invasores espanhóis. Nesse 
período, a partir de 1821, com a campanha de emancipação 
política do Brasil, as lojas existentes começaram a ter um 
papel político mais vigoroso, embora já existissem regis-
tros de atividades maçônicas no Brasil desde o século 18. 
Em 1822, durante o processo da Independência, foi criado 
o Grande Oriente do Brasil, ou Brasiliano, conforme ata de 
17 de junho, com o qual a Maçonaria brasileira libertou-se 
e tornou-se independente do Grande Oriente Lusitano.

Inspirado pelos ventos da Revolução Francesa, da inde-
pendência da América do Norte e das Guerras Napoleôni-
cas, que varreram por algum tempo da Europa o absolutis-
mo, a Maçonaria brasileira tentava atrair o então príncipe 
regente. Se alguns elementos maçônicos sonhavam com a 
implantação da República no Brasil, a maioria achava que 
a independência definitiva de Portugal se daria de maneira 
menos traumática se contasse com a simpatia de dom 
Pedro, por isso buscou envolvê-lo na causa.

Foram os maçons, capitaneados por Joaquim Gonçal-
ves Ledo e José Clemente Pereira, presidente do Senado da 
Câmara do Rio de Janeiro, que se movimentaram para dis-
suadir dom Pedro de cumprir as ordens das Cortes Portu-
guesas, que solicitaram o retorno dele à Europa em 1821. 
Inclinado a respeitar as diretrizes das Cortes, o príncipe 
regente foi convencido pelo movimento de Ledo e Pereira, 
que conseguiram a adesão de representantes de Rio de Jane-
iro, Minas Gerais, São Paulo e Bahia ao pedido para que 
não deixasse o Brasil, levando ao Dia do Fico, em 9 de jane-
iro de 1822. Em 13 de maio, a Maçonaria concedeu a dom 
Pedro o título de “Protetor e Defensor Perpétuo do Reino 
Unido do Brasil”, o qual o príncipe declinou parcialmente, 
aceitando apenas o de “Defensor Perpétuo”.

O Apostolado da Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz 
foi fundado por José Bonifácio em 1822, com o objetivo de 
defender a integridade do Brasil e lutar por sua indepen-
dência. Porém o propósito primordial era combater o grupo 
de Gonçalves Ledo, que, se a princípio havia aceitado a 
monarquia constitucional como caminho rápido para a 
separação, acalentava o sonho republicano.

Tanto a Maçonaria como o Apostolado acabaram sendo, 
cada um a seu tempo, fechados por ordem de dom Pedro. 
Mas a influência das duas sociedades secretas no processo 
político da Independência é inegável. Das reuniões do 
Apostolado entre janeiro e março de 1823, como mostram 
as atas reunidas no Acervo Histórico do Museu Imperial, 
em Petrópolis, há debates de artigos que seriam apresenta-
dos ao projeto da Constituição do Império em setembro 
pelo deputado Antônio Carlos, irmão de Bonifácio.

O escritor Luiz Gonzaga da Rocha, presidente do Tribu-
nal Distrital de Justiça do Grande Oriente do Distrito Fede-
ral e autor de A Bucha e Outras Reminiscências Maçônicas, 
afirma que as sociedades secretas perderam poder. “A 
Maçonaria exerce pouca ou quase nenhuma influência na 
sociedade brasileira”, diz. Segundo Rocha, isso ocorre 
devido ao baixo índice de inserção social e ao fato de a soci-

edade estar afastada do cenário político-econômico-social 
e das discussões das questões de interesse nacional.

A ação da Bucha
“É a polícia, ninguém se mexa!”, disse, triunfante, o 

subdelegado Armando Pamplona para um bando encapu-
zado. Eram os anos finais da Primeira Guerra, e Pamplona 
buscava espiões alemães. Certa noite, passando a altas 
horas pelo antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios em 
São Paulo, notou uma estranha movimentação. Diversos 
senhores com ar misterioso tomavam carros de luxo estaci-
onados nas redondezas do edifício. Decidido, o subdelega-
do resolveu montar uma campana para descobrir do que se 
tratava.

A persistência deu resultado. Certa noite, por volta das 9 
horas, vultos suspeitos se esgueiravam para dentro do edi-
fício. Já passava das 10 horas quando o movimento termi-
nou. O subdelegado chamou seus homens e invadiu o local. 
Pamplona deve ter achado esquisito aqueles homens tra-
jando mantos e faixas bordadas. Uns traziam no peito uma 
âncora verde, símbolo da esperança, outros um coração 
vermelho, lembrando a caridade, alguns, a cruz azul da fé.

O subdelegado estava radiante com a perspectiva de ter 
“explodido” um ninho de perigosos espiões. Mas qual não 
foi sua surpresa quando os membros da assembleia, perple-
xos diante daquela invasão, começaram a tirar os capuzes. 
Armando reparou que os rostos eram familiares: ele conhe-
cia pessoalmente alguns daqueles senhores, outros de vis-
ta, outros por fotos em jornais. Estavam no salão o gover-
nador do estado, Altino Arantes, diversos políticos paulis-
tas, mineiros, cariocas e gaúchos, além de inúmeros profes-
sores das Faculdades de Direito, de Medicina e Politécnica, 
assim como o secretário de Segurança Pública, Elói Cha-
ves, chefe de Pamplona. Invertendo a ação, Chaves deu 
ordem de prisão ao subdelegado e a seus homens.

Naquela mesma noite os policiais invasores foram jura-
mentados e ameaçados severamente pelas altas personali-
dades ali reunidas. Assim terminou a grande noite do sub-
delegado Pamplona; em vez de uma batida e a prisão de 
espiões, a fama e a glória estampadas nos jornais matuti-
nos, ele acabou se tornando, à força, membro juramentado 
da Bucha, a sociedade secreta que, para muitos, por quase 
cem anos ajudou a governar os destinos do Brasil.

Em 11 de agosto de 1827, o imperador dom Pedro I assi-
nou a lei que criava os cursos jurídicos no Brasil. Ela previa 
a instalação de duas faculdades, uma em Recife e outra em 
São Paulo. A paulista foi a primeira a entrar em funciona-
mento. Instalada em parte do antigo Convento de São Fran-
cisco, as arcadas do velho claustro se tornaram sinônimo da 
recém-instalada academia. A lei de 11 de agosto também 
institucionalizou os Cursos Anexos, espécie de preparató-
rio que capacitava os jovens a prestarem os exames de 
admissão à faculdade.

Júlio Frank
Nos Cursos Anexos, houve, entre tantos outros, dois 

importantes mestres estrangeiros de índole liberal: o pro-
fessor de aritmética, o italiano Líbero Badaró, assassinado 
por suas ideias em 1830, e o alemão Johann Julius Gottfri-
ed Ludwig Frank, ou Júlio Frank, como era conhecido no 
Brasil. Frank, nascido em 1808, havia estudado na Univer-
sidade de Göttingen, mas não chegou a se formar. Teve que 
sair da cidade por causa de dívidas contraídas e veio parar 
no Brasil. Tentou se estabelecer no Rio de Janeiro, depois 
no interior de São Paulo, e por fim na capital.

Frank morreu de pneumonia em 1841 e, como não era 
católico, seu corpo teria de ser sepultado no Cemitério dos 
Aflitos, local que recolhia indigentes, criminosos mortos 
na forca e escravos. Um ultraje para o venerado mestre. Os 
estudantes, em revolta, resolveram enterrar seu professor 
na própria escola. Seu túmulo, em um dos pátios, é venera-
do pela tradição acadêmica da faculdade até hoje. O túmulo  
de Júlio Frank na Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco Wikimedia Commons

Inspirado nas Burschenschaften, ou Confrarias de 
Camaradas, instituições acadêmicas alemãs, Frank teria 
tido, durante uma reunião com o estudante Vicente Pires da 
Mota e o secretário de Governo da província de São Paulo, 
Pimenta Bueno, a ideia de criar uma associação similar na 
Academia de Direito. Segundo o escritor Luiz Gonzaga da 
Rocha, “a Bucha tinha por objetivo a filantropia e, ainda, 
ressaltar a função social do advogado no seio da sociedade 
paulistana e brasileira, por extensão”.

Controle
Os integrantes da Bucha, Bucha Paulista, ou B. P., como 

passaria a ser chamada a Burschenschaft da Academia de 
Direito de São Paulo, eram escolhidos pela sua inteligência 
e lisura de caráter. Na faculdade, a ordem era composta de 
Catecúmenos, Crentes e Doze Apóstolos; fora, por Chefes 
Supremos e Conselho dos Divinos. A estrutura da socieda-
de, com o passar dos anos, transcendeu os velhos muros da 
academia e passou a permear a política nacional, envolven-
do a estrutura burocrática do Estado.

Os antigos alunos da São Francisco que pertenciam à 
Bucha e ocupavam posições nas diversas esferas do poder 
nacional acabaram favorecendo outros membros da orga-
nização na distribuição de cargos governamentais. O histo-
riador Luis Fernando Messeder dos Santos, autor da disser-
tação de mestrado A Burschenschaft e a Formação da Clas-
se Dirigente Brasileira na República Velha, afirma a respei-
to: “Percebe-se o fortalecimento da atuação da organização 
na década de 1870, quando alguns dos que iriam ocupar a 
'suprema magistratura' do país durante a Primeira Repúbli-
ca estudaram na mesma turma”.

Continua...

COMO AS SOCIEDADES SECRETAS
MOLDARAM O DESTINO DO BRASIL

GERAL
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Durante o Império, entre os “bucheiros”, havia políti-
cos, artistas e intelectuais destacados, como Castro Alves, 
Álvares de Azevedo, o Barão do Rio Branco, o Visconde de 
Ouro Preto, entre outros. Após a queda do Império, em 
1889, foi instituída uma comissão, apelidada de Comissão 
dos Cinco, encarregada do anteprojeto da Constituição 
Republicana. Dos cinco membros da comissão, três eram 
conhecidos bucheiros: Saldanha Marinho, Américo Brasi-
liense e Santos Werneck.

Embora os ideais liberais levados para as Arcadas por 
Líbero Badaró e Júlio Frank tenham servido de norte para a 
criação da Bucha, inspirando seus membros a lutarem pelo 
abolicionismo e pela República, à medida que os ardores 
juvenis arrefeciam e seus integrantes passavam a pertencer 
ao establishment, alguns transformaram-se em conserva-
dores, defendendo a monarquia e a escravidão.

Na República Velha, acredita-se, não havia ministro, 
juiz ou mesmo candidato à presidência da República que 
tomasse posse, ou fosse indicado, sem prévia deliberação 
do Conselho dos Divinos. A filantropia inicial, a ideia de 
ajuda mútua, acabou se corrompendo e desaguou no franco 
favorecimento para obtenção de cargos públicos. Segundo 
o professor Miguel Reale, em suas memórias: “Como toda 
sociedade secreta, [a Bucha] logo se degenerou em cadeia 
de privilégios, que começava na faculdade pela seleção dos 
catedráticos e terminava nos acordos 'café com leite' entre 
ex-alunos de São Paulo e Minas Gerais, sob a batuta do 
Senador [do Rio Grande do Sul] Pinheiro Machado, tam-
bém diplomado pelas Arcadas, e que, sutilmente, preferia 
ser a eminência parda dos eventos republicanos”.

Conchavos
Nos primeiros 40 anos da República, do governo dos 

militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto à política 
do café com leite, bacharéis formados por uma das duas 
academias de Direito e membros da Bucha destacaram-se 
como ministros ou chefes do Executivo. Dos 14 presidentes 
eleitos da República Velha, oito eram da sociedade: Pru-
dente de Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso 
Pena, Venceslau Brás, Artur Bernardes, Washington Luís e 
Júlio Prestes, que não chegou a ser empossado por causa da 
Revolução de 1930. A sociedade secreta da Faculdade de  
Direito de São Paulo Domínio público

Quando a Bucha foi fundada, no início da década de 
1830, também surgiu outra instituição, a Sociedade Filan-
trópica, que prestava ajuda a presos e órfãos. Desde então, a 
sociedade secreta da Faculdade de Direito sempre esteve 
ligada a um “braço” público. Na década de 1910, um deles, 
a Liga Nacionalista, aglutinou em sua direção membros da 
Faculdade de Medicina e da Escola Politécnica. Estas pos-
suíam também suas próprias organizações estudantis: a 
Jungenschaft (União da Mocidade), na Medicina, fundada 
em 1913, e a Landmannschaft (sociedade das pessoas de 
um mesmo campo), na Politécnica, de 1895. O intercâmbio 
de alunos de Direito entre São Paulo e Recife acabou por 
ocasionar a criação de um braço da Bucha em Pernambuco, 
a sociedade Tugendbund (União e Virtude).

