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LEONARDO DA VINCI
 Cinco séculos de uma obsessão

4ª CORRIDA MAÇÔNICA CIDADE DE VITÓRIA
A quarta edição da Corrida Maçônica Cidade de 
Vitória foi sucesso de público e de organização. 

MAÇOM ESCOCÊS CELEBROU 80 ANOS DE INICIAÇÃO
Marcus Mckay McLeod comemorou os seus 80 anos na 
Maçonaria, poucos meses antes de completar 100 anos
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Quem somos

https://youtu.be/TqnHBSnw98k
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Por Jason Horowitz

omeçou por uma luta por pessoal. CDepois veio uma disputa sobre preser-
vativos, seguida por preocupações 

papais sobre a Maçonaria. Agora, tornou-se 
uma guerra em grande escala entre o Papa 
Francisco e os tradicionalistas do Vaticano 
que se opõem a ele, sendo o campo de batalha 
um palácio renascentista ladeado pelas facha-
das de Jimmy Choo e Hermès na Via dei Con-
dotti, a rua mais exclusiva de Roma.

O palácio é a sede dos Cavaleiros de Mal-
ta, a ordem medieval católica romana. Duran-
te meses, uma disputa feia, embora silenciosa, 
sobre a equipa de trabalho, decorreu atrás dos 
muros da ordem antes de atravessar o rio Tibre 
até ao Vaticano, dando início a um vaivém 
entre os dois campos. O Papa Francisco e os 
seus ajudantes enviaram cartas furiosas. Os 
Cavaleiros ignoraram-nos, considerando 
terem soberania.

Na semana passada, a disputa finalmente 
explodiu. Farto, o Papa Francisco tomou a 
medida extraordinária de exigir a renúncia do 
líder da ordem – uma decisão que os cavalei-
ros aceitaram oficialmente no sábado – e anun-
ciar que um delegado papal entraria em cena.

Os conservadores denunciaram pronta-
mente o que chamaram de anexação ilegal e 
purgação ideológica de um pontífice obceca-
do pelo poder, enquanto os observadores libe-
rais viram todo o episódio como o resultado de 
um subterfúgio do crítico mais público do 
papa na hierarquia do Vaticano, o Cardeal Ray-
mond Burke, um americano.

Uma aparentemente obscura disputa intra-
católica explodiu num choque inesperado 
para a igreja com falhas ideológicas indo até 
ao topo do Vaticano. “O Vaticano é construído 
de tradição“, disse John Thavis, o autor de ” 
The Vatican Diaries ” e um analista veterano 
da igreja, “e quando que estas partes tradicio-
nais começam a lutar umas com as outras, 
isso é um sinal perigoso“.

O Papa Francisco continua a ser uma das 
figuras mais populares do mundo, mas a dis-
cussão com os Cavaleiros é um pequeno indi-
cador de como as tensões políticas em todo o 
mundo estão vivas também no Vaticano. Há 
apenas um ano, os apelos de Francisco para 
combater a mudança climática e ajudar os 
migrantes pareciam colocá-lo na liderança de 
uma vanguarda global progressista, em con-
sonância com o seu esforço por uma igreja 
mais acolhedora.

Agora, de repente, está politicamente mais 
isolado. A eleição do presidente Trump e a 
ascensão de populistas de extrema direita na 
Europa levaram a uma era mais furiosa – e 
encorajaram os tradicionalistas dentro do Vati-
cano que sentem que o papa, outrora inexpug-
nável, poderia ser vulnerável.

Os Cavaleiros de Malta são um bastião da 
tradição católica. Fundada no Século XI por 
mercadores de Amalfi para ajudar os peregri-
nos cristãos na Terra Santa, mais tarde tornou-
se uma força militar, defendendo a fé durante 
as Cruzadas e, eventualmente, segurando os 
exércitos do Império Otomano a partir da sua 
fortaleza em Malta. O grupo, agora composto 
por um rico e aristocrático grupo de católicos 
de elite que desfilam em trajes ornamentados, 
especializou-se mais recentemente em ajudar 
refugiados e pobres em mais de 100 países.

Até à semana passada, a ordem era liderada 
pelo conservador e elaboradamente intitulado 
Sua Mais Eminente Alteza o Príncipe e Grão-
Mestre da Ordem de Malta, Matthew Festing 
da Grã-Bretanha, um ex-representante da Sot-
heby's que tinha feito um juramento monásti-
co.

