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s equipes de Médicos Sem Fron-Ateiras (MSF) estão utilizando 
todos os recursos disponıv́eis, 

materiais e humanos, para enfrentar os 
efeitos da catástrofe humanitária de 
enormes proporções que afetou 
Moçambique e, de maneira mais grave, 
a cidade de Beira.

A organização humanitária internaci-
onal enviou dezenas de pro�issionais 
experientes ao paıś, que trabalham para 
superar as di�iculdades e fornecer cui-
dados médicos de qualidade a todos 
que necessitam. Também chegaram 
ontem à cidade mais de 40 toneladas de 
equipamentos e suprimentos médicos 
enviados na véspera.

Beira foi a localidade que mais sofreu 
com a passagem do ciclone Idai, que 
atingiu no último dia 14 o sudeste da 
A� frica. A maior parte da cidade foi dani-
�icada ou destruıd́ a pelos ventos, chu-
vas e inundações. Instalações de saúde 
também foram afetadas, di�icultando a 
assistência às vıt́imas da tragédia.

Nosso desa�io tem sido fazer reparos 
em centros de saúde dani�icados pelo 
ciclone para que possam voltar a operar, 
ao mesmo tempo em que não é possıv́el 

esperar para oferecer assistência em 
meio a tantas demandas por cuidados 
médicos.

Por isso, equipes de MSF estão traba-
lhando em clıńicas móveis, procurando 
e atendendo pacientes com cortes infec-
tados, infecções respiratórias, diarreia 
e infecções de pele. Em Beira, nossa equi-
pe de promotores de saúde está percor-
rendo a comunidade para saber como 
as pessoas estão tendo acesso à água. 
Há preocupações reais de que muitos 
dos poços foram contaminados durante 
o ciclone e que muitas pessoas estão 
bebendo água contaminada.

Também há equipes tentando chegar 
a áreas mais remotas nos arredores da 
cidade, onde ainda há di�iculdades de 
acesso e não foi possı́vel estimar o 
impacto da passagem do Idai.

Ao mesmo tempo, há um trabalho 
intenso para recuperar centros de 
saúde dani�icados. Já foi possıv́el colo-
car em funcionamento pleno um centro 
de saúde em Beira, e outros dois estão 
operando parcialmente.

Operação	Logística
Para lidar com a grande demanda por 

assistência que foi detectada em 
Moçambique, MSF montou uma grande 
operação de logıśtica, para fazer chegar 
a Beira os equipamentos e suprimentos 
necessários para que o trabalho possa 
ser realizado.

Neste domingo, MSF enviou três vôos 
fretados repletos de suprimentos de 
emergência da Bélgica para Beira. O car-
regamento de 43,3 toneladas inclui kits 
médicos, suprimentos de água e sanea-
mento, equipamento logıśtico e outros 
itens necessários para a resposta de 
emergência de MSF em Moçambique.

Já há mais quatro vôos agendados 
para os próximos dias, e envios adicio-
nais de suprimentos devem acontecer 
nas semanas seguintes.

Caso queira contribuir para nosso 
Fundo de Emergência, 

Profissionais experientes atendem vítimas de ciclone em Beira, e cidade recebe carregamentos com suprimentos médicos 

S.O.S. MOÇAMBIQUE
MSF ATENDE PACIENTES E PÕE EM PRÁTICA AÇÃO HUMANITÁRIA DE GRANDE ESCALA EM MOÇAMBIQUE

MEDICOS SEM FRONTEIRAS

https://www.msf.org.br/fundo-emergencia-6
https://www.msf.org.br/fundo-emergencia-6
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Por Marco Antônio de Moraes (*)
Fonte: Revista Ciência & Maçonaria

Logo após a iniciação na Maçonaria, muitos são 
os que tomam conhecimento das inúmeras 
Lojas Maçônicas que adotam o nome de Tira-

dentes como patrono, em suas diferentes formas: “Ti-
radentes”, “Alferes Tiradentes”, “Joaquim José da 
Silva Xavier”, dentre outras. De plano, surge a dúvi-
da: são homenagens ao mártir da Independência ou 
Tiradentes teria sido maçom?

Com certa tristeza temos presenciado uma discus-
são pouco acadêmica acerca do assunto, mais próxi-
ma da paixão rancorosa, a qual, sem dúvida, conduz 
ao caminho certo para a perpetuação da dúvida. 
Alguns maçons historiadores, em seus livros e artigos 
publicados, já se excederam e, não raro, trocaram até 
ofensas públicas. Nesse sentido, desenvolvemos o 
presente artigo, esperando que possa, com o auxílio 
do Grande Arquiteto do Universo, com base na pes-
quisa científica, longe de qualquer sectarismo, ofere-
cer aos maçons e interessados a verdade, ou, se esta 
não for encontrada, que tenhamos contribuído para 
alargar os horizontes da cultura maçônica. 

Breves dados pessoais de Tiradentes
 Joaquim José da Silva Xavier nasceu em Minas 

Gerais, na Fazenda do Pombal, à margem direita do 
Rio das Mortes, entre a Vila de São José, hoje cidade 
de Tiradentes, e São João d'El Rey, tendo como pais, o 
português Domingos da Silva Santos e a brasileira 
Antônia da Encarnação Xavier, sendo o quarto filho 
entre seis a sete irmãos.

Foi batizado pelo padre João Gonçalves Chaves, 
na Capela de São Sebastião do Rio Abaixo, em 12 de 
novembro de 1746, tendo como padrinho o “Tiraden-
tes” Sebastião Ferreira Leitão. O assentamento do seu 
batizado foi encontrado pelo historiador Augusto de 
Lima Júnior (1955), nos livros da Matriz de Nossa 
Senhora do Pilar, na Vila de São João d'El Rey, o qual 
calculou a sua data de nascimento como 16 de agosto 
de 1746, já que não há notícias de seu registro de nas-
cimento.

Aos nove anos de idade, ele residia em São João 
d'El Rey, em casa de parentes, quando sua mãe veio a 
falecer. Aos 15 anos perdeu seu pai, tendo então retor-
nado a Pombal para trabalhar na lavoura, com o seu 
padrinho, que também lhe ensinou o então raro ofício 
de “por e tirar dentes”.

Na idade adulta foi mascate em Minas Novas, 
antes de entrar para a Companhia dos Dragões de 
Villa Rica, sede da Capitania das Minas Gerais, atual 
Ouro Preto. Foi então promovido de Comandante de 
Patrulha a Alferes em março de 1775 e, no ano seguin-
te, destacado para a 6ª Companhia do recém criado 
Regimento de Cavalaria Regular de Minas Gerais, 
sediado em Villa Rica.

Em dezembro de 1781 esteve no Rio de Janeiro, 
sendo nomeado para o cargo de Comandante do Des-
tacamento do Caminho do Rio, com a finalidade de 
vigiar a estrada da Mantiqueira, dar proteção aos via-
jantes e reprimir o contrabando de ouro e diamantes.

O Alferes Xavier, como era conhecido na época, 
não foi promovido a oficial em face da sua pouca 
instrução, por manter a atividade de “arrancador de 
dentes” e ter a “língua solta” e, finalmente, após ter 
sido destituído do cargo de Comandante do Destaca-
mento do Caminho do Rio, começou a falar mal, aber-
tamente, do governo português.

Em maio de 1786 retirou da casa dos pais a menor 
Antônia Maria do Espírito Santo, que, em fevereiro de 
1787, deu a luz a uma menina. No mês imediato, o 

Alferes abandona a companheira, que tinha à época 
16 anos de idade, e viaja para o Rio de Janeiro, licenci-
ando-se da Tropa, permanecendo lá por um ano, para 
tentar uma nova sorte, porém, sem êxito.

No ano seguinte, 1788, ainda no Rio de Janeiro, 
conheceu o engenheiro de minas, José Alvares Maciel 
Filho, cunhado do capitão-mor de Villa Rica, e 
Domingos José Barbosa, recém formados em Coim-
bra, Portugal.

Em agosto do mesmo ano, o Tiradentes retornou 
para Villa Rica, encontrando o povo em profunda 
inquietação, pois, em 18 de julho, o Visconde de Bar-
bacena, governador da Capitania das Minas Gerais, 
anunciara a cobrança, com rigor, do débito da derra-
ma.

Juntou-se, então, ao grupo formado pelas seguintes 
personalidades da região: tenente coronel Francisco 
de Paula Freire de Andrade, comandante do Alferes; 
José Alvares Maciel Filho; vigário e latifundiário Car-
los Correia de Toledo e Mello; Inácio José de Alvaren-
ga Peixoto; padres José da Silva e Oliveira Rolim; 
cônego Luiz Vieira da Silva; poeta Cláudio Manoel da 
Costa; e outros militares, fazendeiros e negociantes, 
que já conspiravam contra a Coroa Portuguesa.

Outras imposições do governo português também 
traziam grande descontentamento à população: exi-
gência de que todos deveriam trabalhar nas minas de 
ouro; proibição de instalação de engenhos na região 
das minas; exclusividade na retirada do sal para pou-
cos comerciantes; fechamento das fábricas de tecido, 
para que todos fossem obrigados a comprar tecidos 
fabricados em Portugal; proibição do uso das estradas 
para o interior, por receio do contrabando de ouro. 
Tais medidas, aliadas ao anúncio da derrama, trouxe-
ram forte descontentamento junto à classe dominante 
da região, principalmente os endividados, caso tam-
bém de Tiradentes.

O clube inicialmente era conhecido como o Arcá-
dia Ultramarina. Segundo Monteiro (1961), o clube 
foi fundado com a finalidade de sublevar a população 
a não pagar a derrama, as côngruas3 e o quinto sobre o 
ouro minerado. Discutia-se, também, a proclamação 
de um território independente de Portugal.

O lema da bandeira do Clube dos Poetas foi pro-
posto por Cláudio Manoel da Costa, verso de Virgílio: 
“Libertas Quae Sera Tamem”, Liberdade, Ainda que 
Tardia.

O Coronel Joaquim Silvério dos Reis, que ouvira 
inconfidências de Tiradentes, denunciou a insurreição 
que se planejava ao Visconde de Barbacena, que ime-
diatamente suspendeu a derrama, uma vez que o movi-
mento armado iria ter início no dia da cobrança dos 
impostos atrasados. Deu-se início à devassa da Incon-
fidência Mineira ou Conjuração Mineira, com a prisão 
de seus líderes.

Dias antes, Tiradentes, que tinha a incumbência de 
divulgar o movimento, viajara para o Rio de Janeiro, 
com a finalidade de angariar fundos para a empreita-
da, vindo a ser preso no dia 12 de maio de 1789, na rua 
dos Latoeiros, hoje denominada rua Gonçalves Dias, 
sem oferecer maior resistência.

Tiradentes não negou sua participação no movi-
mento, denominado de “Inconfidência Mineira”. Os 
demais envolvidos abjuraram e a Rainha Dona Maria 
I de Portugal, no dia 20 de abril de 1792, comutou as 
suas penas de morte para o degredo perpétuo, depor-
tando-os para a África. Já os religiosos tiveram pro-
cessos à parte e, após condenados, foram enviados a 
Portugal. Enquanto que Cláudio Manoel da Costa, 
que se defendera em cartas, acusando os companhei-
ros da conspiração, suicidou-se na prisão.

                                            >>>

TIRADENTES, MAÇOM INICIADO?
O presente artigo tem por objetivo oferecer aos maçons e interessados uma análise bibliográfica sobre a 
suposta filiação maçônica de Tiradentes, considerado mártir da independência do Brasil.
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Tiradentes foi enforcado às 11 horas do dia 21 
de abril de 1792, três anos após sua prisão. Foi 
então esquartejado, sendo que a cabeça foi para 
Villa Rica e os seus membros foram fincados em 
postes na estrada entre Minas e Rio de Janeiro. A 
casa dele foi destruída e sobre a terra foi jogado 
sal.

A suposta iniciação de Tiradentes A Universi-
dade de Coimbra era o berço das ideias liberais, 
onde os filhos de brasileiros ilustres, ricos e pode-
rosos estudavam, constando que Cláudio Manoel 
da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio Alva-
renga Peixoto foram iniciados na Maçonaria 
naquela cidade, enquanto estudantes, embora 
haja quem afirme que Cláudio Manoel da Costa 
não era maçom.