Com a Revolução de 1930, que pôs fim à República 
Velha, chegou ao poder Getúlio Vargas. Data daí o declínio 
da Bucha. Adhemar de Barros, interventor do estado de São 
Paulo, teria colocado as mãos em uma lista parcial de mem-
bros da Bucha no final dos anos 30 e se apressou a apresen-
tála a Getúlio. Segundo o político Carlos Lacerda, o presi-
dente leu atentamente a lista e a devolveu para Adhemar, 
dizendo: “Não se pode governar o Brasil sem essa gente, o 

senhor que entre para a Burschenschaft”.

“Forças ocultas”
Em 1931, quase cem anos após a criação da Bucha, foi 

fundada a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo pelo diplomata José 
Carlos de Macedo Soares. Segundo Afonso Arinos de Melo 
e Franco, Macedo Soares teria sido o último chefe daquela 
sociedade secreta, e a associação seria a sucessora final da 
Bucha.

Mas a Bucha ainda existe? Segundo o historiador Pedro 
Brasil Bandecchi, em 1961, “Jânio Quadros teria se referi-
do à Bucha quando falou de forças ocultas para justificar 
sua renúncia”. O atual presidente da Associação dos Anti-
gos Alunos da Faculdade de Direito da USP, José Carlos 
Madia de Souza, afirma que, em 13 anos como presidente 
da entidade, jamais teve conhecimento da continuidade da 
existência ou da atuação da Bucha.

Já o jornalista e escritor Fernando Jorge, ex-aluno da 
São Francisco e antigo vice-presidente da Academia de 
Letras da faculdade, na década de 1950, é de opinião con-
trária: “Na minha época achava curioso o costume de alu-
nos mais velhos se encontrarem ao redor do túmulo do Júlio 
Frank. Alguns diziam que era ritual da Bucha. Anos mais 
tarde, na década de 80, Bandecchi, numa conversa comigo 
e com o historiador Leonardo Arroyo, afirmou categorica-
mente que a Bucha ainda existia”.

Em 2006, a comunidade da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de 
São Paulo foi surpreendida com cartazes nos corredores de 
suas unidades. Nele, uma certa sociedade E.S.P.A.R.T.A. 
anunciava a comemoração de seus 50 anos de existência.

A E.S.P.A.R.T.A., segundo rumores, seria um ramo da 

Burschenschaft e teria surgido em 1956. Diferentemente 
dos famosos guerreiros que morreram na Batalha das Ter-
mópilas defendendo sua terra da invasão persa, essa socie-
dade secreta era composta de menos que 300 membros. Por 
ano, supostamente seriam recrutados 20 alunos. Metade 
deles, indicados por membros antigos e que ficariam “em 
observação” por um ano. Cinco vagas seriam reservadas 
para pessoas que solicitassem sua entrada na sociedade. As 
demais era reservadas para filhos de antigos membros.

Nascida na Guerra Fria, o período histórico de 1945 a 
1991 marcado por disputas estratégicas e conflitos indiretos 
entre Estados Unidos e a extinta União Soviética, a 
E.S.P.A.R.T.A. – sempre supostamente – contaria com um 
projeto de poder denominado Jano, nome do deus romano 
representado por duas ou mais faces, cada qual olhando 
para uma direção. Preparando-se para dois cenários mundi-
ais distintos, um com o socialismo como vencedor e outro 
com o capitalismo, a sociedade teria formado duas elites 
para que seus interesses sobrevivessem em qualquer cená-
rio.

Entre seus membros, estariam proeminentes figuras 
acadêmicas, como Perseu Abramo, Florestan Fernandes e 
Fernando Henrique Cardoso, os dois primeiros fundadores 
do PT, e o último, do PSDB. Juntos, esses partidos têm se 
mantido há 20 anos no poder. Seus políticos, em alguns 
momentos, uniram-se a uma causa comum, como quando o 
ex-presidente Lula apoiou a campanha política de FHC 
para o Senado, em 1978, chegando, até, a representá-lo em 
alguns comícios.

Por Paulo Rezzutti
Fonte: Aventura na História

A coroação de dom Pedro I com apoio de líderes maçons Wikimedia Commons

http://www.avancenet.com.br
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1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

s dotes naturais que fizeram a superioridade 

Ode Joaquim Nabuco, haviam já feito a de seu 
pai, o terceiro senador Nabuco. Vinham-lhe 

dele, sem falar na estatura e na bela presença a esplen-
dia inteligência, a palavra eloqüente e a inalterável 
bondade. Da mãe, costumava dizer que, herdara a 
imaginação. E pouco em comparação, porém basta 
esse elemento novo para dar um aspecto totalmente 
diverso aos predicados comuns dos dois Nabuco.

Do cérebro lúcido e da argumentação sem falha de 
que o primeiro se serviu como jurista, o segundo se 
aproveitou como artista. Na oratória, a frase do filho 
se enfeita de imagens e a impetuosidade do apóstolo 
da abolição, substitui a prudência refletida do oráculo 
do Senado.

O terceiro característico, a bondade, é menos sus-
ceptível de se transformar, mas ainda nisso, a imagi-
nação de Joaquim Nabuco se traia, pelo inesperado e a 
graça das atenções com que sempre cultivou a amiza-
de, ou pelos seus gestos de generosidade.

Pelo lado paterno, pertencia a uma família de polí-
ticos cujo nome honrado de seu pai tornara ilustre. Os 
Nabuco de Araújo, de boa origem portuguesa estabe-
leceram-se na Bahia no meio do século dezoito. O 
primeiro senador do nome foi o chanceler José Joa-
quim, Barão de Itapuã, tio bisavô de Joaquim Nabuco.

Seu avô e seu pai em seguida, ambos José Tomás 
ocuparam cadeiras no Senado.

Pela mãe, descendia Joaquim Nabuco de uma estir-
pe brasileira três vezes secular e já antiga em Portugal, 
os Pais Barretos Morgados da Bilheira, em Portugal e, 
no Brasil, Morgados do Cabo.

2 – A INFÂNCIA
Joaquim Aurélio Barreto de Araujo Nabuco, quar-

to filho de José Tomás Nabuco de Araújo, nasceu em 
Recife à Rua Aterro da Boa Vista, nº 39 às 8:30h da 
manhã do dia 19 de agosto de 1849. Sua mãe mandou 
que lhe fosse dado, como aos irmãos mais velhos, o 
nome do Santo do dia indicado na folhinha. Era um 
domingo, o terceiro de agosto, dia em que a Igreja 
celebra o dia de São Joaquim. Dona Ana lhe deu por 

Padroeiro.
A 8 de dezembro do mesmo ano, era batizado cujo 

celebrante foi o Vigário do Cabo, na capela do Enge-
nho de Massangana, propriedade dos padrinhos, Joa-
quim Aurélio Pereira de Carvalho e sua mulher dona 
Ana Rosa.

No mesmo dia partia o seu pai para a Corte, a tomar 
assento na Câmara. A família acompanhou-o menos o 
pequenino, que, fosse com receio da mudança fosse 
por desejo dos padrinhos, ficou com estes em Massan-
gana. Só três anos mais tarde voltam os pais a Recife 
onde o menino lhes é restituído.

“Vai o seu pequeno como pede – escreve o padrinho. Esti-
marei que chegue a salvamento: é muito travesso e galante. 
Acompanha um crioulinho de nome Marcos, que nós doamos 
ao menino por ser de sua simpatia”.

A madrinha, porém, não se conforma com essa 
ausência, que parece definitiva, e com o pensamento 
de que também o menino sofra com a separação. 
Manda um portador a fim de saber “do nosso filhinho 
como tem passado; pois fiquei bastante cuidadosa... era 
muito pequeno para ter tamanho choque... perdoem dizer-
lhes que vossamessês foram culpados desses incômodos que 
tem tido meu filho... bom é que ele venha mudar d`ares; com 
condições d`eu mandar (se for viva) quando quiserem”. 

Volta-lhe o afilhado para suavizar  o isolamento de 
sua viuvez recente. Ficara agora até sua morte, em 
1857. “se não fossem os agrados do meu filho – escreve a mãe 
adotiva à verdadeira mãe – ainda pior estava que é tão meu 
camarada, que não me pode ver doente... Ele fica na escola 
por seu gosto; e tem se adiantado muito. O mestre é do Recife, 
eu dou-lhe quatrocentos mil réis por ano, almoço, jantar e 
ceia”.

A madrinha só vive para ele e não lhe pode negar as 
vontades. “é das obra de misericórdia castigar os que erram 
– dizia a bondosa senhora, quando o afilhado, muito sensível 
intercedias por algum escravo que excedia sua indulgência – 
mas o menino não quer!

Para ele, escondia avaramente dobrões de ouro 
formando um pecúlio cujo segredo nunca se veio a 
conhecer. Para ela, construíra uma escola onde os 
pequenos escravos eram seus discípulos e onde o mes-
tre que fizera vir do Recife lecionava.

Nunca mais se esqueceu Nabuco dessa escola, nem 
da pequena capela do engenho, dedicada a São Mate-
us, onde servia à missa, nem de tantos outros quadros 

da sua infância de principezinho; os banhos no Rio 
Ipojuca; o retrato de óleo para o qual posou ostentan-
do a abotoadura de brilhantes que a madrinha lhe dera; 
o presépio que armavam no Natal na capelinha atape-
tada de folhas de caneleira, e em redor do qual canta-
vam os pretos. Mas nunca esqueceria sobretudo o 
apelo desesperado do escravo desconhecido que, 
fugindo de um senhor cruel, viera um dia a se atirar a 
seus pés pedindo para servi-lo. Nesse incidente, que 
terminou com a compra em seu nome, do negro fora-
gido, presente da madrinha, o que lhe revelou, de 
modo impressionante foi o lado trágico que ele igno-
rava da instituição que cercara sua infância de dedica-
ção feliz.

Massangana...”nunca se me retira da vista esse pano de 

fundo de minha primeira existência”, escreveu Nabuco, 
ao evocar em Minha Formação, a vida patriarcal do 
pequeno engenho e a figura suave de sua madrinha. 
Essas páginas de reminiscências impregnadas de toda 
a poesia das antigas fazendas e da instituição que ele 
seria fadado a combater, são das mais encantadoras 
que ele escreveu, e eram as que ele preferia entre 
todas.

Uma noite, não completara ainda oito anos, acorda 
entre soluços e orações. No corredor, os pretos exter-
navam sua desolação, o desamparo que logo o invade 
também, a velha madrinha estava a morrer e para ele, 
como para os escravos, uma fase da vida terminara; 
surgia a dúvida perante o futuro.

Seus pais logo o mandaram buscar um amigo da 
família, que veio expressamente do Rio de Janeiro. 
Foi por esse emissário que o pequeno Joaquim repleto 
de curiosidade sobre a família que não conhecia, pro-
curou medir e calcular a benevolência para com ele, 
dos pais e dos irmãos, que julgou devia ser extrema.

Da noite em que morreu a madrinha datou um des-
file interminável de coisas novas. Recife, a primeira 
impressão de uma grande cidade; Bahia. Maceió e, 
por toda parte, amigos, partidários de seu pai, a lhe 
mostrarem interesse e carinho.

Continua...

 JOAQUIM AURÉLIO BARRETO NABUCO
MAÇONS ILUSTRES E FAMOSOS
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Finalmente, a casa onde vai conhecer a família.
São cinco irmãos, Cizenando, Rita e Vitor, mais 

velhos e Maria mais moça que ele. Até então sentira-
se filho único e a diferença não lhe escapa. A mãe se 
lhe afigura durante ainda bastante tempo como apenas 
uma rival daquela que ele não podia esquecer. Junto à 
família, diz ainda a história notável de Nabuco, sente-
se “como um órfão em casa de um tutor bondoso, onde 
todos se esforçassem de o reconquistar.

3 – VIDA MAÇÔNICA 
Desde pequeno revelou-se ótimo estudante sendo 

por isso mesmo, como já dissemos anteriormente, 
vindo para o Rio onde foi matriculado no Colégio 
Pedro Segundo, lá fazendo o curso de humanidades.

Começa estudando Direito na Faculdade de São 
Paulo, porém terminou esse curso em Recife, bacha-
relando-se em 1870.

Naturalmente, no ambiente de faculdade de Direi-
to na capital paulista conviveu com os jovens cheios 
de ideais republicanos e abolicionistas, contudo, nem 
por isto adotou, tomando-se apenas revolucionário a 
seu modo escritor personalíssimo e harmônico, eis 
que descendia de uma família conservadora e seu geni-
tor escravagista.

Dessa maneira, acompanhando seus colegas de 
faculdade em 1/12/1868 apenas com 19 anos, foi ini-
ciado maçom pela LOJA AMÉRICA, em São Paulo e, 
logo em seguida o fizeram com Rui Barbosa.