 >>>

A ORDEM DE MALTA DESAFIA
O PAPA FRANCISCO…

O Papa Francisco durante sua reunião com o líder dos Cavaleiros de Malta, Matthew Festing
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Tensões duradouras entre o Sr. Festing e o 
Grande Chanceler da Ordem, Albrecht von 
Boeselager, da Alemanha, cujo pai participou 
em uma conspiração para assassinar Adolf 
Hitler, aumentaram nos últimos meses no 
meio de acusações de que Boeselager tinha 
dado suporte conscientemente à distribuição 
de preservativos, como responsável pelo 
braço caridoso da ordem. Nessa situação volá-
til, entrou em cena o Cardeal Burke.

Em 2014, o Papa Francisco tinha rebaixado 
o cardeal Burke, líder do movimento tradicio-
nalista da Igreja, da sua posição no Vatican's 
Supreme Court. Os partidários do cardeal 
dizem que Francisco fez isto por causa da opo-
sição do cardeal Burke à tentativa de abertura 
do papa à possibilidade de permitir que católi-
cos divorciados recebam a comunhão.

O exílio do cardeal Burke era pelo menos 
confortável, já que o papa o nomeou como 
patrono dos Cavaleiros e a ligação com o Vati-
cano, onde ele estaria fora do caminho.

Mas o Cardeal de falas mansas, fez sentir a 
sua presença.

Durante o Verão, enquanto as tensões 
aumentavam dentro da ordem, Michael Hich-
born, presidente do Instituto Lepanto, uma 
organização católica conservadora na Virgí-
nia, conduziu o que ele chamou de “pequena 
investigação” no ramo da ajuda internacional 
da ordem, supervisionado por Boeselager.

Hichborn disse ter descoberto que a organi-
zação de ajuda estava a promover o uso de pre-
servativos e outros contraceptivos em África e 
em Mianmar, uma violação das regras da igre-
ja.

“Enquanto investigava, pensei: 'Bem, o 
Cardeal Burke deveria saber disto'”, disse 
Hichborn em uma entrevista.

Em Novembro, ele enviou um resumo para 
o escritório do Cardeal Burke e disse que lhe 
responderam que o Cardeal “estaria a traba-
lhar em algo” relativamente à informação.

Alguns dias depois, o cardeal Burke trans-
mitiu as suas preocupações sobre o Sr. Boese-
lager ao Papa Francisco. De acordo com os 
apoiantes do cardeal, o Papa instruiu-o a erra-
dicar da Ordem, os elementos da , Maçonaria
abreviatura do Vaticano para os adeptos de 
uma visão moral secular. Mas outras pessoas 
familiarizadas com os eventos dentro da 
Ordem disseram que o papa também pediu ao 
Cardeal Burke e à liderança da Ordem que 
resolvessem a disputa por meio do diálogo.

Em vez disto, o Sr. Festing e o Cardeal 
Burke encontraram-se com o Sr. Boeselager 
em 6 de Dezembro e solicitaram sua renúncia, 
alegando que, segundo Boeselager, “isso esta-
va de acordo com os desejos da Santa Sé“.

Boeselager negou saber fosse o que fosse 
sobre o programa de distribuição de preserva-
tivos e considerou o processo como um golpe 
e uma tentativa de o marcar como “Católico 
liberal”. Argumentou também que assim que 
descobriu o programa, tinha informado o Vati-
cano e terminado a distribuição. Recusou-se a 
sair, dando início a um procedimento discipli-
nar que levou à sua suspensão, e procurou o 
Vaticano para confirmar que o Papa desejava a 
sua demissão. Boeselager recusou-se a 

comentar o facto para este artigo.
O Papa Francisco aparentemente não esta-

va satisfeito com a demissão e não queria que 
a disputa chegasse ao público, o que aconte-
ceu quando , uma publicação cató-The Tablet
lica na Inglaterra, deu a notícia.

O papa já era crítico do traje ornamentado 
usado pelos Cavaleiros de Malta (jaqueta mili-
tar vermelha e dragonas douradas) e pelo car-
deal Burke (uma longa cauda de seda verme-
lha conhecida como ). Francisco cappa magna
teve também uma história de desentendimen-
tos com os Cavaleiros durante o seu tempo 
enquanto Cardeal na Argentina.

Assim, em 21 de Dezembro, o Papa Fran-
cisco escreveu directamente ao Sr. Festing, 
transmitindo as suas decisões sobre o que ele 
chamou de “circunstâncias dolorosas” e dei-
xando claro que estas decisões tinham “valor, 
independentemente de qualquer outra coisa 
em contrário”. Anexado à sua carta, assinada 
simplesmente “Francesco”, foram mais cartas 
do seu segundo mais alto escalão oficial, o 
secretário de Estado Pietro Parolin, afirmando 
que “Sua Santidade pediu o diálogo como 
forma de enfrentar e resolver eventuais pro-
blemas” e que “nunca falou, de atirar alguém 
para fora!