Naquela época, o absolutismo e o sistema colo-
nial europeu estavam em crise, os ideais de liber-
dade e princípios liberais estavam aguçados entre 
os universitários, em face da recente guerra da 
independência americana (1776) e a Revolução 
Francesa (1789). Alguns autores afirmam que 
José Alvares Maciel Filho também teria sido ini-
ciado na Maçonaria, em Coimbra, com 28 anos de 
idade, tendo chegado a Villa Rica no segundo 
semestre de 1788.

No tocante à probabilidade da iniciação de Tira-
dentes na Maçonaria ou à sua vida de maçom, não 
existe qualquer registro e, nos sete volumes dos 
Autos Devassa4 da Inconfidência Mineira, publi-
cados pela Biblioteca Nacional (1936), não há 
qualquer referência à iniciação de Tiradentes ou 
sua condição de maçom.

Por outro lado, o estudioso maçom José Castel-
lani, em artigos publicados na revista “A Verda-
de”, números 298 e 300, abril e junho de 1992, 
afirmou que “profanos e principalmente maçons 
irresponsáveis inventaram, não apenas sobre o 
Tiradentes, mas de modo geral tudo quanto é fato 
maçônico”.

O autor Joaquim Felício dos Santos (1868), no 
livro “Memórias do Distrito de Diamantino da 
Comarca do Serro Frio”, afirmou que “os conjura-
dos eram todos iniciados na Maçonaria, introdu-
zida por Tiradentes, quando por aqui passou, 
vindo da Bahia, para Villa Rica” e mais “quando 
Tiradentes foi removido da Bahia, trazia instru-
ções secretas da Maçonaria para os patriotas de 
Minas Gerais”.

Marcelo Linhares (1988), no seu livro “A 

Maçonaria e a Questão Religiosa do Segundo 
Império”, escreveu que “de Tiradentes se diz 
haver iniciado na Bahia, quando em seus primei-
ros tempos de vida profissional mascateou no 
eixo Minas-Bahia”. Mas, demonstrando não ter 
muita convicção, afirmou que “o certo é que a 
Maçonaria brasileira dos séculos XVIII e XIX era 
essencialmente política”.

Porém, tais afirmações encontram forte oposi-
ção, no fato de que a primeira Loja Maçônica bra-
sileira que se tem registro surgiu em Recife, Per-
nambuco, apenas em 1796, por iniciativa do botâ-
nico Manuel de Arruda Câmara, após chegar da 
Europa, e denominava-se Areópago de Itambé. 
Há autores que afirmam que não se tratava de uma 
Loja Maçônica, mas de outra sociedade secreta, 
nos moldes da Maçonaria, e integrada por maçons 
e não maçons.

Tiradentes, como se sabe, morreu no dia 21 de 
abril de 1792, quando ainda não existia Loja 
Maçônica regular no Brasil. Tiradentes jamais 
esteve em Salvador, Bahia, onde há a teoria da 
primeira Loja Maçônica naquele território, fun-
dada em 14 de julho de 1797, na Barra, a qual 
denominava-se “Cavaleiros da Luz”, fato que 
também não encontra unanimidade. Também é 
sabido que não existia estrada para os 1800 quilô-
metros que separam Salvador de Villa Rica.

Portanto, meu entender é de que Tiradentes não 
poderia ter sido iniciado na Maçonaria na Bahia 
enquanto mascateava ao norte de Minas, por volta 
de 1774, uma vez que esta ainda não existia. A 
propósito, José Castellani, em “Os Maçons na 
Independência do Brasil” (1993, p. 20- 21), é taxa-
tivo ao afirmar:

Muito já se falou e muito já se escreveu sobre 
a participação maçônica na independência do 
Brasil. De confiável, todavia, muito pouco. 
Como geralmente acontece, quando autores 
maçons tratam da História, entra em jogo o ufa-
nismo, a parcialidade, a tendência, que os leva a 
exagerar os feitos maçônicos e as virtudes dos 
maçons envolvidos, ocultando ou escamoteando 
os defeitos e dourando a pílula, quando o seu 
aspecto não é muito recomendável.

Isso acabou criando uma História distorcida, 
inventada e maquinada, que viria a influenciar 
algumas gerações de maçons, que passaram a 
repetir balelas, as quais, com tanta repetição, 
quase chegaram a ter foros de verdade – uma 

mentira repetida muitas vezes, acaba sendo con-
siderada uma verdade – fazendo com que a his-
toriografia maçônica nacional chegasse a ser 
motivo de descrédito, de desconsideração e até 
de chacota, para a comunidade universitária 
brasileira e para as instituições ligadas à Histó-
ria e que tratam com a seriedade que ela merece 
e não com o despojamento de certos autores 
maçons. 

Mais adiante (p. 25), foi contundente ao tratar 
especificamente de Tiradentes:

Existem, todavia, autores, que, aproveitando 
um período nebuloso e de grande carência de 
registros históricos, falam da existência de 
Lojas, principalmente na Bahia, nos meados do 
século XVIII, o que, por falta de qualquer prova 
documental, é uma afirmação tão temerária 
quanto aquela dos que apontam os conjurados 
mineiros, principalmente o Tiradentes, como 
Maçons, sem que haja qualquer apoio histórico 
documental para tal afirmação.

Não se pode negar que há indícios de que 
maçons se envolveram na Inconfidência Mineira 
e em outros acontecimentos históricos que se suce-
deram. Gustavo Barroso (1990), historiador 
pátrio dos mais afamados, afirmou que “a Maço-
naria estava envolvida na Conjuração Mineira”. 
Ele só não disse como e por quais representantes.

Outro historiador, Pedro Calmon (2002) afir-
mou que maçons participaram da Inconfidência 
Mineira, da Independência, da Abolição da Escra-
vatura e da Proclamação da República. Porém, 
não citou Tiradentes como maçom.

Já Lima Júnior (1955, p.136-137) afirma que: 
“Iniciado na Maçonaria, tomava parte nas reu-
niões desta, no Rio de Janeiro e pregava suas dou-
trinas onde quer que se encontrasse" e também 
confirma que "...depois de ouvir minucioso rela-
tório do alferes Joaquim José, que regressara do 
Rio de Janeiro onde mantivera contatos decisivos 
com os confrades das Lojas Maçônicas, e que lá 
dirigiam o movimento da insurreição...". No 
entanto, nos idos de 1788/89, não existia Loja 
Maçônica no Rio de Janeiro, o que torna temerá-
ria tal afirmação, sendo que a primeira só veio a 
ser fundada naquele Oriente em 1801, denomina-
da Loja Maçônica Reunião, filiada ao Grande 
Oriente de França, segundo o manifesto do Grão -
Mestre José Bonifácio de Andrada, publicado em 
1832 (BUCHAUL, 2011).                             >>>

“Tiradentes Esquartejado”, de Pedro Américo
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Ainda, José Castellani, em “Os Maçons da 
Independência”, relaciona a fundação das primei-
ra Lojas Maçônica no Brasil:

Resumindo: os primeiros tempos da Maçona-
ria brasileira, até a fundação do Gr. O., seguem 
aproximadamente – já que a época é nebulosa, do 
ponto de vista documental – a seguinte cronologia 
dos principais fatos:

1796 – Fundação, em Pernambuco, do 
“Areópago de Itambé”, que não era uma verda-
deira Loja, pois, embora criado sob inspiração 
maçônica, não era totalmente composto por 
Maçons; 

1801 – Criação, em Niterói, da Loja “União”; 
1801 – Instalação da Loja “Reunião”, suces-

sora da “União”;
1802 – Criação, na Bahia, da Loja “Virtude e 

Razão”; 
1804 – Fundação das Lojas “Constância” e 

“Filantropia”;
1806 – Fechamento, pela ação do Conde dos 

Arcos, das Lojas “Constância” e “Filantropia”; 
1807 – Criação da Loja “Virtude e Razão Res-

taurada”, sucessora da Loja “Virtude e Razão”; 
1809 – Fundação, em Pernambuco, da Loja 

“Regeneração”.

Mário Verçosa (1985), em seu livro “Registros 
Maçônicos”, acrescenta a Loja “Cavaleiros da 
Luz”, em Salvador, Barra, como fundada em 
1797, filiada ao Grande Oriente de França.

Em 1955, Tenório d'Albuquerque, baseado na 
afirmação de Canêco Amassado, começou a 
escrever seguidamente sobre Tiradentes-Maçom, 
passando a surgirem daí inúmeras Lojas Tiraden-
tes, com a adoção do mártir da Inconfidência 
Mineira, como mártir maçom-brasileiro. Para se 
comprovar tal afirmativa, basta levantar em cada 
Oriente a data de fundação das Lojas Tiradentes.

P a r a  K u r t  P r o b e r  ( 1 9 8 4 ) ,  Te n ó r i o 
d'Albuquerque criou o que chamou de “Herói 
Maçom”, denominando de “fábula Tiradentes-
Maçom” tudo que se refere a sua vida maçônica. 
Para alguns, a assinatura de Tiradentes é uma 
prova da sua condição de maçom. Kurt Prober 
contradiz, afirmando que a mesma possui cinco 
pontos: o primeiro está depois da abreviação de 
Joaquim; o segundo é solto, depois de J, de José; o 
terceiro está abaixo da letra A, da abreviatura AS, 
de Silva; o quarto está ao lado de X, de Xer, Xavi-

er abreviado; e o quinto, no fim do nome, como 
ponto final.

Os três pontos, que acompanham as assinatu-
ras dos maçons, foram utilizados pela primeira 
vez num documento maçônico, no Grande Orien-
te de França, em 1774 (RAGON, 2006). No Bra-
sil, somente após 1815 e, com certeza, em 1822.

José Carlos Gentil (19--), atual Presidente da 
Academia de Letras de Brasília, ao publicar um 
opúsculo intitulado “Tiradentes e a Maçonaria”, 
apresenta-se como um ferrenho defensor da tese 
de que Tiradentes era um maçom iniciado, che-
gando ao despropósito de afirmar: “Ora, preten-
der negar que Tiradentes tenha sido Maçom cons-
titui-se pelo menos numa irracionalidade, por-
quanto as evidências traduzem o contrário”

Naturalmente, Gentil deixou-se levar pelo entu-
siasmo, ao taxar de irracionais aqueles que não se 
contentam com as evidências que esposa, já que 
usa a expressão evidência como uma certeza. A 
verdade, principalmente a verdade que busca a 
Maçonaria, vai mais além. Se há dúvida, desapa-
rece a certeza, de verdade ou de falsidade. Afinal, 
temos uma longa escada a galgar. Evidências por 
evidências, de verdade ou de falsidade, as contrá-
rias à tese Tiradentes-Maçom são mais consisten-
tes e mais racionais, contradizendo o modo de 
entender o último autor referido.

Considerações Finais Essa indagação, se Tira-
dentes era maçom iniciado, permanecerá ad eter-
num, enquanto a própria Maçonaria, como insti-
tuição, não tomar a iniciativa de buscar a resposta, 
o que tem sido feito até hoje, exclusivamente, por 
maçons estudiosos e preocupados com a história 
da Maçonaria brasileira.

Sugere-se a designação, pelos órgãos maçôni-
cos competentes, de um grupo de trabalho, consti-
tuído por historiadores, maçons e profanos, para 
num prazo compatível com a importância e a com-
plexidade do tema, buscar e oferecer a verdade 
que todos nós almejamos. Ou, quem sabe, institu-
ir-se um prêmio relevante dentro de um concurso 
aberto a professores e pesquisadores de todos o 
país, abordando-se a questão. Só a análise de fatos 
históricos, ainda que de difícil catalogação, será 
capaz de trazer a verdade ou dela se aproximar.
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O Obelisco  marca o local em que funci-
onou o Areópago de Itambé de 1796 a 
1801. Na rua Vieira de Brito, em casa 

demolida na década dos anos 40. A iniciativa 
de construção do monumento, em 1951, partiu 
do maçom Mário Melo (jornalista e escritor, 
PE) e do médico Getúlio de Albuquerque 
César, sendo este casado com  dona Rosa Amé-
lia Cavalcante Arruda da Câmara, uma des-
cendente do Irmão Manuel Arruda da Câmara.