Como se vê, certamente aumentaram-lhe a idade, 
tanto assim que no quadro de obreiros de 1870, da 
referida Loja, Nabuco figura sob o nº 29 com idade de 
22 anos. – estudante. É evidente que foi a conselho do 
Irmão Antônio Carlos Ribeiro Machado e Silva, Vene-
rável da Loja e seu professor na faculdade de direito 
de são Paulo que o apadrinhou.

A constituição do Grande Oriente dos Beneditinos 
de Saldanha Marinho era dúbia nesse particular pois 
estabelecia: “para ser maçom é indispensável emancipação 
por qualquer título ou ter completado 21 anos ou filho ou 
tutelado de maçom proposto por seu pai ou tutor quando 

tenha 18anos completos”. O que evidentemente, não era 
o caso de Nabuco.

Pelo que parece, Nabuco logo se afastou dos traba-
lhos maçônicos tal como ocorreu com Rui Barbosa. 
Entretanto, mais equilibrado, mais tarde recebeu o 
grau dezoito e sendo no ano 1875, inda eleito repre-
sentando a Loja América perante o Grande Oriente 
Unido, no Rio de Janeiro. Tudo indica que não deve 
ter acompanhado a incorporação de 1883.

Publicou várias obras de valor incontestável na sua 
mocidade, porém, foi como orador e tribuno, um dos 
condutores do movimento contra escravidão embora 
de maneira sensata e controlada que ganhou a admira-
ção de seus compatriotas, embora combatido tenaz-

mente pelos amigos de seu pai.
Sendo de índole monárquica, a Proclamação da 

República, época em que tinha apenas 40 anos o afas-
tou da vida pública, dizendo ele em 1899: guardei o luto 
da monarquia dez anos. Parece-me bastante.”

Em seu livro de memórias “Minha Formação” 
escrito em 1873, este estilista encontrou seu apogeu, 
embora nunca tenha sido compreendido pelos seus 
contemporâneos que sempre o perseguiram atroz-
mente.

Faleceu em Washington, nos Estados Unidos em 
17de janeiro de 1919, depois de lá ter feito três confe-
rências sobre Camões, em língua inglesa que falava 
perfeitamente.

A propósito de sua obra “Minha Formação”, é 
sumamente interessante mencionar que Joaquim 
Nabuco, como muitos outros maçons, nossos conhe-
cidos, viveu longo tempo na famosa Ilha de Paquetá 
(Rio de Janeiro).  Viveram nesse recanto da Baía de 
Guanabara, Pe. José Bonifácio, Tomás José Pinto de 
Serqueira, Lauro Muller, Benjamin Sodré, Joaquim 
Pires Pereira, Vivaldo Coroaci e muitos outros.

4 – CONCLUSÃO
Da individualidade de Joaquim Nabuco recolheu-

se elementos de certo modo, diversos enriquecia-a a 
petulância verbal; a constante disposição de luta; o 
senso acurado de liberdade; a jovialidade e a contem-
plação; o gosto para o simbolismo; o prazer pela ante-

visão, no meio dos embates, da  vitória nas árduas 
campanhas cívicas; o aprumo imperturbável diante da 
adversidade a elegância helênica das atitudes; a ale-
gria escolar provocada pelo alarido das multidões; a 
alma aberta para o acolhimento dos grandes princípi-
os uniformistas; a delicadeza de estilo; a cultura sadia 
alimentada pelas fontes do mundo moderno; a voca-
ção poética e a sensibilidade face os vibrantes episódi-
os da história. Ao terminar o mínimo que escrevi 
sobre o nobre Joaquim Nabuco, não poderia deixar de 
dizer que meu patrono, com a sua inata tendência para 
as cosas do espírito, para os vastos assuntos que tão de 
perto dizem à sensibilidade humana não podia pres-
cindir de ter no caleidoscópio da sua admiração mais 
essa expressão de bom gosto e encantamento.

Fontes:
Centenário do Nascimento – Casa da Moeda – Rio de 

Janeiro.
A vida de Joaquim Nabuco- Carolina Nabuco, 1979
Minha Formação – Joaquim Nabuco, 1964
Joaquim Nabuco .  – Jorge Buarque O Homem e a Ação

Lira

Peça de arquitetura traçada pelo Irmão José de 
Paula Nunes, encontrada na Revista O Malhete – 
Órgão Oficial da Academia Maçônica de Letras de Juiz 
de Fora – Ano XX – número 59 de maio de 2007.
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A
s redes sociais se constituem em hábito presente na 
vida de todos nós, atraindo cada vez mais e mais 
usuários, especialmente entre jovens já nascidos 

na era da mobilidade digital. Não se trata de “modismo”, 
mas de comportamento definitivamente incorporado na 
vida de um número cada vez maior de pessoas. Criou-se 
uma espécie de dependência dessa forma de interação 
interpessoal, não presencial e imediata. Em qualquer lugar 
e com apenas um clique pode-se entrar em contato com 
uma, várias ou centenas de pessoas.

Recente publicação de “O Globo”  dá conta de pes-(1)
quisa feita na Universidade de Pittsburgh, com quase dois 
mil adultos americanos de idade entre 19 e 32 anos, reve-
lando que quanto mais tempo as pessoas passam navegan-
do por plataformas como Twitter, Facebook, Istagram, 
Linkedln, Whatsapp e outras, maiores são as chances de 
elas experimentarem uma sensação de isolamento social.

Esse é um fenômeno observado desde a década de 
1.990, quando estudos começaram a constatar o chamado 
“ ”, ou seja, a contradição entre a paradoxo da Internet
extrema facilidade e de se manter contato virtual com tanta 
gente, por intermédio das redes, e a “ausência real de conta-
to humano”. Ou seja: mais tempo “on-line”, menos tempo 
no mundo real.

É compreensível, mesmo ao leigo, essa relação direta 
entre o aumento do uso da Internet e o isolamento. Algumas 
pesquisas constataram que essa prática também aumenta a 
sensação de angústia, ansiedade, inveja, frustração e estres-
se, o que torna a coisa toda um problema de saúde. Contu-
do, as conclusões desses estudos também apontam para o 
fato de que os malefícios advindos do uso das redes depen-
dem da forma como os usuários se envolvem com essas 
plataformas. O que se poderia afirmar, com alguma segu-
rança, é que, se alguém utiliza as redes para estimular e 
aumentar contatos reais com outras pessoas, isso será sem-
pre saudável, do ponto de vista individual e social.

De todo modo, essa não é uma questão simples. Ao con-
trário, é complexa demais para ser tratada neste artigo, 
mesmo porque o mérito dessa questão não é o objetivo ora 
proposto. Também não se cogita, aqui, do uso das mídias 
nas relações institucionais, pois, neste ponto, a Ordem e sua 
estrutura organizacional se utilizam das ferramentas e tec-
nologias como qualquer outro empreendimento, público ou 
privado.

O que realmente interessa, neste artigo, é fazer algumas 
reflexões sobre o uso das redes sociais pelos maçons, 
enquanto irmãos, e as suas relações com a vida maçônica e, 
destacadamente, confrontar com as tradições da fraternida-
de e da existência necessária da Loja Maçônica, como cen-
tro de união e lugar de “encontro real” entre seus obreiros.

Nesse sentido, deve-se reconhecer, desde logo, o aspec-
to positivo que as redes sociais proporcionam à fraternida-
de maçônica, dada a rápida interação dos irmãos entre si e 
com as atividades da sua Loja e fora dela. Isso vale especi-
almente nas grandes cidades, onde a mobilidade urbana é 
fator que sempre dificulta encontros presenciais, os quais, 
por isso mesmo – e quase sempre –, acabam por se restrin-
gir às sessões maçônicas, ordinárias ou não, e eventos 
importantes organizados pela Loja no plano maçônico, 
familiar ou social.

Em algumas plataformas, como é o caso do , Whatsapp
essa facilidade de interação, para além do contato individu-
al, apresenta pelo menos duas outras vertentes bastante 
comuns entre os membros de uma mesma oficina: a) um 
grupo específico para tratar exclusivamente de assuntos 
afetos à administração da Loja e do seu quadro de obreiros; 
e, b) um ou mais grupos onde os irmãos postam livremente 
aquilo que lhes parece oportuno, dentro do espírito para o 
qual esse determinado grupo foi criado. Nestes últimos, a 
boa camaradagem e mesmo o bom humor são fatores 
importantes para agregar e manter presente o espírito 
daquela fraternidade em particular.

Óbvio que as observações feitas acima não esgotam as 
possibilidades de uso de tais redes pelos irmãos de uma 
Oficina, pois não raro se expande e pode interessar a outros 
tantos membros de outras tantas Lojas, independentemente 
de suas respectivas Potências, sejam elas nacionais ou não. 
Nesse amplo espectro, não seria de todo equivocado reco-
nhecer que as redes sociais, assim utilizadas por maçons, 
poderiam reafirmar, na prática, aquele princípio de “univer-
salidade da instituição maçônica”, bem como o sentimento 
de “pertencimento a uma grande família”, cujos membros, 
em comum, cultivam os mesmos rituais, valores e tradi-
ções.

Está claro, também, que as redes sociais propiciam 
novos espaços e possibilidades na comunidade maçônica. 

Além disso, podem, ainda, ser utilizadas para incrementar 
novas metodologias na produção de atividades culturais e 
na elaboração de trabalhos doutrinários ou filosóficos, tudo 
dependendo, apenas, da criatividade dos irmãos que bus-
quem empregá-las de forma inteligente.

Nesse sentido, a Loja Harmonia e Trabalho, 222 iniciou 
interessante experiência no campo da produção maçônico-
cultural, criando grupos de whatsapp e de e-mail, para pro-
por e desenvolver pesquisas sobre temas específicos (His-
tória da Maçonaria, Filosofia, Simbologia, Doutrina, 
Ritualismo, Práxis maçônica, ou mesmo de comentários de 
lições dos diversos graus). Cada grupo conta com seu res-
pectivo coordenador, mas o planejamento da pesquisa e a 
divisão de tarefas são previamente definidos, de forma que 
cada um contribua com a parte da pesquisa que lhe cabe e 
apresente suas conclusões para debate com os seus pares. A 
facilidade está em que a apresentação e desenvolvimento 
dos temas são apresentados, pela mídia, aos demais partici-
pantes do grupo, para análise, comentários e discussão, até 
a formatação do texto final. Com isso, as ideias são ordena-
damente desenvolvidas, debatidas e compartilhadas por 
todos, coisa que seria bem mais difícil, caso se tivesse de 
marcar reuniões presenciais com os integrantes, para apre-
sentação de resultados e o necessário debate antes da con-
clusão do trabalho.

Enfim, mediante essas metodologias, as redes podem 
ser mais um importante elemento de integração entre os 
irmãos, em torno da valorização da cultura maçônica, pre-
parando ambiente pedagógico para aqueles que vierem a 
compor futuramente os quadros da Loja. Desnecessário 
dizer que isso melhor orientará as ações do mundo profano, 
com base no conhecimento mais aprofundado dos princípi-
os da nossa Sublime Instituição.

Certamente, essa ideia não é original e deve estar sendo 
explorada algures. Entre-tanto, o que importa encarecer é o 
fato de que essas novas metodologias e ferramentas virtuais 
se constituem, também, em mais um estímulo para apro-
fundar os conhecimentos da fraternidade, a par dos tantos 
outros métodos tradicionais e ritualísticos que fazem parte 
da própria essência evolutiva do ensinamento maçônico.

Para encerrar estas reflexões, cumpre retornar às consi-
derações iniciais acerca da relação, observada por especia-
listas, entre o uso das redes sociais e o isolamento social. De 
fato, as redes aproximam as pessoas, mas, como isso ocorre 
de forma virtual, acaba comprometendo o envolvimento 
real e afetivo, se mantido apenas naquele nível superficial.