O cardeal Parolin também escreveu que a 
demissão “não deve ser atribuída à vontade do 
Papa”. Criticamente, ele observou que os 
Cavaleiros, por causa do  do grupo como status
uma ordem religiosa leiga, caíam sob a autori-
dade do Papa e que este tinha formado uma 
comissão para investigar a demissão do Sr. 
Boeselager. Mas Festing  recusou-se a respei-
tar a comissão papal, citando o  da status
ordem como uma entidade soberana e levan-
tando questões sobre a integridade de uma 
comissão cheia de aliados de Boeselager.

“Eu acho que talvez ele estivesse a receber 
maus conselhos” do cardeal Burke, disse um 
alto funcionário do Vaticano, que pediu o ano-
nimato porque não estava autorizado a falar 
pelo Vaticano. (O cardeal Burke e o sr. Festing 
recusaram-se a comentar.)

Outros dizem que o Sr. Festing dificilmente 
precisou ser incitado pelo Cardeal Burke, e 
notaram que, apesar de não ter território, a 
ordem é, de facto, soberana, emitindo os seus 

próprios passaportes e selos e realizando mis-
sões diplomáticas.

Seja de que forma for, o Vaticano não ficou 
impressionado. Em 17 de Janeiro, emitiu uma 
declaração excepcionalmente dura apoiando a 
comissão e rejeitando “qualquer tentativa de 
desacreditar os membros do grupo e o seu tra-
balho”. A comissão decidiu que o Papa tinha 
autoridade sobre os Cavaleiros de Malta.

Na terça-feira, ele exerceu-a. Chamou o Sr. 
Festing ao Vaticano e pediu-lhe que renunci-
asse, uma medida que o Vaticano anunciou no 
dia seguinte. A ordem emitiu a sua própria 
declaração, dizendo que a renúncia do Sr. Fes-
ting se tornaria oficial assim que os conselhei-
ros da Ordem se reunissem na Via dei Condot-
ti para a aceitar formalmente. No sábado, eles 
fizeram exactamente isso, imediatamente 
reintegrando Boeselager e prometendo cola-
borar com o delegado do Papa.

Isto encantou os defensores do Papa, que 
disseram que isso mostrava que os conserva-
dores coniventes não o pressionariam por aí. 
Mas os partidários de Festing ficaram horrori-
zados com a tomada de posição do Vaticano. 
Os defensores do Cardeal Burke reclamaram 
que o Papa, apesar de todo o seu discurso de 
fomentar o debate, era intolerante com visões 
opostas, especialmente as mais ortodoxas.

“Isto envia uma mensagem para o resto do 
mundo católico de que, se alguém tentar 
defender a ortodoxia na igreja, será mandado 
embora E as pessoas que “, disse Hichborn. “
defendem a heterodoxia serão colocadas no 
poder“.

O que não foi discutido foi que, no Vatica-
no, o Papa Francisco consegue o que quer.

Na sede da Ordem, uma imponente caixa de 
correio feita de madeira está pendurada na 
parede da entrada. As três primeiros ranhuras 
são reservadas para os três principais oficiais 
da Ordem. Na manhã de quarta-feira, o nome 
do Sr. Boeselager tinha sido apagado. O do Sr. 
Festing sê-lo-ia pouco depois.

A terceira ranhura pertenceu ao líder interi-
no da ordem, Grand Commander Ludwig Hoff-
mann von Rumerstein. Mas, conforme uma 
declaração do Vaticano deixou claro, “apenas 
enquanto se aguarda a nomeação do delegado 
papal”.

A sede da delegação em Roma dos Cavaleiros de Malta, com vista para
 o Fórum de Augustus



O Malhete06

Peio H. Riaño – El Pais

Quer que o seu corpo seja levado em pro-
cissão, que sejam rezadas três missas 
principais para ele e 30 outras menos 

solenes, que sejam distribuídos 18 quilos de 
cera para iluminar as igrejas com círios e, para 
o seu funeral, haja 70 velas de altura levadas 
por 70 pobres aos quais se pagará por isso. Os 
últimos desejos de Leonardo da Vinci – cujo 
rito mortuário hoje definiríamos como uma 
performance típica de Santiago Sierra – cum-
pridos em 2 de maio de 1519, nesta quinta-feira 
completam cinco séculos. Morre aos 67 anos 
na mansão francesa de Cloux (hoje, Clous 
Lucé), a serviço do rei Francisco I. Leonardo 
vive seu momento mais doce à beira da morte.

