
O Malhete
INFORMATIVO MAÇÔNICO, POLÍTICO E CULTURAL

Linhares - ES, Agosto de 2020
Ano XII - Nº 135

omalhete@gmail.com

Filiado à ABIM - Associação Brasileira de
 Impressa Maçônica, Sob o nº 075-J

Numero 136 Agosto 2020



02 O Malhete0202 O MalheteNovembro de 2019  O Malhete02 O MalheteJulho de 2020  02 O Malhete0202 O MalheteNovembro de 2019  O Malhete02 O MalheteAgosto de 2020  

https://www.construtorataubate.com.br/#


O Malhete 03O Malhete Agosto de 2020  

Queridos Irmãos!!!
Não tenho como mudar do tema central que 

ocupa nossos dias atualmente, e está inserido em 
todas as conversas diárias, que é essa Pandemia.

Esse acontecimento que certamente já entrou 
para a história, trouxe profundas mudanças em 
nossos comportamentos, que estão denominan-
do de novo normal.

Dentre as várias mudanças, aconteceu a ace-
leração e ampliação do uso da Realidade Virtual.

Como o nome indica, realidade virtual, é um 
ambiente virtual no qual o usuário pode se inse-
rir como se estivesse mesmo ali, mas tudo não 
passa de um sistema computacional. A tecnolo-
gia induz efeitos visuais e sonoros, permitindo 

total imersão no ambiente simulado virtualmen-
te. O usuário pode interagir ou não com o que vê 
ao seu redor, dependendo das possibilidades do 
sistema utilizado.

Nossa Ordem foi fortemente impactada pela 
pandemia, em razão da necessidade do isola-
mento social, determinado pelas autoridades 
sanitárias, pois tínhamos reuniões em nossas 
Lojas semanalmente, seguido de um ágape fra-
ternal.

Com o passar dos dias, logo sentimos falta 
das nossas reuniões, de nossos encontros e abra-
ços. 

Para aliviar a saudade, e devidamente autori-
zados por Ato do nosso Sereníssimo Grão Mes-
tre Walter Noronha, várias Lojas se valeram das 
mais variadas plataformas, para realizarem reu-
niões virtuais.

No início houve alguma resistência por parte 
de Irmãos, mas aos poucos, a grande maioria se 
curvou e se adaptou à nova realidade. 

As reuniões estão sendo agradáveis, produti-
vas, com palestras esclarecedoras e, especial-
mente aproximando, mesmo que de forma virtu-
al, Irmãos de Estados e até de países diferentes, 
em uma sala virtual.

Sabemos que nossa Ordem tem suas cláusu-

las pétreas, que são os Landmarks, bem como 
nossos símbolos, alegorias e mistérios, mas 
devemos, com todos os cuidados necessários, 
utilizar dos recursos tecnológicos para buscar 
nossa aproximação, especialmente neste 
momento.

Mesmo depois que passarmos por esse 
momento de pandemia, quero crer, e faço votos, 
que as Lojas continuem a usar da tecnologia 
para trazer para os Irmãos, informações impor-
tantes, que de forma presencial seria muito difí-
cil, em razão do deslocamento.

Imagine uma Loja convidar um Irmão reno-
mado e com profundo conhecimento para estar 
em uma sala virtual, em tempo real, para proferir 
uma palestra. Seria impensável até tempos atrás, 
mas, penso que agora vai se tornar uma nova 
realidade, ou seja, um novo normal.

Que façamos bom uso da tecnologia, que ela 
nos traga crescimento pessoal, profissional e 
espiritual, e nos torne homens mais preparados 
para construir um mundo melhor.

Saudações Fraternais!!!

Valdir Massucatti
Eminente Grão Mestre Adjunto da Grande 

Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo 

NOVO NORMAL. REALIDADE VIRTUAL

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/novo-normal-realidade-virtual.html
https://efemeridesnews.blogspot.com/
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P
ergunta de resposta diversificada ponde-
ram os diversos irmãos que foram entre-
vistados, antes que eu me propusesse a 

desenvolver essa crônica. 
Vamos por partes. 
O ser humano, principalmente o homem 

maçom, equivocadamente rejeita a esperança 
em seu futuro para se apegar a um presente em 
busca da felicidade, apostando no prazer, nos 
bens práticos, no bem-estar etc.

O hedonismo confunde a felicidade com o 
prazer; o pragmatismo com o bem útil subjeti-
vamente contemplado; o ativismo com o que 
se faz; a sociedade do bem-estar com a ausên-
cia da dor, da insegurança, dos riscos etc. Mas 
a felicidade não consiste em sentir, ter, estar, 
mas em ser.

Sempre que o homem, aqui incluímos o pro-
fano e o iniciado, alcança ou possui um bem, 
experimenta uma vivência favorável que pode 
ser qualificada como gozo, o que pode dar 
lugar a três situações diferentes:

Estar contente ou alegre, Estar Feliz e o 
mais importante, SER realmente Feliz. Três 
paradigmas que podem está contidos em um 
só indivíduo, ou podem estar diametralmente 
escalonados até mesmo de maneira antagôni-
cas.

Dessa maneira, não estamos propriamente 
contentes ou felizes, mas somos felizes já 

nesta vida, para sê-lo em plenitude, é mistér 
que nossa integração entre micro ( nós própri-
os) e o Macrocosmo( GADU)  estejamos em 
perfeita sintonia.  O Universo conspira pela 
felicidade plena, basta sabermos e aprender-
mos a canalizar as energias benfazejas. 

Uma vida repleta de esperança é própria da 
alegria sobrenatural do verdadeiro iniciado. 
Ser feliz é Estar Feliz, mas o contrário, muitas 
vezes não é a tônica em nossas vidas na Seara 
da Caminhada dentro da Ordem Maçônica.

Na atual globalização, há o ensombrecer de   
horizontes para muitos irmãos de maneira ine-
quívoca e factual, pelo mecanismo de compe-
tição implementado, onde naufragam muitas 
atividades e trazem angústia e desolação à vari-
os empreendimentos e atividades.  Tais fatos 
geram insegurança, angústia, baixa estima e 
dificuldade de assimilação,  adaptabilidade e 
resiliência. Podemos chamar de angústia a 
forte sensação psicológica, caracterizada por 
"abafamento", insegurança, falta de humor, 
ressentimento e dor. Na moderna psiquiatria é 
considerada uma doença que pode produzir 
problemas psicossomáticos graves e podendo 
até mesmo serem muito duradouros e até eter-
nizados, na vida daqueles que padecem de tais 
doenças.

 “A angústia é, dentre todos os sentimentos 
e modos da existência humana, aquele que 
pode reconduzir o homem ao encontro de sua 
totalidade como ser (…).” (Heidegger)

Para quem recebeu a verdadeira luz e a man-
teve em seu interior, percebe que a mesma sem-
pre irá iluminar os seus interregnos, os seus 
caminhos mais inóspitos e aqui devemos tam-
bém aprender a compartilharmos com nossos 
irmãos, a nossa luz. Essa ultima assertiva, hoje 
se torna extremamente difícil no atual mundo 
globalizado, onde o Egocentrismo é a tônica, 
em praticamente todas as formas de socializa-

ção, e a Sociedade Maçônica não está indene a 
tais transformações.

Nós maçons, somos seres pensantes e tam-
bém dotados de uma capacidade autorreflexi-
va: pensamos sobre nós mesmos, sobre o sen-
tido da vida, cogitamos possibilidades de vir a 
ser na mesma medida em que nos entregamos 
à desesperança das impossibilidades, somos 
observadores da própria existência e não deve-
ríamos ser assombrados pela ideia do nosso 
próprio hiato de inseguranças dentro e fora da 
realidade contextual na sociedade  e na Maço-
naria. E se precisamos  fazer continuas esco-
lhas e ao mesmo tempo reconhecer que outras 
tantas teremos de abandonar, e nos damos 
conta da nossa responsabilidade e implicação 
perante a existência. E mais: escolher tendo 
em mente que precisamos fazer isso num inde-
finido e limitado período.

Então, o que vamos fazer nesse tempestuo-
so momento entre o que subimos ao palco da 
vida até aquele em que nos deparamos com o 
fechar das cortinas?

Aí entra o Pensamento maçônico do que é 
estar feliz e de ser feliz na Ordem. A grande 
questão não é responder como se aplaca a 
angústia das incertezas dos dias atuais, mas 
sim em como encontrar sentido para a conti-
nuidade.

É possível transformar a essas incertezas 
em combustível para autorrealização quando 
encontramos algo pelo que lutar, quando 
encontramos significados ao viver, quando 
nos conectamos a outros irmãos e a família, e 
termos capacidade de sermos mais empáticos, 
quando conseguimos ampliar a consciência 
individual para uma consciência coletiva, 
quando aprendemos, primeiramente a amar a 
nós mesmos e então aos outros irmãos. 

>>>>

EU ESTOU FELIZ NA ATUAL MAÇONARIA?

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/eu-estou-feliz-na-atual-maconaria_26.html
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É dessa forma que não corremos o risco de 
experimentar o vazio existencial, este sim, 
amplificador da angústia e de todos os outros 
fatores desmotivadores, que teimam em pos-
tergar as nossas aflições e incertezas.

Amado irmão, tente ser um investigador 
de si mesmo e dar respostas a algumas ques-
tões que podem ser bastante mobilizadoras: 
O que você ama? O que pode amar?

O que lhe é importante? O que te realiza? 
O que você tem feito com seu tempo?

O que não lhe serve mais? Quais aspectos 
da sua personalidade e de seu comportamen-
to você pode abandonar para se sentir mais 
leve e mais feliz?

Que atitudes cotidianas você pode tomar 
para melhorar seu ambiente e o das pessoas 
ao redor? Está conseguindo se relacionar 
bem com elas?

Qual a sua responsabilidade nos proble-
mas sobre os quais você tem lamentado?

Você tem uma dimensão espiritual? Como 
pode viver essa dimensão de forma plena?

São tantas interrogações que nos apresen-
tam as atuais porteiras apensadas ao nosso 
caminhar, que deixam pelo caminho aqueles

que não persistem focados e comprometi-
dos com os verdadeiros desígnios da cami-
nhada. Diz o sábio: Ostra feliz não faz péro-
la. A arte de criar e recriar a própria realidade 
e a que nos cerca depende de alguns descon-
fortos, sabermos lidar com eles nos fazem 
diferenciados, principalmente nas soluções 
que encontramos !

 A angústia e a desmotivação são os preços 
que pagamos pelas escolhas equivocadas. 

Como acertar? Em tudo há o inconsciente. 
Em tudo há a prática do verbo “ esperançar”. 
Em tudo há alguma angústia, mas também 
podemos construir a nossa felicidade.  Não 
temos muitas  certezas. Nunca estamos em 
total conformidade com o ambiente. A vida 
verdadeira traz alguma dor em tudo.  Isso 
não é masoquismo. É fato. O grande desafio 
é tornar a nossa caminhada o menos impor-
tunante possível. A saída é buscarmos  mane-
iras de nos relacionarmos dentro da fraterni-
dade. Mas lembremo-nos que esse paradig-
ma começa em nossos próprios relaciona-
mentos.  Primeiro conosco próprios e com 

nossa família. 
Assim meus amados irmãos, após esta 

exposição singela dessa crônica, eu tenho a 
mais plena e convicta certeza que ser feliz é 
uma questão de Escolha. Estar Feliz é uma 
consequência de nossas escolhas. E eu, esco-
lhi ser feliz na Maçonaria- Sempre serei um 
Eterno sonhador é seguramente, MUITO 
Feliz.

https://eridercycle.com.br/
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A
 Ordem Maçônica prega a investigação cons-
tante da verdade e não a divulgação incessante 
de mentiras!

Liberdade de expressão vem sendo confundida 
com o direito de ofender e denegrir a honra de tercei-
ros com a criação e/ou divulgação de Fake News. 
Isso é crime tipificado no Código Penal Brasileiro 
(Dos Crimes Contra a Honra - artigos 138 a 145). 
Infelizmente, no meio das mídias sociais maçônicas 
não tem sido diferente. Temos assistido um festival 
de sandices. 

Lembrando aos administradores de grupos que 
recentes decisões judiciais os estão considerando 
corresponsáveis na prática desses crimes, se não 
tomarem medidas para coibir a reincidência de pos-
tagens da espécie.

Qualquer um tem o direito de expressar sua opi-
nião, contra ou a favor, sobre decisões ou posições 
de magistrados ou congressistas. No momento que 
se ultrapassa a linha da liberdade de expressão para 
criar e/ou divulgar Fake News, entramos no campo 
criminal. Uma coisa é não concordar com a decisão 
de um magistrado ou de uma casa legislativa e 
expressar os motivos da divergência, outra coisa 
bem diferente é imputar a essas pessoas acusações 
sem provas sobre suas condutas. Na maioria esma-
gadora dos casos, nem sequer investigação ou pro-
cesso em curso há. Tratam-se de ilações, insinua-
ções ou pura má-fé tentando influenciar, através de 
Fake News ou Fatos Alternativos, os demais mem-
bros da rede social utilizada.