Em 03 de abril de 1996, foi comemorado o 
bicentenário do Areópago de Itambé durante 
congresso realizado no Recife e na cidade de 
Itambé/PE  pelo GOIPE (iniciativa e coorde-
nação), pela Associação Brasileira da Impren-
sa Maçônica, a revista maçônica A TROLHA, 
a Academia Brasileira Maçônica de Letras e a 
Loja de Pesquisas Maçônicas Brasil, que con-
cluíram por atribuir ao Areópago de Itambé a 
condição de “Berço da Maçonaria Brasileira”, 
inspirada no título do livro de Francisco de 
Assis Carvalho (Xico Trolha) que, na oportu-
nidade, fora lançado: “ITAMBÉ, berço heroi-
co da maçonaria brasileira”.

Com vistas às comemorações, a Prefeitura 
de Itambé preparou o entorno do Obelisco, 
dando-lhe a feição de uma praça. Nesse local, 
naquele dia 3 de abril, das 15 às 18 horas, este-
ve presente um mundão de profanos e de 

maçons, entre eles: Abreu Bianco (senador), 
Absai Gomes Brito (ABML, GO), Aderaldo 
Pereira (GM, PB), Antônio do Carmo Ferreira 
(GM, GOIPE), Derly Halfeld Alves (Escritor, 
MG), Djalma Marques de Melo (SGComen-
dador PE), Francisco Cavalcanti de Brito (VM 
do Areópago), H Pithan (Pesquisador, RS), 
Hercule Spoladore (Presidente da Loja de Pes-
quisas Brasil PR),  João Batista Moraes (GM 
Adj SP), João Laércio G Fernandes (GM, PB), 
José Alves de Oliveira (Deputado PE), José 
Buzato (GM, PR),  José Carlos Pacheco (GM  
GOSC e Presidente ABIM), José Chaves (De-
putado Federal), José Rodrigues Sena (Aca-
dêmico GO), Licinio Leal Barbosa (Presiden-
te da ABML GO), Luiz Gonzaga da Rocha 
(Historiador BSB), Manuel Correia de Andra-
de (Historiador, Professor, PE), Mario Name 
(Pesquisador, escritor SP), Raimundo Nonato 
Magalhaes (GM, PE), Renato Gabriel (Aca-
dêmico MG), Ricardo Mário Gonçalves (Pro-
fessor e historiador SP), Romeu Bonini (GM, 
GOB/SP), Sérgio Barbalho (Prefeito de Itam-
bé), Xico Trolha (Presidente de A TROLHA, 
Londrina/PR).

Em 2013, o Prefeito Municipal de Itambé 
sancionou a Lei nº 1.678/2013, tornando o 
Obelisco “patrimônio histórico do município 
de Itambé/PE”, gerando, em decorrência, as 
condições protetoras a que ele não viesse a ser, 
em tempo algum, invadido, destruído ou des-
caracterizado.

Diante do fato de que o prédio residencial, à 
frente do qual se encontra o Obelisco, passou a 
ser uma casa  comercial – o Supermercado 
Novo Brasil, a Loja Maçônica Areópago de 
Itambé nº 17, do GOEPE/COMAB, que tem 

como Venerável Mestre o maçom Elânio Pere-
ira da Silva, que se agiganta na defesa de nossa 
Potência e no amor ao Areópago, acionou a 
Justiça, no sentido de que se atendesse ao esta-
belecido na Lei Municipal nº 1.678 do ano de 
2013, resultando no Termo de Ajustamento de 
Conduta nº 01/2019, de 27 de fevereiro de 
2019, assinado pela Promotora Pública de 
Itambé, a Prefeita do Município de Itambé, a 
Secretária de Planejamento do Município de 
Itambé, o Presidente da Loja Maçônica de 
Itambé e o Proprietário do Supermercado 
Novo Brasil, sendo o referido TAC publicado 
no Diário oficial Eletrônico – Ministério 
Público de Pernambuco de sexta feira 01 de 
março de 2019, página 26.

Em síntese, o TAC 01/2019 obriga o propri-
etário do supermercado Novo Brasil a manter 
o monumento histórico denominado Areópa-
go de Itambé livre de poluição visual, inclusi-
ve sem qualquer tipo de propaganda e/ou 
publicidade nas grades do citado monumento 
... ( cláusula segunda do TAC) acarretando o 
descumprimento a multa diária de R$200,00 
contra o mesmo e contra o Município de Itam-
bé a multa diária de R$1.000,00 por negligên-
cia na fiscalização (cláusula terceira do TAC).

Parabéns ao Venerável Mestre Elânio Pere-
ira da Silva e agradecimentos a todos que se 
empenharam para que essa decisão fosse toma-
da. Uma comemoração ao 223º ano da funda-
ção do Areópago de Itambé, de cujos sonhos 
resultou uma pátria para os brasileiros.¨¨¨ 

PRESERVANDO O QUE É NOSSO

Aqui nasceu a Maçonaria Brasileira em 1796

GERAL
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cordei, e era Meio Dia. Tinha de Acumprir a minha primeira missão, o 
meu primeiro trabalho, enfim, a minha 

Primeira Prancha. Mãos à Obra.
E que missão a minha!… nada mais nada 

menos que trabalhar uma Pedra. Vamos a isso.
Campo fora, no meio de calhaus, tropeço 

aqui… reviro além, e eis que descubro, 
maravilha das maravilhas, uma bela pedra que 
pela sua forma, dimensão e textura, 
facilmente me permitirá executar um bom 
trabalho… sem trabalho nenhum!

Um pequeno toque de cinzel…e (!?)… Não 
é possível !!! a Pedra desviou-se!?… e agora 
ela FALA!…

(A Pedra) – Diz-me Aprendiz, porque me 
escolheste para objecto do teu Primeiro 
Trabalho? Será que a minha forma te apraz 
como sentido material do caminho que 
decidiste encetar, ou haverá algo de excitante 
na minha textura que te impede de imaginar 
que outras Pedras existem?

(O Aprendiz) – Estou espantado, nunca 

imaginei que uma Pedra falasse, os Mestres a 
quem devo obediência não me indicaram que 
pedra escolher para trabalhar… eu escolho-
te pela tua forma quase perfeita, pelas tuas 
arestas quase esquadriadas, talvez pela tua 
presença destacada neste campo de calhaus 
disformes,… sei lá, por tudo isso!

(A Pedra) – Sim, estou a ver. Pensaste tu 
então, pobre Aprendiz de Pedreiro, que com 
um mínimo de esforço realizarias um bom 
trabalho!? Já te passou, por acaso, pela 
cabeça que poderão existir Pedras que não 
necessitam, ou simplesmente não querem ser 
trabalhadas? Já imaginaste que no difícil 
caminho que tens pela tua frente, terás sempre 
que escolher as pedras mais difíceis de 
trabalhar, as mais necessitadas da tua 
atenção, do teu respeito, da tua arte de 
transformar sonhos em realidades, formas 
brutas em artefactos dignos de um Criador,… 
enfím, dignos do Homem? Pensa no quanto as 
pedras que te rodeiam necessitam de ti, tenta 
dar o teu melhor sem exigir nada da pedra que 
trabalhas, tenta fazer dela uma obra digna de 

ti e dos teus Mestres, o teu trabalho bem 
executado será o teu prémio, e assim talvez 
um dia sejas um Pedreiro.

(O Aprendiz) – Pedra, não sei o que te dizer, 
sou um pobre aprendiz que muito tem que 
aprender, sei apenas que, hoje e aqui contigo, 
recebi a primeira lição: Deverei sempre 
trabalhar a pedra que mais necessita, desde 
que ela queira! Agora preciso ir, pois é quase 
Meia-noite… Adeus pedra, agradeço-te a 
lição!

(A Pedra) – Espera Aprendiz, faz-me um 
pequeno favor, vira a minha face polida um 
pouco mais para Oriente,… assim,… já está 
bem! Ah, já agora retira de debaixo de mim, 
essa pequena pedra cinzenta… sim essa 
mesmo, que eu esmago sem querer há 
milhares de anos. Leva-a contigo, não tentes 
trabalhá-la; tenta apenas compreendê-la, o 
que já será uma tarefa quase impossível. 
Adeus Aprendiz

(O Aprendiz) – Adeus pedra!
Autor Desconhecido

A Pedra que não queria
 ser trabalhada

https://www.seltenbrasil.com.br/bota-adventure?tracking=
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Sob a liderança do Soberano Irmão 
Mucio Bonifacio Guimarães, o 
Grande Oriente do Brasil, foi pro-

tagonista de um momento histórico aos 
maçons brasileiros, um novo tempo, onde a 
unidade e a fraternidade irá ditar os rumos 
da nova era para os maçons regulares do Bra-
sil. E aconteceu em São Paulo, no dia 30 de 
março 2019, sendo que na oportunidade 
foram formalizados e assinados os Trata-
dos de Mútuo Reconhecimento com as 
Grandes Lojas de Santa Catarina, represen-
tada pelo Sereníssimo Irmão Flávio Rogério 
Pereira Graff.

Grandes Lojas do Maranhão, representa-
da pelo Sereníssimo Irmão Ubiratan João de 
Castro.

Grande Oriente do Paraná, representada 
pelo Sereníssimo Irmão Rubens Martins 
Junior.

Grande Oriente do Rio Grande do Sul, 
representada pelo Sereníssimo Irmão Tadeu 
Pedro Drago.

Grande Oriente do Mato Grosso, repre-
sentada pelo Sereníssimo Irmão Ademir 
Lucio de Amorim.

Grande Oriente de Santa Catarina, repre-
sentada pelo Sereníssimo Irmão Rubens 
Ricardo Franz.

Grande Oriente de Minas Gerais; repre-
sentada pelo Sereníssimo Irmão José Hum-
berto Bahia.

Grande Oriente do Rio Grande do Norte, 

representada pelo Sereníssimo Irmão Anto-
nio Gomes da Silva; e

Grande Oriente Paulista, representada 
pelo Sereníssimo Irmão Pascoal Marracini.

Participando da Comitiva do Soberano 
Irmão Mucio Bonifacio Guimarães, Grão 
Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil,  
estiveram os Sapientíssimos Irmãos Ademir 
Cândido, Grão Mestre Geral Adjunto e 
Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, Pre-
sidente da Soberana Assembleia Federal, 
Grão Mestres Estaduais, Eminentes Irmãos 
Adalberto Aluisio Eyng-SC, Francisco dos 
Passos-MT, Armando de Souza Correa Juni-
or-AM, Benillo Alegretti-MS, Cláudio Wili-
am Alves-MG,  Edimo Muniz Pinho-RJ, 

Jorge Fernando Clementel de Fraga-RS, 
Luiz Rodrigo Larson Karsten-PR e o Emi-
nente Irmão Rui Corrêa, Grão Mestre do 
Estado anfitrião São Paulo, Os Secretários 
Gerais do GOB, Eminentes Irmãos Mário 
Sergio Nunes da Costa, Arlindo Batista Cha-
petta, Anibal Martinez, Leonardo Augusto 
Reis, Fernando Colacioppo, João José Via-
na, Assessores Especiais do GOB Hesli 
Negrão Fazzio Junior, Nilton Gomes, José 
Eufébio, Sinval Daniele, Sandro Tarnapi-
am, Evandro Lecey, Sub-procurador do 
GOB Ibiapaba de Oliveira Martins, Minis-
tro do Superior Tribunal do GOB,   Eminen-
te Irmão Paulo Gati.

>>>

GOB FORMALIZA TRATADOS DE
MÚTUO RECONHECIMENTO
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A Sessão contou com vários momentos emoci-
onantes, a comoção e alegria da união da maçona-
ria regular brasileira, era visivelmente evidente 
entre os presentes, os discursos dos irmãos, inclu-
sive os dos Grão-Mestres, era de um esforço con-
junto da maior reserva moral do País, que é a 
nossa Ordem Maçônica, que as Potências regula-
res trabalharão em conjunto para favorecer a soci-
edade, seja em projetos políticos, educacionais, 
culturais ou sociais.