Pela primeira vez e graças ao monarca fran-
cês, de 21 anos, trabalha despreocupado e se 
vale de seu ajudante Melzi para se esquivar das 
doenças e concluir três obras (A Gioconda, São 
João Evangelista e Santa Ana com o Menino), 
e produzir pinturas de festejos para o rei. Três 
anos de paz e gratidão nos quais digere uma 
vida truncada pela barbárie das guerras e as 
censuras daqueles que não compreendem sua 
lentidão. Leonardo faz a mesma súplica, repe-
tidas vezes, em seus cadernos: "Diga-me se 
alguma coisa foi feita". Duvida de tudo o que 
fez, duvida pelo desprezo que mina sua confi-
ança. Traz à tona este dilema – cru e cruel – 
diante do construído e abandonado. Se alguma 

vez fez algo por si foi por obsessão (e resistên-
cia).

“Essa obsessão está aí, em Leonardo e em 
mim. É algo alheio a você. É um monstro que 
adere à pele e está latente. Discuto com ele 
todas as manhãs e de forma acalorada. É um 
casamento com o meu outro eu, o que me irrita 
muito", diz o artista Juan Genovés (Valência, 
1930) para explicar o que acontece com um 

pintor que é escravo de um tema. Ele assume 
que a pintura é um ser vivo, feito de um materi-
al ingovernável e que, quando entra em seu 
ateliê –  afirma –, grita e imita animais.

Uma alma livre
“Cinco séculos não são nada. Aconteceu 

com Leonardo, mas também com os artistas 
primitivos das cavernas de Lascaux. Isso não é 
espontaneidade. Isso também é o resultado de 
uma obsessão", diz Soledad Sevilla (Valência, 
1944). Reconhece que está confortável na 
obsessão, até chegar o momento em que acha 
que o quadro está resolvido e a luta deixa de 
interessar. "É o que me consola. O resto, o que 
está fora do estudo, não tanto ", afirma. Para 
María Dávila (Málaga, 1990), entre as imagens 
processadas e as pintadas, a obsessão é mais 
“uma busca por algo que não sei o que é, mas é 
muito pessoal"

Talvez seja esse o maior desafio do artista: 
assumir que a pintura não é escrava do pintor 
nem do mercado. "Quando se busca uma fór-
mula que facilita as coisas, a arte malogra em 
sua alma, mesmo que agrade muitíssimo. É por 
isso que Leonardo é uma raridade se compara-
do a Rafael ou Rubens. A arte deve ser assim", 
explica Antonio López (Tomelloso, 1936). A 
arte deve ser sem pressa, sem a necessidade de 
terminar. Entregue à a execução. Uma pintura 
infinita. Nem acabada nem abandonada.

>>>

LEONARDO DA VINCI
 Cinco séculos de uma obsessão

O gênio da Renascença morreu em 2 de maio de 1519, na França, dedicado a 
uma forma de pintura que seus contemporâneos criticaram e que hoje perdura

Leonardo da Vinci, estátua na
Praça do Uffizi em Florença

CULTURA
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Dilatar o tempo eternamente e se recriar na 
fronteira que separa o sucesso do fracasso. 
Isto é o que mais chama a atenção de Miquel 
Barceló (Felanitx, 1957), que reconheceu 
certa vez que admira Leonardo por sua cora-
gem, pelos riscos assumidos em suas expe-
riências e, em última instância, pelo direito 
que se dá de fracassar. "O fracasso é um direito 
humano do artista", diz Barceló, que desconfia 
do bom andamento da pintura. Prefere o sofri-
mento, porque as coisas que começam bem 
"acabam mal".

Hernán Cortés (Cadiz, 1953) é um retratista 
veloz, em dois anos arremata suas pinturas ... 
exceto o retrato de Gonzalo Santalucía quan-
do Menino, com o qual passou mais de duas 
décadas tentando resolver o cabelo crespo. 
"Muito tempo depois, eu estava com outro 
retrato que me deu a resposta. Vinte anos de 
tortura, e resolvi em dois dias", diz ele. Cortés 
acredita que "os bons pintores são obsessi-
vos", embora "a obsessão com a pintura inaca-
bada possa levar a uma deformação monstruo-
sa"

Uma criatura monstruosa
A Gioconda é um monstro? É lentidão ou 

precisão? É obsessão ou repetição? Vasari diz 
que, para pintar o retrato da esposa de Fran-
cesco del Giocondo, ele trabalhou por quatro 
anos, "mas não o concluiu". O Louvre esticou 
a data da pintura até a morte do artista após o 
surgimento da paisagem da Mona Lisa do 
Museu do Prado. Como demonstram as análi-
ses do museu francês, as variações que ele rea-
liza ao longo desse tempo são mínimas: levan-
ta um pouco os olhos e atrasa o nascimento 
dos cabelos. Sabe muito bem o que busca e 
não se afasta disso em 16 anos.

