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Entra ano, sai ano, e as tragédias se repetem. A cada dia fica mais patente a 
necessidade de órgãos de controles externos e internos para todas as ativida-
des econômicas e até mesmo para as sem fins lucrativos. >03 

As buscas por desaparecidos continuam em Brumadinho
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O
 Grande Oriente do Brasil, 
profundamente consterna-
do, por esta terrível tragé-

dia, une-se em solidariedade ao 
luto em que as várias vítimas e suas 
famílias, seus conhecidos e amigos 
de Brumadinho, e toda população 
do território brasileiro se encontra 
neste momento de tristeza, choque 
e dor.

Rogamos as autoridades, que 
busquem todas as alternativas e 
soluções possíveis, para amenizar 
esse momento de extrema dificul-

dade e tristeza, pelo que passam a 
população de Brumadinho, que nos-
sas Lojas e Irmãos do Grande Ori-
ente do Brasil, se preparem para 
ações humanitárias, que em breve, 
serão desencadeadas em todo ter-
ritório Nacional, e como sempre, 
nós maçons, faremos nossa parte e 
ajudaremos no que for possível, 
para tentar levar o mínimo de con-
forto aos lares e famílias em deses-
pero, por esta calamidade.

Secretaria Geral de Comunicação do GOB
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E
ntra ano, sai ano, e as tragédias se repe-
tem. A cada dia fica mais patente a neces-
sidade de órgãos de controles externos e 

internos para todas as atividades econômicas e 
até mesmo para as sem fins lucrativos. E os 
órgãos de controle também tem que passar por 
auditorias periódicas para verificar se estão 
cumprindo com suas obrigações.

Compliance (Estar em Conformidade) 
tomou força nas últimas duas décadas com o 
acúmulo de escândalos no mundo das finanças. 
Mas não se aplica apenas ao setor financeiro. 
Está presente em todas as áreas, ou pelo menos 
deveria.

Desastres ocorrem em todo o mundo. A gran-
de diferença é que nos países centrais as apura-
ções são rápidas e as punições exemplares. No 
Brasil a certeza da impunidade é a maior causa 
dos desastres que presenciamos. Leis feitas 
para protegerem as elites que estão no poder 
desde o Brasil colônia. Recursos intermináve-
is, previstos na legislação e até mesmo criados 
pela jurisprudência dos Tribunais. Uma justiça 
lenta, onde não há cobrança de produtividade 
dos seus operadores. O CNJ – Conselho Nacio-
nal de Justiça foi uma tentativa de criar um 
órgão de controle externo para o judiciário. 
Mas, pasmem, como externo se são seus pró-

prios membros que o compõe ??? Dos quinze 
integrantes só dois não tem ligação ou interesse 
direto com o sistema. Os magistrados são jul-
gados por seus pares e punidos, na esmagadora 
maioria dos casos, com aposentadoria compul-
sória e proventos integrais. Aferição efetiva da 
produtividade com estabelecimento de metas e 
cobrança de resultados concretos? Nem pen-
sar! Isso é coisa da iniciativa privada. São ser-
vidores públicos, não podem ser pressionados e 
precisam de sessenta dias de férias anuais para 
descansar...

No Mundo: Desastre de Bhopal na Índia pro-
vocado pelo vazamento de gás tóxico da fábri-
ca Union Carbide; vazamento de petróleo do 
navio Exxon Valdez na costa do Alaska; explo-
são da plataforma Deepwater Horizon no Golfo 
do México. Todas investigadas e com punições 
aplicadas, além de reparação dos danos causa-
dos.

No Brasil: Desabamento do edifício Palace 2 
no Rio de Janeiro; desabamento da recém-
inaugurada Ciclovia Tim Maia no Rio de Janei-
ro; Incêndio da Boate Kiss em Santa Maria 
(RS); Viadutos desmanchando em São Paulo; 
Rompimento da barragem da Samarco em Mari-
ana (MG) com reflexos em toda a bacia do Rio 
Doce; e a tragédia da vez: Rompimento da bar-
ragem de rejeitos da Vale em Brumadinho 
(MG). É só ler os jornais para saber o estágio 
das investigações e punições...

Os desastres não são apenas naturais, lem-
bremos das fraudes contábeis, fiscais, etc que 
causaram prejuízos financeiros imensuráveis a 
investidores e governos: Enron Corporation, 

WorldCom, Parmalat, Bolha do crédito imobi-
liário nos EUA (Subprime 2008) com a quebra 
do Banco Lehman Brothers, Falência do 
Barings Brothers Bank da Inglaterra em virtude 
de alavancagem com derivativos. Esses casos 
levaram a edição da Lei Sarbanes-Oxley nos 
Estados Unidos da América que criou diversos  
mecanismos de controle e auditoria para miti-
gar os riscos envolvidos e evitar fraudes. Diver-
sas empresas brasileiras seguem as diretrizes 
dessa lei por terem negócios nos EUA.

Viadutos desmanchando em São Paulo, Bar-
ragens rompendo em Minas Gerais, Ciclovia 
desabando no Rio de Janeiro... Quem é o culpa-
do? Quais as causas? Como prevenir para não 
se repetir?

Esse é o Brasil real da displicência, da impu-
nidade, do descaso. Infelizmente, somos assim: 
Uma nação formada sem apreço pelo trabalho, 
valorizando a aparência e o lucro fácil, apegada 
ao tempo de serviço ao invés de premiar o méri-
to, fincada numa sociedade escravocrata que só 
aboliu a escravidão de direito, mas não de fato.

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

Carlos Magno Monteiro Freitas – CIM 
162.053

Deputado Estadual ARLS Vale do Itapemi-
rim – Marataízes (ES)

Presidente da PAEL GOB (ES) no Período 
Legislativo 2007/2011

Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemi-
rim de 1999/2003

NOSSAS TRAGÉDIAS COTIDIANAS

Clique na imagem e assista vídeo que mostra momento 
do rompimento da barragem em Brumadinho

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES

https://youtu.be/hV6jNF0oIQE
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Por Ir\ Hélio Moreira

 maçonaria é uma entidade filosófica, Acom grande envolvimento com a cultu-
ra e que se comunica com os seus mem-

bros, preferencialmente por intermédio de 
símbolos.

Não se sabe ao certo qual é a sua origem; 
muitos historiadores querem localizá-la há 
milhares de anos, nos tempos pré-bíblicos, 
existindo muitas informações e também len-
das a este respeito, algumas dignas de fé, 
outras nem tanto.

É importante frisar que toda e qualquer dis-
cussão a respeito da Ordem Maçônica sempre 
envolverá aspectos atinentes ao rico e comple-
xo simbolismo das suas movimentações, nor-
malmente hermético para o não iniciado na 
Instituição, o que leva a especulações.

O nome Hiram Abiff é um destes nossos 
símbolos, cujos feitos tornaram-se uma lenda 
(transmissão de eventos históricos por via 
oral), como está registrado na Bíblia Sagrada , 
ou seja, sua ligação com a construção do Tem-
plo de Salomão e a sua morte em condições 
trágicas.

Tentarei esmiuçar estes relatos; neste texto, 
pela limitação do espaço que é gentilmente 
concedido pela direção do jornal DM,  irei me 
ater, somente,  à figura do homem Hiram e na 
próxima semana tecerei considerações a res-
peito dos seus feitos, principalmente a sua par-

ticipação na construção do Templo de Salo-
mão e a causa da tragédia da sua morte.

Antes de tudo preciso deixar bem claro que 
os leitores iniciados na Ordem Maçônica, tan-
gidos pelo coração, sabem quem foi e o que 
representa a legenda Hiram. A busca da sua 
identidade material, que timidamente nos pro-
pomos a fazer, transcende este impacto inicial 
e leva-nos à procura de fatos históricos repor-
tados no velho Testamento.

Inicialmente vamos verificar o que a Bíblia 
diz a respeito deste personagem, conforme é 
do conhecimento de todos os maçons, acres-
centando o relato feito pelo Pastor da Igreja 
Anglicana da Inglaterra, J.S.M. Ward,  no seu 
livro “Who was Hiram Abiff? – Quem foi 
Hiram Abiff?”  publicado em 1925 em Lon-
dres e posteriormente reeditado pela London 
Lewis Masonic em 1986, que baseou suas pes-
quisas na Palestina, quando comparou os rela-
tos bíblicos com  relatos profanos e, principal-
mente, estudou as raças que habitavam a Síria 
e a Asia Menor na época da construção do Tem-
plo de Salomão.

Dentre outras publicações, foram consulta-
dos três outros importantes livros The History 
of Freemasonry – A História da maçonaria, de 
Albert Mackey, publicado pela primeira vez 
em 1881 e reeditado em 1996 por Random 
House Value Publishing, N.York; (The 
Secrets of Solomon´s Temple – Os Segredos 
do Templo de Salomão, de Kevin L. Gest. 

Gloucester, USA,  2007) e o fabuloso (The 
Builders – A story and study of freemasonry – 
Os Construtores, a História e o estudo da maço-
naria, de Joseph Fort Newton, Virginia-USA, 
1914.

Está descrito na Bíblia, (2 Crônicas 2:13-
14) que Salomão, pretendendo levar adiante a 
idéia de Davi, seu Pai,  de construir um Tem-
plo em louvor ao nome do Senhor e um Palá-
cio para sua morada, solicitou auxílio de 
Hiram, rei de Tiro. Além da ajuda material 
(madeira de cedro, cipreste e pinho do Líbano) 
Salomão pediu, também, que lhe fosse envia-
do um “homem sábio”, que provavelmente ele 
já sabia quem seria, para comandar a constru-
ção.

O Rei Hiram enviou-lhe um “comunicado”, 
enaltecendo a sabedoria e a inteligência, do 
seu  indicado, um  seu homônimo, que era 
Hiram Abiff.