As redes vieram para ficar e são úteis e práticas para 
manter contatos com velhos e novos amigos, com colegas 
de trabalho ou com pessoas que sequer conhecemos pesso-
almente, tornando tudo e todos mais próximos de nós como 
jamais estiveram. “Porém estamos ajudando menos aque-
les que são próximos de nós, não sabemos nomes de vizi-
nhos e pessoas com as quais convivemos, nossa rede de 
relação (física) cai vertiginosamente quando ainda temos 
20 anos (idade considerada como auge da juventude). Em 
suma estamos nos distanciando daqueles que estão perto 
para nos aproximarmos daqueles que estão longe.” (2)

Neste contexto, impossível não cogitar e reafirmar a 
existência necessária da Loja Maçônica, enquanto “tempo 
e lugar” de encontro entre irmãos para aprofundarem, entre 
si, o conhecimento recíproco, como seres humanos inicia-
dos na Arte Real. Definitivamente, não se concebe Maço-
naria tradicional sem o “tempo-espaço” da Loja, onde os 
maçons se congregam e trabalham ritualisticamente. Por 

isso as Obediências reconhecidas internacionalmente 
como regulares advertem que, embora haja sites nesse sen-
tido (Fake Masonary) (3) , ninguém poderá ingressar e 
participar da Maçonaria pela via da internet, pois todo o 
processo é pessoal e exige a presença tanto na iniciação, 
quanto nas reuniões da Loja. (4)

A essência da Maçonaria é aproximar os “seres huma-
nos”, condição para construir uma fraternidade. Por isso, os 
primeiros artigos das Constituições dos Fraco-Maçons, de 
1.723, prescreveram a tolerância como virtude elementar e 
necessária entre pessoas que professam religiões, filosofias 
e ideias políticas diversas. A Loja tem sido, desde então, o 
lugar onde os maçons se encontram e superam suas diversi-
dades pessoais, porque se reconhecem simplesmente como 
seres humanos. Esse é o motivo pelo qual a Maçonaria há 
de se tornar o CENTRO DE UNIÃO e meio de conciliar, 
por uma amizade sincera, pessoas que teriam, perpetua-
mente, permanecido separadas.  Essa noção de encontro, (5)
que a Loja proporciona aos seus obreiros, é absolutamente 
fundamental para a existência da Maçonaria. É preciso 
estar presente, física e espiritualmente, nas reuniões maçô-
nicas, porque é o encontro com outro ser humano que pro-
picia a possibilidade de um aprendizado sobre nós mesmo. 
Nesse sentido, a melhor e mais profunda justificação que 
jamais ouvi sobre a verdadeira essência da Maçonaria tal-
vez esteja nas palavras de Leo Apostel, quando afirma que:

Os Seres humanos, basicamente diferentes – i.é, dife-
rentes social e psicologica-mente, ideológica e emocional-
mente – tentam encontrar-se em nível de intimida-de, fora 
da sociedade civil, em um grupo fechado. Estas pessoas 
chamam a si mesmas de Maçons e utilizam vários rituais e 
mitos como instrumentos de suas reuniões. (6)

E essas pessoas se reúnem para uma reeducação, basea-
da na redução do conhecimento ao puramente humano, 
para depois retornar ao convívio social com um sentimento 
de compreensão muito mais rico e fecundo. Essa interação 
é elementar, porque só é possível relacionar-se com outro 
quando aprendo a me conhecer e, vice-versa, aprendo mais 
sobre mim mesmo ao relacionar-me com o outro. É em 
presença dos irmãos, sob seus olhares, movimentos, ações 
e palavras que recebo suas ideias e sou influenciado por 
elas. Mas isso não retira de mim a minha liberdade e a 
minha individualidade. Aprimora-me!

A Loja Maçônica foi, é e sempre será o “espaço” e o 
“momento” para os maçons se encontrarem, física e espiri-
tualmente, cultivando suas tradições obreiras, utilizando-
se de práticas rituais, símbolos e mitos, como instrumentos 
de aperfeiçoamento moral e social. Em Loja, cria-se o ambi-
ente propício para encontrar respostas que existem em cada 
um e em todos nós e, assim, evoluir enquanto seres huma-
nos.

E isto, jamais será possível por outra via que não seja 
presencial, real e não virtual. Aqui, a internet e redes sociais 
são inócuas e nunca poderão substituir a verdadeira inicia-
ção e prática maçônicas. Por essa razão, a Maçonaria e nos-
sas Lojas regulares são, igualmente, um porto seguro na 
atualidade, porque é da sua própria essência que haja o 
encontro pessoal, real e afetivo entre aqueles iniciados em 
seus mistérios, em oposição ao isolamento social, a ansie-
dade e estresse, que o exagerado uso das redes sociais pos-
sam eventualmente causar.

 

MAÇONARIA E REDES SOCIAIS – UMA REFLEXÃO

Por ANTONIO CARLOS BLOES, M.'.M.'.
Loja Harmonia e Trabalho, 222 (GLESP)

 Itapetininga, São Paulo (Brasil)
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Por Jéssica Maes

O
s Templários ganharam uma reputação 
formidável, graças a anos de aparições 
em histórias do gênero. Eles tendem a 

ser uma ordem secreta misteriosa conveniente 
sempre que alguém precisa combater (ou ser aju-
dado por) uma ordem secreta misteriosa. Mas 
quem eles realmente eram? E quem acabou com 
eles?

Os Cavaleiros Templários podem ser os moci-
nhos em algumas histórias e os bandidos em 

outras. Mas o debate sobre se eles eram “bons” ou 
“ruins” na vida real está aberto. Eles foram cria-
dos para liderar as Cruzadas, e nasceram para ser 
uma combinação de monges e cavaleiros esguios 
e santos. Sua abnegação atraiu riqueza, uma vez 
que todo mundo acreditava que doar às ordens 
mais disciplinadas e devotas seria o bilhete certo 
para ir para o céu.

O começo do fim
Com o tempo, os templários acumularam 

riqueza, que eles emprestavam a juros. Infeliz-

mente, tal riqueza e o poder os tornaram um alvo, 
assim como o fato de serem agiotas. Quando os 
tempos ficaram difíceis – os pobres estavam ou 
muito pobres ou muito rebeldes para valer a pena 
serem tributados -, os Templários começaram a 
parecer a bola da vez para os poderosos.

Assim, Filipe IV, da França, decidiu, em uma 
sexta-feira 13 em 1307, prender todos os Cavalei-
ros Templários (esta pode ser a razão pela qual 
nós consideramos sexta-feira 13 um dia azarado). 
Esta foi uma ação planejada durante muito tem-
po, já que a ordem tinha cerca de 2.000 membros.

O início da lenda dos Cavaleiros Tem-
plários

Ao longo das semanas seguintes, os membros 
da ordem foram torturados incansavelmente até 
que confessaram vários atos sacrílegos, incluindo 
urinar na cruz, adorar um gato e a boa e velha 
sodomia. Os Templários são retratados frequen-
temente como jovens cavaleiros ou sacerdotes 
viris, com um grande fervor religioso, mas, na 
época, a maioria dos membros eram velhos. Mui-
tos sucumbiram à tortura e à privação que vem 
com a prisão. Aqueles que sobreviveram foram, 
em sua maior parte, executados.

O chefe dos Templários, Jacques de Molay, foi 
levado a um palco público para confessar seus 
crimes e os crimes de sua ordem. Em vez disso, 
ele declarou sua inocência, e antes de ser queima-
do vivo, as pessoas dizem que ele afirmou que 
dentro de um ano tanto Filipe IV quanto o Papa 
que tinha autorizado o massacre iriam morrer. A 
profecia se concretizou – o Papa durou apenas um 
mês – e a reputação dos Templários como uma 
poderosa sociedade secreta quase mística foi sela-
da. 

QUEM ACABOU COM OS TEMPLÁRIOS?
GERAL
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U
m capítulo da história da luta pela abolição da 
escravatura marca a Loja Maçônica Perseve-
rança III de Sorocaba como instituição prota-

gonista do movimento pela libertação dos escravos no 
Brasil. A fundação da loja e o início da campanha pelo 
fim da escravatura aconteceu em 1869, 21 anos antes 
da Lei Áurea, assinada em maio de 1888.

Quem conta esse marco histórico comprovado por 
meio de documentos, é o escritor José Aleixo Irmão 
em seu livro “A Perseverança III e Sorocaba 
1869/1889” – Volume 1, em edição de 1999 da Funda-
ção Ubaldino do Amaral (FUA).

Segundo a narrativa de Aleixo Irmão, na noite fria 
de 19 de julho de 1869, numa casa da rua da Penha, no 
centro de Sorocaba, 24 maçons da Loja Maçônica 
Constância realizaram um encontro histórico. Eram 
homens de projeção política, social e econômica da 
cidade. A pauta era a fundação de uma nova Loja Maçô-
nica no município. Atas dos registros das sessões, con-
tidas no livro, reconstituem os debates que inseriram a 
Perseverança III na história da luta pela Abolição da 
Escravatura no Brasil.

Liberdade e educação
Um dos presentes naquela sessão da casa da rua da 

Penha, o advogado José Leite Penteado (era o proprie-
tário da residência), abriu o debate: “Todos estão ani-
mados do firme propósito de pugnar pela cada vez 
maior campanha de libertação dos escravos, de vez 
que faz tema principal da maçonaria brasileira, parale-
lamente ao da Proclamação da República.”

Em seguida, o jornalista e advogado Ubaldino do 
Amaral Fontoura argumentou: “Sem dúvida que essa 
ideia, ou melhor, o binômio libertação e educação cons-
titui o mais nobre desideratum sobre o qual assentare-
mos as bases da nova loja.” E acrescentou: “Bem sei 
que o movimento que vamos encetar, lado a lado com a 
loja América, pela libertação das crianças, filhas de 
escravos, terá repercussão de âmbito nacional e é isso 
que queremos. Por isso mesmo, em contrapartida, 
desencadearão sobre nós forças interessadas na manu-
tenção do status quo ofensivo à dignidade humana, 
enxovalhando a própria nação.”

Outro integrante da Constância, o advogado Vicen-
te Eufrásio da Silva Abreu, lembrou que os Estados 
Unidos, Chile, França, Portugal, Espanha e outros 
países já tinham libertado os escravos. E Mascarenhas 
Camelo, outro membro entre os 24 presentes, interve-
io: “Urge, por conseguinte, que nos coloquemos na 
vanguarda do movimento, como tropas avançadas 
prontas a agir.”

Nesse instante, o empresário e um dos fundadores 
da Estrada de Ferro Sorocabana, Matheus Maylasky, 
se pronunciou: “Também sou favorável a uma tomada 
de posição para que com o exemplo nos tornemos pio-
neiros desse nobre ideal.” Em meio a aplausos, indica-
ram Vicente Eufrásio para presidir os trabalhos e este 
chamou Ubaldino do Amaral para se sentar ao seu lado 
como secretário.

Votação e aprovação
Foi então que Leite Penteado oficializou: “Propo-

nho, pois, oficialmente, a criação de outra loja, nos 
termos por mim já expressos, no início, que tenha por 
fim, além dos que lhe são próprios, promover a liberta-
ção dos escravos, pelos meios legais, bem como a difu-
são da instrução popular, assuntos dignos da nossa 
instituição maçônica.”

Vicente Eufrásio apresentou a proposta para dis-
cussão e votação e ela foi aprovada por unanimidade. 
Depois, sugeriu o nome Perseverança como evocação 
do “estado de ânimo que nos empolga e que servirá de 
encorajamento nos reveses e lutas que viermos a 
sofrer”. Por fim, Vicente Eufrásio foi aclamado como 

o venerável (igual a presidente) da nova loja. Ubaldino 
do Amaral, por indicação de Vicente Eufrásio, ocupou 
o cargo de orador da nova instituição.

O cenário político da época, marcado pelos ideais 
republicanos, também contribuiu para a cisão da Cons-
tância e consequente fundação da Perseverança III. A 
análise com esse foco é feita por Aleixo Irmão. Segun-
do ele, além dos 24 fundadores, muitos outros se agre-
garam à nova loja: “As grandes personalidades do 
município e da região fizeram dessa loja a trincheira de 
idealismo construtivo que, num crescendo, atravessou 
os anos, firmou-se no conceito dos homens justos e se 
estratificou na Fundação Ubaldino do Amaral.”

Resgate histórico
Integrante da Perseverança III no cargo de orador, o 

promotor de justiça Antonio Domingues Farto Neto, 
em sessão solene na última segunda-feira (12), recor-
dou essa página da história. Começou por destacar os 
princípios da Perseverança III baseados nos valores de 
igualdade, fraternidade e liberdade. E também deixou 
claro que a antiga loja, a Constância, tinha membros 
que eram donos de escravos e esse fato se constituía 
resistência aos ideais em torno do binômio “libertação 
e educação” que serviu de base para as ações dos 24 
fundadores da Perseverança III. “Esse marco histórico 

nos inspira até hoje, nós valorizamos muito a educa-
ção”, disse Farto Neto.

Em estudo acadêmico sobre o tema, Vanderlei Silva 
também escreveu que a Perseverança III foi “constitu-
ída formalmente com o objetivo de lutar pela abolição 
da escravatura”. E segundo ele, além dessa finalidade, 
a nova Loja também tinha o ideal de lutar pela educa-
ção dos antigos trabalhadores e da nascente classe ope-
rária de Sorocaba.”

O professor Vanderlei Silva, membro da Perseve-
rança III e gerente do Serviço de Obras Sociais (SOS), 
avalia que dois movimentos impulsionaram os debates 
em todo o Brasil na época de fundação da Loja Maçô-
nica: a libertação dos escravos e a mudança do sistema 
de governo da Monarquia para a República.