Além das autoridades mencionadas, tivemos a 
presença do nosso Soberano de honra Irmão Lael-
so Rodrigues, do Sapientíssimo de Honra Irmão 
Claudio Roque Buono Ferreira, Eminentes 
Irmãos Pedro Aranas-SP, André Abreu Binde-RS, 
Presidentes de PAEL, Ilustre Irmão Raphael Nas-
sim Behar, Grão Mestre Distrital da Grande Loja 
Distrital para América do Sul divisão norte, Ilus-
tre Irmão Léo Curtiz, Grande Supervisor Distrital 
da GLUI, Eminente Irmão Gerson Magdaleno, 
Grão Mestre Eleito do GOB-SP, Eminente Irmão 
Cristian Adrian Flores Maldonado,  Secretário de 
Relações Exteriores da COMAB, Poderoso 
Irmão Gilberto Teixeira, Grão Mestre Adjunto do 
GOB-SP, Soberano Grande Primaz do Rito Brasi-
leiro Irmão  Nei Inocêncio dos Santos, Soberano 
Grande Comendador do Rito Escocês Antigo e 
Aceito Irmão Enyr de Jesus da Costa e Silva, Emi-
nentes Irmãos Antonio Gavioli e Daniel Keleti, 
que juntamente com o Eminente Irmão Mário 
Sérgio Nunes da Costa, formam a comissão de 
Tratados do GOB, Sereníssimo Irmão José Paulo 
Sanches Orrutia, Grão Mestre do Grande Oriente 

Amazonense, Carlos Teixeira (Cacá) 1° Vice-
Presidente da Soberana Assembléia Federal, e 
diversas outras autoridades das três potências 
presentes, que abrilhantaram a sessão.

O Soberano Irmão Mucio Bonifacio Guima-
rães, agradece a todos os maçons regulares brasi-
leiros, que esperavam ansiosamente por essa 
união das três vertentes no Brasil, GOB, CMSB e 
COMAB, que se torne indissolúvel essa união, 
parabeniza os três poderes do GOB pelo esforço e 
trabalho honrado, fraterno e consciente em fazer a 
diferença, mostrando a união no GOB, nesta 
época de tantas dificuldades no País, e ainda, 

demonstrando a liderança esperada do Soberano 
do Grande Oriente do Brasil, informa que o traba-
lho apenas começou, outros 29 Tratados de Reco-
nhecimento de potências regulares nacionais, 
estão em andamento e que essa união fará a dife-
rença na sociedade organizada, pois a maçonaria 
não dorme em berço esplêndido e estará focada 
para fazer um Brasil melhor à todos.

Fonte:
Secretaria Geral de Comunicação do GOB

https://youtu.be/juH0VxZCHCo
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Por Antônio Jorge (*)

Este artigo é baseado na entrevista que 
Diane Coutu faz com Edgar H. Schein, um 
psicólogo de renome mundial que come-

çou a sua carreira estudando como os prisioneiros 
de guerra americanos sofreram lavagens cerebra-
is por parte de seus captores chineses durante a 
guerra da Coreia. Na entrevista, Schein traça um 
paralelo estreito entre a aprendizagem nas organi-
zações [1] e a lavagem cerebral. O objetivo prin-
cipal da entrevista, entretanto, é descobrir porque 
realmente existem tão poucas organizações com 
cultura de aprendizagem e como as empresas 
podem promover a mudança transformacional 
necessária.

Schein argumenta que muito poucas organiza-
ções se tornam "organizações de aprendizagem" 
porque isso requer uma transformação da organi-
zação em algo completamente diferente. Mas há 
uma maneira de promover a mudança transforma-
cional com base no que a maioria das pessoas cha-
maria de "lavagem cerebral". Schein prefere o 
termo "persuasão coercitiva". A persuasão coerci-
tiva é quando as pessoas são pressionadas a adotar 
novas crenças em situações em que não podem 
escapar fisicamente. Embora a lavagem cerebral, 
ou persuasão coerciva, seja rotineiramente usada 
em crianças pelos pais, e tenha sido usada efecti-
vamente em prisioneiros de guerra, ela também 
pode ser usada efetivamente para promover a 
aprendizagem organizacional [2].

Promover a aprendizagem requer o uso ade-

quado ou a mistura de dois tipos de ansiedade. De 
acordo com Schein, a ansiedade inibe a aprendi-
zagem, mas existe um paradoxo em que a ansie-
dade também é necessária para que a aprendiza-
gem ocorra. Existem dois tipos de ansiedade asso-
ciados à aprendizagem: a "ansiedade de aprendi-
zagem" e a "ansiedade de sobrevivência":

A ansiedade de aprendizagem é a base da resis-
tência à mudança. Vem da relutância em tentar 
algo novo por medo do fracasso.

A ansiedade de sobrevivência, por outro lado, é 
a percepção de que, para sobreviver, precisamos 
mudar.

O princípio básico é que a aprendizagem só 
ocorre quando a ansiedade de sobrevivência é 
maior que a ansiedade de aprendizagem.

Para promover a aprendizagem, uma empresa 
pode aumentar a ansiedade de sobrevivência (a 
abordagem corporativa usual) ou diminuir a ansi-
edade de aprendizagem. Mas aumentar a ansieda-
de de sobrevivência tende a criar uma forte resis-
tência a aprender. Schein argumenta que os líde-
res devem escolher a abordagem alternativa e edu-
car os trabalhadores sobre as realidades económi-
cas da mudança necessária, fornecer bom treino, 
aconselhamento, apoio ao grupo, feedback e 
incentivos positivos para ganhar credibilidade e, 
no processo, diminuir a ansiedade da aprendiza-
gem. Mas os líderes devem eles próprios tornar-se 
aprendizes reconhecendo as suas próprias fraque-
zas e incertezas. Tudo isto ajudará a criar um ambi-
ente de aprendizagem psicologicamente seguro e 
um potencial de aprendizagem transformacional 

em que as pessoas desistam de suposições antigas 
e adotem premissas e crenças radicalmente 
novas. Estas suposições e crenças radicalmente 
novas devem ser validadas para que as pessoas se 
sintam à vontade com o processo de aprendiza-
gem e com o que está a ser ensinado. Embora a 
grande mudança transformacional seja difícil, ela 
pode ser alcançada por um longo período de 
tempo com o uso efectivo da persuasão coerciti-
va.

O que é que isto tem a ver com a Maçonaria e 
com os Maçons?

A Maçonaria disponibiliza um espaço de 
aprendizagem onde quase não há ansiedade de 
sobrevivência. Pretende-se que os Irmãos apren-
dam ao seu ritmo e até que decidam em que dire-
ção querem ir. 

Mas esta atitude parte de um princípio: os 
Irmãos têm um ritmo e querem escolher uma 
determinada direção. Mas como lidamos com os 
que não têm ritmo e não se preocupam com esco-
lher.

É conhecida a aversão que encontramos em 
muitos Irmãos a ler, a estudar, a querer saber mais, 
preferindo manter-se numa atitude de contempla-
ção, como que, ter sido iniciado fosse em si, o obje-
tivo final – poder dizer “sou Maçom”. Mas será 
que é verdadeiramente Maçom, quem não se 
esforça? Será que é isto que este Maçom pretendia 
encontrar na Maçonaria? Um espaço “fácil”, 
onde se pode relaxar?

Eu não tenho respostas, mas recuso-me ver a 
Maçonaria como um espaço onde pouco se faz, 
mas de que muito se espera.

Talvez cada um de nós deva refletir sobre que 
Maçom é e que Maçom gostaria de ser; pelo 
menos, terá assim definidas as duas pontas do 
caminho que pretende percorrer – onde está e para 
onde pretende ir. Agora, basta escolher o seu cami-
nho e CAMINHAR.

[1] Senge define "organização de aprendiza-
gem" como "uma organização que está expande 
continuamente a sua capacidade para criar o seu 
futuro". Organizações de aprendizagem devem 
combinar aprendizagem de sobrevivência ou 
aprendizagem adaptativa com aprendizagem 
geradora. A aprendizagem geradora aumenta a 
capacidade de criação da organização. Senge, P. 
M. 1990. The Fifth Discipline: The Art and Prac-
tice of the Learning Organization. New York, NY: 
Doubleday.

[2] Ver Chapter 9 of Dawkins, R. 2008. The 
God Delusion. A Mariner Book, Houghton Mifflin 
Company.

(*) Antônio Jorge – M:. M:.
R:. L:. Mestre Affonso Domingues, nº5 – 

GLLP/GLRP – Portugal
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QUE MAÇOM SOU? 
QUE MAÇOM QUERO SER?

http://bit.ly/2UkE1sI
https://www.natura.com.br/consultoria/neinhacastro
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Por Antônio Jorge (*)

a seqüência do texto "Que Maçom sou? NQue Maçom quero ser", decidi escre-
ver novamente, baseando-me numa ane-

dota que ouvi há dias e que acho "deliciosa".
Um industrial da nossa praça, tendo proble-

mas com um equipamento informático, decidiu 
chamar um técnico. O técnico chegou, deu duas 
voltas ao equipamento e com uma simples chave 
de parafusos, deu 1/4 de volta num parafuso, 
tendo o equipamento ficado a funcionar perfeita-
mente.

Passados dias, chegou a fatura. Tinha como 
descritivo "reparação informática - 1.000€".

O nosso empresário, achando a fatura dema-
siado alta para um simples quarto de volta num 
parafuso, decidiu solicitar uma fatura discrimi-
nada. A nova fatura que chegou já tinha duas 
linhas:

· Apertar 1/4 de volta no parafuso - 1 €

· Saber qual o parafuso a apertar - 999€
A fatura foi paga.
(PAUSA PARA RISOS)
Desta anedota, é possível concluir que numa 

situação destas, quereríamos todos receber os 
1000€, que são bem melhores do que só um.

O problema é que só tem direito aos 1000€, 
quem sabe realmente identificar qual é o parafu-
so que é preciso apertar. Não chega dizer que 
sabemos ou ter um diploma que diz que sabemos 
ou até fazer um movimento do tipo "os 

1000€ quando nascem são para todos..." ou 
ainda "eu não sei, mas a culpa não é minha..., 
logo também tenho direito".

Vem isto a propósito das dificuldades com 
que me defronto regularmente quando proponho 
formação aos meus colaboradores - é preciso 
quase impô-la. Estamos mais uma vez perante 
um problema "das duas ansiedades" - "deixem-
me continuar a fazer o que sempre fiz, mas não 
me falem em deslocalizar a fábrica".

Vem também isto a propósito da dificuldade 
que há em conseguir que muitos Maçons estu-
dem, aprendam, perguntem... queiram saber 
mais. Por vezes, parecem esquecer-se de que 
Pagam para estar ali e estar ali, deve servir para 
alguma coisa em termos de evolução pessoal.

Como sociedade, temos todos de unir esfor-
ços no sentido de conseguirmos levar as pessoas 
a querer saber qual o parafuso a apertar, mais do 
que a apertá-lo.

Como? Persistindo e não baixando os braços, 
apoiando, motivando, reduzindo a resistência à 
mudança (ansiedade 1) e, em certos casos, ajus-
tando ainda que ligeiramente a ansiedade 2 (re-
ceio do que pode acontecer se não mudarmos).

Já agora, dava jeito que tivéssemos todos uma 
atitude mais "agrícola" - semear para colher. 
Creio que por vezes comemos as sementes e 
reclamamos quando não há mais.

Antônio Jorge – M M

UMA ANEDOTA...
E A MAÇONARIA

https://www.seltenbrasil.com.br/bota-adventure?tracking=5c8108514a18f
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A grande contribuição de Descartes foi 
proporcionar uma reflexão indepen-
dente da fé e dar autonomia a filosofia. 