Hoje em dia o grito de guerra é: Quem não parti-
lha da minha ideologia é meu inimigo! Quem não 
está do lado do Bolsonarismo é automaticamente 
tachado de corrupto, PTista e comunista. Até de 
nazista já vi acusarem os não apoiadores do Bolso-

narismo. Do outro lado é a mesma coisa, se você não 
adora Lula & Cia é automaticamente execrado. O 
que os dois lados não entendem é que existem pesso-
as que pensam e analisam todas as posições, pessoas 
que não olham para um lado só. Afinal, toda unani-
midade é burra, como dizia o saudoso Nélson Rodri-
gues.

A coisa está tão feia que outro dia li um artigo no 
qual o autor propunha a volta da monarquia e senado 
com mandato vitalício. Não me assustaria nada ler, 
num futuro próximo, a sugestão da volta da religião 
católica como a oficial do Estado Brasileiro e de 
outras aberrações da época do Brasil Império...

A investigação constante da verdade é um dos 
princípios maçônicos, e o Código Disciplinar Maçô-
nico também prevê punição por crimes contra a 
honra praticado contra Irmão:

Art. 50. São atos indisciplinares aos quais se apli-
ca a sanção disciplinar de expulsão do Grande Ori-
ente do Brasil, descrita no inciso V, do art. 24:

VIII - injuriar, caluniar ou difamar Irmão, bem 
como proferir palavras ofensivas à moral própria ou 
de seus familiares, autoridade maçônica ou qualquer 
Corpo Maçônico, lhes ofendendo a honra ou a repu-
tação, no meio maçônico ou no mundo profano;

No curso da pandemia do Covid19 pudemos pre-
senciar diversas afrontas à saúde pública em nome 
do direito de ir e vir. Aqui, mais uma vez, nos depa-
ramos com a fronteira entre o direito individual e o 
coletivo. O egoísmo do ser humano é, por demais, 
sórdido. Muitos recusam o uso de máscaras, outros 
continuam a aglomerar em festas realizadas em suas 
residências, independente de classe social. Ocorre 
que uma atitude de desrespeito as normas sanitárias 
pode levar a consequências gravíssimas para o pró-
ximo. Apesar dos Decretos dos governos municipais 
determinarem o uso de máscaras em locais públicos, 
meios de transportes públicos e locais de trabalho 
compartilhados, nota-se no dia a dia que muitos 
desobedecem a norma. A grande maioria usa em 
locais públicos mas, assim que adentram seus locais 
de trabalho compartilhado, retiram a máscara e pas-
sam o dia inteiro interagindo com os colegas. Esque-
cem que, ao final da jornada, cada um vai para seu lar 
onde terá contato com vários familiares, alguns que 
também tiveram contatos sem prevenção com diver-
sas outras pessoas. E por ai o vírus vai se espalhan-
do. E os pobres mortais dos Guardas Municipais, 
que tentam botar Ordem nesse caos, ainda tem que 

ouvir das divindades autoproclamadas “Engenheiro 
Civil” e “Desembargador” o conhecido bordão: 
“Você sabe com quem está falando?”

Recentemente presenciamos um escândalo no 
preenchimento do currículo Lattes de um preten-
dente ao mais alto cargo da educação no Brasil. 
Lamentável que o primeiro que deveria dar o bom 
exemplo tenha sido mais um a dar um péssimo exem-
plo para a juventude. Onde anda a ética? Ainda bem 
que temos uma imprensa livre para investigar e 
denunciar os Doutorados ou Pós Doutorados incon-
clusos ou inexistentes. E olhe que, ao preencher ou 
atualizar o Lattes, a plataforma exibe um aviso onde 
o cidadão se diz ciente de que mentir ali é crime pas-
sível de punição (falsidade ideológica). O Lattes foi 
criado originalmente para atender a comunidade 
acadêmica e científica. Mas hoje tem sido utilizado 
por muitas empresas como parâmetro de seleção 
devido a uniformização na apresentação das infor-
mações e por seu caráter oficial. Toda documentação 
que comprove as informações ali colocadas deve 
estar em poder do autor do currículo para exibição 
imediata em caso de solicitação por quem quer que 
seja, sob pena de incorrer nos crimes contra a fé 
pública previstos nos artigos 297 a 299 do Código 
Penal Brasileiro.

Muitos Irmãos apresentam trabalhos como se 
fossem de sua autoria, sem citar a fonte. Isso confi-
gura apropriação da obra intelectual de outrem. 
Fazer um trabalho utilizando partes de livros, arti-
gos ou periódicos, desde que se coloque todo o tre-
cho copiado entre aspas duplas e seja citada a fonte 
ao final, não é ilegal. Isso se chama citação direta. 
Na citação indireta, a pessoa lê um livro, artigo, etc e 
escreve com suas palavras o que entendeu. Mas tam-
bém neste caso é necessário citar entre parênteses, 
ao final do parágrafo, o nome do autor da ideia origi-
nal. Citação correta, referências e/ou bibliografia 
são fundamentais para evitar processos por plágio.

Um ensinamento que ouvi dos meus pais e mais 
tarde dos mestres na escola: Meu direito vai até 
onde começa o do outro. A nós brasileiros ainda 
falta entender que esta máxima se aplica tanto a dire-
itos individuais quanto coletivos, para não fazermos 
ao outro aquilo que não queremos para nós. Falta-
nos o senso de coletividade.

Vamos a todo custo e nunca a qualquer custo !!!
(*) Carlos Magno Monteiro Freitas
ARLS Vale do Itapemirim – Marataízes (ES)

ACERCA DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SAÚDE PÚBLICA E ÉTICA...

carlosmagnomf@uol.com.br

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/acerca-de-liberdade-de-expressao-saude.html
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M
arcel Proust, romancista francês, nas-
cido em Paris em 10 de julho de 
1871, escreveu, em sete partes, a que 

foi sua obra principal, conhecida pela deno-
minação geral de À la recherche du temps 
perdu (Em busca do tempo perdido). Home-
nageio o inesquecível ensaísta de França, 
tomando-lhe por empréstimo o título deste 
artigo.

Reporto-me à recuperação de uma maior 
estabilidade na gerência da educação brasi-
leira após, como se conhece, alguns meses 
de insucessos decorrentes (a) dos fatos que 
culminaram com as substituições em sua 
direção titular e (b) das dificuldades vindas 
do segmento da saúde, às quais todos nós 
estamos submetidos, levados pela pandemia 
que aflige a humanidade.

O Brasil chega a seu 4º ministro de educa-
ção no atual governo. São desejos de acertar. 
Pois entender assim é preciso. O quadro, 

nada obstante, me faz volver a felizes recor-
dações de quem bebeu nas fontes da Mac-
kenzie, São Paulo. E as encontro em conver-
sas que tive, faz um bom tempo, com  Athos 
Vieira de Andrade, cidadão religioso, pro-
fessor e político em Minas Gerais, Estado 
que representou no Congresso Nacional, 
exercendo a delegação popular como Depu-
tado de brilhante atuação. Que fundou o 
Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Bra-
sileira, hoje COMAB que confedera 22 
potências maçônicas no País. 

O pastor Athos Vieira esteve durante 
alguns anos compondo a direção da Mac-
kenzie  e  me  falava do ensino proveitoso 
que ali se administrava, formando líderes e 
profissionais, todos vitoriosos nos campos 
laborais a que se destinavam. O Dr Athos 
Vieira foi, como Pastor, como Professor e 
como Grão-Mestre, um exímio construtor 
de amanhãs.

Agora, nessa quadra de tantas dificulda-
des e também de muitas inspirações, o Presi-
dente convoca, para dirigir a educação, no 
País, um professor de respeitável currículo, 
onde sobressai uma experiência administra-
tiva rica de bons resultados seguindo os cos-
tumes da Mackenzie. Bom sinal. 

Esperamos que sua excelência, o profes-
sor Milton Ribeiro, doutor em educação, (1) 
desperte a família brasileira para a consciên-

cia de que é de sua responsabilidade a for-
mação para a cidadania; e (2) leve o Ministé-
rio que lhe foi confiado, a dotar nosso povo, 
mediante o ensino de uma melhor qualidade, 
do conhecimento e da capacidade indispen-
sáveis ao desempenho profissional  que o 
desenvolvimento econômico  de nosso País 
exige e facultam as novas maneiras de ensi-
nar e aprender.

Essas esperanças povoam os dispositivos 
constantes do artigo 205 da Constituição 
Federal, tratando da educação, em sendo ela 
“um direito de todos”.

Que Deus ilumine as decisões do Ministro 
Milton Ribeiro e o abençoe frente aos desafi-
os da educação brasileira, nessa tentativa de 
recuperação do tempo perdido, a cuja procu-
ra nos encontramos.

EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO

Ministro da Educação, Professor Milton Ribeiro

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/08/em-busca-do-tempo-perdido.html
https://efemeridesnews.blogspot.com/


02 O Malhete0202 O MalheteNovembro de 2019  O Malhete02 O MalheteJulho de 2020  02 O Malhete0202 O MalheteNovembro de 2019  O Malhete08 O MalheteAgosto de 2020  

Amados Irmãos!
Trago nesse artigo, uma narrativa que ocor-
reu comigo no dia 25 de Julho de 2020, pre-
cisamente numa tarde de sábado. Essa narra-
tiva foge do costume acerca das minhas 
publicações nesse honroso jornal eletrônico 
maçônico “O Malhete”, que são mais de cará-
ter informativos, de esclarecimentos ou 
interpretativos, ou seja, os artigos que tenho 
escrito têm como objetivo principal infor-
mar e esclarecer o leitor sobre um determi-
nado assunto, expondo e interpretando as 
informações sobre um determinado tema. 

Destarte, na tarde daquele sábado recebi 
um vídeo por meio do whatsapp de um 
amigo que mora na Itália, cujo nome não irei 
citar. O que me chamou a atenção para o 
vídeo foi seu título “De Maçom a Adventista 
(Testemunho) Mistério 4 faces”.

Por curiosidade fui assistir ao vídeo e o 
que me chamou a atenção foram às informa-
ções desse suposto ex-maçom dizendo que 
pertencia a “maçonaria mista espírito com 
violino”. 

Antes de qualquer introdução, informo 

que não conheço a loja maçônica citada e 
acredito s.m.j. que a Obediência Maçônica: 
“Potência, GOB - Grande Oriente do Brasil 
ou da Grande da Grande Loja, ou outro Títu-
lo Familiar”, também não a reconhece a cita-
da maçonaria.

Dessa forma, trago alguns fragmentos que 
esse “suposto ex-maçom” disse no início do 
seu vídeo: que ouvia “espírito com violinos”, 
“disse que os espíritos falavam com ele em 4 
vozes”, “ouvia coisas do mal”, “ficou rico e 
“tinha muita fartura”, e que o “espírito apare-
ceu com agulha” e outros. 

O suposto ex-maçom ia à doutrina “Santo 
Daime” e que depois que conheceu a igreja 
adventista, deixou a suposta maçonaria 
mista espírito com violino, e nesse contexto, 
elevo meu respeito e admiração à doutrina 
religiosa adventista e receba todo meu respe-
ito e apreço, bem como a doutrina Santo Dai-
me, pois esse artigo não diz respeito a nenhu-
ma doutrina. 

Na verdade, não tenho nada contra quem 
pratica e acredita nas práticas da suposta 
maçonaria mista espírito com violino, cita-
das acima pelo suposto ex-maçom, mas a 
minha inquietação versa somente acerca da 
intenção do vídeo enviado para mim.

Confesso aos Irmãos que não sou de res-
ponder ou discutir sobre a nossa ordem com 
quem não a conhece, nada sabe sobre a maço-
naria, e é um intolerante à nossa ordem, o 
qual possui um viés tendencioso ou de pro-
pensão desvirtuado e preconceituoso de 
observar, de agir e de se manifestar sobre o 

que não sabe e não pode sustentar, no caso 
em tela, o meu amigo da Itália.

Porém, eu me senti ofendido da forma pre-
tensiosa desse meu amigo da Itália em me 
enviar esse vídeo, sem nenhuma expressão 
precedida de escrita dele, mas eu percebi tão 
logo que assisti ao vídeo, que ele quis “me 
alfinetar”, “tentar me informar que estou no 
caminho errado”, ou até “tentar fazer com 
que eu saia da ordem”, por apenas ao me envi-
ar o vídeo. 

Assim, eu o respondi por áudio via what-
sapp nítido e com bom tom sobre o vídeo que 
eu acabara de assistir. 

Iniciei dizendo que o suposto ex-maçom, 
acredito que ele nunca havia sido maçom da 
nossa Obediência Maçônica, pois as pala-
vras citadas no início do vídeo, eu nunca 
havia ouvido e nunca vi tais atitudes na nossa 
sublime e respeitável ordem maçônica. 