Esta atitude inflama seus mais ferozes 
detratores, como o papa Leão X, que observa 
como o artista começa a estudar os óleos para 
produzir o verniz, o que leva o pontífice a 
exclamar: "Ai de mim, aquele não serve para 
fazer nada, pois começa a pensar no final antes 
de iniciar a obra". Um pintor perto da natureza 
é um pintor em construção. Um pintor contra o 
tempo é um pintor de obra inacabada. Um pin-
tor atrás da verdade é um pintor com proble-
mas. Um pintor incompreendido não é um pin-

tor, é um problema.
Luis Gordillo (Sevilla, 1934) observa sobre 

Leonardo que sua diversidade de interesses 
hoje o levaria à fome. Mas a verdade é que o 
pintor renascentista foi durante toda a vida um 
migrante em busca de trabalho. "Minha obses-
são é patológica: se eu não pintar, fico depri-
mido. É uma droga contra as angústias. A arte 
é outro eu, como se eu tivesse construído outro 
com o qual tenho uma relação muito intensa, 
para o bem e para o mal ", explica Gordillo, 
que conta uma experiência semelhante à do 
genovês.

A pintora Vicky Uslé (Santander, 1981) é 
uma das autoras mais interessantes da nova 

abstração e reflete por escrito sobre esta 
obsessão em que o que importa não tem fim: 
"Como sair de uma conversa sem perder a flui-
dez, para o exterior de nosso próprio mundo e 
pessoa. Frustrações conversam e sussurram 
em uma batalha de batimentos do coração 
onde surgem as descobertas". Em sua conver-
sa ela se enriquece e nutre sua experiência, 
ensimesmada e despojada, do inesperado. A 
reflexão adiada que Leonardo manteve com A 
Gioconda nunca terminou e só o tempo parece 
tê-la arrematado.

A Mona Lisa (também conhecida como A Gioconda) é um
óleo sobre madeira pintado por Leonardo entre 1503-1506.

http://www.avancenet.com.br
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E
m 1996 o Diretor Anthony Minghella 
lançou O Paciente Inglês, que já nasceu 
como um clássico do cinema. Foi agraci-

ado com nove Oscars e vários outros prêmios.  A 
narrativa do amor impossível do Conde Laszlo 
Almásy (Ralph Fiennes) e Katharine Clifton 
(Kristin Scott Thomas) permeia toda a trama, 
mas não é a única história contada na película 
ambientada durante a Segunda Guerra Mundial 
nos desertos do norte da África.

A história começa com o avião pilotado por 
Almásy sendo abatido e seu corpo sofre queima-
duras gravíssimas em toda extensão. Ele é res-
gatado por uma tribo de beduínos que o entre-
gam as tropas inglesas. Em seguida é removido 
para um centro de triagem na Itália, que a essa 
altura já se encontrava liberta do nazi-fascismo. 
Sem documentos e com lapsos de memória, rece-
be a alcunha de “O Paciente Inglês”. A enferme-
ira Hana (Juliette Binoche) é designada para 
acompanhar o paciente sem esperanças de 
maior sobrevida. Como os deslocamentos em 
comboios causam enorme desconforto devido 
as queimaduras, Hana resolve deixar seu regi-
mento e ficar num Monastério abandonado 
cuidando do seu paciente. A morfina é sua com-
panheira na dor e nas reminiscências. É nesse 
ambiente que a história vai se desenrolando com 
idas e vindas ao passado.

Entremeada pela trilha sonora original 
magistral de Gabriel Yared, aliada a alguns 
"standards" da música americana compostos 
por Irving Berlin, Rodgers-Hart e Count Basie e 
interpretados por Fred Astaire, Ella Fitzgerald, 
Benny Goodman, dentre outros. Dá uma enor-
me saudade dos tempos que dançava-se, literal-
mente, "Cheek to Cheek". Os homens em ternos 
bem cortados, gravatas borboleta e as mulheres 
em seus longos vestidos de festa. Entre tragos de 
cigarros (todos fumavam em qualquer ambien-

te) e drinques, a sofisticação, o refinamento e a 
conquista das damas davam a tônica da noite. 
Bem diferente de hoje em dia onde as “prepara-
das” descem até a boquinha da garrafa... E nem 
precisa se dar ao trabalho de conquistar...

Uma após outra, as cenas, com fotografia 
primorosa, vão se sucedendo. Quando chove, no 
mesmo dia em que a Alemanha se rende, Hana 
atende um dos últimos desejos do seu paciente 
que é sentir as gotas da chuva em sua face desfi-
gurada. Não menos impactante é a sequencia em 
que Kip (Naveen Andrews), namorado de Hana, 
proporciona a ela um “voo” dentro do Convento 
di Santa'Anna recheado de afrescos de Mestres 
do Renascimento em algum local próximo de 
Florença.