Ainda se lê em (2 Crônicas 2:13-14), que 
neste  mesmo “comunicado” o rei Hiram faz 
uma descrição detalhada da capacidade labo-
rativa de Hiram:

“Trata-se de um homem que sabe trabalhar 
em ouro, em prata, bronze e ferro, pedra, made-
ira, púrpura, jacinto, linho, escarlate, laura, 
todo gênero de escultura e é capaz de inventar, 
engenhosamente, tudo o que seja necessário 
para qualquer trabalho e trabalhará com os 
teus artistas e  com os artistas do teu Pai”.

A LITURGIA MAÇÔNICA
E A BÍBLIA SAGRADA

Quem foi Hiram Abiff ?
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http://www.kingmason.com.br/index.html
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A CORDA DE 81 NÓS
nicialmente, vamos definir a corda. Esta é Ium elemento que pode ser composta pelos 
mais diferentes materiais e que tem a fina-

lidade de prender, separar, demarcar ou unir. 
A sua resistência, salvo casos especiais, está 
diretamente ligada ao número de fios de que é 
composta e de como é feito o seu entrelaça-
mento.

Já na antiga Grécia, os cabelos longos das 
mulheres eram usados para fazerem as cordas 
necessárias para utilização na defesa das cida-
des.

Encontramos no Antigo Testamento, em 
Eclesiastes 4:12: “Se alguém prevalecer con-
tra um, dois lhe resistirão: o cordão de três 
dobras não se arrebenta com facilidade“. Os 
agrimensores egípcios usavam cordas com 
nós para delinearem os terrenos a serem edifi-
cados, sendo que os nós demarcavam pontos 
específicos das construções, onde deveriam 
ser necessárias aplicações de travas, colunas, 
encaixes, etc.

Na Idade Média, os construtores da Maço-
naria Operativa usavam uma corda com 
alguns nós feitos a determinadas distâncias 
uns dos outros, amarrando esta corda entre 
dois pilares com distância estudada, deixan-
do-a formar uma “barriga” em ângulo deseja-

do. Feito isto, era colocada uma luz (velas) a 
distância e altura calculadas, ocasião em que 
a “barriga” mostrava no extremo oposto, atra-
vés da sua sombra, as dimensões exactas da 
cúpula de que se desejava construir, mercê da 
figura invertida e aumentada nas proporções. 
Como exemplo, citamos Thales de Mileto, 
que instalado pelo Faraó a medir a altura de 
uma pirâmide sem uso de instrumentos ou 
tocar na construção, colocou uma vara finca-
da no chão, na vertical com 2m aflorando à 
terra. Quando o sol levou a sombra desta vara 
a ser projetada com um comprimento de exa-
tamente 2 metros, ele viu que a sombra da 
pirâmide projetada quando o sol estivesse 
naquele ponto, seria a altura da pirâmide.

Avançando mais no tempo, encontramos 
na Sociedade dos Construtores, que foi 
embrião da Maçonaria como conhecemos 
hoje, a herança da corda com nós, não neces-
sariamente 81, mas 3, 5, 7 ou 12, que era dese-
nhada no chão como giz ou carvão, fazendo 
então, alegoricamente parte de um Painel 
representativo dos instrumentos usados pelos 
Pedreiros Livres.

Quando as Sociedades de Pedreiros foram 
dissolvidas com a criação de Escolas de Cons-
trutores, terminando assim, como os segredos 

das construções e as suas técnicas, que eram 
passadas de boca em boca, afloraram então os 
ensinos místicos e esotéricos que já vinham 
sendo estudados e praticados por Grupos 
Maçónicos que recebiam naquela época a 
influência de Rosa-Cruzes, Hermetistas, 
Ocultistas, Alquimistas e outros grupos mís-
ticos, para livrarem-se das perseguições dos 
Reis e do Clero. Quando aceitos pela Maço-
naria, embora não fossem pedreiros, passa-
vam a gozar dos mesmos direitos, daí, então 
nasceu o título de Maçom (Pedreiro) Livre e 
Aceito, que hoje somos todos nós. É desta 
corda dos Maçons Livres e Aceitos, também 
conhecidos como Especulativos que vamos 
ocupar-nos hoje.

Uma das possíveis origens da corda de 81 
nós é que quando em 23 de Agosto de 1773, 
por ocasião da palavra semestral na cadeia da 
união na casa “Folie-Titon” em Paris, tomava 
posse Louis Phillipe de Orleans, como Grão-
Mestre da Ordem Maçônica, na França, esta-
vam presentes 81 irmãos em união fraterna, e 
a decoração da abóbada celeste apresentava 
81 estrelas.

Continua...
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Antes de ser colocada nos tetos dos Templos 
Maçônicos, esta corda continuou sendo pintada 
provisoriamente no chão, representando uma 
época da Maçonaria Operativa, mas agora com 
finalidades morais e espirituais, variando o seu 
número de nós de acordo com o grau que motiva-
va a reunião.

Qual a importância mística e esotérica da 
corda de 81 nós?

Quando queremos fazer uma reunião impor-
tante, tomamos cuidado para que não haja inter-
rupção ou intromissão de quem seja, alheio ao 
assunto tratado, para não atrapalhar o desenvolvi-
mento da reunião. Fazemos isto colocando guar-
diões ou fechando portas. Em resumo, cercamos o 
local, estabelecemos o que podemos chamar de 
cordão de isolamento. Quando fazemos uma “ses-
são espírita” antes de se iniciarem os trabalhos é 
feita uma preparação na parte externa do local, 
ocasião em que “sentinelas espirituais” estabele-
cem um “cordão fluídico”, que impede a entrada 
de entidades que possam perturbar os trabalhos 
com a sua baixa vibração, provocando quadros de 
obsessão ou discórdia.

Nas reuniões Maçônicas, seguindo o ritual, é 
pedido ao Irmão Guarda do Templo que verifique 
se o Templo está “a coberto” na sua parte externa, 
das indiscrições profanas, somente se iniciando 
os trabalhos após a sua confirmação.

Seguindo isto a protetora Corda Maçônica sai 
do chão e elevou-se aos tectos dos Templos, signi-
ficando a elevação espiritual dos Irmãos, que 
deixaram de trabalhar no chão com o cimento e 
passaram a trabalhar no plano superior com o 
cimento místico que é a argamassa da Espirituali-
dade. Esta corda é que nos oferece proteção atra-
vés da irradiação de energias pela “Emanação 
Fluídica” abriga e sustenta a “Egrégora” (corpo 
místico) formada durante os trabalhos no Templo 
através da concentração mental dos Irmãos, evi-
tando que ondas de energia negativa desçam 
sobre os presentes na reunião.

As borlas separadas na entrada do Templo fun-
cionam como captores da energia pesada dos 
Irmãos que entram, devolvendo-lhes esta energia 
sob forma leve e subtil quando da sua saída. É 
como a camada de Ozono impedindo a passagem 
dos raios ultravioleta, favorecendo apenas a pene-
tração do fluído vital para energização dos nossos 
chakras que giram em velocidade incrível, com os 
seus eléctrons em torno do núcleo, como micro-
universos, internos.

Encontramos ainda, na estrutura dos nós (não 
chamamos de nós) o símbolo do infinito e a perpe-
tuação da espécie, simbolizando na penetração 
macho/fêmea, determinando que a obra da reno-
vação é duradoura e infinita. Este é um dos moti-
vos pelos quais os nós são chamados “Nós de 
Amor”, por demonstrar a dinâmica Universal do 
Amor na continuidade da vida. Os átomos detêm 
todas as sabedorias do Mundo, porque ele gera e 
cria novas propostas para a evolução humana.

A Corda de 81 nós representa a laçada como 
um “8” deitado ( ), lembrando ao Maçom que é ∞
preciso tomar muito cuidado para não a puxar 
transformando-a em nó o que significaria a inter-
rupção e o estrangulamento da fraternidade que 
deve existir entre os Irmãos. Os 81 nós são apre-
sentados nas Lojas (Templos) Escoceses do Bra-
sil e Paraguai, cuja Maçonaria foi originada da 
nossa. O número 81 segue os princípios místicos 
da Cabala, uma vez que 81 é o quadrado de 9 que 
por sua vez é o quadrado de 3, número perfeito, de 
valor místico bastante estudado em Escolas Eso-
téricas.

Nos Orientes, a corda é colocada de modo que 
ficam 40 nós à direita e outros tantos à esquerda, 
ficando um nó central sobre o dossel, representan-
do o número UM, a unidade indivisível. O núme-
ro 40 é apresentado inúmeras vezes no Antigo 
Testamento, em Génesis 7:4; Êxodos 34:28; Mate-
us 4:2; Actos dos Apóstolos 1:3, etc. O nó central, 
por representar o Criador, é sagrado.

Existem Templos em França que representam 
cordas com apenas 12 nós, simbolizando o Zodía-
co. Lembremos que a corda com 81 nós foi-nos 
trazida por Mario Bhering, quando do cisma de 
1927, sem muitas explicações místicas sobre o 
assunto.

Voltando ainda às laterais com 40 nós, lembra-
mos que este número marca a realização de um 
ciclo que leva a mudanças radicais. A Quaresma 
dura 40 dias. Ainda hoje temos o hábito medicinal 
de colocar pessoas ou locais sob “quarentena” 
com se nela estivesse a purificação dos males 
antes existentes. Jesus levou 40 dias em jejum e 
tentações. Os Hebreus vagaram 40 anos no deser-
to e, daí por diante, teríamos diversos factos rela-
tivos ao número 40.

No ritual do Grau 20 do Supremo Conselho do 
Grau 33 do Paraná encontramos uma explicação 
para os 81 nós; na página 35, ao perguntar-se o 
porquê dos 81 nós, responde-se que Hiram Abiff 
tinha 81 anos quando foi assassinado. Também 
encontramos no Artigo II da Constituição dos 
Princípios do Real Segredo para os Orientes de 
Paris e Berlim, edição de 1762; para se chegar ao 
Grau 25, naquela época, o último do Rito Esco-
cês, eram necessários 81 meses de actividades 
Maçônicas.