Eu fui mais além, disse-lhe que para entrar 
na maçonaria, qualquer cidadão precisa acre-
ditar em um ser supremo (Deus) e professar 
uma fé em uma doutrina religiosa; informei-
lhe que no nosso templo existe a Bíblia 
Sagrada, que fazemos seu uso nas aberturas 
dos trabalhos; disse-lhe que a maçonaria faz 
filantropia beneficente tanto ou mais do que 
qualquer denominação religiosa (não quis 
fazer mensuração de métrica), porém o que 
não é de costume na maçonaria é revelar o 
que ela faz, pois acompanha as palavra 
sagradas em Mateus 6,1 – 6.16-18; veja:

>>>>

A MAÇONARIA E OS INTOLERANTES
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“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-
pulos: “Ficai atentos para não praticar a vossa 
justiça na frente dos homens, só para serdes 
vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a 
recompensa do vosso Pai que está nos céus.
Por isso, quando deres esmola, não toques a 
trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas 
nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados 
pelos homens. 

Em verdade vos digo: eles já receberam a sua 
recompensa. Ao contrário, quando deres esmo-
la, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a 
tua mão direita, de modo que, a tua esmola 
fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está ocul-
to, te dará recompensa [...].

Eu finalizei dizendo – lhe: como você pode 
ser intolerante com a maçonaria? Não a conhe-
ce, nunca freqüentou, nunca praticou e só ouviu 
dizer, ou seja, você está igual a muitas pessoas, 
que repetem palavras erradas, ofensivas e mal-
dosas aos maçons. 

Concluí dizendo-lhe: “quem me dera se eu 
tivesse entrado na ordem maçônica há muito 
mais tempo atrás! Não me arrependo um só dia 
de ter entrado para a nossa ordem, nela sou 
feliz, fazemos a fraternidade por meio da bene-
ficência, amamos os nossos Irmãos, pois, 
somos todos iguais e eu continuo professando a 
minha fé na igreja católica, na qual fui batizado 
e crismado e seguirei até os fins da minha vida”. 
E o mais incrível, calado ele ouviu e calado ele 
ficou, e me deu o silêncio como respostas. 

Agora meus Irmãos, eu trago uma reflexão 
antagônica ao meu amigo da Itália intolerante e 
contrário com a nossa ordem maçônica:

Meu amigo: A tolerância é uma das virtudes 

maçônicas, é a mais ressaltada, pois, exprime a 
tendência de aceitar novos modos de pensar, de 
ser, de agir e de sentir. Isso é o que nos diferem 
de tantas outras pessoas, mas mesmo assim nós 
maçons somos seres humanos como qualquer 
outro.

A tolerância é a desenvoltura de coexistir do 
maçom, tendo respeito e liberdade, com os valo-
res, os conceitos e as circunstâncias da vida. A 
conivência é a convivência em que, mesmo não 
concordando com certos valores, conceitos e 
circunstâncias, abandonamos de expressar 
nosso parecer desfavorável, não refutamos, e 
não reprovamos, estamos apenas tacitamente 
autorizando, aceitando e gerando cumplicida-
de. Deus é tolerante com o pecador, mas não 
com o pecado.

Meu amigo: A maçonaria é uma instituição 
essencialmente ética, em que a reflexão filosó-
fica sobre a moralidade, regras, códigos morais 
que orientam a conduta humana tem por objeti-
vo a elaboração de um sistema de valores e o 
estabelecimento dos princípios normativos da 

conduta humana, impõem ao maçom um com-
portamento ético e, exige-lhe que mantenha 
sempre uma postura compatível com o seu 
semelhante de bem e exigimos também da soci-
edade, um respeito com todos nós maçons.

Por fim meu amigo, eu acredito que isso 
acontece como o caso do vídeo do ex-maçom, é 
quando essas pessoas realmente não conhecem 
a maçonaria ou nunca foram maçons, porque 
cada um deve orar por sabedoria e discernimen-
to do Senhor quanto à possibilidade de se 
envolver com esse movimento antagônico e 
sair disseminando palavras vãs, infames contra 
a nossa sublime e respeitável ordem. O respeito 
está acima de tudo!

(*) Charleston Sperandio de Souza -
CIM nº 304.753

Loja Fraternidade Guanduense 
de Baixo Guandu/ES.

Mestre em Administração
 e Professor Universitário.

http://viniltapetes.com.br/
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Autor: mranderdroid

E
xistem diferentes maneiras de pensar, dife-
rentes maneiras de conceber uma idéia ou 
interpretar o mundo. Dois dos mais con-

cebidos são o pensamento ocidental e o pensa-
mento oriental.

O primeiro, o ocidental, baseado no princí-
pio aristotélico da não-contradição,

"É impossível que, ao mesmo tempo e sob o 
mesmo relacionamento, ocorra o mesmo atri-
buto e não ocorra no mesmo assunto"

e no princípio de identidade formulado por 
Parménides:

"O que é é e o que não é não é"
e o segundo, o oriental, que baseia seu pen-

samento ao contrário.
Compreendendo esses princípios de não-

contradição, podemos começar a pensar no 
pensamento oriental; no entanto, devemos ter 
em mente que, por mais que olhemos para a 
profundidade do pensamento oriental, se con-
tinuarmos pensando ocidentalmente, não sere-
mos capazes de entender completamente a 
forma de pensar. pensamento oriental.

Portanto, devemos abrir nossas mentes, 
tanto quanto possível, a idéias, pensamentos e 
princípios que durante a nossa vida ocidental 
nem sequer concebemos.

Confúcio
Nascido em 28 de setembro de 551 aC, na 

cidade de Zou, no antigo estado de Lu, atual-
mente província de Shandong, na China. Ele 

era um renomado pensador, filósofo e político 
chinês. Aos 3 anos de idade, ele perdeu o pai, 
deixando uma família nobre com poucos 
recursos financeiros. A mãe de Confúcio, 
apesar da situação, investiu pesadamente na 
educação do filho.

Aos 17 anos, ele já era reconhecido por seus 
amigos e pessoas próximas, como pensador e 
filósofo. Ele enfatizou sua personalidade 
pacífica, pensando e praticando esportes. Seu 
objetivo era trabalhar para o Estado e ajudar a 
reformar a sociedade, promovendo a busca de 
virtudes e estruturando a sociedade, de manei-
ra que cada pessoa tivesse um lugar nela.

Confúcio viveu em tempos de guerra, onde 
cada estado lutou pela soberania de seu terri-
tório e lutou para conquistar outros. Essas 
guerras nada fizeram além de alimentar a 
ganância de seus governantes, um povo mer-
gulhado na miséria que perdeu a fé em seus 
deuses.

Ele veio trabalhar para o estado, ocupando 
cargos menores até se tornar Ministro da Justi-
ça, no entanto, não conseguiu cumprir seu 
objetivo de trabalhar para um príncipe que lhe 
desse a oportunidade de implementar suas idéi-
as de organização social conforme planejado, 
uma vez que representavam uma mudança 
radical para o modo de vida chinês naquela 
época. Tornando-se expulso ou renunciando 
ao cargo e iniciando uma nova etapa em sua 
vida.

Confúcio começou a viajar na casa dos 50 
anos, através dos diferentes estados da China, 
numa época em que a viagem representava um 
risco muito maior em comparação aos dias de 
hoje. Ele divulgou suas idéias para cada cida-
de que chegou e acrescentou à sua comitiva 
discípulos diferentes, para que eles aprendes-

sem sobre sua doutrina e filosofia.
Mais tarde, ele recebeu outra posição seme-

lhante à do Ministro da Justiça, mas foi expul-
so ou demitido por razões estranhas.

Confucionismo
Para entender o confucionismo, precisamos 

entender a composição da religião chinesa. 
Como é composto por três religiões, embora 
pareçam contraditórias, elas realmente conse-
guiram se complementar em uma.

A sociedade chinesa, cosmicamente, são 
povos do Tao, socialmente, são povos confu-
cionistas e psíquicos e, espiritualmente, são 
budistas.

O confucionismo é o sistema filosófico e a 
ordem social, ética e moral, desenvolvido e / 
ou compilado verbalmente por Confúcio e 
posteriormente escrito em analetas por seus 
discípulos. É uma ordem social, projetada 
para que cada pessoa na sociedade tenha uma 
ocupação e um papel a cumprir no coletivo. 
Sem recompensas, obrigações ou multas.

A essência de seus ensinamentos está con-
densada na boa conduta na vida, no bom 
governo do Estado (caridade, justiça e respei-
to pela hierarquia), no cuidado da tradição, no 
estudo e na meditação.

Há uma importância importante na religião, 
nos ancestrais e na hierarquia do sistema con-
fucionista. Entende-se naquele tempo que os 
governantes ou príncipes exerceram o cargo 
por mandato divino e porque eram descenden-
tes de outros governantes. Qualquer outra pes-
soa que não cumprisse essas condições não 
poderia escolher a posição.

>>>>

FILOSOFIA DE CONFÚCIO

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/filosofia-de-confucio.html
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Confúcio quebra essa tradição ao acreditar 
que a realização do homem, ou melhor, o 
desenvolvimento do homem, deve ocorrer 
através da busca de se tornar um ser superior. 
Essa busca é alcançada através da apropriação 
das boas virtudes. e adotar conhecimentos que 
possam ser utilizados pelo grupo.

As virtudes máximas são: tolerância, bon-
dade, benevolência, amor ao próximo e respe-
ito pelos mais velhos e antepassados. Se o prín-
cipe for virtuoso, os sujeitos seguirão seu 
exemplo, seguindo a regra / sujeito, modelo de 
pai / filho e assim por diante. Uma sociedade 
próspera só será alcançada se esses relaciona-
mentos forem mantidos em total harmonia.

Apesar dos valores dignos que Confúcio 
encorajou, ele também disse que aquele 
governante que não servia seu povo de manei-
ra digna e respeitosa e, portanto, ignorava as 
virtudes de um ser superior, o povo, os intelec-
tuais, tinham a obrigação de protestar contra o 
mandato e, assim, conseguir a expulsão de um 
líder do cargo. Para que ele fosse substituído 
por uma pessoa que tivesse desenvolvido suas 
virtudes em maior medida, independentemen-
te de ter ou não descendentes reais.

Promovendo, assim, um sistema político 
meritocrático, no qual as pessoas que se esfor-
çaram muito para desenvolver suas virtudes 
tiveram a oportunidade.

Infelizmente, Confúcio não alcançou seu 
objetivo no nível político. No entanto, em um 
nível filosófico, graças a seus discípulos, que 
se vieram a ocupar altos cargos nos estados, 
começaram a colocar em prática suas idéias e 
pensamentos, alcançando assim a sociedade 
sonhada por Confúcio.

Confúcio dedicou os últimos anos de sua 
vida a ler e comentar livros da antiguidade chi-
nesa e morre aos 73 anos, depois de viver uma 
vida trágica, pela perseguição de seus oponen-
tes políticos e por não ter conseguido imple-
mentar seu sonho por conta própria. mãos

Conclusão pessoal
Confúcio nos deixou um legado de boa con-

duta, um sistema filosófico e uma ordem 
social que, apesar de ter sido concebida para 
uma comunidade, diz muito sobre o compor-

tamento correto de um indivíduo dentro da 
comunidade. Vale a pena ler seus analetos e 
perguntar a nós mesmos quais são as virtudes 
que estamos praticando em nossa vida cotidia-
na e quais são aquelas que devemos aprimorar 
ainda mais. Também começamos a criticar 
nossos governantes e exigimos nada menos 
que excelência em cada um de seus procedi-

mentos e, se eles não são capazes de cumprir o 
papel, promovem protestos e optam por um 
governante preparado, que em seu currículo 
tenha desenvolvido as maiores virtudes dita-
das por Confúcio e sempre buscam o bem-
estar do povo.

Fonte: masoneriaglobal.com

https://superlight.com.br/
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Elaine Paulionis Phelen

C
omo um dos genocídios mais mortais da 
história mundial, o Holocausto foi a per-
seguição e assassinato sistemático, buro-

crático e patrocinado pelo Estado de milhões 
de indivíduos pelo regime nazista. A palavra 
Holocausto vem da palavra grega Holókaus-
ton, que se refere a um sacrifício de animais 
oferecido a um deus no qual todo o animal, 
Olos , é completamente queimado, Kaustos . 
O primeiro cronista registrado do termo Holo-
caustum em uma obra inglesa foi um monge 
britânico do século XII chamado Richard of 
Devizes. Em seu trabalho político de 1658, 
Discourse Urn Enterro , Thomas Browne uti-
lizou a palavra "holocausto" para denotar "um 
grande massacre".

De 1941 a 1945, indivíduos alvo foram 
assassinados sistematicamente no Holocaus-
to como parte de atos mais amplos de opres-
são de vários grupos étnicos e políticos na 
Europa pelo partido nazista. Enquanto os jude-
us eram o maior grupo alvejado, outras víti-
mas incluíam ciganos, eslavos, deficientes, 
homossexuais, comunistas e maçons. Mais de 
seis milhões de judeus foram mortos no Holo-
causto, enquanto o número total de indivíduos 
assassinados é calculado em mais de onze 
milhões de pessoas. Os estudiosos da história 
estimam que mais de 80.000 maçons foram 

executados pelos nazistas e seus colaborado-
res. 