O encontro dos personagens centrais se dá 
pela arqueologia. A Sociedade Arqueológica 
Real patrocina a exploração do deserto. A cena 
da descoberta da Caverna dos Nadadores retrata 
a fascinação dos personagens ao visualizar deze-
nas de registros rupestres da civilização que habi-
tou a região em priscas eras quando o mar che-
gava até o local.

Na volta da expedição eles ficam presos numa 
tempestade de areia, é quando Almásy explica 
para Katharine sobre os diversos tipos e denomi-
nações de ventos:

"- Vou lhe falar sobre os ventos. Há um ciclo-
ne do Sul do Marrocos, o Aajej, contra o qual os 
felás se defendem com facas. Há o Ghibli da 
Tunísia...

- O Ghibli?
- Ele gira gira gira e produz uma sensação 

estranha. E há o Harmatã, um vento vermelho 
que os fuzileiros chamam “mar de trevas”. A 
areia vermelha deste vento chegou à costa sul 
da Inglaterra. Produziram tempestades tão den-
sas que parece sangue.

- Mentira. Temos uma casa nessa costa e 
nunca choveu sangue.

- É verdade, Heródoto*, seu amigo...
- Meu amigo?
- Ele escreveu sobre isso... E há o vento 

Simun, uma nação chegou a declarar guerra e 
marchar contra ele com armaduras e espadas 
erguidas."

* Historiador grego autor do livro que acom-
panha Almásy e onde ele guarda suas recorda-
ções (fotos, cartas, ...)

É neste momento que eles se dão conta que 
estão envolvidos nos laços impiedosos da pai-
xão. De volta do deserto, se entregam ao desfru-
te do amor e num diálogo sincero respondem um 
ao outro o que mais odeiam. Katharine diz 
detestar mentiras e Almásy responde que não 
suporta a sensação de posse, se sentir possuído, 
e pede a sua amada que esqueça tudo que acon-
teceu entre eles ao sair. É a miséria da condição 
humana... Uma vez entregues a paixão, esque-
cemos de tudo, até de nossas mais íntimas con-
vicções. O problema é quando a paixão arrefece 
e nossos espíritos saciados voltam a falar mais 
alto. Mais tarde ele confessaria que “toda manhã 
arrancava o coração, mas ele voltava a crescer”.

A paixão de Almásy por Katharine chega a tal 
intensidade que ele revindica para si o ponto 
supra externo dela ao qual atribui o nome de 
“Bósforo de Almásy”, tal qual um grande con-
quistador da antiguidade ao anexar novos terri-
tórios aos seus domínios. 

Na carta de despedida de Katharine para 
Almásy, ela diz: “Nós morremos, morremos 
ricos de amores e tribos. Sabores que engoli-
mos, corpos nos quais entramos e nadamos 
como rios... Somos os verdadeiros países, não 
as fronteiras nos mapas com nomes de homens 
poderosos.” Uma fina crítica ao nacionalismo 
exacerbado da época, uma das causas da guerra, 
que volta a florescer nos dias atuais.

Para entender melhor o artigo, recomendo 
assistir o filme. Verdadeira obra de arte.

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

O Paciente Inglês

GERAL



O Malhete10

Por Renata Turbiani
Fonte: BBC News Brasil

rincipal causa de perda irreversível Pda visão, o glaucoma afetará 80 
milhões de pessoas em 2020 e 111,5 

milhões em 2040, segundo projeções da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). No 
Brasil, há escassez de informações confiá-
veis e atualizadas sobre a prevalência da 
doença, que neste ano é o tema central da 
campanha Abril Marrom, cujo objetivo é 
prevenir e combater os diversos tipos de 
cegueira.

"O que sabemos é que nos últimos anos tem 
havido mais casos por causa do envelheci-
mento da população e por se fazer mais diag-
nóstico hoje do que no passado", diz Nara Gra-
vina Ogata, especialista em glaucoma infantil 
e adulto pelo Hospital das Clínicas da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e membro do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

O que é o glaucoma?
É uma enfermidade crônica e degenerativa 

do nervo óptico (estrutura que envia as ima-
gens do olho para o cérebro), normalmente 
associada ao aumento da pressão intraocular - 
essa medida indica a tensão no interior do olho 
e tem valor médio de 16 mmHg, mas até 21 
mmHg ainda é considerada dentro do limite 
da normalidade.