O Renascimento teve influência no pensa-
mento de Descartes e houve um parcial enca-
deamento entre as duas filosofias, mas tam-
bém  uma descontinuidade. No Renascimento 
a filosofia aceitava uma separação entre 
sabedoria e ciência enquanto que para Descar-
tes era inconcebível que a sabedoria se desen-
volve-se fora da ciência. O Renascimento 
serve de trampolim para a ciência moderna no 
início do século XVII. Até então a dominância 
era da física Aristotélica: qualitativa, descriti-
va e classificatória onde se privilegiava a con-
templação de um mundo que se acreditava 
finito. O século XVII rompe com esses deva-
neios e estabelece uma física quantitativa, 
baseada na matemática e num universo sem 
limites.

Mas como toda quebra de paradigmas, Des-
cartes tinha receio de acabar da mesma forma 
que Galileu. Ao saber que a obra “O Sistema 
do Mundo” havia sido queimada por ordem de 
Roma, Descartes resolve adiar a publicação 
de seu “O Mundo ou Tratado da Luz”, que tan-
genciava a obra banida de Galileu. Publica, 
então, “O Discurso do Método” como um ter-
mômetro. Descartes acreditava piamente na 
existência de Deus e da Alma e que a inteli-
gência residia nela e não no corpo humano.

Nesta obra, quis mostrar quais caminhos 
seguiu e afirma que não é seu propósito  acon-
selhar qual método seria o mais apropriado 
para que cada um chegue a sua própria razão. 
Em seguida passa a discorrer sobre sua forma-
ção desde a infância, a qual objetivava criar 
certezas imutáveis em todos os ramos das ciên-
cias. Porém, ao terminar essa fase teve a con-
vicção de estar completamente envolvido em 
erros e dúvidas e sentia-se um ignorante. 
Passa a discorrer sobre os diversos ramos da 

ciência e sua virtudes, mas confessa que sua 
paixão é a matemática pelas sua certeza  e indí-
cios de atendimento a razão. Externa sua 
repulsa pela alquimia, astrologia e magia. 
Finaliza afirmando seu desejo de discernir 
entre verdadeiro e falso e, para tanto, resolve 
deixar sua terra natal e viajar o mundo.

Descartes expõe o âmago do seu método. 
Prega o predomínio da educação pela razão 
desde o nascimento. Como não lhe foi propici-
ado uma criação nestes termos, resolve expur-
gar todos os conhecimentos para ajustá-los ao 
império da razão. Apresenta os quatro precei-
tos do seu método: Primeiro -  Nada aceitar 
como verdade irrefutável, evitando a levian-
dade e o prejulgamento. Só aceitar algo como 
verdade quando não mais houver qualquer 
dúvida. Segundo – Separar os problemas em 
tantas partes  quanto possível para melhor 
compreendê-los. Terceiro – Sempre começar 
a análise pelas questões mais simples para 
depois chegar as mais complexas. Quarto – 
Relacionar e revisar constantemente todas as 
conclusões e descobertas para nada omitir. 
Isso é a base da pesquisa científica moderna !!!

Descartes adotou uma moral provisória, 
enquanto reerguia seu edifício interior do 
conhecimento, agora com base exclusivamen-
te na razão. A primeira máxima consistia em 
ser fiel aos costumes e leis do país onde se 
encontrava. Sempre evitando as opiniões 
extremadas e mantendo-se afiliado as corren-
tes moderadas. A segunda era ser firme e reso-
luto em suas condutas. Quando não for possí-
vel chegar a verdades incontestáveis, seguir as 
mais prováveis. E a terceira vencer as paixões 
pessoais e desejos antes de querer mudar a 
ordem do mundo.

Descartes divaga as razões que o levaram a 
“provar” a existência de Deus e da alma huma-
na, que são os alicerces de sua metafísica. 
Surge a célebre frase “penso, logo existo” que 
ele adota como primeiro princípio da filosofia 
que defendia. Descartes dá como mais certa a 
existência de Deus e da alma do que a de todas 
as outras coisas e que a razão deve suplantar a 
imaginação e os sentidos na hora de se certifi-
car de qualquer hipótese. A supremacia da 
razão é incontestável ! Estabelece as diferen-

ças entre as nossas almas e a dos animais. A 
complexa combinação de órgãos e sentidos do 
ser humano lhe proporciona o acesso a razão, 
coisa impossível aos animais e máquinas. E 
finaliza sentenciando que a nossa razão é inte-
iramente independente do corpo, não morren-
do com ele. Sendo, portanto, imortal.

Aduz que os conhecimentos adquiridos 
com a aplicação do seu método e a investiga-
ção constante da verdade trarão enormes avan-
ços. Cita a situação da medicina em seu tem-
po, arcaica e baseada em suposições sobrena-
turais, a qual poderia se beneficiar enorme-
mente da pesquisa científica realizada com 
seu método. Caminhando para o final de sua 
obra, Descartes nos brinda com a exposição de 
algumas verdades com as quais se deparou no 
caminho da construção do seu método, dentre 
elas a que considero principal:  Quanto mais 
conhecimento acumulamos, mais fácil se 
torna a descoberta de novas verdades.

Mas os leitores devem estar se perguntando 
o porque de achar que Descartes está se revi-
rando no túmulo. Explico: É que estamos 
vivendo uma época de abandono da razão ! De 
abandono da verdade em favor de fatos alter-
nativos, factóides e todo tipo de sandices ! É 
como se estivéssemos prestes a voltar para 
antes do Renascimento, mais precisamente 
para as trevas da Idade Média onde as explica-
ções dos fenômenos naturais eram sempre por 
ser a vontade de Deus.

Para quem em seu “Discurso do Método” 
faz uma defesa apaixonada da razão e da ver-
dade, ver astrólogos virando gurus...

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 Itape-
mirim de 1999/2003

René Descartes 
deve estar 
se revirando
 no túmulo...
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As empresas, como entes vivos que são, 
têm um relacionamento intenso com a 
comunidade/sociedade em que estão 

inseridas, interagindo em questões ambientais 
e sociais.

Abordaremos o aspecto social das empre-
sas,  destacando a função social junto as 
comunidades.

A existência por si só de uma empresa, é um 
fato social, pois gera facilidade de acesso a 
produtos, gera emprego, renda e consequente-
mente desenvolvimento local.

Assim, as empresas têm importância signi-
ficativa para a sociedade, e é por isso que os 
governantes, cada vez mais, estão disputando 
a busca de novas empresas para seus Municí-
pios/Estados.

Embora as empresas sejam um ser social, 
por sua natureza, hoje se espera mais, muito 
mais das empresas no campo social. A visão 
de uma empresa efetivamente social, ou o con-
ceito de uma empresa efetivamente social, é 
muito maior do que somente gerar riqueza, 
gerar emprego, renda e desenvolvimento.

Já existe inclusive uma Norma Internacio-
nal de responsabilidade social, que é a 
SA8000 (abreviatura de Social Accountabi-
lity), que a exemplo das ISOs, irá identificar as 
empresas que possuem ética e responsabilida-
de social nas suas relações/transações empre-
sariais.

No Brasil já existem várias empresas volta-
das a ações no campo social.

Existem Guias de Boa Cidadania Corpora-
tiva, onde evidencia que a  responsabilidade 
social deixou de ser uma opção para as empre-
sas. É uma questão de visão, de estratégia e, 
muitas vezes, de sobrevivência.

Além dos investimentos sociais no âmbito 
interno, as empresas têm investido no âmbito 
externo, disponibilizado seus colaboradores 
para trabalhos voluntários em creches, hospi-
tais, asilos;  estão aplicando recursos em edu-
cação, saúde, alimentação, cultura, meio ambi-
ente, assistência à criança e ao adolescente, 
dentre outras ações.

E o melhor, não somente grandes empresas 
que estão investindo no social. Entre as micros 
e pequenas empresas pesquisadas, 61% fazem 
algum tipo de ação social. Outro dado interes-
sante é que as empresas que tem um ambiente 
agradável de trabalho e fazem trabalhos socia-
is,  estão tendo uma procura muito maior de 
pessoas interessadas para trabalharem.

Hoje a sociedade espera mais das empresas, 

que elas, além de cumprirem o dever de casa, 
ou seja, terem um ambiente de trabalho onde 
as relações são as melhores, devem também 
abrir sua atenção social para toda a comunida-
de/sociedade.

Existe um relatório Contábil específico – 
BALANÇO SOCIAL -  onde  a frieza dos 
números se transformam em dados que 
demonstram as aplicações de recursos na área 
social.

O Balanço Social, é o melhor veículo de 
divulgação para demonstrar o que  empresas 
estão fazendo na área social. Através dele, 
todos que interagem com a empresa terão uma 
fotografia  de como ela está se portando no 
aspecto social. 

Aqui em nossa cidade  - Linhares-ES, o 
Município buscou parcerias com empresas 
para reformas de praças, ginásios esportivos e 
outros equipamentos públicos, tendo um 
resultado espetacular a comunidade.

Este comportamento social das empresas 
será um grande diferencial no mercado, por-
que as pessoas se sentirão melhores, adquirin-
do produtos de empresas comprometidas com 
o social, de empresas cidadãs.

Ir\Valdir Massucatti
 Grão Mestre Adjunto da Grande Loja 
Maçônica do Estado do Espirito Santo. 

A IMPORTÂNCIA SOCIAL DAS EMPRESAS

OPINIÃO
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Por Sarah Palanques Tost
Fonte: El Pais

Prevenir ou retardar o envelhecimento da 
pele é algo que desperta muito interesse e 
move montanhas de dinheiro: as previ-

sões sugerem que o mercado de cosméticos e de 
cuidados da pele será avaliado em 863 bilhões de 
dólares (3,4 trilhões de reais) em 2024. São mui-
tos os fatores que fazem com que nossa pele tenha 
um aspecto murcho com o passar do tempo: expo-
sição ao sol, predisposição genética, consumo de 
álcool e tabaco, poluição e também a alimenta-
ção. Alguns são evitáveis e de outros podemos 
nos proteger, mas, no que se refere à comida, cabe 
perguntar se da mesma forma que existem ali-
mentos que nos fazem envelhecer mais rapida-
mente pode haver outros que evitem isso.

A resposta é negativa. "Não há dieta que retar-
de o envelhecimento diretamente", alerta o nutri-
cionista Daniel Ursúa. No entanto, apesar de não 
existir dieta milagrosa antiaging, podemos evitar 
certos alimentos ou substituí-los por outros mais 
saudáveis. Listamos os alimentos que são autênti-
cos vampiros da juventude e contamos como 
podem ser substituídos.

1. O xarope de agave
É vendido como alternativa de baixo índice 

glicêmico ao açúcar refinado. A premissa é atra-
ente: vem de uma planta. Mas a realidade é que o 
agave contém frutose de forma concentrada (qua-
se 90%) e carece de outros nutrientes, como 
fibras, proteínas, minerais e vitaminas. No nosso 
corpo, este tipo de açúcar pode juntar-se aos ami-
noácidos presentes no colágeno e na elastina, que 
suportam e dão elasticidade para a derme, e gerar 
produtos finais da glicação avançada (AGE, na 
sigla em inglês), que provocam o estresse oxidati-
vo e inflamação no corpo, de acordo com um 
estudo da Escola de Medicina do Hospital Mount 
Sinai (EUA).

O substituto: as tâmaras. Se você é um 
daqueles que adiciona uma boa quantidade de 
agave nos biscoitos porque é mais saudável, tente 
evitar isso substituindo-o por pedaços desta fruta. 
"As tâmaras são frutos desidratados com maior 
concentração de polifenóis [compostos bioativos 
que protegem as células do processo de oxida-
ção]", conclui um estudo publicado no Journal of 
the American College of Nutrition. Há cada vez 
mais literatura científica que lança evidências a 
favor dos benefícios preventivos e terapêuticos 
dos polifenóis e seu uso nos tratamentos dos prin-
cipais fatores de risco associados ao envelheci-
mento.

2. O biscoito de arroz
Foi exaltado como o lanche saudável. Sua 

popularidade é tal que atualmente é vendido em 
muitas variedades e receitas: com uma cobertura 
de iogurte, com chocolate ao leite, com temperos 

diferentes, e assim por diante. Longe de ser bené-
fico, este tipo de preparo tem um alto índice glicê-
mico e pode causar picos nos níveis de açúcar no 
sangue. De fato, como explicou a BUENAVIDA, 
Josefina Vicario, da Clínicas Vicario, "consumido 
sem moderação, pode estar associado a aumento 
de peso".