Propaganda nazista: conectando judeus 
e maçonaria

O ódio de Adolf Hitler à Maçonaria, bem 
como sua crença de que a Maçonaria apoiava 
os judeus, estão bem documentados. Em 
1925, Hitler escreveu sobre seus planos para 
destruir a Maçonaria, afirmando: “Nós mes-
mos ou os maçons ou a Igreja: há espaço para 
um dos três e não mais. Somos os mais fortes 
dos três e nos livraremos dos outros dois. Os 
oficiais do partido nazista receberam um 
"Guia e Carta Instrucional", que descrevia 
parte do esquema de propaganda de Hitler 
contra a Maçonaria e os judeus, que afirmava: 
"A hostilidade natural do camponês contra os 
judeus e sua hostilidade contra o maçom 
como servo do judeu, deve ser elaborado até 
um frenesi. ” 

A propaganda nazista foi direcionada para 
ligar o povo judeu e os maçons, onde ambos 
os grupos eram representados pela forma de 
uma cobra. A publicação alemã  Der Stuer-
mer, " The Assault Trooper", publicou artigos 
e desenhos que tentavam retratar uma conspi-
ração "judeu-maçônica". A Maçonaria tam-
bém se tornou uma obsessão particular de Rei-
nhard Heydrich, o Chefe da Força de Inteli-
gência nazista, que afirmou que a Maçonaria, 
juntamente com os judeus e o clero, eram os 
"inimigos mais implacáveis   da raça alemã". 
Em 1935, Heydrich escreveu que "um resíduo 
infeccioso judeu, liberal e maçônico que per-
manece no inconsciente de muitos, sobretudo 

no mundo acadêmico e intelectual".
Como parte de sua campanha de propagan-

da contra a Maçonaria, os nazistas criaram 
exposições anti-maçônicas em toda a Europa 
ocupada. A Gestapo nazista apreendeu as lis-
tas de membros das Grandes Lojas e saqueou 
as bibliotecas e lojas maçônicas. Os itens rou-
bados dos edifícios maçônicos foram exibi-
dos em muitas exposições anti-maçônicas. O 
líder nazista, Dr. Joseph Goebbels, criou a 
primeira dessas exposições públicas em Muni-
que, Alemanha, em 1937. Em outubro de 
1940, o alemão ocupado Paris montou uma 
exposição anti-maçônica. Um evento seme-
lhante foi realizado em Bruxelas ocupada 
pelos alemães em fevereiro de 1941. Exibin-
do ferramentas, rituais e acessórios maçôni-
cos roubados de lojas, essas exposições desti-
navam-se a instigar o ridículo, o ódio e o 
medo em relação aos maçons. Além do que, 
além do mais, as exibições pretendiam esta-
belecer uma conexão no sentimento público 
entre o povo judeu e a Maçonaria. A propa-
ganda alemã argumentou que os judeus e os 
maçons haviam provocado a Segunda Guerra 
Mundial, principalmente por meio das políti-
cas do presidente dos EUA, Franklin D. Roo-
sevelt, que os alemães identificaram como 
maçom. A cartilha nazista, O Manual Oficial 
para a Educação da Juventude Hitlerista ata-
cou os maçons por seu "ensino equivocado da 
igualdade de todos os homens", pelo qual se 
dizia que esses grupos buscavam poder sobre 
o mundo.

>>>>

MAÇONS PERSEGUIDOS
O HOLOCAUSTO E O ATAQUE DE HITLER À MAÇONARIA

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/macons-perseguidos-o-holocausto-e-o.html
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O Ataque de Hitler à Maçonaria
Adolf Hitler tornou-se chanceler do Reich em 

janeiro de 1933, e rapidamente mudou-se para 
tomar o poder do Partido Nazista em toda a Ale-
manha. Em 7 de abril de 1933, o líder nazista Her-
mann Goering realizou uma reunião com o Grão-
Mestre da Grande Loja da Alemanha, onde ele 
informou que não haveria lugar para a Maçonaria 
na Alemanha nazista. Naquele ano, o Partido 
Nazista criou uma agência de inteligência, a  
Sicherheitsdienst ( SD), dentro de seu maior Ser-
viço de Segurança, o    (SS). SD Schutzstaffel
interior  Gabinete II foi responsável pela coleta ( ) 
de informações e segurança na Alemanha, com 
uma seção especial criada para investigar e lidar 
com a Maçonaria. Os documentos e oficiais da SD 
afirmaram que a Maçonaria exercia o poder polí-
tico real e moldou a opinião pública. A Maçonaria 
foi alvo de destruição e seus membros foram sele-
cionados para extermínio em parte porque o Parti-
do Nazista acreditava que a organização maçôni-
ca era poderosa o suficiente para provocar guerra, 
subversão e revolução. O Sistema de Tribunais do 
Partido Nazista emitiu um ultimato aos maçons 
de que eles deveriam abandonar sua afiliação 
maçônica antes de 30 de janeiro de 1933 ou serem 
excluídos da proteção do Partido Nazista.  

Em 28 de outubro de 1934, o ministro do 
Reich, Wilhelm Frick, emitiu um decreto definin-
do as lojas maçônicas como "hostis ao estado" e 
suas propriedades estavam sujeitas a apreensão 
pelo estado. Finalmente, em 17 de agosto de 
1935, citando a autoridade do decreto de incêndio 
do Reichstag, Frick ordenou que todas as organi-
zações restantes fossem dissolvidas e seus bens 
confiscados. Os maçons foram obrigados pelo 
Partido Nazista a declarar publicamente sua filia-
ção maçônica, semelhante aos requisitos de regis-
tro forçado do povo judeu. Os maçons que foram 
registrados foram posteriormente recolhidos usan-
do os registros do estado e enviados para campos 
de concentração para extermínio.

Em agosto de 1940, o regime de Vichy, na Fran-
ça, emitiu um decreto declarando os maçons fran-
ceses inimigos do Estado e autorizando a vigilân-
cia policial deles. As autoridades francesas da 

guerra criaram um arquivo de cartão que identifi-
cava todos os membros. Esse registro sobreviveu 
à Segunda Guerra Mundial e agora faz parte do 
acervo do US Memorial do Holocausto. Quando a 
França caiu para os alemães, o governo de Vichy 
decretou a dissolução das organizações maçôni-
cas, incluindo o Grande Oriente e o Grande Loge 
da França. A propriedade dos maçons franceses 
foi confiscada pelos nazistas, confiscada, destruí-
da ou vendida. 

Entre 1941 e 1944, as autoridades nazistas ale-
mãs deportaram milhões de indivíduos, incluindo 
maçons, para guetos e campos de concentração, 

onde multidões foram assassinadas em instala-
ções de gás especialmente desenvolvidas. Em 
toda a Europa, os maçons foram submetidos a 
vigilância, perseguidos, presos e enviados para 
campos de extermínio. Na Áustria, membros das 
lojas de Viena foram capturados e enviados para 
um dos mais notórios campos de concentração: 
Dachau, na Baviera. O Protocolo nazista foi repe-
tido quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia, 
Polônia, Holanda e Bélgica.

Fonte:  h�ps://blog.philosophicalsociety.org
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1. INTRODUÇÃO
Como aprendiz nos perguntamos várias coi-

sas sobre a arte real, uma das questões que mais 
nos chama a atenção, sendo tema comum em 
debates na internet ou entre irmãos é a origem da 
maçonaria, existe para tanto uma vasta quantida-
de de livros enumerando fatos, datas, locais, prer-
rogativas, mas em via de regra, concordam os 
estudiosos que a Inglaterra é mais comumente 
apontada como a origem desta forma atual de 
maçonaria que conhecemos

E antes desta ordem atual se detinham em 
outras organizações, tudo para desenvolver tra-
balhos e criar um vínculo entre pessoas que deti-
nham conhecimentos e deveriam resguardar 
estes para o bem de um determinado grupo, ao 
longo deste estudo poderemos notar quem eram 
estas pessoas e seus motivos para tal cuidado.

Outra situação normalmente indagada é justa-
mente sobre os diferentes ritos, pois sabemos 
que de certa forma no Brasil o REAA é mais 
conhecido, mas nós obreiros desta oficina prati-
camos um dos ritos mais antigos e o mais difun-
dido no mundo que é o rito de York.

Qual seria a origem deste rito que em algumas 
publicações pode ser chamado de rito monitor 
ou de Webb, tendo em vista uma das obras mais 
divulgadas e destacadas históricamente falando, 
historiadores maçons indicam como sendo o seu 
organizador Thomas Smith Webb.

Por fim também acabo por elencar algumas 
particularidades e observo alguns mitos ou enga-
nos normalmente divulgados aqui no Brasil, mas 
deixo claro que este trabalho não se trata de uma 
obra que busca responder tudo ou se colocar 
como defensora da verdade absoluta, sabendo 
que na história não existe verdade absoluta e na 
maçonaria ainda há muito por se pesquisado.

2. ORIGINALMENTE GUILDAS.
Desde a Idade Média a sociedade já se organi-

zava em grupos para repassar conhecimentos 
importantes entre aqueles que se destacavam e 
se reconheciam como iguais ou fraternos em 
uma determinada associação ou agremiação, é o 
caso das guildas, na Europa, as corporações de 
ofício, eram associações de artesãos de um 
mesmo ramo, isto é, pessoas que desenvolviam a 
mesma atividade profissional que procuravam 
garantir os interesses de classe e regulamentar a 
profissão

O segredo era parte importante da instituição 
e a passagem para o grau de mestre normalmente 
acontecia com a revelação destes segredos, para 
isto o iniciado deveria passar por um interstício 
de estudo e trabalho onde seria observado pelo 
seu superior que lhe ensinava o uso dos instru-
mentos e a forma de executar as atividades

Mas devemos fazer uma ressalva, segundo 
ASLAN (1975) as guildas medievais não são as 
mesmas associações romanas chamadas de Col-
legia (collegium no singular), já que as romanas 
foram extintas entre 600 e 900 da era cristã e as 
guildas medievais só vieram a existir em torno 
de 1200 (século XIII), sendo de origem germâni-
ca e já nas cidades.

Já no final da Idade Média as guildas passam 
por uma transformação, as construções se tor-
nam mais raras e o mercantilismo inicia sua ação 
com base capitalista, as corporações de pedrei-
ros livres (uma das guildas) deixa de ser somente 
operativa e admite em seu meio homens livres 
(pensadores, iluministas) se tornando assim espe-
culativa.

No ano de 1666 a cidade de Londres passou 
por um grande incendio e isto obrigou o governo 
local a pedir o reforço da guilda de pedreiros, 
tornando a cidade um centro de reunião destes 
trabalhadores, sendo assim um espaço de rela-
ções para vários grupos e dando início ao siste-
ma de difusão, na maçonaria, do estudo da razão, 
ciência e outros escopos que não somente aquele 
ligado ao trabalho original com a construção.

Os instrumentos de trabalho se tornam agora 
ferramentas de estudo filosófico, os novos 
iniciados na ordem deveriam também saber pala-
vras, toques e participar dos debates, mas a cons-
trução do templo interior é o ponto que se man-
tém entre os irmãos que estão chegando para o 
trabalho.

A formação da Grande Loja da Inglaterra ocor-

reu no ano de 1717 no dia 24 de junho onde se 
juntaram as lojas O Ganso e a Grelha, A Maciei-
ra, A Coroa (todas de maçons operativos) e tam-
bém A Taça e a Uva constituída somente de 
maçons aceitos, assim formando a Grande Loja e 
indicando o Primeiro Grão-Mestre.

Deste ponto em diante outras lojas foram se 
organizando e nos outros países da Europa como 
França, Alemanha e Itália também foram crian-
do suas potências junto aos diferentes ritos prati-
cados, alguns existem até hoje como o caso do 
rito Adonhiramita, Schröder, Moderno, REAA e 
York.

2.1. O Rito de York.
Cada rito destaca particularidades aplicadas 

junto com sua filosofia dentro de loja, bem como 
tudo que é desenvolvido para o ensinamento dos 
IIr\ em cerimônias maçônicas, para MINGARDI 
(2008) Cada Rito tem suas características parti-
culares, assemelhando-se ou divergindo do 
outro em aspectos gerais, em detalhes, mas con-
vergindo em pelo menos um ponto comum: a 
“regularidade maçônica”, isto é, o reconheci-
mento internacional.

O Rito de York fundamentado nas escrituras 
do Ir. Thomas Smith Webb, é predominante nos 
EUA, por este fato também é chamado de rito 
americano, sendo o rito praticado há mais tempo 
(em torno de 220 anos) sem alterações em seus 
rituais originais segundo estudos do Ir. Mora 
publicados no livro Rito de York (2016).
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Originalmente o Rito de York era praticado na 
Inglaterra desde 1700, mas os primeiros rituais 
aparecem nos manuscritos na Grande Loja dos 
Antigos de 1751, o irmão Webb foi na verdade o 
responsável por organizar e desenvolver o regis-
tro de forma ordenada de todos os ritos nos dife-
rentes graus, já que existiam discrepâncias entre 
algumas narrativas.

O seu texto foi visto como a obra mais comple-
ta e organizada, ele não só desenvolveu toda a 
ritualística como explicou a formação dos três 
primeiros graus, mas também depois continuou 
estudando e pesquisando os graus superiores do 
Real Arco e instituindo a divisão dos corpos maçô-
nicos que foram aplicados pelas lojas nos EUA.