A Cosmogonia dos Druidas, resumidas nas 
Tríades dos Bardos antigos, eram em número de 
81 (as Tríades) e os três círculos fundamentais de 
que trata esta doutrina, tem como valor numérico 
o 9, o 27 e o 81, todos múltiplos de 3.

Ragon, no seu livro “A Maçonaria Hermética”, 
no rodapé da página 37, diz numa nota, que 
segundo o Escocês Trinitário, o 81 é o número 
misterioso de adoração dos anjos.

Assim, segundo Oswaldo Ortega, da Loja 
Guartimozim de São Paulo, à luz do Esoterismo, 
ele cita que os 81 nós que estão no tecto, portanto, 
próximos do céu, tem ligação com os 81 anjos que 
visitam diariamente a Terra, com mostram as Cla-
vículas de Salomão, e baseiam-se nos 72 pontos 
existenciais (os 72 nomes de Deus), da Cabala 
Hebraica modificada. A cada 20 minutos, um anjo 
desce à Terra e dá a sua mensagem aos homens. 

São 72 visitas no curso do dia, se levarmos em 
conta que a cada hora teremos 3 anjos, em 24 
horas, teremos 72 horas.

Agora, somando 72 anjos aos nove planetas 
que nos influenciam diariamente chegamos ao 
número 81. Sabemos que estes anjos podem aju-
dar-nos se os chamarmos pelos nomes no espaço 
de tempo que nos visitam. E eles estão representa-
dos no teto do Templo, através dos 81 nós.

Na Igreja Católica, os 40 nós à direita represen-
tam os 40 dias que Jesus usou para preparar-se 
para a morte terrestre e os 40 dias que ficou entre 
nós após a ressurreição, preparando-se para a Eter-
nidade.

O nó central é a representação Dele entre o seu 
passado e o seu futuro.

Na Numerologia, os comportamentos huma-
nos têm valores numéricos, de acordo com as 
letras dos seus nomes. As letras são divididas em 
três grupos de 9 letras, cada letra com 3 chaves, a 
saber:

1. Valor numérico que lhe é próprio;
2. Som que lhe é próprio;
3. figura que a caracteriza.
Assim, como temos nove variações comporta-

mentais segundo a Psicologia, teremos 81 varia-
ções de comportamento. Podemos, então, dizer 
num estudo livre, que esta corda mostra também 
os 81 comportamentos que uma pessoa pode ter 
numa existência, sendo então a representação do 
indivíduo e as suas mudanças humorais.

No Centro Esotérico da Comunhão do Pensa-
mento é apresentada esta corda, mas sem delimi-
tação do número de nós, já que é considerada sem 
começo e nem fim, envolvendo o Planeta Terra. 
Ali ela chama-se Cadeia Áurea de Amor.

Quando fazemos uma Cadeia de União, esta-
mos trabalhando para baixo através do fenómeno 
da atração magnética, a Energia Cósmica repre-
sentada pela Corda de 81 Nós. Quando vibramos, 
é feita a troca energética para a recarga de nossas 
baterias através da absorção fluídica da Egrégora 
que se desfaz. Assim, precisamos tomar muito 
cuidado com as emanações que liberamos através 
de nossa pouca concentração ou conversas em 
Templo, lembrando que somos todos, potencial-
mente, receptivos e passar a olhar de outro modo 
esta sentinela que nos protege do alto, que é 
a…CORDA DE 81 NÓS.

Adaptado de texto de
 Ivan Barbosa de Oliveira

Fonte: Freemason PT
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http://viniltapetes.com.br/orcamento/?cat=7
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 maçonaria atual, não possui uma Pro-Aposta Andragógica de Ensino, e os 
seus administradores em sua ampla 

maioria, não mostram preocupação com tal 
aprendizado. Afinal, a falta de preparo para 
exercerem cargos advém de seu total desco-
nhecimento de maçonaria, desde a época 
em que foram iniciados como aprendizes, e 
não obtiveram em suas lojas simbólicas, a 
mínima instrução dos “mestres” que deveri-
am passar algum conhecimento ao novo 
membro, quem não sabe, não pode ensinar. 

Na maçonaria, a mudança de graus está 
sendo feita por antiguidade e, em algumas 
lojas que exigem um trabalho, o mesmo 
geralmente é feito de cópias de outros e da 
internet. Se atinge os graus de companheiro 
e mestre, sem nenhum conhecimento e, em 
breve, um novo Venerável é Instalado, sem 
que tenha obtido qualquer conhecimento de 
maçonaria.

A maçonaria vive das glorias de um pas-
sado glorioso, e só impõe certo respeito, por-
que as pessoas que não são maçons desco-
nhecem o que seja a maçonaria, não sabem 
quão fracos estamos. A Sublime Instituição 
teve os seus dias de esplendor atuando na 
libertação de povos, na política, no desen-

volvimento espiritual e na prática da moral.
As administrações maçônicas do alto 

escalão, não todas, são constituídas por obre-
iros despreparados, que só pensam nos car-
gos que vão ocupar, sem conhecerem, as 
origens, a filosofia, a ritualística, o simbolis-
mo, o esoterismo e as práticas maçônicas. 
Eles não conseguem, nem mesmo, extraí-
rem o espírito da letra que mata, aliás, são 
raros os que conseguem, eles são os verda-
deiros praticantes da arte real e os que man-
têm sob sua guarda criteriosa os verdadeiros 
mistérios que não devem ser revelados ao 
vulgo.

A vaidade, e a briga pelo poder é a causa 
da maléfica divisão da instituição em deze-
nas de outras, todas mal formadas e com 
objetivos não maçônicos dos mais variados. 

Quando uma instituição começa a propa-
lar que pessoas famosas da antiguidade 
foram maçons, e não se pode mencionar o 
mesmo das pessoas de nosso tempo, quando 
deixamos de praticar a espiritualidade, quan-
do transformamos a nossa filosofia em puro 
materialismo, quando passamos a viver de 
discursos oficiais, que jamais são colocados 
em prática, nós podemos sentir que a Subli-
me Instituição, já não está conseguindo cati-

var tantas mentes nobres, tantos vultos da 
humanidade, tantos espiritualistas. 

A fonte está secando, a água da vida está 
rareando, o conhecimento ficará restrito a 
bem poucos, os sábios, os que conseguem 
manter a sua luz acessa, portanto, necessá-
rio se faz brilhar a nossa luz, para que não 
venham os maus dias, e digas, não tenho 
neles contentamento.

São chegados os tempos, em que um cego 
está a guiar outros cegos, quando isso acon-
tece, todos podem despencar no precipício.      

Necessário se faz, então, o aperfeiçoa-
mento, para que a Ordem maçônica volte a 
ser forte e altiva, e em suas oficinas se possa 
desbastar a pedra bruta, até que, com o pas-
sar das eras ela se torne um dia em pedra de 
esquina.

       Pedro Neves .'. M.'. I.'. 33.'. KTJ
Membro Efetivo da Academia Maçônica 

de Letras do Brasil – Arcádia Belo Horizon-
te

Cadeira 001 – Patrono: Arlindo dos San-
tos

               Preceptor da Suprema Ordem 
Civil e Militar dos Cavaleiros Templários

APERFEIÇOAMENTO MAÇÔNICO
SERÁ NECESSÁRIO?
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Neste mês, está sendo desenvolvida a 
campanha Fevereiro Roxo. A campa-
nha tem como objetivo conscientizar a 

população sobre três diferentes doenças: 
Fibromialgia, Lúpus e Alzheimer. Nesta edi-
ção - fevereiro/19, destacaremos, em especial, 
o Mal de Alzheimer, apesar desta doença já 
contar, no dia 21 de setembro, com um Dia 
Mundial de Conscientização, instituído pela 
Associação Internacional do Alzheimer, mas 
devido os alarmantes índices, achamos por 
bem, aproveitando a Campanha Fevereiro 
Roxo, para reforçar essa conscientização. 
Segundo dados da Associação Brasileira de 
Alzheimer (Abraz), no Brasil há cerca de 15 
milhões de pessoas com mais de 60 anos de 
idade e 6% delas sofrem com a doença. Nos 
EUA é a quarta doença que mais 
mata pessoas idosas entre 75 e 80 
anos, perdendo, apenas, para o 
infarto, o derrame e o câncer.

Estima-se que existam no 
mundo cerca de 35,6 milhões de 
pessoas com a Doença de Alzhei-
mer. No Brasil, há cerca de 1,2 
milhão de casos, a maior parte 
deles ainda sem diagnóstico. A 
Doença de Alzheimer é uma 
enfermidade incurável que se 
agrava ao longo do tempo, mas 
pode e deve ser tratada. Quase 
todas as suas vítimas são pessoas 
idosas. Talvez, por isso, a doença 
tenha ficado erroneamente 
conhecida como “esclerose” ou 

“caduquice”. A doença se apresenta como 
demência, ou perda de funções cognitivas (me-
mória, orientação, atenção e linguagem), cau-
sada pela morte de células cerebrais. Quando 
diagnosticada no início, é possível retardar o 
seu avanço e ter mais controle sobre os sinto-
mas, garantindo melhor qualidade de vida ao 
paciente e à família. Seu nome oficial refere-
se ao médico Aloysius Alzheimer, o primeiro 
a descrever a doença, em 1906. Ele estudou e 
publicou o caso da sua paciente Auguste 
Deter, uma mulher saudável que, aos 51 anos, 
desenvolveu um quadro de perda progressiva 
de memória, desorientação, distúrbio de lin-
guagem (com dificuldade para compreender e 
se expressar), tornando-se incapaz de cuidar 
de si. Após o falecimento de Auguste, aos 55 

anos, o Dr. Alzheimer examinou seu cérebro e 
descreveu as alterações que, hoje, são conhe-
cidas como características da doença.