O substituto: as cenouras. "Os alimentos 
ricos em carotenoides, encontrado em muitos 
legumes de cor avermelhada, como tomates ou 
cenouras, podem ser uma boa alternativa", diz a 
dermatologista, membro da Academia Espanhola 
de Dermatologia e Venereologia (AEDV), Lorea 
Bagazgoitia. Esses pigmentos naturais têm um 
forte poder antioxidante e também "reduzem o 
risco de queimaduras solares [outro fator de enve-
lhecimento prematuro], embora nunca substitu-
am a fotoproteção", acrescenta.

3. A manteiga ou a margarina
Na Harvard Medical School alertam que 

ambos os alimentos devem ser evitados ou consu-
midos com moderação, uma vez que são ricos em 
gorduras saturadas, mesmo aqueles vendidos 
como tendo baixo teor desse tipo de gordura. Em 
2015, a revista Photochemistry and Photobio-
logydivulgou divulgou um estudo impressionante 
em que foi avaliada a influência das gorduras 
trans, o dano oxidativo e a função mitocondrial na 
pele de ratos expostos à radiação ultravioleta 
(RUV). Os resultados mostraram que as gorduras 
hidrogenadas (como as que a margarina e a man-

teiga contêm) se correlacionam positivamente 
com a espessura da pele e rugas.

O substituto: o abacate. "A oxidação progres-
siva em nosso corpo causados pelos radicais 
livres é a causa do envelhecimento dos nossos 
tecidos e do aparecimento de muitas doenças crô-
nicas. Uma dieta adequada rica em antioxidantes 
pode ajudar a nos manter saudáveis e mais jovem 
por mais tempo", explica Izaskun Astoreca Nave-
rán, especialista em medicina estética e nutrição 
da Clínica Biolaser. A vitamina E é um antioxi-
dante encontrado em alimentos como o abacate 
ou o azeite de oliva.

4. As bebidas açucaradas
A essa altura, todos sabemos que as bebidas 

açucaradas fazem mal à saúde. Até mesmo as ado-
çadas são alvo de polêmica. E o problema não é só 
o açúcar. As altas concentrações de cafeína 
podem afetar a qualidade do sonho, o que “é asso-
ciado com o aumento dos sinais de envelhecimen-
to intrínseco, a redução da função da barreira cutâ-
nea e a menor satisfação com a aparência”, con-
clui um estudo do Cleveland Medical Center, nos 
Estados Unidos.

O substituto: a água. Quando foi que a essên-
cia da nossa existência deixou de ser popular? Se 
você acha sem graça beber só água, experimente 
colocar rodelas de limão — o que, embora não 
emagreça de forma comprovada, dá um belo 
toque de sabor.

>>>

OITO ALIMENTOS QUE FAZEM
ENVELHECER MAIS RÁPIDO

 (e como podemos substituí-los)

SAÚDE
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5. Batatas fritas
Nem artesanais, nem ecológicas, nem feitas 

em casa. As batatas fritas também contêm produ-
tos finais da glicação avançada (AGE), embora “o 
principal motivo para evitar seu consumo não 
seja tanto o acúmulo desses compostos, mas o 
próprio fato de comer batata frita, já que ela tem 
uma baixa qualidade nutricional e um alto teor de 
energia”, afirma Ursúa. Esse tipo de alimento é 
vinculado com o excesso de formação de radicais 
livres, que encurtam a vida e envelhecem a pele 
de forma prematura.

O substituto: a batata doce. É um alimento 
rico em vitamina C que ajuda a atrasar o apareci-
mento de rugas, segundo uma pesquisa publicada 
na revista The American Journal of Clinical 
Nutrition. Mas tampouco vale à pena se empan-
turrar. Como diz Ursúa, “não adianta nada trocar 
batata frita por batata doce para evitar as AGEs se 
depois passamos o dia todo no sofá.”

6. As carnes processadas
A Organização Mundial da Saúde é clara: car-

nes processadas não são boas para a saúde. Entre 
outras coisas, elas contêm aditivos associados 
com inflamações e que podem danificar o coláge-
no da pele (o que acentua as rugas e marcas de 
expressão). Também é bom prestar atenção no 
modo de preparo: “Não devemos abusar de torra-
das, frituras e alimentos preparados na brasa”, diz 
Ursúa, lembrando que cozinhar alimentos em 
altas temperaturas ou queimá-los pode produzir 
compostos prejudiciais à saúde, como a acrilami-
da.

O substituto: o tofu. Ursúa recomenda como 
alternativa “uma alimentação com base em pro-
dutos vegetais”. Bagazgoitia concorda e aconse-
lha o consumo de “frutas e verduras ricas em anti-
oxidantes”. Se você quer proteínas, também há 
opções. “Os legumes contêm esse nutriente”, afir-
ma Naverán. Outra boa pedida é o tofu, que — 
segundo os estudos — tem propriedades anti-
inflamatórias. E se os pratos vegetarianos não são 

a sua praia, os especialistas recomendam frango 
ou peru. Mas atenção: nem tudo que é vendido 
com esses nomes é saudável.

7. As barrinhas de chocolate
Esses tabletes contêm um cacau altamente pro-

cessado, que perdeu a maioria de seus componen-
tes benéficos para a saúde, como os flavonoides 
(antioxidantes naturais). Como se não bastasse, 
contêm gordura hidrogenada, farinha de baixa 
qualidade (quando há biscoito no meio) e açúca-
res. Um coquetel explosivo.

O substituto: o cacau puro. Ou quase. É a 
única forma de curtir esse manjar de maneira sau-
dável, a barra deve ter ao menos 70% de cacau 
para conservar todos os seus nutrientes.

8. O sal
A estrela dos condimentos, com o qual temos 

uma relação apaixonada demais (o brasileiro con-
some mais que o dobro da quantidade recomen-

dada, de 5 gramas por dia), poderia ser a causa de 
lesões cutâneas produzidas pela dermatite atópi-
ca, segundo uma pesquisa alemã publicada na 
revista . As conclusões mostram que o Science
cloreto de sódio poderia promover as respostas 
alérgicas da pele, como é o caso da dermatite. 
Além disso, especialistas da Harvard Medical 
School advertem que esse elemento também desi-
drata e resseca nossa pele.

O substituto: o orégano e outras ervas. A 
solução para o vício em comida salgada passa por 
uma inevitável mudança de chip. Os pesquisado-
res recomendam substituir aos poucos o sal por 
condimentos e especiarias que realcem o sabor 
dos pratos. “Entre os condimentos que costuma-
mos usar para cozinhar, alguns são muito ricos 
em flavonoides, como o orégano e o tomilho”, 
conclui Naverán.

https://www.fm-mag.fr/article/societe/et-si-larchitecte-etait-une-femme-1863
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James Gallagher - BBC News

O ser humano continua a produzir novas 
células cerebrais ao longo da vida, pelo 
menos até os 97 anos, de acordo com um 

novo estudo.
Esta ideia tem sido amplamente debatida, e 

costumava-se pensar que nascemos com todas as 
células cerebrais que teremos em toda a vida.

Os pesquisadores da Universidade de Madri, 
na Espanha, também demonstraram que o núme-
ro de novas células cerebrais produzidas diminui 
com a idade e que isso cai drasticamente nos está-
gios iniciais da doença de Alzheimer - o que per-
mite pensar em novas formas de tratamento para 
demência.

Estudos com outros mamíferos já haviam 
demonstrado que novas células cerebrais são for-
madas em estágios posteriores da vida, mas a 
extensão desta "neurogênese" no cérebro humano 
ainda é algo polêmico.

Como foi feito o estudo
O estudo, publicado na revista Nature Medici-

ne, analisou os cérebros de 58 pessoas 
mortas quando tinham entre 43 e 97 
anos de idade.

O foco estava no hipocampo - uma 
parte do cérebro envolvida com a 
memória e a emoção. É desta parte do 
cérebro que você precisa para se lem-
brar onde estacionou o carro, por exem-
plo.

A maioria dos nossos neurônios - 
células cerebrais que enviam sinais 
elétricos - de fato já existem quando 
nascemos. Mas estas células não emer-
gem no cérebro totalmente formadas. 

Elas têm de passar por um processo de crescimen-
to e maturação.

Os pesquisadores conseguiram identificar 
neurônios imaturos ou "novos" nos cérebros exa-
minados. Nos cérebros saudáveis,   houve uma 
"ligeira diminuição" desta neurogênese com a 
idade.

"Acredito que geramos novos neurônios con-
forme precisamos aprender coisas novas. E isso 
ocorre a cada segundo de nossas vidas", diz pes-
quisadora Maria Llorens-Martin à BBC News.

Mas a história foi diferente com o cérebro de 
pacientes com Alzheimer. O número de novos 
neurônios formados caiu de 30 mil por milímetro 
para 20 mil por milímetro em pessoas em um está-
gio inicial da doença, uma redução de mais de 
30%.

"É muito surpreendente, porque é algo que 
ocorre muito cedo, mesmo antes do acúmulo no 
cérebro de placas da proteína beta-amiloide (uma 
característica chave de Alzheimer) e, provavel-
mente, antes do surgimento de sintomas", afirma 
Llorens-Martin.

Um novo caminho para um tratamento 
para Alzheimer?

Ainda não existe cura para a doença de Alzhei-
mer, mas o foco principal das pesquisas tem sido 
este acúmulo de beta-amiloide no cérebro.

No entanto, estudos que usam esta abordagem 
para desenvolver formas de combater a doença 
falharam, e a nova pesquisa da Universidade de 
Madri sugere que pode haver algo ocorrendo 
ainda mais cedo no curso da doença.

Llorens-Martin diz que entender o motivo da 
diminuição da neurogênese pode levar a novos 
tratamentos tanto para os efeitos comuns do enve-
lhecimento quanto para Alzheimer.

Ela afirma que o próximo estágio da pesquisa 
provavelmente exigirá que sejam analisados os 
cérebros de pessoas ainda em vida, para ver o que 
acontece com eles ao longo do tempo.

"Ao mesmo tempo em que passamos a perder 
células nervosas no início da idade adulta, essa 
pesquisa mostra que podemos continuar a produ-
zir novas células até os 90 anos", diz Rosa San-
cho, chefe de pesquisa da Alzheimer's Research 

UK, organização sem fins lucrativos 
dedicada à pesquisas sobre a doença.

Ela explica que o Alzheimer acelera 
bastante a taxa de perda de células nervo-
sas, e avalia que esta nova pesquisa forne-
ce evidências convincentes de que tam-
bém limita a criação de novas células.

"Mais estudos serão necessários para 
confirmar estas conclusões e explorar se 
isso pode abrir caminho para um teste 
capaz de sinalizar precocemente se uma 
pessoa tem um risco maior de ter esta 
doença."

Cientistas acreditavam que nascemos com todas as células cerebrais que teremos na vida, mas um novo estudo contradiz essa crença

GANHANDO NEURÔNIOS
Estudo aponta que cérebro continua a ganhar novos neurônios ao longo da vida

Pesquisadores identificaram neurônios imaturos
ou "novos" (em vermelho) nos cérebros estudados

CIÊNCIA
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Por José Maurício Guimarães

Significado é aquilo que um signo quer 
dizer quando um objeto ou ação são usa-
dos como referência a alguém ou algo. 

Por exemplo: na iconografia cristã a figura de 
um cordeiro se refere à pessoa de Jesus Cristo 
(o “Cordeiro de Deus” ou “Cordeiro Pascal”); a 
figura de uma pomba remete ao Espírito Santo. 
Mas essas representações simbólicas não signi-
ficam que as religiões cristãs prestem culto às 
figuras de animais. São formas de expressão 
simbólicas ou alegóricas, como queiram. No 
Direito, a Justiça é representada pela figura de 
uma mulher de olhos vendados, portando uma 
balança e uma espada. Mas ninguém imagina-
ria encontrar, andando pelos corredores do 
fórum, uma mulher vestida à moda greco-
romana e trazendo consigo esses objetos.