Com a idade de 26 e morando na cidade de 
Albany, capital do Estado de Nova York (EUA) 
organizou e publicou sua obra sobre o Rito de 
York com base em um texto de William Preston, 
escritor inglês que publicou em 1772 o primeiro 
manuscrito sobre o rito, mas Webb foi mais adian-
te e instituiu o padrão dos graus simbólicos e dos 
altos graus.

É de suma relevância destacar que Webb foi 
quem instituiu a ordenação dos trabalhos nas 
jurisdições das Grandes Lojas, uma vez que eram 
separados e não tinham relação ou união, ainda 
hoje nos EUA o General Grand Royal Arch Chap-
ter é o corpo maçônico mais antigo da América 
segundo MORA (2016), sendo instituído por Tho-
mas Smith Webb.

Visto como um elo de união das lojas maçôni-
cas, normalmente é chamado de herói do rito de 
York nos EUA, tendo em vista que foi Webb quem 
divulgou a necessidade de manter unida uma orga-
nização local, estadual e nacional com a firme 
proposta de divulgar, fortalecer e manter a ordem 
do rito, tanto no rito capitular quanto nas ordens 
templárias.

Além dos três primeiros graus simbólicos das 
chamadas Blue Lodges o rito conta com mais dez 
graus divididos nos graus capitulares, sendo Capí-
tulo do Real Arco (Mestre de Marca, Past Master, 
Mui Excelente Mestre e Maçom do Real Arco); 
Conselho Críptico (Mestre Real, Mestre Escolhi-
do e Super Excelente Mestre); Comandaria Tem-
plária (Ordem da Cruz Vermelha, Ordem da Cruz 
de Malta, Ordem dos Cavaleiros Templários).

No Brasil a primeira indicação de uma loja 
com o Rito de York foi reconhecida pelo Grande 
Oriente dos Beneditinos, quando norte-
americanos vieram se instalar aqui para não con-
viver com a guerra civil americana em 1874.

O grupo se estabeleceu na cidade de Santa Bár-
bara do Oeste no interior do Estado de São Paulo, 
fundando a loja em 19 de novembro de 1874, 
quase todos oriundos do Estado do Alabama trou-
xeram junto o Rito de York com as designações 
formadas por Thomas Smith Webb.

Na cidade do Rio de Janeiro foi fundada a 
Orphan Lodge ou loja órfã, por ser a única abaixo 
as linha do Equador, mas esta foi trazida por 
ingleses que trataram de residir no Brasil, mesmo 
praticando o Rito de York estes tinham seus traba-

lhos marcados também por outros rituais como o 
de Emulação, sendo uma dinâmica diferente 
daquela estabelecida por Webb.

2.2. Particularidades. Os graus iniciais nos 
EUA são chamados de “monitor de Webb” tendo 
em vista que é uma alusão ao título do livro O 
Monitor dos Franco-Maçons ou Ilustrações da 
Maçonaria (Freemason's Monitor or Illustrations 
Of Masonry), outros preferem chamar de rito ame-
ricano ou de rito Inglês antigo em virtude de ser o 
mais usado nos EUA e também pela sua origem da 
primeira Grande Loja dos Antigos na Inglaterra.

No Brasil por um erro o rito de York foi confun-
dido com o ritual de Emulação, isto se deve por 
ato falho, talvez, de tradução, mas a ideia original 
era fazer uma união com lojas internacionais e 
iniciar a aplicação de ritos praticados na Inglater-
ra aqui no Brasil, segundo PUSCH (2017) o rito 
de Emulação se distingui por sua estrutura e por 
sua região original de domínio, com graus dife-
renciados.

Originalmente os Maçons não se reuniam em 
Loja como hoje, mas em locais mais simples e de 
diferentes usos, segundo o Ir. ISMAIL eram está-
bulos ou alojamentos, ainda porões ou tabernas, 
tudo para manter o sigilo dos trabalhos e dos estu-
dos.

O termo loja empregado no Brasil é fruto de 
outro engano já que “loge” do francês pode ser um 
estábulos ou no inglês “lodge”, significa cabana, 
casa rústica, alojamento de funcionários, sendo 
que a tradução em inglês para loja são “store” ou 
“shop”

Uma outra questão não menos importante é 
que o rito de York detém alguns elementos que 
são singulares, como o sinal de fidelidade, a dobra 
do avental para o G. de Comp. M. e o uso de bas-
tão na nossa ritualistica, o movimento em loja em 
angulos retos respeitando sempre a forma de 
esquadrias.

Frank Sherman Land o criador da Ordem 
Demolay participou de lojas do rito York e inclu-

sive quando iniciou a organização de tal ordem 
estava no grau capitular da Ordem dos Cavaleiros 
Templários e contou a história de Jacques de 
Molay para os jovens, Frank Arthur Marshall 
outro Irmão atuante no rito de York ajudou muito 
a Ordem Demolay e se espelhou no rito de York 
para escrever os rituais.

3. CONCLUSÃO
A maçonaria pode até não ter uma única ori-

gem, mas de fato, temos que destacar que a forma-
ção da Grande Loja da Inglaterra em 1717 foi fun-
damental para o avanço da ordem como conhece-
mos hoje.

Entre as diversas guildas que se desenvolve-
ram na Idade Média, como as dos carpinteiros, 
padeiros e vidraceiros podemos notar que a dos 
pedreiros livres foi a que mais se transformou 
para manter suas práticas, neste ponto é possível 
empregar um paradoxo para explicar sua ação, 
mudou para não mudar, ou seja, aceitou outros 
participantes para não perder suas origens e seus 
conhecimentos anteriores.

A união entre a maçonaria operativa e os ilumi-
nistas onde o uso da razão, ciência e filosofia era 
uma constante foi fundamental para conceber um 
novo pensamento moral e social, deste ponto em 
diante o pedreiro livre e de bons costumes deveria 
construir seu prédio interior, lapidar a pedra bruta 
e lutar por uma nova sociedade.

Quanto ao Rito de York o seu grande organiza-
dor Irmão Thomas Smith Webb foi importante 
como um balizador das informações e também 
como aquele que pensou na união dos grupos den-
tro do território dos EUA para manter uma mesma 
ordem dos trabalhos, deste ponto em diante outros 
grupos maçônicos seguiram sua ideia.

Por fim as particularidades indicadas nos mos-
tram que os erros ou enganos podem ocorrer, afi-
nal somos humanos e estamos neste mundo para 
aprender, mas o mais importante é se manter 
humilde, buscar reconhecer nossas fraquezas e 
lutar por nossa melhoria sempre com o apoio dos 
irmãos e mantendo uma unidade na maçonaria 
com a G.D.G.A.D.U.
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SIMBOLO 
 A definição mais comum de Maçonaria em 
uso em todo o mundo é a de que Maçonaria é 
“um belo sistema de moralidade velado em 
alegoria e ilustrado por símbolos”. A palavra 
símbolo vem do grego sumbolo, sinal de reco-
nhecimento formado pelas duas metades de 
um objeto quebrado que tornam a se juntar, ou 
seja, essa palavra significa uma representação 
analógica relacionada com um objeto consi-
derado, então para entender o que o símbolo 
representa é necessário um conhecimento pré-
vio adquirido com estudo, ou convivência cul-
tural, para exemplificar cito a Cruz, símbolo 
que tem seu significado estudado ou cultural-
mente conhecido para um cristão, mas para 

um muçulmano ou budista este significado 
precisa ser explicado para o entendimento. Na 
imagem abaixo vemos exemplos de símbolos 
cujo significados só é conhecido para quem 
pratica determinada religião, determinado 
costume ou cultura. 
Partindo do pressuposto que é necessário estu-
do para o esclarecimento  da mensagem do 
símbolo, este artigo tem intenção de passar 
conhecimento a respeito dos significados do 
simbolismo presente na Câmara das reflexões, 
utilizada nas iniciações das lojas que praticam 
os ritos de origem francesa, mais precisamen-
te no Rito Escocês Antigo e Aceito, pois 
somente pelo estudo desses símbolos é que se 
pode chegar ao esoterismo, a introspecção da 
mensagem, e assim a mudança continua no 
estado do SER, objetivo perseguido por todo 
verdadeiro iniciado nesta sublime ordem.  
 Cada ''iniciação'' tem suas formas particula-
res, e tem por objetivo mudar o estado do ser, 
exemplo: A iniciação cristã se dá por meio do 
Batismo, mudando a substancia do ser de 
pagão para cristão. A iniciação maçônica que é 
derivada das iniciações operativas e das asso-
ciações de obreiros, também tem a intenção de 
promover uma mudança interior profunda e 
até eterna, mas o iniciado deve romper a ''cas-
ca'' mental, isto é, sair do racionalismo esteri-
lizante para atingir a transcendência, para 
assim ter acesso a verdadeira iniciação, e todo 
simbolismo da Câmara das reflexões contribui 
para este fim, passamos a analisar estes símbo-
los neste contexto.  

O LUGAR
O local em si é o primeiro símbolo, e pela pro-
fundidade de sua instalação, pela ausência de 
luz, a Câmara de reflexão tem aparência de um 
“túmulo” onde o candidato simbolicamente é 
“enterrado”, simbolizando que este Morreu 
para as paixões desenfreadas do mundo: luxo, 
vaidade, gozos transitórios. Após ter uma pro-
funda introspecção e refletir sobre possíveis 

desregramentos de sua vida, ele terá a força 
para ressurgir sendo um novo homem, humil-
de, puro, sincero, Justo e Perfeito. Enfim, um 
Maçom, ou pedreiro de si mesmo. No entanto 
esse é um desafio que exige esforço e trabalho, 
sendo dado ao candidato a oportunidade de 
considerar a sua decisão para prosseguir neste 
caminho e reconsiderá-la. Até ali, nada o impe-
de de voltar ao estado de vida anterior ao 
entrar no recinto. A decisão de seguir adiante 
deve ser acima de tudo, consciente e firme. 

O PAINEL
Os símbolos da câmara das reflexões
O presente painel, sintetiza os símbolos pre-
sentes dentro da Câmara, no Rito Escocês Anti-
go e Aceito.
Vamos examinar cada um desses símbolos em 
particular.

V.I.T.R.I.O.L. 
A inscrição V.I.T.R.I.O.L. iniciais dos seguin-
tes dizeres em latim:  “Visita Interiora Terrae 
Retificandoque, Invenies Occultum Lapi-
dem”, ou seja: “Visita o Interior da Terra e 
Nele, Retificado, Encontrarás a Pedra Ocul-
ta”. Pedra Oculta ou Filosofal é uma expres-
são que vem da Idade Média e era usada pelos 
alquimistas, e acreditava-se que seria uma 
pedra capaz de transformar metais comuns em 
ouro. Trazendo para o contexto da iniciação 
quer dizer que tudo que o ser humano precisa 
para se transformar em um ser melhor esta 
oculto, mas existe e está na sua força interior, 
no entanto precisa ser encontrada, através de 
uma Visita ao teu Interior acompanhado de 
uma retificação de consciência. O que de fato 
está proposto é uma busca introspectiva, pos-
sivelmente lenta, porém, persistente e gradu-
al, uma busca do conhecimento adquiridos 
nos estudos e instruções pertinentes aos graus, 
reunião após reunião. 
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VIGILÂNCIA E PERSEVERANÇA
Estas duas Palavras são uma mensagem ao candi-
dato, elas indicam ao futuro maçom que desde 
agora ele deve ser atento aos diversos sentidos e 
significados que os símbolos podem oferecer cujo 
o entendimento ele só conseguirá por inteiro com 
paciência e perseverança, conhecimento, aliás, 
que lhe dará a possibilidade de trabalhar sua pedra 
bruta interior transformando-a em pedra polida 
ou em ''ouro''. Mas, para tanto, não basta apenas a 
vigilância. Necessita também, de férrea perseve-
rança na participação das futuras reuniões, e nas 
práticas maçônicas.

O GALO
O galo sugere vigilância, é ele que vigia a anuncia 
o raiar de um novo dia, uma nova forma de viver, 
uma nova consciência espera o neófito. Simboliza 
também que ele deve vigiar os seus defeitos, cor-
rigindo-os e procurando tornar-se puro para viver 
de forma plena e equilibrada a aurora que se apro-
xima, quando então irá conhecer a luz das verda-
des maçónicas e vivencia-las.

A AMPULHETA
É um antigo instrumento para medir o tempo, ela 
está ali para lembrar ao candidato que ele precisa 
tomar decisões rápidas. Que os instantes perdidos 
são irrecuperáveis e o tempo de permanência na 
Câmara assim como na vida é limitado, não há 
mais tempo a perder.

SAL  E  ENXOFRE 
Elementos necessários à transmutação alquímica, 
que o candidato deverá entender dentro do con-
texto simbólico, da seguinte forma: enxofre é o 
símbolo do espírito. O sal e o símbolo da sabedo-
ria e da ciência.