Não se sabe por que a Doença de Alzheimer 
ocorre, mas são conhecidas algumas lesões 
cerebrais características dessa doença. As 
duas principais alterações que se apresentam 
são as placas senis decorrentes do depósito de 
proteína beta-amiloide, anormalmente produ-
zida, e os emaranhados neurofibrilares, frutos 
da hiperfosforilação da proteína tau. Outra 
alteração observada é a redução do número 
das células nervosas (neurônios) e das liga-
ções entre elas (sinapses), com redução pro-
gressiva do volume cerebral.

Estudos recentes demonstram que essas 
alterações cerebrais já estariam instaladas 

antes do aparecimento de sinto-
mas demenciais. Por isso, quando 
aparecem as manifestações clíni-
cas que permitem o estabeleci-
mento do diagnóstico, diz-se que 
teve início a fase demencial da 
doença. As perdas neuronais não 
acontecem de maneira homogê-
nea. As áreas comumente mais 
atingidas são as de células nervo-
sas (neurônios) responsáveis pela 
memória e pelas funções executi-
vas que envolvem planejamento 
e execução de funções comple-
xas. Outras áreas tendem a ser 
atingidas, posteriormente, ampli-
ando as perdas.

Francisco Feitosa

FEVEREIRO ROXO - ALZHEIMER

SAÚDE
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Uma alternativa que tem sido eficaz no 
diagnóstico precoce da condição é feita 
com o auxílio da medicina nuclear, que 
atua na detecção antes mesmo do surgi-
mento de sintomas mais severos. “Os exa-
mes de Medicina Nuclear analisam o fun-
cionamento das células e, portanto, conse-
gue detectar alterações mais precoces e 
extensas do que os métodos tradicionais, 
como tomografia computadorizada e res-
sonância magnética”, explica o médico 
nuclear e vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Medicina Nuclear, George 
Barberio Coura Filho – responsável clíni-
co da Dimen SP.

Segundo ele, as imagens obtidas por 
meio dos equipamentos PET/CT, que ana-
lisa se o metabolismo cerebral está preser-
vado por meio da marcação da glicose com 
flúor-18, e SPECT Cerebral, que verifica a 
perfusão, possibilitam o diagnóstico espe-
cífico da doença, ainda que ela esteja no 
processo inicial. A doença, também, aco-

mete mais as mulheres do que os homens 
(uma relação de 3 para 2), sendo que uma 
explicação para isso pode ser o fato de que 
as mulheres vivem mais. Outros estudos 
apontam que o baixo nível educacional e 
pessoas analfabetas parecem ser mais pre-
dispostas a desenvolverem o Alzheimer. 
Pessoas com atividade intelectual intensa 
parecem fazer mais sinapses (comunica-
ção entre as células), o que pode fazer com 
que os sintomas demorem mais para apa-
recer.

O Ministério da Saúde, por meio da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde, vem investindo na capaci-
tação de profissionais do SUS para atendi-
mento aos idosos. O envelhecimento da 
nossa população é um fenômeno recente, 
pois, até os anos 50, a expectativa de vida 
da população era de aproximadamente 40 
anos. Atualmente, a expectativa de vida da 
população é de 71 anos de idade.

Estimativas do Ministério da Saúde indi-

cam que 73% das pessoas com mais de 60 
anos dependem exclusivamente do SUS. 
O atendimento aos pacientes que sofrem 
do Alzheimer acontece não só nos Centros 
de Referência em Assistência à Saúde do 
Idoso, mas, também, nas unidades ambu-
latoriais de saúde. O SUS oferece, por 
meio do Programa de Medicamentos 
Excepcionais, a rivastigmina, a galantami-
na e o donepezil, principais remédios utili-
zados para o tratamento do Alzheimer. É 
bom lembrar que os medicamentos não 
impedem a evolução da doença, que não 
tem cura. Os medicamentos para a demên-
cia têm alguma utilidade no estágio inicial, 
podendo, apenas, amenizar ou retardar os 
efeitos do Alzheimer

*Compilação de matérias publicadas no 
Tribuna de Ituverava, nos sites da ABRAz, 
GaúchaZH – Saúde, Engeplus

Aloysius Alzheimer

UMA DOENÇA 
PECULIAR 

CARACTERÍSTICA, 
ESTRANHA, ESQUISITA 

DOS NEURÔNIOS DO 
CÓRTEX CEREBRAL

www.amem-brasil.org.br
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Ao pensarmos em Maçonaria, o que vem 
a nossa mente, quase de imediato, é a 
figura do maçom. Essa imagem é proje-

tada em nossa sociedade atual, pela postura 
dos nossos antecessores, que consolidaram 
seu caráter, hábitos e costumes irrepreensíveis 
junto as mais diversas questões políticas e soci-
ais das quais fizeram parte.

Nesse sentido, nosso objetivo é o de refor-
çar o quanto os bons costumes que são indis-
sociáveis da Maçonaria, pois, através deles, o 
maçom consolida-se como paradigma da soci-
edade a que pertence.

Assim, é importante destacar que entende-
mos costume como o hábito ou a prática reite-
rada associada à moralidade, geralmente 
observada pela sociedade, ou seja, procedi-
mentos ou comportamentos que são prescritos 
do ponto de vista moral. São atitudes ou valo-
res sociais consagrados pela tradição. “Costu-
me é a regra aceita como obrigatória pela tra-
dição ou consequência do povo, sem que o 
poder público a tenha estabelecido”.

Vale a pena lembrar que, a retidão, a hones-
tidade, a lealdade, o respeito, a tolerância e a 
justiça são imprescindíveis ao Maçom, uma 
vez que é visto como paradigma da sociedade, 
significando que ele é possuidor de bons cos-
tumes e reputação ilibada.

Na Maçonaria, os bons costumes são enten-
didos como valores morais indispensáveis ao 
maçom, os quais representam o somatório de 
suas ações e comportamentos do passado e do 
presente.

Nessa esteira, a Maçonaria pode ser enten-
dida como um centro de união fraternal, onde 
a retidão, a responsabilidade, a honestidade, a 

bondade, a tolerância, a justiça, a busca pela 
verdade e pelo aperfeiçoamento devem ser 
permanentes. Além disso, defende e propaga o 
respeito e a prática da ética e da moral.

Os bons costumes referem-se, portanto, 
como foi dito acima, tanto ao passado quanto 
ao presente, isto é, correspondem ao somató-
rio dos dois. Quando a conduta, o comporta-
mento, a postura e as atitudes positivas são 
reconhecidas pelos que estão mais próximos 
ou pela sociedade em geral, podemos dizer 
que se trata de alguém de bons costumes e, 
consequentemente, de reputação ilibada.

Dessa forma, podemos dizer que o objeto 
principal deste trabalho é despertar no Maçom 
o interesse pelo verdadeiro significado daqui-
lo que nós chamamos de “Bons Costumes”. 
Entretanto, há aqueles que acreditam que “os 
bons costumes” se referem tão somente ao 
estado atual de uma pessoa, o que não corres-
ponde à verdade, esse entendimento é equivo-
cado, uma vez que, os “bons costumes” 
podem ser compreendidos como a prática rei-
terada de boas ações, abrangendo passado e 
presente.

A Maçonaria é uma sociedade que, acerta-
damente, só admite em seu quadro, homens 
retos, de bons costumes e possuidores de com-
portamento ético, moral e humanístico com-
patíveis com sua finalidade, isto é, que vise 
alcançar o ápice do aperfeiçoamento humano, 
razão pela qual, para ingressar nos seus qua-
dros exige-se o preenchimento de requisitos 
que contemplem a retidão do seu pretendente.

Há que ser ressaltado que, a Constituição 
do Grande Oriente do Brasil, logo no seu arti-
go 1º corrobora o objetivo deste trabalho, 

dando balizamento para várias situações. Diz 
o dispositivo legal que, a Maçonaria é uma 
instituição essencialmente iniciática, filosófi-
ca, filantrópica, progressista e evolucionista, 
proclamando a prevalência do espírito sobre a 
matéria. Além disso, estabelece que seus fins 
supremos são a Liberdade, a Igualdade e a Fra-
ternidade, pugnando pelo aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social da humanidade. 
Assim, acreditamos que, a possibilidade de 
alcançarmos o aperfeiçoamento humano deve 
ser precedido pelos bons costumes.

Desta forma, a Maçonaria, através da 
observância dos seus princípios e valores, 
acima enumerados, aliado à prática da benefi-
cência e do cumprimento inflexível dos deve-
res e responsabilidades, quer nos parecer que, 
por si só, poderia justificar a repulsa que os 
maçons devem sentir em face da corrupção, ao 
mesmo tempo em que defende e propaga o 
respeito e a prática da ética, da moral e dos 
bons costumes.

OS BONS COSTUMES NA MAÇONARIA

https://bit.ly/2Tjs4ih
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uitas vezes falamos da “Loja Azul” Me de “Maçonaria Azul”, mas será 
que realmente entendemos o seu 

significado e sua origem? Refiro-me ao uso 
da cor “azul”, juntamente com Loja ou 
Maçonaria

Somos ensinados que o azul se refere à 
abóbada celeste e ensina a universalidade da 
Maçonaria. Isto é verdade e eu não iria criti-
car esse ensinamento, mas gostaria de acres-
centar e ampliar o nosso pensamento sobre a 
cor azul e seu simbolismo na maçonaria. 

Apropriadamente é a cor dos graus do 
Antigo Ofício. Ele ensina que é o símbolo 
para a amizade universal e benevolência 
universal, como é a cor da abóbada do céu, 
que abraça o mundo, por isso cada Irmão 
Maçom deve ser igualmente extensivo nas 
suas virtudes de companheirismo e amor 
fraterno.