“A resistência da Constância era de que escravos 
eram um bem, e as pessoas não queriam se desfazer da 
propriedade”, analisa Vanderlei. “Havia uma diver-
gência de ideias, havia um grupo que queria moderni-
zar o sistema econômico e outro que queria manter a 
Monarquia agrícola.” Segundo Vanderlei, a Constân-
cia — extinta tempos depois — tinha entre os seus 
membros perfis de pessoas mais ligadas à agricultura, 
à pecuária e à feira de muares, que não tinham interes-
se em modernizar a sociedade e a economia.

Caixa de Emancipação libertou escravos
A primeira sessão da loja recém-criada ocorreu em 

31 de julho de 1869, com Vicente Eufrásio da Silva 
Abreu na presidência dos trabalhos. Essa reunião 
marca o início das atividades da Perseverança III. Na 
sessão seguinte, em 7 de agosto de 1869, Ubaldino do 
Amaral apresentou a proposta, subscrita por ele e Leite 
Penteado, de criação de uma Caixa de Emancipação 
para o recebimento de ofertas que seriam destinadas 
exclusivamente à libertação de crianças do sexo femi-
nino de 2 a 5 anos de idade.

De acordo com a medida, essa emancipação seria 
iniciada pelas crianças do sexo feminino e aos poucos 
se estenderia a todos os escravos. Tanto é que o escritor 
José Aleixo Irmão também informa nomes de escravos 
e suas famílias, com os nomes dos seus respectivos 
proprietários, que foram beneficiados com cartas de 
alforria originadas da referida caixa de emancipação. 
As crianças libertadas ficariam sob a proteção da Loja 
Maçônica.

A PERSEVERANÇA III FOI PROTAGONISTA DO
MOVIMENTO PELA LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS

Grupo de maçons da Perseverança III, destaca-se, da esquerda para a direita, de 
pé: Vicente Guariglia (2º), Leopoldo Machado(3º), João José da Silva (4º) e, 

Ubaldino do Amaral Fontoura era jornalista e advogado Continua...
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Seriam proibidos os banquetes ceias e outros even-
tos desse tipo na instituição para que os recursos para 
esses gastos fossem convertidos em donativos para a 
Caixa de Emancipação. A proposta incluiu a criação de 
escolas com aulas noturnas para adultos e jovens para 
o ensino das primeiras letras. A matéria foi aprovada 
por maioria dos presentes, sendo que os subscritores se 
abstiveram da votação.

A partir desse dia, segundo descrição do escritor 
José Aleixo Irmão, não seriam toleradas festas e pom-
pas e outros gastos, devendo os recursos que nisso se 
fosse gastar serem revertidos para o fundo de liberta-
ção – a Caixa Emancipadora. O autor compara: “Essa 
propositura mostra a diferença entre a Perseverança e 
aqueles que ficaram na Constância, teimosos em não 
se definir, no momento histórico em que a própria 
política nacional impunha ação e luta pelas reformas 
da estrutura social e econômica do País.”

Na análise de Aleixo Irmão, a sessão de 7 de agosto 
de 1869, com a criação da Caixa Emancipadora, tor-

nou oficial e obrigatório para si, a iniciativa que a Loja 
América, de São Paulo, por intermédio da personali-
dade histórica Rui Barbosa, somente adotou oito 
meses depois. Nesse aspecto, a Perseverança III mar-
cou o pioneirismo na atitude concreta de luta dentro do 
espírito da abolição da escravatura.

Foi em 4 de abril de 1870 que Rui Barbosa, quando 
cursava o quinto ano da Faculdade de Direito de São 
Paulo, em nome da Loja América ao Grande Oriente 
Brasileiro do vale dos Beneditinos, encaminhou um 
projeto que obrigava as lojas maçônicas a abrir no orça-
mento de suas despesas uma verba especial reservada 
ao alforriamento de crianças escravas.

Escravos libertos
No seu livro, Aleixo Irmão descreve sessão posteri-

or, de 29 de agosto de 1869, em que a Perseverança III 
votou “esmolas de dez mil réis para auxílio à alforria 
de José e suas filhas, escravos de dona Ana do Sacra-
mento”. “Mais ainda: dez mil réis a Joaquim, escravo 

de João França, como auxílio à liberdade sua e de sua 
mulher, e mais cinco mil réis a David, escravo de 
Maria Prestes, também para o fim citado.” Nessa data, 
a Perseverança III também programou a inauguração 
da primeira escola noturna da cidade para 7 de setem-
bro.

Na análise de Aleixo Irmão, os integrantes da Per-
severança III “equacionaram o problema da liberdade 
tal como deve ser posto, isto é, não apenas a da alforria 
corporal”. E continua: “Ubaldino, com a visão profun-
da que os estudos sociais e políticos lhe davam, enxer-
gou isso, tanto que, mais tarde propôs que admitissem 
às aulas os próprios cativos (escravos)”.

“Eis porque o binômio, Liberdade – Educação, tem 
um significado transcendental na vida da Loja Perse-
verança que dele não se descura até os dias de hoje”, 
conclui o autor.

Escola noturna da Loja Maçônica 
Perseverança III atendia sem distinção

Antonio Domingues Farto Neto é 
o atual orador da Perseverança III

Vanderlei Silva é membro da Loja Maçônica
 e gerente do SOS em Sorocaba                                
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Na vida das pessoas, como na matemática, 
são parcelas da mesma natureza  que 
fazem os totais.

Uma lógica inexorável existe na ocorrência dos 
fatos, ou seja, as coisas se somam para que uma ocor-
rência se materialize.

Isso tanto vale para a vida de cada pessoa, empre-
sa e até do Estado.

Essa materialização sinaliza os acontecimentos e 
abertura de novas estradas.  

E quando certas coisas começam a acontecer é 
porque outras tantas estão a caminho.

Existem, sem dúvida, causas que determinam 
efeitos naturais.

É possível evitar males quando os prenúncios 
deles são evidentes.

É aceitável esperar o bem quando os indícios do 
mesmo os apregoam.

A decisão de evitar os males e buscar o bem é uma 
questão de postura.

Aproveitando a chegada de mais uma passagem 
de ano, trago para reflexão dos irmãos, um texto do 
poeta Claudemir Lima, com o título deste artigo:

 
“Todo dia é um novo desafio a vencer. Desafios 

que aos olhos de muitos podem pare-
cer tão simples, e para outros, tão 
complexos e insuperáveis. Inerentes 
à condição física, idade ou sexo. 

Na verdade são fases na vida de cada ser huma-

no, que jamais devemos esquecer.
Isso nos servirá para não sermos insensíveis, 

frios e desinteressados. Isso nos  
servirá para valorizar a raça e a 
nossa condição de humanos. 

Aceitar que temos direito a errar, aprender e 
superarmos.

A não deixar que a luta diária se torne a nossa 
cadeia perpétua.

Dinheiro não é tudo na vida, e nem tudo tem pre-
ço, não podemos deixar os valores 
fundamentais morrerem é preciso 
resgatar a família, e de verdade, dedi-
car o tempo de que precisam nossos 
filhos, irmãos, esposas, maridos, 
mães, pais e avós. 

Resgatar a verdadeira amizade, essa que não 
morre nunca porque não tem com-
promisso nem laços sanguíneos, e 
surge livre e expontânea, sem pedir e 
exigir nada. 

Resgatar a confiança nas pessoas, acreditar na 
palavra empenhada, e cultivar, pra-
ticar e propagar a honestidade. 

Exigir o que é justo. Fazer valer os seus direitos, 
e respeitar os direitos dos outros. 

Nunca foi tão necessário voltar a acreditar.
Nos tornarmos homens e mulheres de fé, que 

acreditem num tempo melhor para 
as novas gerações.

Mas não é só falar. 
É preciso assumir o compromisso pessoal, nos 

transformarmos em agente de 
mudanças.

Nos espalharmos na sociedade, como um vírus 
da Internet, e ver se de uma vez por 
toda, conseguimos uma mudança 

real para nossa sociedade, e deixar-
mos um Brasil melhor para os filhos 
de nossos netos. 

Você e eu sabemos que o tempo é curto. Então é 
tempo de começar.”

Então é tempo de começar. Vamos a luta. Nas 
adversidades não desanimem, tenham sempre o pen-
samento positivo. Estejam sempre dispostos, com 
garra e entusiasmo. Vamos começar. 

Entusiasmo é uma palavra de origem grega que 
quer dizer ter Deus dentro de você.

Planejem suas ações e suas vidas. Tracem suas 
metas, tenham iniciativas, sejam perseverantes, 
tenham acuidade e sejam flexíveis que certamente 
alcançarão o sucesso. 

Tenham sempre uma postura ética nas suas rela-
ções e respeito ao ser humano. E principalmente se 
orientem sempre pela lógica e pelo bom senso, não 
tem erro. 

Desta forma, devemos sempre estar atento ao 
presente, aos indícios que ele nos oferece; é uma 
forma de poder projetando o futuro, buscar proteção 
contra males ou reforçar a busca do bem.

Que todos tenham muito sucesso e que o Grande 
Arquiteto do Universo, Deus de Amor e Bondade, 
nos ilumine e nos proteja.

Feliz Natal e Feliz 2019!!!
Saudações Fraternais!!!

Valdir Massucatti
Grão Mestre Adjunto da Grande Loja Maçônica 

do Estado do Espírito Santo

Uma Nova Postura

OPINIÃO



Dezembro de 2018 15

Ruth Itzhaki* - BBC Future

ais de 30 milhões de pessoas em todo o 

Mmundo sofrem de Alzheimer - a forma mais 
comum de demência. Infelizmente, ainda 

não há cura para a doença, apenas drogas para alivi-
ar os sintomas.

No entanto, minha pesquisa mais recente sugere uma 
forma de tratamento. Encontrei a evidência mais forte 
até agora de que o vírus da herpes é uma das causas do 
Alzheimer, sugerindo que medicamentos antivirais efi-
cazes e seguros podem ser capazes de combater a doen-
ça. Talvez consigamos até vacinar nossos filhos contra 
esse mal.

O vírus relacionado à doença de Alzheimer, o HSV1 
(vírus mais comum da herpes simples), é conhecido por 
causar herpes labial. Ele infecta a maioria das pessoas na 
infância e, em seguida, permanece adormecido no siste-
ma nervoso periférico (parte do sistema nervoso que não 
contempla o cérebro e a medula espinhal). Às vezes, em 
momentos de estresse, o vírus é ativado e, em alguns 
indivíduos, causa feridas na boca.

Descobrimos em 1991 que, em muitos idosos, o 
HSV1 também está presente no cérebro. E em 1997 mos-
tramos que isso representa um forte fator de risco para 
Alzheimer quando presente no cérebro de pessoas que 
têm o gene APOE4.

O vírus pode se tornar ativo no cérebro, possivelmen-
te várias vezes, e isso provavelmente causa danos cumu-
lativos. A probabilidade de desenvolver Alzheimer é 12 
vezes maior para os portadores do gene APOE4 que pos-
suem o vírus HSV1 no cérebro do que para quem não 
apresenta nenhum dos dois fatores de risco.

Mais tarde, descobrimos junto a outros pesquisadores 
que a infecção por HSV1 das culturas celulares faz com 
que proteínas anormais beta-amiloides e tau se acumu-
lem. A aglomeração dessas proteínas no cérebro é carac-
terística da doença de Alzheimer.

Acreditamos que o vírus HSV1 é um dos principais 
fatores que contribuem para o Alzheimer e que ele entra 
no cérebro dos idosos à medida que o sistema imunológi-
co diminui com a idade. Ele estabelece uma infecção 
latente (dormente), sendo reativada por eventos como 
estresse, sistema imunológico baixo e processo inflama-
tório do cérebro provocado pela infecção de outros 
micróbios.

Essa reativação gera dano direto nas células infecta-
das e inflamação viral. Sugerimos que reativações recor-
rentes causem lesões cumulativas, que acabam levando à 
doença de Alzheimer em pessoas com o gene APOE4.

Provavelmente, em portadores do APOE4, a doença 
de Alzheimer se desenvolve no cérebro devido a uma 
maior formação de produtos tóxicos provocada pelo 
vírus HSV1, ou a uma reparação menor dos danos ocasi-
onados.

Novos tratamentos?
Os dados sugerem que agentes antivirais podem ser 

usados para tratar a doença de Alzheimer. Os principais 
agentes antivirais, que são seguros, impedem a formação 
de novos vírus, limitando assim os danos virais.

Em um estudo anterior, descobrimos que o aciclovir, 
droga antiviral indicada para o tratamento de herpes, 
bloqueia a replicação do DNA do vírus HSV1 e reduz os 
níveis de beta-amiloide e tau gerados pela infecção por 
HSV1 das culturas celulares.