Ele provoca um estreitamento do campo 
visual, fazendo com que a pessoa perca pro-
gressivamente a visão periférica. Nara explica 

que, na maioria dos casos, é assintomático.
"É uma doença bem silenciosa. Se instala e 

vai progredindo lentamente, durante meses ou 
anos, sem a pessoa perceber. O problema é 
que, quando recebe o diagnóstico, o nervo ópti-
co costuma estar bem danificado e a visão 
periférica já muito comprometida", afirma.

Quem é acometido pela doença?
A patologia tem origens variadas, sendo a 

genética uma das mais relevantes. Para se ter 
uma ideia, filhos de portadores de glaucoma 
têm de 6 a 10 vezes mais chance de desenvol-
vê-lo.

Idade avançada também eleva os riscos. No 
geral, a incidência aumenta a partir dos 40 
anos, chegando a 7,5% aos 80, assim como o 
uso de colírios com corticóide de forma indis-
criminada e sem acompanhamento médico, já 
que eles podem causar aumento da pressão 
intraocular.

A atenção ainda deve ser redobrada em dia-
béticos, cardiopatas, vítimas de trauma ou 
lesão (por exemplo, uma bolada ou cotovela-
da no olho) e pessoas de etnia africana ou asiá-
tica.

De acordo com o Ministério da Saúde, a 
prevalência da doença é três vezes maior e a 
chance de cegueira seis vezes maior em lati-
nos e afrodescendentes em relação aos cauca-
sianos.

Quais os tipos de glaucoma?
São vários os tipos de glaucoma. O mais 

comum é o primário de ângulo aberto, que 

representa cerca de 80% dos diagnósticos. Ele 
é assintomático e atinge pessoas a partir de 40 
anos.

Neste caso, a pressão intraocular sobe len-
tamente devido ao mau funcionando do ângu-
lo de drenagem do olho, responsável pela 
saída do líquido ocular (humor aquoso). Via 
de regra, a perda de visão começa nos extre-
mos do campo visual e, se não for tratada cor-
retamente, acaba por comprometer toda a 
visão.

O primário de ângulo fechado, com maior 
incidência em asiáticos e portadores de hiper-
metropia, ocorre quando o ângulo de saída do 
humor aquoso é bloqueado, geralmente pela 
íris, e o fluído não consegue ser drenado.

No geral, provoca aumento súbito da pres-
são intraocular, e o paciente pode ter dor forte 
nos olhos e na cabeça e ficar com a visão turva.

O glaucoma congênito se dá quando a cri-
ança nasce com uma má formação no sistema 
de drenagem do fluído do olho. Seus sintomas 
incluem olhos sem brilho e de coloração azu-
lada, lacrimejamento, fotofobia e aumento do 
tamanho do globo ocular. Pode se manifestar 
logo após o nascimento ou na infância.

"Este é um tipo pouco frequente, mas é fun-
damental o diagnóstico precoce para trata-
mento imediato", pontua Wilma Lelis Barbo-
za, oftalmologista membro do Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia e presidente da Socie-
dade Brasileira de Glaucoma (SBG).

>>>

SAÚDE

Principal causa de cegueira irreversível, glaucoma avança com envelhecimento da população

GLAUCOMA
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E ela acrescenta: "O teste do olhinho (reflexo 
vermelho), obrigatório em algumas cidades, é a 
oportunidade perfeita para o pediatra avaliar 
possíveis doenças oculares em recém-
nascidos".

Outro tipo de glaucoma é o de pressão nor-
mal. Diferentemente dos demais, neste ocorre 
dano ao nervo óptico mesmo sem a elevação da 
pressão intraocular. Suas causas são desconhe-
cidas, mas sabe-se que tem uma associação com 
problemas vasculares.

Há ainda o secundário, desencadeado por 
fatores externos, como inflamação, trauma e 
uso de colírios de corticóide por tempo prolon-
gado sem indicação e acompanhamento médi-
co; o pigmentar, causado pela oclusão do ângu-
lo de drenagem do olho por pigmento que se 
solta da íris, e o pseudoesfoliativo, provocado 
pela obstrução do sistema de drenagem do 
humor aquoso por depósitos fibrilares anorma-
is.

Como é feito o diagnóstico?
Como a maioria dos casos é do tipo assinto-

mático, o diagnóstico da doença se dá na con-
sulta oftalmológica de rotina. Nesta ocasião, 
informa a médica Nara Gravina Ogata, é 
imprescindível que seja feita a medição da pres-
são intraocular e o exame de fundo de olho, para 
analisar o estado e o funcionamento do nervo 
óptico.

"Dependendo do caso, também podem ser 
necessários mais alguns testes, como campime-
tria computadorizada (avalia os defeitos do 
campo visual), paquimetria ultrassônica (mede 
a espessura da córnea), tomografia de coerência 
óptica (verifica as estruturas da retina e do 
nervo óptico) e retinografia (checa possíveis 
alterações no fundo do olho)", complementa.