Entre os antigos judeus o manto do éfo-
de[1] do sumo sacerdote, a fita de seu peito-
ral e a placa da mitra eram azuis. O povo da 
nação judaica foi obrigado a usar uma fita 
azul acima da orla de suas vestes e esta foi a 
cor de um dos sete véus do templo[2].

Flávio Josefo[3] nos diz que a palavra 

hebraica para Azul era “tekelet” e que sim-
bolicamente significa perfeição. Entre os 
Antigos, ser iniciado nos Mistérios era um 
caminho para atingir a perfeição e que falan-
do na Maçonaria o azul, que também signifi-
ca perfeição, também é utilizado para nos-
sas Lojas Simbólicas.

Entre os druidas simbolizava “verdade”. 
Os egípcios consideram o azul como uma 
cor sagrada, significando natureza celestial. 
Jeremias diz que os babilônios vestiam os 
seus ídolos de azul, e os chineses em sua filo-
sofia mística o “azul” representou o símbolo 
da Divindade. Os hindus afirmam que o seu 
Deus, Vishnu, foi vestida de azul celeste, 
indicando assim que a sabedoria de Deus foi 
simbolizada por esta cor.

Entre os cristãos medievais o azul foi con-
siderado o emblema da imortalidade, como 
o vermelho era do Amor Divino de Deus.

A cor azul é usada extensivamente nos 
graus do Rito Escocês, com vários significa-
dos simbólicos; tudo, no entanto, mais ou 
menos relacionada ao seu caráter original 
como representando amizade universal e 
benevolência.

No Grau 19 (Grand Pontífice), o azul é 

símbolo de brandura, da fidelidade, da man-
sidão. No grau 20 (Mestre “ad Vitam”) ele é 
usado juntamente com o amarelo e refere-se 
ao aparecimento do Senhor a Moisés no 
Monte Sinai nas nuvens de azuis e douradas. 
No 24º grau (Príncipe do Tabernáculo) é a 
cor da túnica e do avental de um Príncipe do 
Tabernáculo, cujos ensinamentos se refe-
rem a nossa mudança a partir desta casa de 
barro para a “casa não feita por mãos, mas a 
eterna morada nos céus”. Aqui é um símbo-
lo do céu, como nos foi ensinado na Loja 
Simbólica.

Aprendemos, portanto, que pelo costume 
e simbolismo e não por qualquer lei aprova-
da ou estatutos, usamos azul ao se referir a 
uma Loja Simbólica como uma “Loja Azul”

 [1] Artigo de vestuário exterior particu-
lar, no estilo de uma túnica ou avental utili-
zado pelo Sumo Sacerdote de Israel

[2] Êxodo 26:31-33
[3] Historiador e Apologista Judaico-

Romano que registrou em loco a destruição 
de Jerusalém.

Por Foster H. Garret, 33º
Tradução: Luiz Felipe Roszenweig, MI

AZUL, A COR MAÇÔNICA
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Por Dario Ângelo Baggieri

 caminho para a evolução do homem Omaçom, está no uso da sua consciência, 
e não no desprendimento da mesma. É 

muito mais cômodo para nós, seguirmos a lógi-
ca dos outros, pensar como a maioria, ou con-
cordar com aquilo que foi criado pela mente 
humana. Dá trabalho analisar, testar, pesqui-
sar, questionar e ainda por cima discordar da 
maioria e fazer parte de uma minoria. Como-
dismo mental é a principal causa da estagna-
ção consciêncial e da involução humana, prin-
cipalmente dentro da Ordem Maçônica. Men-
tes abarrotadas de crendices, de achismos, de 
falsa humildade , sem ao menos questionar as 
inverdades que abarrotam os nossos Templos, 
em deletérias explanações de alguns “ pombos 
de Aventais”.

Uma consciência apurada não dispensa a 
lógica e ao mesmo tempo lida sabiamente com 
a emoção sem reprimi-las e sem mascara-las. 
Não gosto do comodismo...

Mas as vezes, tenho medo de ousar, diz um 
irmão com pouco tempo de Maçonaria.

Uma pena Amado ir, pois O comodismo 
nos fazem covardes quando a mesmice é a 
indolência.

A comodidade é uma situação adversa ao 
progresso de nossa caminhada na senda das 
virtudes e na verdadeira felicidade, ela repre-
senta estagnação e covardia. O comodismo 
torna o ser medíocre, um alguém sem graça...

A Ordem nos quer com raça, com a força e a 
coragem, quer que sejamos heróis do nosso 

destino. Quer o extravasar da nossa vitalidade, 
aproveitando cada oportunidade, em que pos-
samos nos lapidar e construir nosso destino, 
priorizando o que deve ou não, se cultuado em 
Nossos Templos. Quer a transformação de 
nossos sonhos e planos em realidade, retomar 
o fôlego e continuar a caminhada percebendo 
cada detalhe, apreciando cada qual com o 
valor necessário. 

Quer que invistamos e centramos nossos 
esforços no que somos e podemos fazer de 
melhor e mostrar ao mundo.

Não temos tempo a perder!
Estar vivo vai muito além do ato de respirar, 

estar vivo é estar atento a tudo que encontra no 
caminho e saber tirar o melhor proveito de 
tudo. É saber dar o valor merecido a cada coi-
sa, a cada pessoa, a cada momento e principal-
mente é saber valorizar-se.

O homem maçom é capaz de tanta coisa, 
mas o comodismo e a preguiça o deixam anco-
rado, sem a evolução, que deve nortear sua 
caminhada em nossa Ordem. Compreender a 
nossa missão nesta vida é fácil, o difícil é ter 
disposição para cumpri-la. O Comodismo nos 
torna procrastinador por natureza.

Ontem ouvi de um Amado Ir.'.: “Ultima-
mente eu tenho me afastado de algumas pes-
soas e de alguns irmãos, por simples comodis-
mo. Cansei de me importar tanto, ligar tanto, 
procurar tanto. Se há uma coisa que eu apren-
di na vida é que quando a gente se importa 
demais, liga demais, procura demais, não 
tarda e a gente acaba sobrando. A partir de 
hoje, eu vou fazer a linha “não tô nem aí”. 

Quando perceberem que eu não sou mais o 
mesmo e que eu saí de cena, talvez me procu-
rem, talvez se importem, talvez me liguem.” 
Essa triste realidade , está se tornando a tônica 
de nossas Oficinas:” O Tô nem Aí, para o meu 
irmão” já pensaram sobre isso?

O Egocentrismo dilacera as relações huma-
nas e também a nossa fraternal Instituição, 
urge uma mudança de paradigmas.

S e n ã o  s e r e m o s  u m  C L U B E  D E 
SERVIÇOS, de jantares  e de conversinhas 
pôs sessão sobre trivialidades e não um Ágape 
benfazejo de integração, de construção do 
amor fraternal.

Concluindo meu amado irmão:  Se você 
procura evoluir, melhorar, mudar de vida, tem 
de sair da sua zona de conforto, tem de aban-
donar a preguiça, tem de estar em constante 
movimento, constante mudança, a fim de 
evoluir e alcançar o que você almeja.

Porque se você se deixar acomodar, passará 
a viver em função do nada, não terá mais 
expectativas de uma vida melhor, de uma vida 
de sucesso financeiro e pessoal, se tornará 
alguém com uma vida sem graça, um escravo 
da rotina, e sua passagem por esse mundo pro-
vavelmente não será lembrada. Não desperdi-
ce seu tempo de vida por preguiça, por como-
dismo.

Diga NÃO ao comodismo e mexa-se! A 
Maçonaria Precisa de Você !!! E a Humanida-
de Também!!!

TFA
Dario Angelo Baggieri

COMODISMO NA MAÇONARIA 



 alcance da evolução maçônica passa, Onecessariamente, pelo equilíbrio que é 
o primeiro passo no caminho da espiri-

tualidade.
Se observarmos, na vida, tanto o equilibris-

ta, propriamente dito, quanto o sábio são pos-
suidores de equilíbrio, cada qual conforme 
seu conhecimento, sua necessidade e evolu-
ção. Daí, então, a dificuldade de se encontrar 
uma definição comum a todos a respeito do 
que venha a ser “EQUILÍBRIO”. Pois, equilí-
brio pode ser definido de diversas formas, 
vejamos alguns significados a ele atribuídos:

“Equilíbrio significa igualdade, pelo 
menos aproximada, entre os opostos”.

 “Equilíbrio é a estabilidade mental e emo-
cional, ou seja, em regra tem equilíbrio a pes-
soa possuidora de moderação, comedimento 
e prudência consigo e com os outros”.

“Ter equilíbrio é estar em harmonia consi-
go mesmo”.

“Os dois pratos na balança representam o 
equilíbrio”.  

“No tarô, a carta “Temperança”, repre-
senta o equilíbrio”.

A palavra-chave do equilíbrio é a integra-
ção. É a necessidade constante de se integrar 
espírito, matéria e ações.

O equilíbrio contém certos atributos que se 
caracterizam pela integração dos instintos ani-
mais inferiores (irracionais) e superiores (ra-
cionais). É a através dessa integração entre o 
pensamento e as atitudes que o ser humano vai 
adquirindo uma consciência transcendental.

Muitas vezes para se alcançar o equilíbrio é 
preciso estabelecer um novo padrão de pensa-
mento (NPP) ou novo padrão mental (NPM).

A aquisição de um NPM, faz-se necessário 
para alcançarmos a paz e a felicidade porque o 
presente é consequência de programação men-
tal passada e, o futuro é consequência do pre-
sente.

Daí a importância de nos organizarmos, 
quer na vida pessoal, emocional, quer na vida 
financeira, profissional. Pois, são esses os 
eixos que nos auxiliam na caminhada em 
busca à harmonia espiritual. Uma vez que, o 
contrário, podem nos levar ao desequilíbrio, 
que encontra origem na ansiedade, nas preo-
cupações e na ausência de fé ou de confiança 
em si mesmo.