O PÃO E A ÁGUA
O pão é alimento do corpo físico, importante para 
manutenção da vida. Como é feito à base de trigo, 
e por ser uma semente, é símbolo de ressurreição, 
porque morre, é enterrado na terra e dela ressurge 
numa vida nova. Por sua vez  a água simboliza o 
alimento espiritual, pois é através da agua que a 
semente tem a força para nascer do seio da terra. 
Ela é um dos quatro elementos que harmonizam 
as relações na terra. Água e pão simbolizam o ali-
mento para as duas faculdades que compõe o 
homem, corpo e espírito.

CRANIO 
A câmara é cercada de símbolos de morte, tendo 

alguma variação de acordo com o rito, no REAA é 
usado um crânio. Com intenção de lembrar ao 
candidato, o quanto a matéria é perecível, e o espí-
rito, eterno, toda a matéria se reduzirá ao pó, todos 
os homens que embora fazem distinções entre si, 
se reduzirão a um empilhado de ossos.

A FOICE
A foice passa mensagem de trabalho, o novo 
maçom precisa ter inclinação ao esforço, para 
assim desempenhar funções nobres como auxilio 
ao um irmão necessitado. Também para cortar as 
ervas daninhas e assim sugere ao candidato que 
todos os seus vícios e todas as suas imperfeições 
serão eliminados por seu trabalho e de sua dedica-
ção.

O TESTAMENTO
O iniciado vai morrer para o mundo profano é 
natural que se lhe peça para fazer um testamento. 
No entanto deve-se explicar que se trata de um 
testamento filosófico, é comum os profanos 
optarem pela redação de um testamento puramen-
te ''civil''.
''Testar'' do latin testare, significa ''testemunhar''. 
Assim o profano deve testemunhar por escrito 
suas intenções filosóficas, contraindo assim uma 

espécie de obrigação. As suas respostas claras e 
precisas possibilitarão aos irmãos que compõem 
a loja uma avaliação do candidato a integrar essa 
mesma loja.

FRASES NAS PAREDES
Como foi citado neste artigo a iniciação do candi-
dato a maçom  é precedida por sua passagem no 
ambiente apropriado a uma  reflexão que provo-
que uma ''morte'' filosófica, morre para realida-
des profanas, vícios e paixões desenfreadas,  
todos os elementos no interior desta, é pensado 
para isso, inclusive algumas sentenças escritas 
nas paredes, na qual sua visão é inevitável e sua 
leitura obrigatória. São elas:
''Se a curiosidade te trouxe, vai embora! ''
Somente a curiosidade não é suficiente, é preciso 
decisão firme de mudanças profundas.
''Se tua alma sentiu medo, não vás adiante! ''
O medo é um sentimento paralisante, é preciso 
em certas ocasiões vence-lo para alcançar altos 
objetivos.
''Se fores dissimulado, serás descoberto! ''
Todo aquele que e fingindo, aquele que oculta, 
cedo ou tarde será desmascarado e seus vícios 
expostos a luz da verdade.
''se queres bem empregar a tua vida, pensa na 
morte! ''

O homem deve lembrar que um dia irá morrer, 
para assim valorizar e lapidar a sua vida.
Podemos concluir que o processo de iniciação na 
maçonaria é completo em si mesma, e mais preci-
samente, no Rito Escocês Antigo e Aceito, a figu-
ra da Câmara de Reflexões simboliza a transição 
da vida profana para a vida Maçónica, seus ele-
mentos e simbolismos são utilizados para prepa-
rar o iniciante para essa nova e frutífera vida. 
Neste sentido também é possível constatar que a 
Câmara de Reflexões tem como fundamento 
maior fazer com que o iniciante consiga encontrar 
sua pedra bruta, para que assim, a mesma possa 
ser permanentemente lapidada, sendo esse o 
maior objetivo da Maçonaria.
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 Autor Desconhecido

P
oucas referências na Maçonaria são menos com-
preendidas do que os dois pilares de bronze na 
varanda do templo do rei Salomão. Provavel-

mente, existe uma massa maior de informações erra-
das sobre esses do que qualquer outro símbolo no Ofí-
cio.

Os primeiros ritualistas confundiram os pilares 
míticos da pedra, mencionados em quase todas as 
antigas Cargas, ou Constituições Manuscritas do Ofí-
cio, com os pilares de bronze da varanda - o resultado 
é que os maçons modernos têm pilares compostos, 
fundindo o antigo e o mítico pilares nos quais deveri-
am ser gravadas as artes e ciências da época anterior 
ao dilúvio, e aqueles que Hiram Abif ergueu - sem 
dúvida com influências egípcias e lembranças dos 
templos egípcios para guiá-lo - diante da grande casa 
do Senhor que Salomão construiu.

A fascinante, embora totalmente lendária, história 
da Arte, repetida com variações na maioria dos 
manuscritos antigos, começando com o Regius de 
1390, é mais antiga do que qualquer Maçonaria que 
conhecemos na prática. A história varia de manuscrito 
para manuscrito, mas em sua essência é praticamente 
a mesma - era evidentemente uma tradição tão forte 
em sua época quanto a lenda de Hiram. Para citar ape-
nas algumas linhas que sustentam os pilares, conside-
re estas palavras do Manuscrito de York nº 1, escrito 
sobre 1600 AD:

“Antes do dilúvio de Noé, havia um homem cha-
mado Lameque, como está escrito nas Escrituras, no 
Chatr do Gênesis. E este Lameque tinha duas esposas, 
uma chamada Adah, pela qual ele tinha dois filhos, um 
chamado Jabell e outro chamado Jubell. E sua outra 
esposa era chamado Zillah pelo qual ele teve um filho 
chamado Tubelcaine e uma filha chamada Naamah e 

esses quatro filhos fundaram o começo de todos vocês 
Ciências no mundo vizinho Jabell, o mais velho, 
Alguém descobriu a Ciência de Geomatre, ele era 
guardião de rebanhos e ovelhas os Campos, como é 
notado em Chaptr antes de sd E seu irmão Jubell os 
encontrou Science of Musicke Canção da harpa e 
órgão da língua E o terceiro irmão Tuball Caine os 
encontrou Science chamado Smith Craft of Gold Silvr 
Iron Coppr & Steele &sua filha encontrou a sua área 
de tecelagem E essas pessoas que sabiam muito bem 
que Deus se vingaria pelo pecado ou pelo fogo ou pela 
água, por isso escrevem suas várias ciências que havi-
am encontrado em dois pilares de pedra que poderiam 
ser encontradas após Noé, seu dilúvio e você alguém 
não iria queimar o fogo e você também chamou Lter-
nes porque não o embocaria com o etc.

A palavra aqui escrita “Lternes” é traduzida em 
outras antigas Constituições como “laterns”, geral-
mente traduzida como “tijolo”. Mas o mármore não 
resiste ao fogo; o tijolo - especialmente o tijolo vitrifi-
cado não cientificamente no início - não resiste à água. 
Se a palavra for considerada uma perversão de “lat-
ten”, que significa latão ou bronze, os antigos pilares 
lendários são feitos de metal e mármore, uma idéia 
mais sensata, pois o metal resistiria ao fogo, e o már-
more, a água. Em Tiro estava o grande templo de 
Herakles com dois pilares, um de ouro e o outro de 
smaragdus (mármore verde polido). Outros templos 
tiranos de Melkarth tinham dois pilares de metal ou 
dois monólitos. A Maçonaria Moderna possui pilares 
ocos para servir como repositórios seguros dos “ar-
quivos da Maçonaria” e para preservá-los de inunda-
ções e incêndios, apesar do fato de que a história 
sagrada não diz nada da Maçonaria, ou a razão dos 
pilares serem ocos. É razoável supor que a antiga tra-
dição maçônica dos filhos de Lameque e seus pilares 
estivesse confusa, pois o conhecimento da Bíblia se 
tornou mais comum após a invenção da impressão, 
com outros "pilares de bronze" de um dia antigo e, 
finalmente, com os de Salomão. Têmpora. Qual a 
altura dos pilares? Uma questão que agita a Maçona-
ria Americana - em grande parte sem razão - há muitos 

anos! A maioria dos rituais americanos afirma que eles 
tinham trinta e cinco côvados de altura. Uma minoria 
mantém dezoito anos. Uma compromete-se em trinta. 
Alguns não dão a altura de todo. É razoável supor que 
a antiga tradição maçônica dos filhos de Lameque e 
seus pilares estivesse confusa, pois o conhecimento 
da Bíblia se tornou mais comum após a invenção da 
impressão, com outros "pilares de bronze" de um dia 
antigo e, finalmente, com os de Salomão. Têmpora. 
Qual a altura dos pilares? Uma questão que agita a 
Maçonaria Americana - em grande parte sem razão - 
há muitos anos! A maioria dos rituais americanos afir-
ma que eles tinham trinta e cinco côvados de altura. 
Uma minoria mantém dezoito anos. Uma comprome-
te-se em trinta. Alguns não dão a altura de todo. É 
razoável supor que a antiga tradição maçônica dos 
filhos de Lameque e seus pilares estivesse confusa, 
pois o conhecimento da Bíblia se tornou mais comum 
após a invenção da impressão, com outros "pilares de 
bronze" de um dia antigo e, finalmente, com os de 
Salomão. Têmpora. Qual a altura dos pilares? Uma 
questão que agita a Maçonaria Americana - em grande 
parte sem razão - há muitos anos! A maioria dos rituais 
americanos afirma que eles tinham trinta e cinco 
côvados de altura. Uma minoria mantém dezoito 
anos. Uma compromete-se em trinta. Alguns não dão 
a altura de todo. Qual a altura dos pilares? Uma ques-
tão que agita a Maçonaria Americana - em grande 
parte sem razão - há muitos anos! A maioria dos rituais 
americanos afirma que eles tinham trinta e cinco 
côvados de altura. Uma minoria mantém dezoito 
anos. Uma compromete-se em trinta. Alguns não dão 
a altura de todo. Qual a altura dos pilares? Uma ques-
tão que agita a Maçonaria Americana - em grande 
parte sem razão - há muitos anos! A maioria dos rituais 
americanos afirma que eles tinham trinta e cinco 
côvados de altura. Uma minoria mantém dezoito 
anos. Uma compromete-se em trinta. Alguns não dão 
a altura de todo.

>>>>

DOIS PILARES

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/dois-pilares.html
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Mackey (Enciclopédia Revisada da Maçonaria) 
diz:

“Imediatamente dentro da varanda do templo, e de 
cada lado da porta, foram colocados dois pilares ocos 
de bronze. A altura de cada um era de sete e sete pés, o 
diâmetro de cerca de seis pés e a espessura do latão 
três polegadas. Acima do pilar e cobrindo sua parte 
superior até a profundidade de quinze centímetros, 
havia um corpo ou capitular oval de sete pés e meio 
de altura. Brotando do pilar na junção do capitulo 
com ele, havia uma fileira de pétalas de lótus, que se 
espalhavam primeiro pelo capitular, depois suave-
mente curvadas para baixo em direção ao pilar, algo 
como o acanto deixa na capital de uma coluna corín-
tia. Cerca de dois quintos da distância da parte inferi-
or do capítulo, ou logo abaixo de sua parte mais sali-
ente, foi esculpido um tecido de rede, que se estendia 
por toda a superfície superior.

Essa descrição, parecia ao Dr. Mackey, é a única 
que pode ser conciliada com as várias passagens rela-
cionadas a esses pilares nos Livros dos Reis, Crôni-
cas e Josefo, para dar uma concepção correta da 
arquitetura desses símbolos. Em 1904, o irmão John 
W. Barry, de Iowa, que mais tarde se tornaria Grão-
Mestre, fez um relatório exaustivo à sua Grande Loja 
sobre a altura dos pilares, provando novamente a 
crença, praticamente aceita pelos estudantes bíbli-
cos, a que “trinta e cinco” A dimensão é a de ambos os 
pilares juntos, a altura real de cada um sendo dezoito 
côvados. A confusão surge nos dois relatos de Crôni-
cas e Reis. Várias explicações foram apresentadas 
sobre a discrepância entre trinta e cinco quanto à altu-
ra de cada uma. O côvado ausente é explicado na teo-
ria de que, enquanto na verdade cada pilar da raiz ao 
cume era de dezoito côvados, apenas dezessete e 
metade eram mostrados. O restante está oculto no 
capítulo e na base.

Aparentemente, essa explicação começou com a 
Bíblia de Genevan (Bíblia de culatras), na qual é uma 
nota marginal declarando os pilares: “cada um tinha 
dezoito côvados de comprimento, mas o cubo halfe 
não podia ser feene, pois estava escondido na redon-
deza do chapiter, e por isso ele dá a cada um 17 e a 
uma bebida. ”

Para conhecer o tamanho "real" dos pilares, é 
necessário saber o comprimento de um côvado. E 
aqui há espaço para especulações e muitas autorida-
des! Os Comentários da Bíblia em Abingdon dizem: 
“O côvado comum, igual a cerca de 18 polegadas, o 
côvado real mais comprido, a cerca de 20 ½ polega-
das”. John Wesley Kelchner, cujas restaurações do 
templo do rei Salomão podem ser encontradas nas 
Bíblias maçônicas, considera que o côvado é igual a 
dois pés. O Dicionário Padrão fornece o côvado 
como a medida do comprimento determinado pelo 
braço médio, do cotovelo à ponta do dedo médio. A 
Britannica considera que o côvado do templo deve 
ter excedido 15 polegadas, Canon JW Horsley, ex-
grande capelão da Inglaterra, que estudou e escreveu 
muito sobre os pilares, fornece uma tabela de tama-
nhos em que o côvado tem apenas 14 2 / 5 polegadas.