O SIGNIFICANTE é de maior alcance e 
abrangência. Consiste na impressão psíquica 
deixada por um signo, por alguém ou por algu-
ma coisa (1).

O conjunto de procedimentos ligados à ritua-
lística e ao simbolismo ‒ seja na Maçonaria ou 
em outras Ordens iniciáticas ‒ está alicerçado 
no SIGNIFICANTE ‒ isto é: quando o iniciado 
faz “contato” com um objeto ou ação, uma 
impressão permanece firmada em sua psique, 
despertando questionamentos, interrogação e 
REFLEXÃO. Essa impressão motivará, no 
decorrer do tempo, uma série de relações lógi-
cas ou causais assim como nexos de coerência 
transcendental (2) além dos limites do signifi-
cado. Quando o Aprendiz contempla o compas-
so identificará, de imediato, um instrumento 
composto de duas hastes unidas por um eixo e 
articuladas na parte superior, usado para tomar 
medidas e traçar circunferências. Trata-se do 
conceito comum acessível a quaisquer níveis 
de escolaridade. Mas o Aprendiz sabe, desde o 
início, que aquele objeto não está no Templo, 
ou faz parte da liturgia, para que os maçons 
fiquem, o tempo todo e o resto de suas vidas, 
literalmente traçando circunferências e toman-
do medidas. No decorrer das instruções, 
alguém lhe dirá que:

“... o compasso representa a medida justa 
que preside nossas ações, assim como as rela-
ções de cada maçom com todos os seus Irmãos 
e demais seres”...

... contudo, as instruções param por aí, no 
significado; alcançar o SIGNIFICANTE 

depende da esfera espiritual ou psíquica do ini-
ciado. O compasso (assim como qualquer outro 
símbolo, palavra e gesto do ritual) só tem valor 
quando o iniciado elabora, POR SI MESMO, o 
signo e a relação lógica ou analógica que ocorre 
entre o SIGNIFICADO e o SIGNIFICANTE. 
Basta uma pergunta, como desafio, para teste-
munharmos a carência a que estamos expostos:

‒ Sendo a Maçonaria um sistema de Moral, 
velado por alegorias e ilustrado por símbolos, 
em que repercute, ensina, educa ou edifica, o 
fato de o Compasso ser aberto em 60º com as 
pontas voltadas para o Ocidente?

Nosso Século se caracteriza pela prostração 
e ociosidade.  A internet e os aplicativos de celu-
lar viciaram a inteligência a se contentar com 
informações rápidas e superficiais. Nas Ordens 
iniciáticas ‒ em especial na Maçonaria ‒ predo-
minam “zonas de conforto”, onde é mais fácil o 

iniciado receber respostas prontas para tudo do 
que raciocinar por si mesmo ou transcender os 
significados. Não há incentivo nesse sentido, 
pois, na maioria das vezes, quem cuida de ins-
truir tem como objetivo e fim a exaltação da 
própria vaidade. Os resultados estão aí, bem 
visíveis: Lojas vazias, falta de motivação, o 
desinteresse e a ausência de projetos que justifi-
quem nossa permanência junto à sociedade.  

- - - - - - - - - - -
(1) As palavras “psíquico”, “psíquica” e “psi-

que” referem-se à parte imaterial do indivíduo, 
sua esfera comportamental, alma, mente ou 
espírito.

(2) Conceitos capazes de identificar objetos 
ou realidades, ultrapassando outras categoriza-
ções possíveis.

SIGNIFICADO E SIGNIFICANTE
 EM MAÇONARIA
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N
ão há equivoco! Confirmo e reafirmo 
que o bom Maçom é cínico.

Talvez, para facilitar a compreensão, 
vamos reformular a frase:

PARA SER BOM, O MAÇOM TEM 
QUE SER CÍNICO!

Posso dar três ou cinco exemplos, mas, por 
maestria, creio que com sete alcançaremos a 
plenitude da ideia.

Primeiro: O Bom Maçom ou para o 
Maçom se tornar bom, ele deve viver com 
comedimento. Em algum lugar há uma frase 
que exorta que o comedimento é típico do 
Maçom. Mas, neste caso, a diretriz está ligada 
à gula e ao excesso do consumo de “pólvora”.

Porém, o referido “comedimento” não é 
apenas na mesa, mas, principalmente, trata-se 
de manter uma atitude moderada em todos os 
aspectos que envolvam a vida e o viver. Man-
ter a calma e viver serenamente. Observemos 
que o maior título na hierarquia da Grande 
Loja é Sereníssimo.

Segundo: Procurar sempre pela verdade. A 
verdade nada mais é do que a realidade. Evite 
contar estórias para si mesmo. A vida é um 

fato real e a sua vida não pode ser vivida na 
fantasia. Vaidade e soberba são paramentos de 
peça de teatro com final inevitavelmente infe-
liz.

Terceiro: Não ser serviçal. Quando a carne 
se desprende dos ossos, vemos que todos os 
ossos são iguais. Mas, não há de se confundir 
libertário, aquele que tem a ação pelo conjun-
to, do libertino, que revela irreverência às 
regras em favor apenas de si mesmo.

Quarto: Vida é um conceito que admite 
diversas definições. A árvore é inerte, um 
guepardo corre a 100 km/h, uma mosca da 
fruta vive 13 dias, uma tartaruga pode chegar a 
100 anos, a flor da Perpetua pode durar 3 anos, 
a flor Íris da Praia dura 1 dia. E, assim, há vari-
ações na gestação, na alimentação, no ambi-
ente, na forma de tudo que está entre o período 
do nascimento e a derradeira morte. Mas, a 
qualificação que indica se um Maçom aprove-
itou bem este intervalo de tempo é quando se 
vê que houve menos devaneio e mais ação.

Quinto: Devemos estar atentos aos ensina-
mentos que recebemos. Ter o cuidado devido 
para com os Grandes Mestres desenvolve em 
nós, também, o senso critico que nos desven-
cilha de abraçarmos cegamente correntes ideo-
lógicas, filosóficas e intelectuais. 

Todo “mestre” é um ser humano passível de 
erro e não há verdades absolutas. Platão se 
referia aos homens como “bípedes sem 
penas”, até que outro grande mestre lhe apre-

senta uma galinha despenada e disse aos alu-
nos da Academia: “- Eis aí seu homem, Pla-
tão”.

Sexto: O homem não perdeu o paraíso por 
conta de ter comido uma maçã, mas por ter 
“ingerido” conhecimento (Gênesis Cap.2 e 3). 
Esta alegoria não nos ensina que o conheci-
mento tem um preço muito alto.

Sétimo: Não há como não passar por cami-
nhos tortuosos, envolver-se com os tinir de 
espadas, suportar o calor das chamas que nos 
envolvem nesta vida cotidiana. 

Como dito anteriormente, perdemos o para-
íso. Mas, nesta mesma alegoria, sabemos que 
não fomos mandados para o inferno. Entre a 
partida e o destino, há tempo e espaço. O pas-
sado passou, o presente é o agora e o futuro é 
uma construção diária.

Se o Irmão não compreendeu a relação do 
cínico com o conteúdo, é por ter interpretado a 
palavra cinismo como desfaçatez.

CINISMO é a doutrina filosófica grega 
fundada por Antístenes de Atenas (444-365 
a.C.), que prescrevia a felicidade de uma vida 
simples e natural, através de um completo des-
prezo por comodidades, riquezas, apegos, con-
venções sociais, utilizando de forma polêmica 
a vida canina como modelo ideal e exemplo 
prático destas virtudes. 

A imagem que ilustra este artigo é do filóso-
fo Díogenes de Sínope, conhecido como “O 
Cínico”, cuja etimologia vem do grego kuni-
kós que concerne a cachorro.

O quão bom e salutar se os irmãos vives-
sem com simples túnicas desprovidas de 
comendas, que fossem leais e sinceros como 
os cães e que portassem na mão esquerda 
uma lanterna para trazer a luz e afastar as 
trevas da ignorância.

A lanterna tem de estar na mão esquerda, 
pois, a direita deve estar livre para o caso de 
não cumprir seus juramentos, aplicar em si 
as penalidades.

DEDICO este artigo aos amados Irmãos da 
ARLS Passos do Mestre 173 do Oriente de 
Carangola, que nos anfitrionaram no 1º Sim-
pósio de Integração Maçônica da mesorregião 
da Zona da Mata, onde palestramos para 
representantes de 17 Lojas das três Potências 
de Minas Gerais; e aos Irmãos da ARLS Vigi-
lantes da Justiça 193 do Oriente de Belo Hori-
zonte, que, em sessão pública, no Templo 
Nobre da GLMMG, comemorou 34 anos de 
fundação.

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

Neste décimo terceiro ano de compartilha-
mento de instruções maçônicas, continuare-
mos incentivando os Irmãos a enriquecerem o 
Quarto de Hora de Estudo. Indiferente de 
graus ou cargos, somos todos responsáveis 
pela qualidade dos trabalhos em nossa Ofici-
na.

Imprima este trabalho e deixe entre seus 
materiais maçônicos, havendo oportunidade 
solicite ao Venerável Mestre sua leitura e pro-
mova o intercambio de idéias.¨¨¨

Estátua de Diógenes,
 famoso filósofo grego 

nascido em Sinop 
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Texto e fotos por Madson de Moraes
Fonte: Revista Luzes

Cerca de mil pessoas prestigiaram do 1º 
Encontro da Maçonaria Sem Fronteiras, 
evento inédito encabeçado pelo GOSP que 

celebrou a união e a fraternidade entre a sociedade 
civil e a Maçonaria Paulista.

Onze de março de 2019. Oito horas da noite. À 
porta da Catedral Anglicana de São Paulo, locali-
zada na capital paulista, uma comissão de recep-
ção formada por oito Mestres Maçons vestindo 
luvas brancas e portando espadas à maneira do 
Rito Escocês Antigo e Aceito se preparava 
para um encontro histórico: começava 
naquele momento o 1º Encontro da Maço-
naria sem Fronteiras, evento capitaneado 
pelo Grande Oriente de São Paulo (GOSP) 
com o apoio do Instituto de Lideranças 
Empresariais de São Paulo (ILESP) e a 
presença das Potências Grande Loja Maçô-
nica do Estado de São Paulo (GLESP) e 
Grande Oriente Paulista (GOP).

Autoridades maçônicas, militares, civis 
e políticos como o senador Major Olímpio, 
os deputados federais Antônio Goulart dos 
Reis e General Peternelli e o vereador 
Rodrigo Goulart, além dos deputados esta-
duais Itamar Borges, Adalberto Freitas e 
Coronel Telhada, participaram da cerimô-
nia.

Ao som do Hino Maçônico e Hino do 

GOSP, executados por músicos da Banda Sinfô-
nica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o 
cortejo foi composto pelo Grão-Mestre do GOSP, 
Sereníssimo Irmão Kamel Aref Saab, pelo Irmão 
Major Olímpio e pelo reverendo Aldo Quintão, 
pároco da Catedral Anglicana. Ao redor do salão 
sagrado, dezenas de estandartes de Lojas Maçôni-
cas nos corredores da imensa Catedral coloriam o 
já festivo encontro. Nas primeiras fileiras, esta-
vam Entidades Paramaçônicas como Lowtons, 
DeMolays, Filhas de Jó e Fraternidade Feminina 
Paulista. Após a entrada do cortejo, as bandeiras 
do GOSP, do estado de São Paulo e a bandeira 
nacional foram levadas à Catedral no exato 

momento em que o hino à bandeira e o hino nacio-
nal foram executados pela Banda e entoados em 
uníssono pelos presentes. 

Em suas saudações iniciais, o Grão-Mestre 
agradeceu e ressaltou a união que sustentava o 
encontro. “Nós não usamos mais uma etiqueta 
dizendo de onde somos, desde que seja ela [a 
Potência] regular; a única etiqueta que usaremos a 
partir de agora é: somos Irmãos! Apenas isso. 
Muito obrigado pela presença de todos”, cele-
brou.