Não vale a pena sofrer por antecipação. 
Aquele que sabe programar bem o que tem a 
resolver, não precisa se preocupar, pois a solu-
ção, em algum momento, aparecerá.

Na busca do equilíbrio nos defrontamos 
com duas palavras extremamente significati-
vas. São elas: necessidade e carência. A 
necessidade significa o essencial inevitável e 
muitas vezes até vital; a carência tem signifi-
cado relativo e pode ser passageira. A necessi-
dade é absoluta e, geralmente, se encontra fora 
de nós, ou seja, é encontrada com terceiros; a 
carência, ao contrário da necessidade, pode 
ser preenchida por algo que pode ser encontra-
do em nós mesmos. A percepção de ambos 
passa pelo autoconhecimento.

O exercício da paciência e da tolerância 

geram confiança e segurança. Todavia, o prin-
cipal instrumento para se chegar ao equilíbrio 
é a oração ou a meditação. Nesta linha de pen-
samento, já dizia um ilustre pensador:

“Em qualquer circunstância, seja na vitó-
ria ou no fracasso, na paz ou no combate, 
entre amigos ou sitiado por adversário, jubi-
loso ou em lágrimas, recolha-se à oração e à 
paciência”.

A própria natureza ou a ciência da vida nos 
ensina que devemos viver em paz, e, ao 
mesmo tempo, deixar os outros também vive-
rem suas vidas com tranquilidade.

Há um processo simplista que, se observa-
do, poderá nos levar ao equilíbrio. Vejamos:

“Primeiramente, façamos o melhor para 
nós mesmos; em seguida, para os outros, sem 
nos preocuparmos se eles estão ou não nos 
sendo gratos”.

Esse desprendimento vai atuar como um 
canal aberto em conexão com o universo.

Vale lembrar que, tanto a busca pela harmo-
nia quanto pelo equilíbrio requerem que se dê 
uma especial atenção ao nosso corpo físico. 
Por exemplo: tratá-lo adequadamente; não 
sobrecarregá-lo com alimentação imprópria 
ou pesada; fazer exercícios físicos, conforme 
a capacidade de cada um; evitar fumo e bebi-
das alcólicas, em fim, respeitar seu corpo, 
porque assim você estará respeitando a si mes-
mo, e não correrá risco de ver alguma área ou 
órgão de seu corpo ficar sem trabalhar em 
busca da SABEDORIA DIVINA, que é con-
sequência do equilíbrio e da harmonia.

EQUILÍBRIO
 O PRIMEIRO PASSO PARA ALCANÇARMOS A ESPIRITUALIDADE

16 Fevereiro de 2019
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PARA CORRIGIR NOSSOS ERROS
Por Sérgio Quirino*

 imagem do Esquadro deve ter uma Apresença constante em nosso pensa-
mento. Na perpendicular das duas 

hastes encontramos o ângulo de 90 graus, 
chamado de ângulo reto, que nos remete à 
retidão de caráter, à invariável angulação 
da moral, à equidade de tratamento e à 
impossibilidade do desvio nas ações.

O Compasso também apresenta instru-
ções essenciais. Creio não ser a ponta que 
delineia o círculo a mais importante. Pode-
mos tecer muitos elogios à capacidade de 
traçar as linhas em perfeita harmonia e as 
possibilidades de ampliação do tempo e 
espaço, o que nos remete ao progresso e à 
busca intelectual.

Explico o porquê da minha “preferên-
cia” pela ponta que fica “fixa”. A imobili-
dade de uma ponta, não está ligada à 
estagnação, mas, ao suporte necessário 
para as descobertas da outra.

A mensagem hermética está justamente 
na ampliação do nosso raio de ação, com 
um salutar ponto de apoio.  A imagem de 
um círculo com um ponto ao centro é cha-
mada de circumponto e tem centenas de 
significados. Mas, seu símbolo principal 
está na harmonia e no equilíbrio.

Ao juntarmos o Esquadro e o Compas-
so, teremos as instruções necessárias para 
o progresso material e o enlevo espiritual. 

Porém, não devemos nos esquecer de 
nossa natureza humana, passível de erros 
e recaídas. 

Afinal “herrar é umano”, mas esqua-
dros e compassos não são instrumentos de 
correção!

Sob a perspectiva maçônica, os erros, 
quando não resultam em danos para 
outros, são de suma importância em nossa 
caminhada.

O erro maçônico não está em fazer 
algo errado, mas em falhar no fazer algo 
certo!

Se já tivemos acesso ao conhecimento e 
não o colocamos em prática, erramos. Por 
mais incrível que possa parecer, no Reino 
Mineral as pedras crescem, e quanto gos-
tamos de dizer que ainda somos “Pedras 
Brutas” e as vezes, negativamente, em 
fase de crescimento.

As famosas arestas que o bordão maçô-
nico preconiza são muitas vezes, “agrega-
dos minerais” conhecidos como “ouro” 
que é a vaidade, “chumbo” que é a intole-
rância, “sílica” que é a verborréia etc.

Basta então usarmos o Cinzel e o Maço 
e retirarmos estas arestas na lapidação do 
homem maçom.

Simples assim?
Não! 
O cinzel não é simplesmente um ins-

trumento de corte e o maço não é apenas 
o equipamento que canaliza a força. 

Mais do que retirar as arestas devemos 
nos propor, no plano inconsciente, a não 
produzí-las mais.

Neste ponto, o cinzel, com seu fio de 
corte, simboliza a tomada de resoluções 
sábias, com a determinação enérgica 
representada na batida do maço.

Toda ação é precedida de um pensa-
mento. tenha sempre em mente estes dois 
instrumentos que nos proporcionam 
decisões assertivas. 

Aspiro, por meio deste artigo, que os 
Irmãos possam crescer mais pelo amor 
que pela dor.

Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te 
amo. Vamos em Frente!

Neste décimo terceiro ano de comparti-
lhamento de instruções maçônicas, conti-
nuaremos incentivando os Irmãos a enri-
quecerem o Quarto de Hora de Estudo. 
Indiferente de graus ou cargos, somos 
todos responsáveis pela qualidade dos tra-
balhos em nossa Oficina.

Imprima este trabalho e deixe entre 
seus materiais maçônicos, havendo opor-
tunidade solicite ao Venerável Mestre sua 
leitura e promova o intercambio de idéias.

 
Fraternalmente
Sérgio Quirino
Grande Primeiro Vigilante
GLMMG



https://www.ubode.com.br/?parceiro=8414
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O sistema de codificação mono alfabética 
em tempos utilizado pela Maçonaria e 
comummente conhecido como Alfabeto 

Maçónico (“Pig Pen”), é geralmente atribuído 
ao místico e alquimista alemão Heinrich Corne-
lius Agrippa de Nettelsheim, que nasceu em 18 
de Fevereiro de 1486, de uma família nobre, 
próximo da cidade de Colónia, onde estudou 
medicina e direito, aparentemente sem se con-
seguir graduar.

Em 1503, Agrippa de Nettsesheim assumiu o 
nome de Cornelius Agrippa von Nettesheim, 
adoptando o “Von” para sugerir sua origem 
nobre; três anos depois, funda uma sociedade 
secreta em Paris devotada à astrologia, à magia 
e à cabala.

A sua carreira foi bastante diversificada, 
tendo sido agente secreto, soldado, médico, 
orador e professor de Direito, em Colónia, 
Paris, Londres, Itália, Pavia e Metz. Em 1509, 
decide instalar um laboratório em Dole com o 
objectivo de sintetizar ouro, e durante a década 
seguinte viajou pela Europa, vivendo como um 
alquimista, e dialogando com importantes 
humanistas. Em 1520, começou a praticar medi-
cina em Genebra, e em 1524 torna-se médico 
pessoal da rainha-mãe na corte do Rei Francis I 
em Lyon. Quando a rainha-mãe prescindiu 
dele, moveu a sua pratica medica para Antuér-
pia, mas foi mais tarde proibido por praticar 
sem licença; ressurge posteriormente como 
historiador na corte de Charles V. Ao longo da 
sua vida, foi preso por várias vezes por diferen-
tes motivos como dívidas e ofensas criminais, 
tendo morrido em 1535.

Em 1533, Nettelsheim publica o “De Occul-

ta Philosophia”, em Colónia, na Alemanha. No 
livro 3, capítulo 30, descreve sua codificação de 
substituição mono alfabética, hoje conhecida 
como Codificação Pig Pen. A tradução literal do 
nome da Codificação é “Porco no Chiqueiro” e 
deriva do facto de que cada uma das letras (os 
porcos) é colocada numa “casa” (o chiqueiro).

Este Alfabeto foi utilizado frequentemente 

nos Séc. XVII e XVIII, sendo que ainda hoje 
alguns praticantes das Ordens Maçónicas o uti-
lizam para se identificarem e/ou para comuni-
carem, mais por tradicionalismo do que como 
forma de assegurar a confidencialidade, já que a 
sua “chave” é do conhecimento público e de 
simples utilização.

O ALFABETO MAÇÔNICO
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De acordo com vários maçonólogos, o 
Rito da Palavra de Maçom (Mason's 
Word), criado por volta de 1637 na 

Escócia seria o rito mais antigo  da Maçonaria  
chamada “especulativa”[1]. O rito foi funda-
do por maçons escoceses calvinistas e presbi-
terianos de Kilwinning para substituir o ritual 
Inglês e Anglicano dito das Antigas Obriga-
ções operativas da Idade Média e do 
Renascimento[2]. A partir de 1696, os 
maçons desejaram criar uma arte da memó-
ria conforme os princípios do Calvinismo, 
isto é, não baseado em imagens visuais, 
mas exclusivamente em imagens verbais 
como as metáforas e alegorias. Posterior-
mente, depois de ter passado por várias 
influências, anglicanismo e catolicismo, a 
Grande Loja de Londres o transforma em 
1717, em rito filosófico universal que se 
tornou a matriz do ritual de três graus prati-
cado pela Maçonaria contemporânea.