Muitos rituais expuseram o fato de Hiram lançar 
os pilares nas planícies do Jordão, no chão de barro 
entre Sucote e Zarthan, ou Zeredetha. Tanto I Reis 
como II Crônicas são a autoridade para a declaração. 
Mas se alguma vez existiu um “solo argiloso” no 
local especificado, ele desapareceu e não deixou 
vestígios. Explorações (Lynch em 1847, Ridegway 
em 1874 não apenas não encontraram solo argiloso, 
mas também vestígios de fundições, fornos ou outros 
meios de derreter e fundir latão. O ponto é de pouca 

importância - os pilares e os vasos do templo foram 
lançados, em algum lugar Mas uma falha de fato em 
uma declaração tão absoluta pode ser uma indicação 
de que as declarações de outros Reis e II Crônicas 
sobre os pilares também eram imprecisas quanto aos 
fatos - “vide” as declarações de altura.

Os “globos celestes e terrestres” que geralmente 
superam os pilares dos quartos da Loja Americana 
são invenções totalmente modernas, sem base nos 
fatos bíblicos. Em algum lugar, em algum momento, 
algum criador de rituais confundiu a forma esférica 
do capítulo com uma esfera adicional. Desejando 
explicar isso, ele desenhou um mapa do mundo em 
um e um mapa dos céus no outro! Mas nos relatos de 
Reis e Crônicas e em Josefo, não há menções a glo-
bos celestes e terrestres.

Tudo isso é mais interessante do que importante. 
O significado simbólico dos pilares é a questão vital 
para os maçons. Aos olhos dos estudiosos críticos, o 
significado antigo era do poder e majestade da Deida-
de. Desde o início da religião, o pilar, monólito ou 
edificado, desempenhou um papel importante na 
adoração dos Invisíveis. Das imensas rochas de Sto-
nehenge, entre as quais os druidas deveriam ter reali-
zado seus ritos, através dos templos das Índias Orien-
tais, até a religião do antigo Egito, os estudiosos tra-
çam o uso de pilares como parte essencial do culto 
religioso; de fato, no Egito, o obelisco representava a 
própria presença do próprio Deus do Sol.

Os antigos acreditavam que a Terra era plana e que 
era sustentada por dois Pilares de Deus, colocados na 
entrada ocidental do mundo, como era então conhe-
cida. Agora eles são chamados Gibraltar, de um lado 
do estreito, e Cueta, do outro.

Alguns escritores sugeriram que os pilares repre-
sentam os elementos masculino e feminino da natu-
reza; outros, que representam a autoridade da Igreja e 
do Estado, porque em ocasiões declaradas o sumo 
sacerdote estava diante de um pilar e o rei antes do 
outro. Alguns estudantes pensam que aludem aos 
dois pilares lendários de Enoque, sobre os quais, 
segundo a tradição, toda a sabedoria do mundo anti-
go foi inscrita para preservá-lo de inundações e con-
flagrações. William Preston supôs que, por eles, 
Salomão fizesse referência aos pilares de nuvens e 
fogo que guiavam os Filhos de Israel para fora do 
cativeiro e para a terra da promessa. Uma autoridade 
diz que uma tradução literal de seus nomes é: "Em ti 
há força" e "Deve ser estabelecido", e por uma trans-
posição natural, assim se expressa:

Citando Abingdon novamente:
“O fato de cada pilar ter um nome específico suge-

re ainda que eles não eram simplesmente parte do 
adorno arquitetônico, mas originalmente tinham 
alguma analogia com os pilares que, individualmente 
ou em pares, formavam uma característica importan-
te dos santuários semíticos. No santuário de Melkart 
em Tiro havia, segundo Heródoto, dois obeliscos 
caros nos quais Melkart (e provavelmente sua espo-
sa-consorte) era adorado. Dois pilares também esta-
vam diante dos templos em Paphos e em Hierapolis. 
Assurbanipal, por ocasião de sua expedição ao Egito 
e à Etiópia, conta que parte de seu despojo incluía 
'dois obeliscos altos, com resplandecente revesti-
mento de fino acabamento. . do limiar da porta do 
templo. Portanto, esses pilares em Jerusalém, cons-
truídos, como o próprio templo, por trabalhadores 
fenícios, provavelmente pretendiam ser símbolos da 
Deidade; eles eram um refinamento artístico do 
Mezzabah, ou obelisco de pedra que, em muitos san-
tuários israelitas, ainda ficava ao lado do altar muito 

mais tarde. Mas não se segue necessariamente que 
Salomão e seus súditos interpretaram o significado 
desses objetos de bronze novos e estrangeiros: para 
eles a Arca no 'oráculo' parecia ter simbolizado Jeo-
vá.

Mas é possível que, em vez de Jachin (ou Jakin,) 
'ele (Jeová) tenha sido esculpido em um pilar por 
Huram-abi e posteriormente alterado em seu nome; e 
Boaz (ou seja, 'nele está força') pode ser uma substi-
tuição posterior de 'Tamuz', cujo culto era muito pre-
valente no mundo semítico ”.

O aprendiz inscrito no processo de aprovação no 
grau de Companheiro "passa entre os pilares". 
Nenhuma dica é dada de que ele deve passar mais 
perto de um que o outro; nenhuma sugestão é feita de 
que ele possa exercer uma influência maior que a 
outra. Ele apenas passa entre.

Um significado profundo está nessa mesma omis-
são. Maçons se referem à promessa de Deus a Davi; 
os interessados   podem ler o capítulo VII de II Samuel 
e concluir que o estabelecimento prometido pelo 
Senhor era o de uma casa, uma família, uma descida 
de sangue de Davi para seus filhos e os filhos de seus 
filhos.

Utilizada para explodir tocos de campos, a dina-
mite é uma ajuda para o agricultor. Usado na guerra, 
mata e mutila. O fogo cozinha comida e produz vapor 
para os motores, o fogo também queima casas e des-
trói florestas. Mas não é o poder, mas o uso do poder 
que é bom ou ruim. A verdade se aplica a qualquer 
poder; espiritual, legal, monárquico, político ou pes-
soal. O poder é sem virtude ou vício; o usuário pode 
usá-lo bem ou mal, como quiser.

A Maçonaria passa o irmão no processo de se tor-
nar um Companheiro entre o pilar da força - poder; e 
o pilar do estabelecimento - escolha ou controle. Ele 
é um homem agora e não é menor ou criança. Ele cres-
ceu maçonicamente. Antes dele, espalham os dois 
grandes elementos essenciais para todo sucesso, toda 
grandeza e toda felicidade. Como qualquer outro 
poder - temporal ou físico, religioso ou espiritual - a 
Maçonaria pode ser usada bem ou mal. Aqui está a 
lição apresentada antes do Fellowcraft; se ele, como 
Davi, tivesse seu reino de masculinidade maçônica 
estabelecido em força, ele deve passar entre os pila-
res com o entendimento de que poder sem controle é 
inútil, e controle sem poder é fútil. Cada um é um 
elogio do outro; na passagem entre os pilares, o Fel-
lowcraft não apenas põe os pés sobre as escadas sinu-
osas, mas também recebe - então ele tem olhos para 
ver e ouvidos para ouvir - instruções secretas sobre 
como ele deve subir as escadas que ele pode, de fato, 
alcançar a Câmara do Meio. Ele deve escalar pela 
força, mas dirigido pela sabedoria; ele deve progredir 
pelo poder, mas guiado pelo controle, ele deve se 
elevar pela força que está nele, mas chegar pela sabe-
doria do seu coração.

Assim, as imprecisões e distorções dos rituais em 
relação aos pilares tornam-se relativamente sem 
importância; se dezoito dos trinta e cinco côvados de 
altura, lançados em um lugar ou outro, superados ou 
não nos dias de Salomão com globos terrestres e 
celestes, pouco importam. A lição está aí, o significa-
do do símbolo a ser lido. O iniciado da antiguidade 
viu no obelisco o próprio espírito de Deus que ele 
adorava. O iniciado maçônico moderno pode ver nos 
dois pilares os homens pelos quais ele pode viajar um 
pouco mais, um pouco mais alto em direção à secreta 
Câmara Média da vida, na qual habita a Presença 
Invisível.

Fonte: MasonicWorld.com
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Jesus não disse que "uma lâmpada não está 
escondida sob o teto, mas é colocada muito alta, 
de modo que queima com força para iluminar 
todos os homens", e também que "não havia 
nada escondido que não devesse ser revelado"? 
Mas, assim como ele expressou isso, ele tam-
bém explicou as Verdades não diretamente, mas 
através de Parábolas, agradeceu ao Pai porque 
escondeu seus mistérios dos intelectuais e os 
revelou aos simples, e advertiu que "pérolas não 
deveriam ser dadas aos porcos".

Tanto para os maçons cristãos quanto para os 
não-cristãos, há um dilema: revelar nossos ensi-
namentos e assuntos às pessoas que deveri-
am tirá-las vantagem ou impedir que eles 
fiquem ouvidos indiscretos ou indiscretos . 
Na realidade, um equilíbrio adequado dessas 
duas alternativas pode mostrá-las como com-
plementares. Um leigo não precisa conhecer 
diretamente as doutrinas maçônicas, mas pode-
mos torná-las conhecidas indiretamente, por 
meio de nossa personalidade e nosso exemplo 
de atuação. Existem também certos comporta-
mentos que qualquer pessoa pode tomar como 
referência à Maçonaria com lucro (agindo em 
solidariedade e tolerância, o desejo de melhorar 
a si mesmos, a preocupação com questões 
transcendentais, por exemplo) sem precisar 
saber que são necessariamente maçônicas.

O dever maçônico de reserva está relacio-
nado ao Dever de Discrição, que sempre foi 
uma virtude defendida desde os tempos anti-

gos na Humanidade, e é uma irmã legítima do 
Silêncio, Simplicidade e Prudência.

De alguma forma, é um ingrediente necessá-
rio de qualquer disciplina da perfeição e, por-
tanto, não poderia faltar na Maçonaria. Porque a 
discrição nos separa do mal, ajuda-nos a gover-
nar nossas palavras e administra melhor nosso 
relacionamento com os outros, nos torna dignos 
da confiança dos outros e nos permite uma 
atmosfera de tranquilidade interior, onde pode-
mos valorizar e assimilar o aprendizado da 
vida. Não deve surpreender-nos a importância 
que a Ordem dá à virtude da discrição, que nos 
avisa quando entramos em  quando Lost Steps
nos dizem que a Instituição é uma Associação 
Discreta e somos instruídos a ser discretos, o 
que é reiterado em a  é cerimônia de iniciação
constantemente sustentado ao longo do tempo, 
e é que a obrigação de discrição é acentuada à 
medida que avançamos no Caminho da Luz, à 
medida que os segredos são cada vez mais 
importantes. Você precisa acumular forças ope-
racionais e morais de reserva à medida que se 
aprofunda cada vez mais no "Sancta Sancto-
rum" do Coração, e não perde energia com a 
revelação ou demonstração. Cada um verá por 
si mesmo a verdade se quiser chegar lá e se pre-
cisar que a explicação seja explicada.

Vamos enfaticamente enfatizar que o que é 
encontrado nos livros que podem ser compra-
dos por aí não possui uma pequena parte da 
Riqueza da Obediência. Ninguém é maçom por 
ler muito, e se ele não vive a Ordem interna-
mente, ainda é um conhecimento teórico. Além 
disso, a experiência interior maçônica, sendo 
muito pessoal e profunda, é muito difícil de 
transmitir com palavras a terceiros e não é 

transferível. Ninguém é maçom se não passar 
pela transformação da iniciação, e o que ele assi-
mila por ele é algo que é valorizado no coração. 
Ninguém pode acessar uma emoção ou senti-
mento pessoal, o que já mostra que existem ele-
mentos que não podem ser revelados. Sem men-
cionar que a Maçonaria é assimilada através da 
prática de sessões.

Dever de Reserva Maçônica: As primeiras 
doutrinas ou assuntos maçônicos podem pare-
cer muito simples, mas sabem que se tornam 
mais complexas e inacessíveis à medida que a 
carreira e o curso dos graus se aprofundam. 
Se não soubermos guardar os segredos sim-
ples, que discrição observaremos em relação 
aos mais importantes, necessariamente os 
mais substanciais? Por outro lado, quanto 
mais os reservamos, mais puros os mantere-
mos.

Também devemos cuidar das pessoas que 
zombam de nossas tradições, bem como daque-
les a quem nossa condição de maçom pode des-
pertar animosidade ou agressividade contra 
nós, às vezes devido à ignorância ou intolerân-
cia natural, para não nos encontrarmos em uma 
situação de debate ou desconforto que podería-
mos muito bem evitar ou cuidar para que eles 
não nos vejam extravagantes, informando antes 
de tudo o valor de nossa pessoa e a qualidade de 
nossas obras (antes de tudo, somos homens e 
depois maçons. A discrição nos salvará de mui-
tas situações difíceis. também revelando nosso 
status de maçom para dar importância a amigos, 
conhecidos ou damas, porque não é um título 
honorário, mas um serviço pesado.