É importante observar que todos os estudos, incluin-
do os nossos, mostram apenas uma associação entre o 
vírus da herpes e o Alzheimer - eles não provam que o 
vírus é de fato uma causa.

Provavelmente, a única maneira de provar que um 
micróbio é a causa de uma doença é mostrando que sua 
ocorrência é drasticamente reduzida ao atacar o micró-
bio - seja por meio de um agente antimicrobiano ou vaci-
na específicos.

A prevenção bem-sucedida do Alzheimer pelo uso de 
agentes anti-herpes específicos foi demonstrada em um 
estudo populacional de larga escala realizado em Tai-
wan. Espero que dados de outros países, se disponíveis, 
gerem resultados semelhantes.

*Ruth Itzhaki é professora de Neurobiologia Molecu-
lar da Universidade de Manchester, no Reino Unido.  

A POSSÍVEL E SURPREENDENTE
CAUSA PARA O ALZHEIMER

SAÚDE

Períodos de estresse podem reativar o vírus da herpes, e isso pode levar a danos cerebrais no longo prazo

https://www.ubode.com.br/?parceiro=luiz_sergio_de_freitas_castro
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S
e nada for feito até 2050, número de mortes em 
função da resistência bacteriana pode chegar a 
10 milhões por ano

O número de doses de antibióticos consumidas no 
Brasil está entre os maiores do mundo, superando a 
média da Europa, Canadá e Japão. Os dados estão no 
relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
divulgado no último dia 12, que alerta para as conse-
quências do uso indiscriminado desse tipo de medica-
mento. A principal preocupação da agência é que o 
consumo indevido favoreça o surgimento de bactérias 
multirresistentes, causadoras de infecções difíceis de 
curar.

O levantamento da OMS incluiu os dados de 65 
países, onde as estatísticas são coletadas de forma rigo-
rosa. O indicador utilizado foi o número de doses diá-
rias (DD) consumidas para cada 1 mil habitantes. No 
Brasil, o índice ficou em 22DD para cada 1 mil habi-
tantes, o que coloca o país como o 17º maior consumi-
dor do remédio entre as 65 nações pesquisadas. Na 
Europa, a média é de 18 doses, enquanto no Canadá e 
no Japão, o índice medido foi de 17 e 14DD, respecti-
vamente. O relatório mostra grande variação do con-
sumo do medicamento entre os países. O índice variou 
de quatro, no Burundi (África), a 64DD, na Mongólia 
(Ásia). 

A OMS e especialistas ressaltam, no entanto, que 
índices muito baixos de consumo também não são 
positivos. Segundo a agência, a grande diferença no 
uso de antibióticos no mundo indica que alguns países 
provavelmente estão abusando no consumo, enquanto 
outros não têm acesso suficiente a esses remédios. 
Diretora médica do Serviço de Microbiologia do Labo-

ratório Central do Hospital das Clínicas, Flávia Rossi 
concorda com a análise da organização. “Tanto o uso 
excessivo quanto o pouco uso são preocupantes”, diz 
ela, que defende, no caso do Brasil, medidas para redu-
zir o consumo inadequado.

“Uma das principais ações seria investir em melho-
rias nos métodos diagnósticos para que a prescrição do 
medicamento seja mais certeira. Precisamos, princi-
palmente no sistema público, de mais investimentos 
nos laboratórios de microbiologia, para que o médico e 
o doente saibam de forma mais rápida qual é o micro-
organismo causador da doença”, declarou Flávia Ros-
si, que faz parte de um grupo de especialistas convoca-
dos pela OMS para discutir protocolos para o uso raci-
onal de antibióticos, tanto entre humanos quanto em 
animais. 

Suzanne Hill, chefe da Unidade de Medicamentos 
Essenciais da OMS, afirma que é esse uso inadequado 
que tem levado a uma resistência cada vez maior das 
bactérias aos produtos. Segundo a entidade, isso ocor-
re quando pacientes usam antibióticos em situações 
em que não necessitam ou quando não terminam o 
tratamento, dando a oportunidade para que parte das 
bactérias resistam e criem “imunidade” ao remédio

VÍTIMAS 
Diante da situação, a Associação Pan-americana de 

Infectologia, em parceria com a farmacêutica Pfizer, 
lançaram campanha nas redes sociais para conscienti-
zar pacientes sobre o uso racional dos remédios. “A 
ideia é mostrar que pequenas ações, como o uso con-
forme prescrito pelo médico e o descarte correto do 
medicamento, podem salvar milhões de vidas”, diz 

Eurico Correia, diretor médico da Pfizer. 
Apenas a resistência aos antibióticos que tratam de 

tuberculose causa atualmente a morte de 250 mil pes-
soas por ano. Além desse caso, a OMS já identificou 
outras 12 situações em que a resistência a produtos no 
mercado já representa uma ameaça. No total, 51 novos 
antibióticos estão em diferentes etapas de avaliação e 
testes. Desses, porém, apenas oito estão sendo classifi-
cados pela OMS como “tratamentos inovadores”. 
Mesmo eles não são garantia total de esperança nessa 
área porque precisam passar por todas as fases de pes-
quisas clínicas para chegar ao mercado. 

O uso indevido de antibióticos não deve ser comba-
tido somente entre os humanos, mas também no setor 
da agropecuária. Hoje, 70% dos medicamentos do tipo 
consumidos no mundo são utilizados no setor de ali-
mentos e animais, o que fez a OMS iniciar discussões 
de medidas que levem à redução desse uso nos anima-
is. “No setor de agropecuária, os antibióticos têm sido 
usados tanto para tratar doenças nos animais quanto 
para aumentar o peso deles. Isso tem de ser reduzido ao 
mínimo possível”, destaca Flávia Rossi, diretora médi-
ca do Serviço de Microbiologia do Laboratório Cen-
tral do Hospital das Clínicas.

A brasileira integra um grupo internacional forma-
do por especialistas, convocados pela OMS para dis-
cutir formas de reduzir o uso indevido desses remédi-
os. No ano passado, o grupo fez uma classificação de 
quais antibióticos devem ser usados em cada grupo 
(humanos ou animais). “A partir dessas classificações 
e estudos, estamos criando protocolos e recomenda-
ções. Acredito que tanto o Brasil quanto outros países 
vão seguir essa tendência de redução, porque é uma 
demanda mundial”, afirma Flávia Rossi. “Nos Estados 
Unidos, por exemplo, grandes empresas de produção 
de carne já colocam em seus produtos selos mostrando 
se o produto teve ou não utilização de antibiótico”, 
relata a médica.

META 
A especialista destaca que a meta da OMS é alcan-

çar níveis de uso adequado de antibiótico em humanos 
e animais até 2050. Se nada for feito até lá, a agência 
estima que o número de mortes em função da resistên-
cia bacteriana chegue a 10 milhões por ano, superan-
do, por exemplo, o número de vítimas do câncer (8,2 
milhões). Hoje, a estimativa é de que, a cada ano, 700 
mil pessoas morram no mundo por infecções causadas 
por bactérias resistentes. 

De acordo com Flávia Rossi, a bactéria mais pre-
sente em infecções resistentes é a Klebsiella pneumo-
niae carbapenemase (KPC), conhecida por causar sur-
tos em vários hospitais brasileiros. As pessoas mais 
vulneráveis às infecções resistentes são crianças, ido-
sos e pacientes com condições que tornam o sistema 
imunológico mais frágil, como doenças autoimunes, 
câncer ou HIV.

Fonte: Saúde Plena / Estado de Minas

OMS ALERTA PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO
USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS

SAÚDE

https://www.ubode.com.br/?parceiro=luiz_sergio_de_freitas_castro
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A
 condição de Maçons Especulativos nos abre 
perspectivas interessantes e novas conjectu-
ras. Usamos o conhecimento profano como 

premissa para provocar reflexões sobre os labores e a 
vida maçônica.

Nesta linha de indagações e descoberta por simila-
ridades encontramos o termo Anosognomia, do grego 
– a (partícula de negação) + Nosos (doença) + Gnosis 
(conhecimento/reconhecimento).

Na Medicina, este é o termo usado para descrever 
um estado neurológico caracterizado pela incapacida-
de do paciente de ter consciência de sua própria doen-
ça. Ela também se manifesta como uma má interpreta-
ção ou negação dos sintomas da doença.

O exemplo clássico é o paciente que sofreu um 
derrame cerebral, perde a mobilidade de um lado do 
corpo, mas não tem consciência disso. Simplesmente, 
ele pensa que permanece como nasceu e não percebe 
as sequelas. Para ele, está tudo certo e muitas vezes 
perde a paciência com quem tente ajudá-lo.

Ainda na descoberta especulativa por similarida-
de, saímos do reino do deus Esculápio e passamos ao 
Reino da deusa Psiquê, ou seja, do físico médico para 
o imaterial mental.

O que vem a ser a Anosognosia Maçônica? No 
nosso caso é uma doença e, como tal, deve ser tratada. 
O paciente maçônico é aquele Obreiro que esqueceu 
seus juramentos.

Ele é capaz de, estando de Pé e à Ordem, não cum-
prir o prescrito nos rituais. Ele age monocraticamente 
pelo que julga ser o melhor, sem o menor constrangi-
mento.

Vamos exemplificar: O Acendimento das Luzes 
(Velas do Altar) é uma prática do Rito Adonhiramita. 
Não pode ser praticado em sessões do REAA.

Neste caso, como se comporta o Maçom Anosog-
nostico? Ele faz o acendimento, mesmo não estando 
previsto nos rituais, não reconhece problema algum 
neste comportamento e ainda nega e briga quando o 
informam que ele está errado.

As justificativas para negar a realidade vão desde o 
histórico de acendimento pelos precursores, argu-
mento que caí por terra quando refletimos se os filhos 
devem repetir os erros dos pais, até por argumentos 
sobre a beleza da cerimônia, (o que é verdade, mas, 
não justifica a permanência no erro). Imagine se levar-

mos para casa tudo aquilo que achamos bonito!
Mas esta doença, Anosognosia Maçônica tem pre-

venção e remédio. 
Iniciamos com a prevenção ao primeiro sintoma, 

chamado “achismo maçônico”. A prevenção se reali-
za após surgir alguma dúvida ritualística e, na hora, 
não serem localizadas as respostas no ritual, evitamos 
o contaminador argumento “acho que é isto”.

Neste momento, recolhamo-nos ao silêncio e que 
seja designado algum Irmão para procurar metodica-
mente a resposta, trazendo luz para os Irmãos.

Ninguém é obrigado a ter uma supermemória. 
Mas, todos, somos obrigados a saber ler e compreen-
der as palavras. Assim, as reuniões de treinamento 
para as Sessões Magnas também são atitudes preven-
tivas contra o “esquecimento” de falas e atos de suma 
importância para aquele que terá apenas uma oportu-
nidade de ser bem iniciado, bem elevado, bem exalta-
do e bem instalado.

Grupos de estudos, apresentações de trabalhos 
relacionados aos compromissos assumidos, Land-
marks, Leis e Normas, todos esses procedimentos 
mantém a “saúde” dos Obreiros e das Lojas.

Mas, e se houver discordância do que está escri-
to nos rituais? 

Se for de ordem ritualística, o questionamento 
deve ser encaminhado à comissão de ritualítica da 
potência para esclarecimentos ou mudanças. 

Se for sobre as regras e leis, da mesma forma, o 
obreiro ou a loja deve encaminhar seu questiona-
mento e sugestões aos legisladores.

Enquanto nada muda, não pode ser esquecido, 
negligenciado ou indevidamente questionado o 

compromisso assumido de respeitar as leis e as 
autoridadeS. 

Para a saúde e integridade da loja, devemos 
permanecer sãos e longe de toda contaminação.

DEDICO este artigo aos Irmãos da Grande Loja 
Maçônica de Santa Catarina e aos da Grande Loja 
Maçônica de Minas Gerais que nesta semana estarão 
estreitando os Laços de Fraternidade através da Expe-
dição Brasil Maçônico MG/SC. Irmãos mineiros dos 
orientes de Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, 
Nova Lima, São Sebastião do Paraíso, Uberlândia e 
Varginha estarão se confraternizando com autorida-
des da GLSC e se reunindo nas ARLS  Acácia da Arte 
Real 050 do oriente de Florianópolis, ARLS União do 
Vale 069 do oriente de Blumenau e ARLS Fraternida-
de Timboense 019 do oriente de Timbó, além do 
encontro com nossa Cunhada Antônia Borges e uma 
Homenagem Póstuma ao inesquecível Irmão Jerôni-
mo Borges (JB News). Vamos em Frente!