Contexto do aparecimento
A expressão Palavra de Maçom que está 

na origem do rito é sem dúvida modelada 
na expressão Palavra de Deus ou “Palavra 
do Senhor”. É por essa expressão que os 
calvinistas da Escócia designavam a 
Bíblia, referência entre todos, o Sola scrip-
tura [2] de Lutero. Ao usar esta expressão 
da “Palavra de Deus”, os calvinistas pre-
tendiam retornar a um cristianismo autênti-
co, antes das práticas da Igreja dos Católi-

cos romanos, estes últimos sendo considera-
dos por eles como “idólatras” e “góticos”, alu-
dindo à construção de catedrais na França e no 
resto do Continente europeu.

Para compreender a história do Rito Pala-
vra de Maçom, devemos primeiro lembrar o 
contexto, ou seja, em primeiro lugar, que a 
chegada do reformador calvinista John Knox 

(1514–1572) na Escócia (1555 e depois em 
1559 para ali fundar a Reforma) estava na ori-
gem de profundas convulsões no plano da 
organização das irmandades até então católi-
cas. Como resultado de suas novas conver-
sões, aquelas de maçons que se tornaram pres-
biterianos por sua vez, desejavam reformar a 
prática das antigas regras e retornar a uma lei-
tura escriturística das Obrigações (Charges). 
A reorganização das Obrigações levou a mui-
tas mudanças nas lojas operativas que se tor-
naram mais abertas à livre interpretação das 
Escrituras de acordo com o princípio da liber-
dade de julgamento dos reformadores. Além 
disso, a abolição do culto aos santos, a rejeição 
da estética católica e a controvérsia da época 
sobre a arte da memória levou os maçons das 
lojas presbiterianas a desenvolver um método 
de simbolização baseado mais em diálogos e 
metáforas literárias do que nos símbolos gráfi-
cos das Antigas Obrigações [3]

Fontes e evoluções do Rito Palavra de 
Maçom

Os testemunhos incluindo a expressão “Ma-
son Word” são numerosos e foram em seu 
tempo examinados pelo maçonólogo David 
Stevenson. Isto representa um total de cerca 
de vinte textos escoceses escritos no século 
XVII e uma dúzia de textos britânicos do sécu-
lo XVIII.

.>>>

RITO PALAVRA DE MAÇOM

John Knox.

Tradução J. Filardo
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O Rito Palavra de Maçom teria sido ela-
borado dentro da loja calvinista[n 3] Kil-
winning n° 0 entre 1628 e 1637. Os docu-
mentos mais antigos sobre ele mencionam 
um ritual que consistia em receber em loja 
um novo membro, dando-lhe um aperto de 
mão (origem da “garra”) enquanto os 
nomes das duas colunas do Templo de Salo-
mão eram comunicados, com referência à 
passagem bíblica da Epístola de Paulo aos 
Gálatas (Gl 2,9), lembrando a troca das 
apertos da mão direita (mão da verdade) 
entre Tiago, Pedro e João, de um lado, e 
Paulo de Tarso, de outro.

Documentos posteriores pertencentes 
aos textos fundadores da Maçonaria em 
particular, o “Manuscrito dos Arquivos de 
Edimburgo” (“Edinburgh register house” 
que data de 1696 e que era o ritual da loja 
Canongate Kilwinning, ” [4] , mostram evo-
luções significativas desde aquela época. 
Eles mencionam em particular  um “cate-
cismo” por perguntas e respostas, a prática 
dos cinco pontos do companheirismo[5], 
bem como a transmissão de uma palavra 
adicional em “M.B.” ao segundo grau [6].
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Notas
[1] No sentido da palavra inglesa da épo-

ca.  Diríamos hoje “filosófico”.
 [2] Cerimônia de admissão a uma corpo-

ração de maçons antes do século XVII.
 [3] Os historiadores podem determinar 

se uma loja era calvinista, católica ou 
anglicana examinando alguns detalhes em 
seus rituais ou outros documentos de arqui-
vo, tais como a presença ou ausência do 
qualificativo. holy (santo) ao lado do nome 
de uma capela, ou mesmo em alguns 
manuscritos referências mais explícitas, 

por exemplo ” Santa Igreja Católica no 
manuscrito Dumfries no 4 de 1710 (ver, 
por exemplo, Négrier 2005 pp. 106 e 109).

 [4] Trata-se da loja de Canongate, 
pequena aldeia a leste deEdimburgo. Esta 
loja, cujos arquivos datam de 1630foi ane-
xada à Loja Presbiteriana de Kilwinning 
em 1677.  (Stevenson 2000, p. 64)

 [5] Que alguns autores associam aos 
cinco pontos calvinistas da TULIP (Negri-
er 2005, passim).

 [6] Os rituais maçônicos do século xvii 
só conhecem dois graus: aprendiz e compa-
nheiro-mestre

A Loja Kilwinning nº 0
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 construção de uma edificação é algo que envol-Ave muito trabalho, muito empenho, e sobretudo 
o domínio de técnicas precisas transmitidas por 

alguém, para quem o ofício já não tenha segredos, 
para outro alguém ignorante no ofício no qual se inici-
ou, e com um longo caminho na sua frente rumo à per-
feição.

O ofício, qualquer um, precisa não só de quem 
tenha conhecimentos q.b. para nele actuar, mas tam-
bém de certos utensílios essenciais à realização das 
tarefas.

A tarefa do Aprendiz começa, desde logo, por ser, a 
identificação desses utensílios: o que são, como se 
chamam, para que servem, quando se utilizam e final-
mente como se utilizam.

O Aprendiz, em regra, alguém que pensaria ter 
conseguido o mais difícil, isto é, o ingresso no seio de 
uma comunidade especial, porque diferente de outras, 
constata ter de se empenhar, pela aprendizagem com 
uma entrega total, sob pena de, não merecer a confian-
ça nele depositada para aceder ao conhecimento.

Estes quatro parágrafos são directamente aplicáve-
is a qualquer um, a qualquer sociedade organizada, 
seja ela de cariz profissional, social, filantrópico, etc.

Na antiguidade, já os Romanos legislaram no sen-
tido das profissões serem hereditárias, impedindo-se, 
desse modo, a extinção de algumas delas. Na Idade 
Média as profissões organizaram-se em Corporações 
ou ofícios, nos quais poucos tinham o ensejo de 
ingressar, tal a necessidade de cada corporação guar-
dar ciosamente os seus segredos, os seus conhecimen-
tos.

Tal aconteceu com os Pedreiros franceses, os 
Maçons, ou Arquitectos, responsáveis pelas constru-
ções de Catedrais.

Os seus ensinamentos só eram transmitidos a 
Aprendizes, sendo estes, homens de características 
especiais, a quem tinham sido reconhecidas capacida-
des de integrar uma comunidade tão ecléctica.

Essa comunidade era a Maçonaria operativa. Os 
Maçons eram então autênticos edificadores, constru-
tores ou arquitectos dos mais belos monumentos que 
ainda hoje se podem admirar.

Construções sólidas, duradouras, quase intempo-

rais, encerrando em si um saber acumulado, só des-
vendado ou acessível a muito poucos.

A Maçonaria, hoje, já não é operativa, mas sim 
filosófica.

O Aprendiz Maçon tem porém que percorrer o 
caminho da sua iniciação, assim como percorreu o 
caminho que a antecedeu, enquanto profano, livre e de 
bons costumes.

O templo, também conhecido por loja, é o espaço 
físico onde ele e os seus demais irmãos, uns Aprendi-
zes, como ele, outros já Companheiros, outros ainda 
Mestres, se reúnem fraternalmente e em comunhão 
espiritual desenvolvem os seus trabalhos. Essa é, por-
ventura, a catedral da comunidade iniciática a que 
pertence. Aí é a fonte onde o Aprendiz saciará a sua 
sede de aprendizagem. Aí será onde uma mão amiga o 
amparará e guiará na senda do seu aperfeiçoamento.

Esse Templo é o lugar sacralizado orientado segun-
do a discrição bíblica do Templo de Salomão. Todos 
os templos maçonicos são iguais, contêm os mesmos 
signos visuais. Mas cada templo possui um espírito 
particular que caracteriza a respectiva assembleia de 
maçons. É então aqui, no nosso Templo, que estamos 
a coberto da indiscrição dos profanos, onde não “cho-
ve”, e onde nos sentimos seguros na senda da desco-
berta das verdades e dos mistérios da nossa congrega-
ção.

A Catedral que o Aprendiz procurará construir, 
então qual é ?

Encomendas como na Idade Média já não existem. 
A catedral do colectivo, o templo ou loja, essa está já 
construída, e a ser aperfeiçoada com o contributo de 
todos os irmãos, através da sua participação.

Verdadeiramente a Catedral que o Aprendiz terá de 
construir é a sua própria Catedral interior. De pedra 
bruta, o Aprendiz terá de desbastar o seu potencial 
interior, ainda disforme, e imperfeito.

Que a sabedoria do Oriente me ilumine, ao desbas-
tar a minha pedra disforme, que a força não me falte, 
neste trabalho interior, e, no final, que a beleza seja 
seu apanágio, e a minha catedral estará pronta.

Que a minha postura, perante a vida, e os outros, 
seja tão recta quanto o é o esquadro; Que, enquanto 
Maçon, eu me mantenha solidariamente equidistante 

dos homens, tal compasso cujo desenho geométrico 
perfeito, simboliza, o maçon, na extremidade cujo 
movimento de rotação se opera sobre si, para dese-
nhar o círculo. Que eu seja aprumado e me mantenha 
ao nível de os meus irmãos me considerarem digno de 
me considerar entre iguais, no seu seio. E tal como a 
colher do pedreiro alisa a superfície irregular, elimi-
nando as suas imperfeições, assim espero, tal como 
ela, conseguir suprimir os meus, muitos defeitos, aper-
feiçoando, o meu caracter.