A mesa do 1º Encontro da Maçonaria sem Fron-
teiras estava composta, além do Sereníssimo ao 
centro, por Alexandre Oliver Pompeu (vice-
presidente do ILESP), Tadeu Gomes Xavier 
(Grão-Mestre Adjunto da Grande Loja Maçônica 
do Estado do Rio Grande do Sul), senador Major 
Olímpio, reverendo Aldo Quintão, Eminente Bra-
sil Cotta Júnior (Presidente da PAEL) e João Gui-
lherme da Cruz Ribeiro (Grande Sumo Sacerdote 
do Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real 
Arco do Brasil). Na sequência, o anfitrião da casa, 
Aldo Quintão, reforçou que a Catedral abrirá sem-
pre suas portas ao Povo Maçônico. “Esta Catedral 
sempre continuará sendo um templo de todos. 
Que o Arquiteto do Universo continue a nos aben-
çoar; este templo é de vocês”, disse.

Além da confraternização da Maçonaria com a 
sociedade civil, o 1º Encontro da Maçonaria sem 
Fronteiras homenageou autoridades civis, milita-
res e maçônicas, com a entrega de diplomas e 
medalhas (saiba mais no box). Das mãos do Grão-
Mestre do GOSP, o senador Major Olímpio rece-
beu a medalha Gonçalves Ledo, maior honraria 
da Maçonaria de São Paulo. Na tribuna para agra-
decer a homenagem, Olímpio classificou a traje-
tória do Sereníssimo como “exemplo de vida e de 
Irmão”, e lembrou a importância de resgatar os 
valores essenciais da Maçonaria no encontro. “Ne-
nhum cidadão que não conhece os princípios 
Maçônicos verá jamais em uma sessão, em qual-
quer das Potências, se discutir ou estudar concei-
tos que não sejam pelo bem da sociedade, civis-
mo, amor à família, nobres valores e respeito às 
leis. Não dá para gastarmos energia em debates e 
contendas fratricidas, de luta entre Irmãos. Ao 
contrário: precisamos ficar unidos, perseverantes, 
juntos. A sociedade precisa de homens e mulheres 
livres, de bons princípios, e que queiram um país 
melhor”, afirmou Na reta final do evento, o vice-
presidente do ILESP, Irmão Alexandre Oliver 
Pompeu, homenageou os Irmãos da mesa com um 
troféu em reconhecimento pelo apoio e presença 
no evento. O Instituto de Lideranças Empresaria-
is de São Paulo tem hoje mais de duas mil empre-
sas associadas que contribuem para o desenvolvi-
mento do Brasil. “Presenciar a Maçonaria se inte-

grar cada vez mais à nossa sociedade é um 
momento cívico e gerador de esperança. Onde 
não há fronteiras, existe a amizade, cria-se a 
união e se semeiam a Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade”, afirmou Oliver. Em seu pro-
nunciamento final, o GM celebrou que as 
expectativas do encontro naquela noite histó-
rica foram alcançadas. “Quero dizer a todos os 
presentes hoje, principalmente a classe políti-
ca, que, juntos com a Maçonaria sem frontei-
ras, vamos fazer um time tão bom e preocupa-
do com o País que isso aqui dará resultado”, 
afirmou. O Sereníssimo encerrou sua fala com 
a célebre máxima do Maçom Duque de Caxi-
as: “Sigam-me os que forem brasileiros!”

1º ENCONTRO DA MAÇONARIA
 SEM FRONTEIRAS
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Carlos Penna Brescianini 

s 100 anos da Ordem DeMolay foram Ocomemorados em uma sessão solene do 
Senado. A Ordem, criada pelo maçom 

Frank Sherman Land e destinada a rapazes de 
12 a 20 anos, chegou ao Brasil em 1985, capila-
rizando-se por todo o território nacional. A data 
de sua fundação é 24 de março, quando sua pri-
meira loja foi fundada na cidade de Kansas 
(EUA).

A sessão solene foi requerida pelo senador 
Carlos Viana (PSD- MG) e aberta pelo 1º vice-
presidente do Senado, o senador Antônio Anas-
tasia (PSDB-MG). Carlos Viana aproveitou 
para agradecer pelo apoio que as lojas maçôni-
cas de Minas Gerais lhe deram durante sua cam-
panha eleitoral em 2018. Ele destacou o papel 
formador de caráter que a Ordem DeMolay tem 
sobre os seus jovens.

— Vocês estão no caminho certo. A discipli-
na e a capacidade de respeitar os mais velhos é 
muito importante. Não deixem que as dificulda-

des os tirem do caminho. Fui aluno de escola 
pública e sei a importância do estudo e da for-
mação do caráter para nosso crescimento.

O representante internacional da ordem, San-
dro Romero Pedrosa, seguiu a linha da forma-
ção do caráter como grande fruto da permanên-
cia dos jovens na organização.

— O exemplo é tudo na vida de um jovem. E 
o que é aprendido quando jovem segue para a 
vida de homem adulto.

Homenagem aos templários
O nome DeMolay é uma homenagem ao últi-

mo grão-mestre da ordem medieval católica 
dos Templários, Jacques DeMolay, queimado 
vivo pelo rei francês Felipe IV, o Belo, em 18 de 
março de 1314. Ao criar a organização destina-
da aos jovens das famílias dos maçons, o norte-
americano Frank Sherman Land (1890-1959) 
inspirou-se na luta dos cavaleiros templários 
durante as cruzadas e adotou o nome de seu últi-
mo mestre.

Ele moldou a ordem DeMolay como uma 

sociedade filantrópica, em que os participantes 
devem constantemente realizar atividades em 
benefício de suas comunidades. Segundo Gui-
lherme Scian da Silva, mestre conselheiro naci-
onal dos DeMolay, são sete os preceitos que os 
jovens da ordem devem seguir para realizar o 
bem: o amor filial aos pais, a reverência às coi-
sas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a 
fidelidade, a pureza e o patriotismo.

O grão-mestre-adjunto Edigley Bezerra da 
Silva lembrou a necessidade de os jovens incor-
porarem essas qualidades para o seu futuro.

— Cultivando os valores e as virtudes inseri-
dos em nossa juventude, seremos o farol — 
disse Edigley.

Em todo o mundo, são estimados em 10 
milhões de jovens que passaram pela Ordem 
DeMolay em diversos países, como os Estados 
Unidos, o Canadá, o Brasil, a Itália, o México, a 
França, Colômbia, as Filipinas e vários outros.

Fonte: Agência Senado 

SENADO HOMENAGEIA
 A ORDEM DEMOLAY 

https://www.natura.com.br/consultoria/neinhacastro
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No dia 04/04/2019 a ARLS Presidente Kennedy nº 
4410 – Oriente de Presidente Kennedy (ES), sob a 
presidência do Venerável Mestre Ronaldo Raváglia, 
procedeu a sua primeira sessão magna de iniciação. 
Na ocasião foram recebidos como novos aprendizes 
os Irmãos Francisco Carlos Dos Santos Rocha e Luiz 
Gustavo Soares Damy dos Santos. Muito emociona-
dos, participaram da belíssima sessão no Rito Brasile-
iro os Irmãos Luiz Carlos Damy dos Santos, pai do 

neófito Luiz Gustavo, e Antônio Carlos Santos Rocha, 
irmão carnal do neófito Francisco Carlos. A sessão foi 
realizada no templo da ARLS Vale do Itapemirim º 
1859 – Oriente de Marataízes (ES) e contou com a 
presença do Eminente Grão Mestre Estadual do GOB 
ES, Irmão Osmar Corrêa da Silva. Após o término dos 
trabalhos todos se deliciaram com um ágape no Salão 
Nobre “Irmão Domingos José Martins”.

ARLS PRESIDENTE KENNEDY Nº 4410
 REALIZA  1ª SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO

Em 27 de março de 2019, a ARLS 
Estrela de Santos nº 1.156, Oriente 
de Santos, realizou Sessão Magna 
Pública de Palestra presidida pelo 
Venerável Mestre Fernando José da 
Costa Burgos.

Na oportunidade, o General de 
Brigada Alexandre de Almeida 
Porto, Comandante da 1ª Brigada de 
Artilharia Antiaérea, proferiu a 
palestra “As Forças Armadas e a 
Conjuntura Nacional Atual”.

Ao término da palestra, o General 
Porto foi homenageado pelo Grande 
Oriente do Brasil com o título 
“Amizade Maçônica”.

Presentes, entre outros, os Irmãos 
Aníbal Martinez, Secretário Geral 
de Relações Públicas, representando 
o Grão Mestre-Geral do Grande 
Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães; João 
José Viana e Fernando Colacioppo, Secretários 
Gerais Adjuntos de Comunicação e Informática; 
João Ivair Disaró, detentor da Comenda da Ordem do 
Mérito D. Pedro I; Osmir Antonio de ngelo, Assessor 
Distrital do GOB-SP; Noberto Estevan de Araújo, 
membro da Soberana Assembléia Federal 
Legislativa; e José Eduardo Ribeiro, membro da 
Poderosa Assembléia Estadual Legislativa.

Presentes também: Capitão de Mar e Guerra 

Daniel Américo Rosa Menezes, Comandante da 
Capitania dos Portos de São Paulo; Coronel de 
Infantaria Vinícius Labruna Rodrigues, Comandante 
do 2º Batalhão de Infantaria Leve; Tenente-Coronel 
de Artilharia Carlos Henrique Martins Rocha, 
Comandante do 2º Grupamento de Artilharia 
Antiaérea; Paulo Miguel de Campos Petroni, 
Desembargador do TJSP, e o Dr. Ciro Saccab, 
representando a Fundação Santos Dumont.

LOJA " ESTRELA DE SANTOS" PROMOVE SESSÃO
 COM PALESTRA DO GENERAL PORTO

A “Loja Deus e Caridade”  completa, 82 anos de 
fundação. É mais do que uma história. É a saga de 
lutas pela Maçonaria. Somos a terceira Loja mais 
antiga do Grande Oriente do Brasil – GOB-Ceará.

Ao longo destes anos, destacam-se pela obra em 
prol da humanidade e pela verdadeira comunhão 
dos seus membros e familiares.

Tudo feito com ardor, trabalho, dedicação e mui-
to, muito amor. Nossa Loja se renova todos os anos 
sob as bênçãos do GADU. Todos os dias somos 
provocados a crescer e chamados à maturidade 
espiritual e o nosso objetivo e vencer paixões e sub-
meter a vontade em prol da Arte Real.

As comemorações ocorreram no dia 30 de 
março com a sessão magna publica onde recebe-
mos nossos irmãos, cunhadas, sobrinhos e convida-
dos. Na oportunidade tivemos a palestra da Cunha-
da Andressa Monteiro Presidente da Fraternidade 
Feminina do GOB no estado do Ceará com o Tema 
O Papel da Mulher na Maçonaria.

Queira o GADU. que nossos passos sejam ilu-
minados, protegendo sempre os nossos empreendi-
mentos para que nossos trabalhos possam sempre 
ser iniciados em Ordem, prosseguir em Paz e termi-
nar em Harmonia.

Que a data 04 de março de 1937 seja para o infi-
nito.

Vida Longa à Loja Maçônica “Deus e Carida-
de”.

LOJA "DEUS E CARIDADE" DO 
CEARÁ, COMPLETA 82 ANOS.

Em 27 de março de 2018, a Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica Antônio Francisco Lisboa nº 3.793, 
realizou Sessão Magna de Iniciação, oportunidade 
em que ingressaram em seu Quadro de Obreiros os 
Aprendizes-Maçons Claudio Borges Coelho, 
Gabriel Luiz Labanca Silva e Marcus Roberto 
Gomes Dias.
A mesa diretora dos trabalhos foi composta pelo 
Venerável Mestre, Irmão João Vicente Teodoro 
Gomes da Silva, pelo Irmão Reginaldo Gusmão de 
Albuquerque (Ex-Grão-Mestre Distrital Adjunto) e 
pelo Irmão Vital Lopes Cordeiro (Grande Mestre de 
Cerimônias da Grande Loja Maçônica do Distrito 
Federal – GLMDF).

LOJA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA
 REALIZA SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO