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

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

Fraternalmente
Sérgio Quirino
Grande Primeiro Vigilante
GLMMG

ANOSOGNOSIA MAÇÔNICA
OPINIÃO
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O GOB JUNTO DE VOCÊ
NA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
O Sapientíssimo Irmão Ademir Cândido, Grão-Mestre Geral Adjunto do 
Grande Oriente do Brasil, entrevista o irmão Giuseppe Cesare, Médico 
Nefrologista e membro da Loja “Luz do Planalto Central” que fala 
sobre a doação voluntária de Órgãos, seguindo as diretrizes da Lei nº 
112, de 30 de junho de 2010.

Clique na imagem para assistir o vídeo

VIDEO

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
https://youtu.be/d0QkaLtatlA
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 Maçonaria Fluminense vive um 

Amomento especial de harmonia e de 
grande integração, no que tange às rela-

ções de amizade, envolvendo as duas egrégias 
instituições, o Supremo Conselho do Grau 33 
do REAA da Maçonaria para a República Fede-
rativa do Brasil, e a Grande Loja Maçônica do 
Estado do Rio de Janeiro – GLMERJ. Novos 
tempos, novas administrações e a Maçonaria do 
estado do Rio de Janeiro, vem dispensando 
especial atenção para o trato de suas relações 
fraternais, consciente da importância da união 
para se construir uma Maçonaria Forte e Pujan-
te.

O Soberano Grande Comendador, o ilustre e 
Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 
33°, dentre seus projetos que serão implanta-
dos, em sua administração, visa o de uma parti-
cipação mais integrada, junto às Grandes Lojas 
do Brasil, em especial, com a GLMERJ, a fim 
de restabelecer o salutar convívio e maior inte-
gração entre os irmãos de ambas instituições.

No dia 10 de novembro de 2018, estava mar-

cada a Reunião Distrital da GLMERJ, envol-
vendo os III, IV e XV Distritos, cujo local, pre-
viamente, reservado era a CFAP – Centro de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro, no bairro da Sulacap, 
porém um imprevisto de última hora, fez com 
que o Comando da Polícia Militar desmarcasse 
a reserva, em meio a semana do evento.

Com isso, em caráter emergencial, foi solici-
tado a utilização das dependências do Supremo 
Conselho para a realização do evento, ao Sobe-
rano Grande Comendador, que foi extrema-
mente solícito em atender, sendo intermediado 
pelo Membro Efetivo Anderson Pinto Verçosa 
Simões, 33°- Grande Secretário Geral do Santo 
Império, que se empenhou, denodadamente, 
cumprindo as determinações do Soberano Gran-
de Comendador, disponibilizando uma compe-
tente equipe de funcionários e Irmãos, em uma 
grande logística para adaptar, em tempo recor-
de, as instalações da sede do Supremo Conse-
lho, às necessidades do evento.

O Soberano Grande Comendador cumprin-

do a vasta agenda de atividades do Supremo 
Conselho, lamentavelmente, não pôde prestigi-
ar o evento, devido ter viajado para o Vale de 
Fortaleza, no Ceará, a fim de realizar uma ceri-
mônia de Investidura ao Grau 33, sendo repre-
sentado pelo Membro Efetivo e Poderoso 
Irmão Jorge Alexandre Pimentel Mege, 33° - 
Grande Hospitaleiro do Santo Império, além de 
pertencer ao quadro de Obreiros da ARFBLM 
Mozart nº 62, jurisdicionada ao III Distrito.

É motivo de grande júbilo, para todos os 
Irmãos, em especial, os do Rio de Janeiro, 
vivenciar esses momentos de harmonia e soli-
dariedade. Que os laços fraternais que unem 
estas importantíssimas instituições de nossa 
augusta Ordem continuem atados e firmes; que 
reine a união, a amizade e o espírito de coopera-
ção, em prol de uma Maçonaria forte e dinâmi-
ca, em seus reais objetivos!

 Um por todos, todos por um!

Por Francisco Feitosa

GERAL
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C
orria o ano de 1984. No apogeu dos meus vinte 
anos, vida inteira pela frente com a arrogância 
própria da juventude. Ainda abalado com o 

recente falecimento do meu pai, mantinha um hábito 
por ele ensinado: Ler o Jornal do Brasil ! Na edição de 
19/02/1984 me deparei, no Caderno Especial, com a 
publicação que transcrevo abaixo. Fiquei fascinado 
com o texto fluente, claro e perspicaz do poeta Affonso 
Romano de Sant'Anna ! Recortei e mandei emoldurar 
(foto acima). Passados mais de trinta anos, comecei a 
"dar uma geral" nos meus guardados. Achei o quadro. 
Li, reli e confesso que chorei ao constatar que nada 
mudou na terra de Macunaíma.

Entre o título e o poema propriamente dito, uma 
pérola:

" Projeto de Constituição atribuído a Capistrano de 
Abreu:
Art. 1º - Todo brasileiro deve ter vergonha na cara.
Parágrafo Único: Revogam-se as disposições em 
contrário. "

SOBRE A ATUAL VERGONHA DE SER 
BRASILEIRO

Affonso Romano de Sant'Anna

" Que vergonha, meu Deus! ser brasileiro
e estar crucificado num cruzeiro
erguido num monte de corrupção.

Antes nos matavam de pancada e choque
nas celas da subversão, agora
nos matam de vergonha e fome
exibindo estatísticas na mão.

Estão zombando de mim. Não acredito.
Debocham a viva voz e por escrito

É abrir jornal, lá vem desgosto.
Cada notícia é um vídeo-tapa no rosto.

Cada vez é mais difícil ser brasileiro.
Cada vez é mais difícil ser cavalo
desse Exu perverso
nesse desgovernado terreiro.

Nunca vi tamanho abuso.
Estou confuso, obtuso,
com a razão em parafuso:
a honestidade saiu de moda
a honra caiu de uso.

De hora em hora a coisa piora:
arruinado o passado,
comprometido o presente,
vai-se o futuro à penhora.
Me lembra antiga história
daquele índio Atahualpa
ante Pizarro - o invasor
enchendo de ouro a balança
do seu conquistador
com a ilusão de o seduzir
e conquistar seu amor.

Este é um país esquisito:
onde o ministro se demite
negando a demissão
e os discursos são inflados
pelos ventos da inflação
Valei-nos Santo Cabral
nessa avessa calmaria
em forma de recessão
e na tempestade da fome
ensinai-me a navegação.

Este é o país do diz e do desdiz,
onde o dito é desmentido
no mesmo instante em que é dito.
Não há lingüista e erudito
que apure o sentido inscrito
nesse discurso invertido.
Aqui o dito é o não-dito
e já ninguém pergunta
se será o Benedito.
Aqui o discurso se trunca:
o sim é não.
O não, talvez.
O talvez, nunca.

Eis o sinal dos tempos
este o país produtor
que tanto mais produz
tanto mais é devedor.

Um país exportador
que quando mais exporta
mais importante se torna
como país mau pagador.

E, no entanto, há quem julgue
que somos um bloco alegre
do ''Comigo Ninguém Pode''
quando somos um país de cornos mansos
cuja história vai dar bode.

Dar bode, já que nunca deu bolo,
tão prometido pros pobres
em meio a festas e alarde
onde quem partiu, repartiu
ficou com a maior parte
deixando pobre o Brasil.

Eis uma situação
totalmente pervertida
- uma nação que é rica
consegue ficar falida,
o ouro brota no peito,

mas mendigamos com a mão,
- uma nação encarcerada
que doa a chave ao carcereiro
para ficar na prisão.

Cada povo tem o governo que merece?
Ou cada povo
tem os ladrões a que enriquece?
Cada povo tem os ricos que o enobrecem?
Ou cada povo tem os pulhas
que o empobrecem?

O fato é que cada vez mais
mais se entristece esse povo
num rosário de contas e promessas,
num sobe e desce
de prantos e preces.

C'est n'est pas um pays sérieux! 
já dizia o general.
O que somos afinal?
Um país pererê? folclórico? tropical?
misturando morte e carnaval?
Um povo de degradados?
Filhos de degredados
largados no litoral?
Um povo-macunaíma
sem caráter-nacional?

Ou somos um conto de fardas
um engano fabuloso
narrado e um menino bobo
história de chapeuzinho
já na barriga do lobo ?

Por que só nos contos de fada
os pobres fracos vencem os ricos ogres?
Por que os ricos dos países pobres
são pobres perto dos ricos
dos países ricos? Por que
os pobres ricos dos países pobres
não se aliam aos pobres dos países pobres
para enfrentar os ricos dos países ricos,
cada vez mais ricos, mesmo
quando investem nos países pobres?

Espelho, espelho meu!
há um país mais perdido que o meu?
Espelho, espelho meu!
há um governo mais omisso que o meu?
Espelho, espelho meu!
há um povo mais passivo que o meu?

E o espelho respondeu
algo que se perdeu
entre o inferno que padeço
e o desencanto do céu.

E o espelho respondeu
algo que se perdeu
entre o inferno que padeço
e o desencanto do céu. "

Affonso Romano de Sant'Ana
Poeta, crítico, professor de Literatura Brasileira na 
PUC Rio

Transcrição integral do publicado no Caderno Especial 
do Jornal do Brasil - 19/02/1984

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 Legislativo 
2007/2011
Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemirim de 
1999/2003

SOBRE A ATUALÍSSIMA VERGONHA DE SER BRASILEIRO...
OPINIÃO

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES
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A
 Augusta e Respeitável Loja Simbólica 
Cavaleiros da Luz nº 64 reuniu obreiros, 
cunhadas e sobrinhos para participarem 

de evento cultural, realizando visita ao Pelotão 
Cívico do 14º Batalhão de Caçadores, localizado 
na Avenida Aniceto Zacchi nº 983, Fundos – Ponte 
do Imaruim – Palhoça. Foram recebidos pelo Sr. 
Dudevant dos Santos Teixeira (de camisa verde), 
Maçom, engenheiro civil formado pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina e 3º Sargento Hono-
rário do Exército Brasileiro, que montou ao longo 
dos anos o Pelotão acima citado, onde recebe às 
terças e quintas-feiras escolas de Florianópolis e 
entorno, para transmitir aos jovens, o espírito de 
patriotismo e civismo.

Atende o Sr. Dudevant durante o ano, comitivas 
das Forças Armadas e outras Instituições interes-
sadas no seu trabalho. A visita contou com pales-
tra, vídeos, visita a viaturas recuperadas e preser-
vadas, e visita a um acervo excepcional sobre a II 
Grande Guerra.

Ao término foi servido um coquetel. O registro 
fotográfico do evento foi concluído com a fotogra-
fia tradicional com todos os participantes, com a 
Bandeira do Brasil e o anfitrião. Participaram, 
também, Irmãos da Lojas Templários da Nova Era 
nº 91 e Anhatomirim nº 94.

LOJA CAVALEIROS DA LUZ Nº 64 VISITA O PELOTÃO CÍVICO
 DO 14º BATALHÃO DE CAÇADORES, EM PALHOÇA-SC

GERAL

No dia 10 de novembro de 2018, os membros da 
Poderosa Congregação do GOB RS estiveram reuni-
dos para mais uma realização deste encontro de gran-
des repercussões na maçonaria Rio Grandense. Con-
vocada pelo Decreto nº 036/2018 de 10 de outubro de 
2018, do Gabinete do Grão-Mestrado Estadual. Além 
dos Veneráveis Mestres ou representantes das lojas, a 
Poderosa contou com a presença dos Conselheiros 
Leonardo de Paula e Silva, Orlando Cezar Lima, Adir 
Valmiro Gehl, José Hamuset Duarte Nunes, Francis-
co de Paula Paiva Delamare, Omar Lopes de Souza e 
Samir Abdelrazzak Abdala Abo Abdo; Coordenador 
Regional Antonio Luiz Fernandes; Grande Secretário 
de Administração e Patrimônio David Jorge Dávi; 
Grande Secretário Adjunto de Educação e Cultura 
Rogério Vaz de Oliveira; Grande Secretário da Guar-
da dos Selos Ateneu da Silva; Grande Secretário de 
Educação e Cultura Luiz Fachin; Grande Secretário 
de Entidades Paramaçônicas Gabriel de Zorzi Della 
Giustina; Grande Mestre Estadual do Grande Capítu-
lo do Estado do RGS (GCE-RS) Jorge Luis Guimara-
es Garcia; Grande Mestre Estadual Adjunto do GCE-
RS Jorge Luis Delbin.

A mesa diretora foi composta pela Patrícia Valenti-
na R. Santanna Garcia - Fraternidade Feminina Cru-
zeiro do Sul; Jefferson Billo da Silva – Presidente 
Tribunal de Justiça Maçônico; Orci Paulino Bretanha 
Teixeira – Grande Procurador do GOB/RS; Alexan-
dre G. das Neves – Presidente do Tribunal Eleitoral e 
Roberto Ferracini Filho – Presidente da Academia de 
Letras Maçônica.