Estes signos maçónicos, o esquadro, o compasso, o 
nível, o prumo a colher de pedreiro, serão os meus 
utensílios que comigo transportarei para usar no meu 
trabalho interior, para construir a minha Catedral Inte-
rior, na certeza que a Catedral de todos os meus 
irmãos será o somatório da catedral da cada um de 
nós.

Sei irmãos o longo caminho a ser percorrido no 
trilho da Maçonaria simbólica, constituída pelos 3 
graus de Aprendiz, Companheiro e Mestre. O fim 
deste trilho apenas significará o início de um outro 
representado pelo Maçonaria Filosófica.

Como comunidade ecléctica que somos o reconhe-
cimento entre nós é feito com sinais e palavras própri-
as, para que os profanos não se arroguem qualidades 
que não têm perante nós. E também para que de entre 
nós não invoquemos graus aos quais não acedemos 
ainda.

Isso só deverá ser possível depois dos nossos 
irmãos Mestres acharem que está chegada a altura. 
Será chegada a minha vez de ultrapassar os meus 3 
anos maçónicos de idade ?

Aceitem um Tríplice Abraço Fraterno, deste frater-
no aprendiz.

“templuum petrus”

A:. M:. – R:.L:.M:.A:.D:. – 12 de Outubro de 6002

Scottish Rite Cathedral

A CATEDRAL E O APRENDIZ
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Meus Irmãos,

Ficou definido que o III Seminário 
(Encontro) de Gestores de Lojas Maçôni-
cas das Três Fronteiras  será realizado 
em Nova Viçosa BA , na data de 03 a 05 
de maio de 2019.

Seminário esse que será o grande divi-
sor de águas para a atuação da Ordem 
Maçônica Regional Integrada.  Nos dois 
primeiros, já foi criada e referendadas 
pelas PM(s) dos Três Estados, um siste-
ma de integração das Inteligências das 
PM(s), que já se encontra em funciona-
mento.

Além disso, será implementada uma 
agenda regional profissional e de servi-
ços para prestigiarmos os Irmãos em 
suas funções e profissões.

Será implantado ainda como Plano 
Piloto, o Projeto Maçonaria Cidadã onde 
teremos um dia de cidadania com aten-
dimentos médicos, odontológicos, jurí-
dicos e cartorários, atividades esporti-
vas e culturais, comparticipação das pre-
feituras e nossos irmãos profissionais 
daquelas áreas.

Discussão e planejamento de atuação 
conjunta das Lojas, independente de 
Potências Maçônicas para realmente 
fazermos a diferença em termos de filan-
tropia conjunta e não cada loja fazendo a 
sua pequena ou nenhuma atividade 
beneficente. Juntos podemos fazer a 
diferença com qualidade, respeito e por 
que não, também em quantidade.

Por último a discussão sob a criação 
de uma futura Academia Maçônica de 

Ciências, Artes e Letras das Três Fronte-
iras.

As inscrições para o Evento estarão 
abertas com a Comissão, a partir de 
04/02/2019. 

Os Telefones para contato serão Dis-
ponibilizados para suas inscrições, que 
somente poderão ser realizadas pela 
mesma e não diretamente nas pousa-
das, pois aí encareceria e temos descon-
tos pelo pacote contratado.

Quaisquer esclarecimentos estamos 
à disposição no (27) 99754-1991

TFA

Dario Angelo Baggieri
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O SECRETÁRIO GERAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA DO GOB EM REUNIÃO NO CHILE

12

lsfcastro@gmail.com

Representando o Soberano Irmão Múcio Bonifá-
cio Guimarães, o Secretário Geral de Educação 
e Cultura do GOB, Eminente Irmão Leonardo 

Augusto Reis, participou de uma reunião diplomática 
e cultural em Santiago do Chile, sendo recebido pelo 
Irmão Sebastian Pérez, Grão Mestre da Grande Loja 
do Chile e demais autoridades maçônicas Chilenas 
como os irmãos Marco Vidal, Grande Chanceler, Antô-
nio Ordóñez Urbina, Grande Bibliotecário e Arquivis-
ta (Educação e Cultura) e Ricardo Gonzalez, diretor do 
Museu Maçonico. Durante o encontro, os irmãos de 
ambos os países trataram sobre as ações e projetos na 
área de Educação e Cultura no Brasil e Chile bem 
como se comprometeram a partilhar ações culturais e 
trocas de experiências na área da Educação Maçônica, 
o irmão Leonardo, em nome do Grão Mestre Geral, 
entregou kits alusivos às comemorações de 195 anos 
do GOB aos irmãos presentes à reunião e ao Grão Mes-
tre do Chile, uma medalha do GOB 195 anos como 
forma de simbolizar o fortalecimento da amizade entre 
as duas potências Sul Americanas, sendo que em reci-
procidade recebeu um distintivo da Grande Loja do 
Chile e uma medalha de reconhecimento e amizade 
alusiva à instalação do atual Grão Mestre Chileno, em 

bronze. Em seguida, a cunhada Thauana Guimarães, 
esposa do irmão Leonardo Reis, que o acompanhava 
na representação, foi agraciada com um livro editado 
pelo escritor maçom e Chefe de Gabinete da Grande 
Loja, irmão Manuel Romo Sánchez. Cumprido todos 
os protocolos de visitações e formalidades institucio-
nais, ao irmão Leonardo e cunhada Thauana foi servi-
do especial almoço no Clube da República sendo que 
logo após o Irmão Leonardo foi entrevistado pela Equi-
pe da Revista Maçônica do Chile. A visita foi finaliza-
da com uma visita guiada ao Museu Maçônico e dema-
is dependências e templos da Grande Loja.

SESSÃO DE SOERGUIMENTO DAS
COLUNAS EM LOJA DO CEARÁ

No dia 12 de janeiro de 2019, na Cidade de Iracema 
distante 280 km da capital cearense, ocorreu a Sessão 
Magna de Soerguimento das Colunas da Loja José 
Ramos Torres de Melo, presidida pelo Venerável Mes-
tre Leonardo de Almeida Monteiro nomeado através 
do ATO Nº 28071 de 09 de janeiro de 2019, do Sobera-
no Grão-Mestre Geral Mucio Bonifacio Guimarães. 
Fizeram parte da comissão regularizadora os irmãos 
Luiz Pinto do Amaral Neto Venerável Mestre da Loja 
Harmonia, o Eminente irmão Amaury Neves Mari-
nho, os mestres instalados Francisco Moacir e José 
Lairton e os mestres maçons Rodrigo Ferreira Gomes, 
Marcelo Rocha e Valdir Costa.

Fundada em 25 de março de 1968 a Loja leva o 
nome do Patrono da Maçonaria Gobiana no Estado do 
Ceará Jose Ramos Torres de Melo e será presidida 
pelo Venerável Mestre irmão José Ubajara de Holan-

da Negreiros.
Uma pedra bruta quando se lapida ela sempre 

busca a perfeição, assim a Loja José Ramos Torres de 
Melo, regulariza seus irmãos depois de 14 anos, que 
seus trabalhos tomem plena força e vigor.

 ORDEM DEMOLAY SCODB
O Soberano Irmão Múcio Bonifácio Guimarães, 

Grão Mestre Geral, participou no dia vinte e cinco de 
Janeiro de 2019, juntamente com o Gabinete Nacio-
nal da Liderança Juvenil do Supremo Conselho da 
Ordem DeMolay para o Brasil (SCODB), da Sessão 
Ritualística da décima primeira Congregação 
Nacional de Jovens Líderes, evento dedicado à 
capacitação dos líderes do Supremo Conselho, 
o qual aconteceu na cidade de Brasília, na sede 
do Grande Oriente do Brasil. A cerimônia con-
tou com a presença da diretoria executiva do 
Supremo Conselho, de Grandes Mestres Esta-
duais e do Gabinete Nacional da Liderança Juve-
nil – representado pelo Mestre Conselheiro 
Nacional, Nacional Adjunto e Mestres Conse-
lheiros Estaduais.

Em conjunto com tais lideranças da Ordem 
DeMolay, participaram também, o Eminente 
irmão Arquiariano Bites Leão, Secretário Geral 
de entidades paramaçônicas, os Sapientíssimos 
irmãos Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, 
Presidente da Soberana Assembléia Legislativa, 
e Ademir Cândido Grão-Mestre Geral Adjunto.

Durante a cerimônia, o Grande Mestre do 

SCODB, Guilherme Santos, homenageou as lideran-
ças do Grande Oriente do Brasil, presentes com uma 
placa metálica contendo agradecimentos pelos servi-
ços prestados a Ordem DeMolay e concedeu o Título 
de Membro Honorário Vitalício do Supremo Conse-

lho da Ordem DeMolay para o Brasil ao Soberano 
Irmão Múcio Bonifácio.

Após os discursos relativos ao trabalho da Ordem 
DeMolay feitos pela liderança juvenil e os agradeci-
mentos feitos pelo irmão Ricardo Maciel, o Grão 

Mestre Geral, Soberano Irmão Múcio Bonifá-
cio, fez comentários de incentivos à Ordem 
DeMolay, afirmando que a Ordem possibilita 
uma renovação dentro da maçonaria, haja vista 
que torna as instituições maçônicas mais próxi-
mas dos jovens. Em seguida, no dia vinte e seis 
de Janeiro, o Supremo Conselho da Ordem 
DeMolay para o Brasil, dando ênfase no projeto 
de treinamento proposto pela Congregação Naci-
onal, elaborou treinamentos para lideranças, 
apresentação de objetivos da nova liderança, 
bem como proporcionando um ambiente para 
integração e troca de experiências entres os líde-
res da Ordem DeMolay Brasileira.

Fonte: Secretaria Geral de
 Comunicação do GOB

https://www.msf.org.br/doador-sem-fronteiras