>>>>

O DEVER DA RESERVA MAÇÔNICA
Dizem que a Maçonaria é o depositário de uma Verdade Iluminadora e Redentora, que é 
mantida, como se sabe, na reserva cautelosa dos Iniciados e não é acessível aos Profanos. Por 
que tanta discrição?

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/o-dever-da-reserva-maconica_28.html
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A obrigação da Reserva (não secreta, por-
que qualquer pergunta maçônica pode ser 
alcançada se alguém se tornar digno) também 
nos impõe a não revelar o conhecimento do 
grau ao dos estágios inferiores e, é claro, à fren-
te do profano. É melhor que eles os conheçam 
por si mesmos e por vontade própria, sem a 
necessidade de nossa transmissão "interessan-
te".

Ninguém que não tenha calibrado correta-
mente o dever de discrição ou reserva pode 
entrar no Templo dos Iniciados. Sem prejuízo 
da recriação do filhote: o Exp.: Ou o ritual, 
cada um deve fazer um exame de consciência 
para determinar se ainda entra no santuário 
com o lembrete de reserva intacto. Ajudados 
pela virtude cardinal da força da alma, nos ins-
truiremos na obrigação de ser discretos e per-
manecer calados, a Quarta Regra de Zoroas-
tro , de afundar na terra onde o novo Espírito 
germina e da qual o Templo se ergue sem os 
inconvenientes e distorções. de vida profana e 
onde os vícios também são relegados, forjando 
uma Alma Resplandecente que será Luz por si 
mesma e que manifestará "seipsa loquens" no 
devido tempo.

O dever maçônico da reserva não consiste 
em não revelar os símbolos ou ritos. Estes são 
encontrados em livros documentados dispo-
níveis para qualquer leigo. Não vamos "en-
ganar os solitários", porque hoje todos 
podem conhecer nossas tradições, que estão 
sendo transmitidas na Internet.

Mas, no entanto, há algo que devemos man-
ter em silêncio, e é esse o Sentido Profundo e 
a Experiência Aventura da  que o viver da 
Maçonaria implica.; isso é intransferível, e 
esse é o ensino verdadeiro e misterioso que 
devemos preservar. Os símbolos e ritos são 
meras roupas, exterior cerimonial, concha; o 
pedreiro místico não se importa. Na Maçona-
ria, não é o que é visto ou conhecido, mas o que 
é aprendido e sentido. Não importa o quanto 
você leia e saiba, ninguém, nem mesmo um 

Irmão., jamais entenderá nada. Jesus explicou 
as verdades de forma clara e simples, e muitos, 
por mais sábios e piedosos que tenham sido, 
não entenderam; ele se dirigiu à multidão, mas 
apontou para aqueles que podiam entendê-lo, 
pois ele pregava com calma, sem perder a auto-
ridade e sem bastardizar o arcano. Na Maçona-
ria, é o mesmo, portanto, podemos considerar 
nossos mistérios seguros.

Você poderá ler muitos livros, poderá 
conhecer nossos usos e costumes, nossos sina-
is e rituais, pode ou não ser um pedreiro, mas 
nossos segredos são preservados sozinhos con-
tra aqueles que não têm a mentalidade de 
entendê-los. O que corresponde a nós, na reali-
dade, não é difama-los e não revelá-los inutil-
mente. Vamos salvá-los para quem sabe fazer 
bom uso deles.

Queridos Irmãos, obrigação de discrição ou 
reserva não está apenas ligada a uma forma 
respeitável e sábia a de comportamento, mas 

também ajuda a preservar nossos ensinamen-
tos contra aqueles que não são, por várias 
razões, capazes de entendê-los completamen-
te. Por sua vez, nos disciplina a guardar os mis-
térios que se aprofundam não para escondê-
los, mas para preservar sua pureza e assimilá-
los claramente. Cuidemos de nós mesmos 
antes e não nos enganemos; para que, através 
da transmissão de nossos mistérios, nossa van-
glória ou nossos erros também não sejam reve-
lados, porque maior será o mal que causare-
mos. Não vamos perder tempo entregando a 
rica herança de nossos segredos àqueles que 
não lhes pertencem. Ser cauteloso é, portanto, 
rentável. Lembremo-nos de Fedro:"Os anti-
gos conscientemente ocultaram a verdade, 
para que o Sábio a reconhecesse e os igno-
rantes se enganassem" (Fabs. V, 5).

Fonte: Maçons em língua espanhola

https://efemeridesnews.blogspot.com/


02 O Malhete0202 O MalheteNovembro de 2019  O Malhete02 O MalheteJulho de 2020  02 O Malhete0202 O MalheteNovembro de 2019  O Malhete22 O MalheteAgosto de 2020  

N
o dia 27/07/2020, cinco Lojas 
do GOB-ES promoveram um 
encontro virtual cujo destaque 

foi a palestra do Irmão Amarilio Luiz 
Boni, Superintendente da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) no Espírito Santo.

Geograficamente distantes, os 
Irmãos das Lojas Liberdade e Luz (Gu-
açuí), Fraternidade Guanduense (Bai-
xo Guandu), Mensageiros da Luz (São 
Mateus), Vale do Itapemirim (Itapemi-
rim) e Joacy Palhano (Vitória) pude-

ram assistir à apresentação e interagir 
entre si. A nova modalidade de reunião 
permitiu ainda que Irmãos da Dom 
Pedro Lodge nº 322 (Nova Jersey, 
EUA) e da Brazilian Lodge nº 1182 
(Nova York, EUA) pudessem partici-
par do evento.

Dentre os presentes, estavam Irmãos 
da área de Segurança Pública e diver-
sas autoridades maçônicas, como o 
Grão Mestre e o Grão Mestre Adjunto 
do GOB-ES e o Grande Orador da 
Grande Loja do ES.

O palestrante ingressou na PRF em 
2005, mesmo ano em que iniciou na 
ARLS Juventude e Ciência Prof. José 
Ribeiro Filho n° 2978. O Irmão Amarí-
lio, que participou de cursos e opera-
ções em vários estados do Brasil, dis-
correu sobre a evolução da PRF nos 
últimos anos e sobre os projetos da Cor-
poração.

Segundo o Irmão Kheytte Vasconce-
los Gomes, Venerável Mestre da Joacy 
Palhano, o sucesso de público no even-
to - que atingiu o limite estipulado pela 
plataforma de 100 participantes - mos-
tra que os encontros virtuais são uma 
forma eficaz de interação entre os 
Irmãos e ampliam as possibilidades de 
palestras.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA INTEGRAÇÃO

Irmão Amarilio Luiz Boni

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/tecnologia-servico-da-integracao.html
https://omalhete.blogspot.com/p/doacoes.html
https://omalhete.blogspot.com/
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Por Hélio P. Leite

E
stamos praticamente a dois anos da chega-
da ao dia 17 de junho de 2022, data em que 
o Grande Oriente do Brasil completará 

200 anos de sua fundação, muito embora os 
primórdios da Maçonaria no Brasil antecedam 
ao surgimento da primeira potência maçônica 
a se instalar em território brasileiro.

Existem registros históricos da atuação de 
maçons em solo brasileiro, muito antes do 
advento do Grande Oriente do Brasil.

Podemos dizer que a história da maçonaria 
brasileira começou a ser gestada nas Universi-
dades de Coimbra, em Portugal e Montepellier 
na França, tendo como idealizadores estudan-
tes brasileiros que nelas estudaram e que ao 
concluírem seus cursos retornaram ao solo 
pátrio, imbuídos do desejo de lutarem pela 
independência do Brasil. A maioria iniciada na 
Ordem Maçônica, em funcionamento nos dois 
países.

Antes do advento do Grande Oriente do Bra-
sil, portanto, esses jovens maçons que faziam 
parte da elite brasileira de então, com a ajuda 
de maçons portugueses e franceses fundaram 
lojas no nosso país.

De minha parte, chegarei ao mês de junho 
de 2022 com 56 anos de iniciado maçom e com 
82 anos de vida terrena, e creiam participar dos 
festejos dos 200 anos de existência do Grande 
Oriente do Brasil será para mim um momento 
ímpar, um privilégio, uma honra, uma rara 
oportunidade, poder assistir as comemorações 
que iram ocorrer no decorrer do ano de 2022.

Será, sem dúvida, um ano de festas, de come-
morações, com eventos os mais diversos, que 
serão promovidos em todas as Lojas Maçôni-
cas espalhadas pelo território nacional, pelos 
Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Fede-
ral e pelo Grão-Mestrado Geral com sede em 
Brasília. A largada para os preparativos já foi 
dada pelo Grão-Mestre Geral do Grande Ori-
ente do Brasil, Soberano Irmão Múcio Bonifá-
cio Guimarães, em recente Live transmitido 
pela TVGOB.

As comemorações do bicentenário do Gran-
de Oriente do Brasil irão mexer com a nação 
brasileira, e particularmente com os 250 mil 
maçons, aproximadamente, em atividades nas 
seis mil lojas em funcionamento, em milhares 
de cidades brasileiras.

Acreditamos que iremos assistir a união de 
esforços de todas as Potências Maçônicas ins-
taladas no nosso país, irmanadas em mentes e 
corações, tendo à frente seus grandes líderes, 
em um momento de grande união fraternal, 
para comemorar a maçonaria brasileira, sua 
luta, suas vitórias, seus vultos notáveis e os 

grandes acontecimentos históricos em que a 
participação dos maçons se fez presente.

À nós maçons caberá a tarefa de apoiar, par-
ticipar e comparecer aos eventos comemorati-
vos à fundação de nossa Federação Maçônica.

De minha parte, creio que o ano de 2022, 
para nós maçons, será um ano que ficará na 
história de nossas vidas e na história da maço-
naria brasileira, e em particular na história do 
Brasil. Isto porque o Brasil maçônico estará 
em festas, em todas as cidades onde houver 
uma Loja Maçônica em funcionamento, ali 
será realizado um evento em homenagem ao 
bicentenário do Grande Oriente do Brasil, bem 
como em comemoração a nossa Independên-
cia política, na semana da Pátria.

Várias regiões irão se destacar nas referidas 
comemorações, como por exemplo:

Em Brasília, sede do Poder Central do Gran-
de Oriente do Brasil, capital do Brasil, sede 
dos Três Poderes da República, das Forças 
Armadas e das Representações Diplomáticas 
de países amigos.

No Rio de Janeiro, onde tudo começou, 
onde o GOB foi fundado, onde nossos irmãos 
do passado lutaram pela independência do Bra-
sil, pela libertação dos Escravos e pela Procla-
mação da República.

Em São Paulo, onde D. Pedro I deu seu grito 
de independência, onde maçons de escol tam-
bém lutaram nos três grandes movimentos da 
nacionalidade brasileira, da Independência da 
Libertação dos Escravas e da Proclamação da 
República.

Em Minas Gerais onde nossos irmãos 
inconfidentes lutaram pela independência do 
Brasil, foram denunciados, derrotados, alguns 
mortos, mas que deixaram a chama da liberda-
de acesa, tendo como grande mártir a figura 

lendária de Tiradentes.
Na Bahia, onde foi fundada a primeira Loja 

maçônica, onde a luta foi grande para que o 
Brasil saísse do julgo da Coroa Portuguesa, 
onde a luta pela libertação dos escravos tam-
bém se fez presente.

Em Pernambuco, estado em que nossos 
irmãos lutaram para criar um Estado Indepen-
dente, a Confederação do Equador, que teve 
vida efêmera, mas que deixou acesos os ideais 
de liberdade, igualdade e de fraternidade.

No Ceará, onde maçons cearenses lutaram 
pela independência e pela libertação dos escra-
vos, sendo o primeiro Estado (província) a 
libertar seus escravos, razão porque passou a 
ser chamado de Terra da Luz

No Rio Grande do Sul onde os farroupilhas 
intrépidos lutaram, também, para fundarem 
uma república independente e de onde despon-
taram grandes maçons, que lutaram com hero-
ísmo.

Em todas essas regiões ora destacadas mui-
tos foram os maçons que se envolveram nos 
movimentos, nas revoltas que se sucederam, 
na luta por um país livre e soberano. Por esse 
motivo é que pretendo reavivar na memória 
dos antigos maçons e trazer ao conhecimentos 
dos maçons modernos, as figuras de inúmeros 
obreiros da Arte Real que foram protagonistas 
nos grandes momentos de nossa história 
pátria, mas que são, no presente, ilustres des-
conhecidos, embora alguns tenham alcançado 
fama nacional.

Helio P. Leite – Mestre Maçom, ex 
Grão Mestre do Distrito Federal, 

escritor e eterno aprendiz.
Fonte: blibliot3ca

MAÇONARIA BRASILEIRA SE PREPARA PARA
 COMEMORAR O BICENTENÁRIO DO GOB

https://jornalomalheteoline.blogspot.com/2020/07/maconaria-brasileira-se-prepara-para_18.html
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https://fioretcidadaniaitaliana.com.br/