Após um café da manhã de confraternização entre 
os participantes, a Sessão foi aberta pelo Eminente  
Ir.’. Fraga às 9h30min, o qual teceu algumas palavras 
sobre o andamento do dia.

Em seguida, O Presidente do Tribunal de Justiça, 
Ir.  Jefferson Billo da Silva discorreu sobre o funcio-
namento do Tribunal e falou sobre a dificuldade de 
trabalhos pelo quórum legal exigido. 

Com o objetivo de difundir a Ordem DeMolay, foi 
dada a palavra ao Grande Mestre Estadual do Grande 

Capítulo do Estado do RGS (GCE-RS), Jorge Luis 
Guimaraes Garcia, para esclarecer sobre a Ordem 
DeMolay, que possui atualmente 17 capítulos em 
diversas regiões. Em continuidade, passou a palavra 
ao Grande Mestre Estadual Adjunto do RGS (GCE-
RS), Jorge Luis Delbin, que complementou como 
funciona administrativamente a Ordem.

Após a apresentação, o Ir. Samir Abdelrazzak 
Abdala Abo Abdo, que proferiu palestra acerca do seu 
entendimento da Origem da Maçonaria.

A palavra foi passada para o Ir. Luiz Fachin para 
premiação do concurso de monografias maçônicas, o 
qual anunciou os vencedores, sendo o vencedor no 
grau de Aprendiz, o Ir.'. Flavio Danubio Silveira Viei-
ra. Vencedor no grau de Companheiro, Ir. Gilberto 
Roso Mahle e vencedor no grau de Mestre, Ir.'. Carlos 
André Bulhões Mendes. 

Após uma parada para o almoço, os Irmãos se reu-
niram novamente para a continuação dos trabalhos, 
com mais apresentações. O Grande Secretário de 

Entidades Paramaçônicas Gabriel de Zorzi Della 
Giustina falou sobre a ABCB – Associação Brasileira 
dos Clubes de Bodes. Em prosseguimento, o Grande 
Secretário Adjunto de Educação e Cultura Rogério 
Vaz de Oliveira discorreu sobre o ERAC – Encontro 
Regional de Aprendizes e Companheiros. Em 
sequência, O Grande Procurador do GOB/RS, Orci 
Paulino Bretanha Teixeira, discursou sobre o Minis-
tério Público Maçônico. 

O Eminente Ir.’. Fraga finalizou a Poderosa Con-
gregação pelas 17h28min e agradeceu a presença e a 
tolerância dos Irmãos. 

O Grão Mestrado agradece a disponibilidade e as 
presenças das lojas do RS na Poderosa Congregação. 
Os momentos passados juntos puderam realinhar os 
nossos objetivos e apresentar todo o trabalho realiza-
do e ferramentas disponibilizadas aos Irmãos para o 
crescimento das nossas lojas e da Maçonaria no esta-
do. 

GOB RS realiza Poderosa Congregação 2018
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O
 Soberano Irmão Múcio Bonifácio e Sapi-
entíssimo Irmão Ademir Cândido, parti-
cipam de sessão de aniversário da Loja 

“Independência”, Oriente de Campinas, GOB-SP. 
Sessão contou com a presença de muitos familia-
res, autoridades civis e militares, e foi presidida 
pelo Venerável Mestre Luís Sergio Azambuja.

Fazendo parte das comemorações, houve a apre-
sentação do tenor Artur Raimundo e da soprano 
Erika Andrade na entoação de vários clássicos, 
com destaque para o Hino da Loja Maçônica 
“Independência”. Houve também palestra sobre a 
história da loja e entrega de comendas pelo Grão-

Mestre Estadual do GOB-SP, Eminente Irmão Rui 
Corrêa e pelos Grão-Mestres Gerais Múcio Boni-
fácio e Ademir Cândido.

Foram agraciados com Comenda de Beneméri-
to da Ordem os ilustres irmãos Ben-Hur Coutinho 
Viana de Souza, Haroldo Manfrin, João Oliveira 
da Silva, José Eduardo de Souza Almeida e Osmar 
Castelan, por haverem completado 25 anos na 
Instituição.

Grande Benemérito, o Venerável irmão Antô-
nio Jorge Sauá, por haver completado 30 anos na 
Instituição.

Estrela da Distinção Maçônica, Poderosos 

irmãos Antônio José Fajardo e Marcos Braz Rosa-
les, por haverem completado 35 anos na Institui-
ção.

Cruz da Perfeição, Eminentes irmãos Girolamo 
Parise, Adelino Dias e Gabriel Favero Gervasio, 
por haverem completado 40 anos na Instituição.

Ordem do Mérito D. Pedro I, os Sapientíssimos 
irmãos Cícero Antonio Sanches e Luis Franco Sil-
va, por haverem completado 50 anos na Institui-
ção.

Presentes, entre outros, os Sapientíssimos 
irmãos Orival Andries e Francisco Stolf Neto, 
detentores da Comenda D. Pedro I, Eminentes 
irmãos Arlindo Batista Chapetta e João José Via-
na, Secretários Gerais Adjuntos de Comunicação, 
Daniel Keleti, Procurador Adjunto do Grande Ori-
ente do Brasil, Nilton Gomes, Assessor Especial 
do Grão-Mestre Geral, Leandro Grandini, Secre-
tário Estadual de Gabinete, Lourival Rocha, 
Secretário Estadual de Guarda dos Selos, Rui Rob-
son da Paz, Secretário Estadual de Relações Públi-
cas do GOB-SP, Anísio Massa Ferreira, Secretário 
Estadual Adjunto de Relações Públicas do GOB-
SP, José Antônio Dias, Assessor Distrital do GOB-
SP, Gerson Magdaleno e Antônio de Deus Gavioli 
Jr., Grandes Representantes, José Augusto Morei-
ra Leme, Luiz Roberto Mattar Julien e Paulo Pai-
xão, membros da Soberana Assembleia Federal 
Legislativa. Também presentes as Filhas de Jó, 
Bethel nº 09 Lírios de Campinas e os Demolays do 
Capítulo Grande Campinas.

151 ANOS DE FUNDAÇÃO DA LOJA
 “INDEPENDÊNCIA” DO GOB-SP

GERAL

https://www.amarocoutinhoimoveis.com/
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No dia 24 de novembro na Loja “Cavaleiros da Acá-
cia”, Paulo Afonso, Bahia, ocorreu a iniciação dos 
irmãos Sandro Pereira da Silva e Silvio Romero da 
Silva Filho. Os trabalhos foram dirigidos pelo Venerá-
vel Mestre Fábio Alves de Almeida, com a presença 
dos irmãos Lindemar Teixeira Lima e do irmão Aloísio 
Miguel, ambos da Loja “Cachoeira da Luz”, irmão 
Josemir Chaves, da Loja “União do São Francisco”, da 
Grande Loja da Bahia-GLEB, e os irmãos Edimilson 
Pereira, José Luís, José Aniceto, Jailson Viana e Mar-
celo José, Loja “Liberdade e Glória”, Glória-BA.

Atividades na Loja “Cavaleiros da Acácia”, Bahia

O Grande Oriente do Brasil, através do Grão 
Mestre Geral Múcio Bonifácio Guimarães, em júbi-
lo pelo Reconhecimento da GLEG – Grande Loja 
Maçônica do Estado de Goiás, perante a Grande 
Loja Unida da Inglaterra, neste dia 16 de novembro 
2018, parabeniza o Sereníssimo Grão Mestre Adol-
fo Ribeiro Valadares, e a todos Irmãos da GLEG 
pelo merecido reconhecimento, nosso Grão Mestre 
Geral destaca que o Grande Oriente do Brasil man-
tém estreito e fraternal relacionamento com os 
Irmãos da GLEG, e que o reconhecimento chega em 
um importante e crucial momento da maçonaria 
brasileira, e ficou extremamente feliz por ver a 
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, agora 
também reconhecida pela GLUI e fazendo parte 
deste seleto grupo da Maçonaria Mundial, por pura 
meritocracia por seus excelentes trabalhos presta-
dos a nossa ordem e a sociedade, sempre engrande-
cendo a maçonaria Goiânia e Brasileira. Que outras 
co-irmãs sigam o caminho da GLEG e que o Brasil 
maçônico possa andar ombreados em favor de uma 
sociedade justa e igualitária. Secretaria Geral de Comunicação do GOB

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS, RECEBE O
RECONHECIMENTO DA GRANDE LOJA UNIDA DA INGLATERRA

SOCIAIS

DEMOLAY CAUÊ BELINI CONQUISTA 
MEDALHA DE BRONZE NA 14ª OLIMPÍADA 
BRASILEIRA DE MATEMÁTICA – OBMEP

Sobrinho passa a integrar seleto grupo de medalhistas 
do Estado de São Paulo e do Brasil.

Aluno do 7º ano da E.E. Profª Franca Franchi, no muni-
cípio de Serra Negra, Circuito das Águas Paulista, Cauê 
Belini, em sua 2ª participação na Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), 
conquistou a honrosa Medalha de Bronze na 14ª edição da 
competição.

Cauê, 13 anos, foi iniciado, em 2016, na Ordem dos 
Escudeiros da Távola Redonda “Guardiões das Sete Virtu-
des”, e depois no Capítulo DeMolay de mesmo nome, 
ambos patrocinados pela Loja Trabalho 0238 de Amparo. 
Sua formação passou pelas escolas EMEB Profª Doraci 
Ramalho Silingardi, E.E. Profª Nair de Almeida, sendo, 
atualmente, aluno da E.E. Profª Franca Franchi, todas em 
Serra Negra.

Filho do Irmão Juliano Belini, Obreiro da Loja Irman-
dade de Órion 4513, do Oriente de Lindoia, o Sobrinho 
Cauê obteve, neste certame, a 283ª classificação entre 
1.070 medalhistas de Bronze nível nacional e se classifi-
cou em 67º de 171 medalhistas de Bronze do Estado de 
São Paulo.

Esta foi a melhor classificação obtida por um aluno de 
escola pública da cidade de Serra Negra, o que tornou 
Cauê integrante do restrito e seleto grupo de alunos meda-
lhistas da região do Circuito das Águas Paulista.

Cauê é um menino que sonha em ser astronauta desde 
seus 4 anos de idade, e vem se destacando nos caminhos 
das Ciências Exatas, razão pela qual seus orgulhosos pais 
acreditam e o incentivam a realização deste sonho, apoian-
do-o em todas as suas etapas.

A Loja Maçônica Trabalho e Fraternidade, 
em Caicó, promoveu nesta quinta-feira (22), a 
quarta edição da Noite da Educação, Cultura e 
Arte. 

Foram homenageados com a medalha Tra-
balho e Fraternidade o pároco emérito de 
Sant'Ana, monsenhor Antenor Salvino de Araú-
jo, e medalha Filhas da Acácia, o artista plástico 
Jonas Tito. O evento contou com palestra profe-
rida pelo médico oftalmologista e maçom Josi-
van Pereira, caicoense radicado em Mossoró, 
que falou sobre as contribuições da Maçonaria 
para a humanidade. “Essa instituição só aceita 
homens bons e livres, que acreditem na existên-
cia de Deus. E o compromisso é de ser um homem 
melhor, aperfeiçoando-se para uma sociedade 

melhor”, disse o palestrante. 
O evento também com a apresentação da Compa-

nhia de Teatro Arte e Vida, além da exposição de 
artes plásticas, artesanato e obras literárias. Parti-
ciparam da solenidade representações de lojas 
maçônicas de Mossoró, Natal e Parelhas, além da 
Ordem Demolay, Filhas de Jó e sociedade civil.

 Segundo o venerável mestre da Loja, Marcos 
Batista, o objetivo é reunir a sociedade “que valo-
riza sua própria cultura, reconhecendo os rele-
vantes serviços dos homenageados que ajudam 
no engrandecimento de Caicó”. “Agradeço a 
oportunidade de ser homenageado pela Loja Tra-
balho e Fraternidade, que tanto bem faz a institui-
ções como Abrigo, Casa da Caridade, APAE e 
Fazenda da Esperança”, disse monsenhor Ante-

nor.

Homenagem na Loja “Trabalho e Fraternidade”, Caicó

Em sessão realizada no sábado, dia 1º 
de dezembro, na presença de cerca de 
800 deputados e sob a presidência do 
Sapientíssimo irmão Ricardo de Carva-
lho, a Soberana Assembleia Federal dis-
cutiu e decidiu assuntos da maior impor-
tância para o GOB.

Na oportunidade, recebeu a visita do 
Soberano Múcio Bonifácio, do Sapien-
tíssimo Ademir Cândido e componentes 
do Pode Executivo, quando vários fla-
grantes foram registrados com os Depu-
tados Federais.

GRÃO-MESTRE GERAL E SUA EQUIPE DE GESTÃO SÃO
 RECEBIDOS NA ASSEMBLEIA FEDERAL LEGISLATIVA
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