Vale salientar que pessoas a partir de 40 anos 
e quem tem histórico familiar de glaucoma pre-
cisa procurar o oftalmologista com mais fre-
quência. Na avaliação, serão ponderados os 
fatores de risco e determinada a periodicidade 
das visitas.

Quais as opções de tratamento?
Uma vez diagnosticado o glaucoma, o trata-

mento se dá com base no seu tipo e estágio. 
Wilma Lelis Barboza, da SBG, enfatiza que ele 
não tem cura, mas, sim, controle.

"É uma doença crônica e progressiva, e o 
objetivo do tratamento, qualquer que seja ele, é 
estabilizá-la, mas ele não fará com que o paci-
ente recupere a visão perdida. De toda forma, 
mesmo os casos avançados, quando há perda 
importante da visão, precisam ser tratados de 
forma regular, a fim de evitar a cegueira", asse-
gura.

As terapias são feitas com procedimentos 
clínicos, cirúrgicos ou a combinação dos dois. 
No início da doença, normalmente recomenda-
se a aplicação diária de colírios específicos.

Entre os mais usuais estão: análogos da pros-
taglandina (travoprosta, bimatoprosta e latano-
prosta), beta bloqueadores (maleato de timo-
lol), inibidores da anidrase carbônica (cloridra-
to de dorzolamida) e agonistas de receptores 
adrenérgicos (tartarato de brimonidina). Eles 
podem ser usados separadamente ou combina-
dos.

Em algumas situações também se faz neces-
sário o uso de laser. As primeiras etapas do glau-
coma de ângulo fechado, por exemplo, são rea-
lizadas dessa forma. A cirurgia, por sua vez, é 
indicada em cerca de 10% dos casos e no glau-
coma congênito.

Segundo a presidente da SBG, a adesão ao 
tratamento, que é contínuo e sem duração pré-
determinada, é importantíssima para o seu 
sucesso. "Por não perceberem a evolução da 
doença, muitos pacientes tendem a negligenciar 
a administração dos remédios", completa.

Estudos recentes sobre glaucoma
Recentemente, especialistas do Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia promoveram dois 
estudos sobre os impactos do glaucoma na con-
dução de veículos, a fim de verificar se o com-
prometimento visual provocado pela enfermi-
dade aumenta o risco de acidentes.

No primeiro, foi avaliado o impacto do crow-
ding (aglomeração) - fenômeno no qual os obje-

tos se misturam quando apresentados muito 
próximos, dificultando a visualização - nos 
glaucomatosos.

"O crowding estabelece um limite funda-
mental para as capacidades da visão periférica e 
é essencial para explicar o desempenho em uma 
ampla gama de tarefas diárias", explica Nara, 
uma das autoras do trabalho.

"E, devido aos efeitos do glaucoma justa-
mente na visão periférica, hipotetizamos que a 
perda neural na doença levaria a implicações 
mais fortes do apinhamento visual, o que foi 
confirmado", acrescenta.

Ao final da experiência, publicada na edição 
de fevereiro do jornal Investigative Ophthal-
mology & Visual Science (IOVS), da The Asso-
ciation for Research in Vision and Ophthalmo-
logy (Arvo), constatou-se que os que têm a 
enfermidade, mesmo em estágios iniciais, apre-
sentam dificuldade maior em discriminar os 
itens.

O outro estudo do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia avaliou a habilidade de dividir a 
atenção ao dirigir e falar ao celular, cena muito 
comum no dia a dia, apesar de proibida pelo 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O intuito 
foi verificar a performance de portadores de 
glaucoma nesta situação.

A conclusão foi de que o tempo de reação a 
estímulos visuais periféricos é significativa-
mente pior entre os pacientes com glaucoma. 
Durante o uso do celular, foi de 1,86 segundos, 
contra 1,14 segundos dos motoristas com olhos 
saudáveis.

De acordo com Nara, quem tem a doença não 
está proibido de guiar um automóvel, porém, 
precisa ser alertado de que os riscos de aciden-
tes são maiores e, junto com o médico, decidir 
se é melhorar parar ou continuar com essa ativi-
dade.

Este trabalho do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia foi apresentado no último con-
gresso da Sociedade Americana de Glaucoma, 
em Nova York, nos Estados Unidos, e publica-
do este mês na revista científica Jama, da Ame-
rican Medical Association (AMA).¨¨¨

Uso de colírio sem acompanhamento médico pode ampliar chance de glaucoma

GETTY IMAGES
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Por Ir\José Maurício Guimarães

Peço-lhes que, ao lerem este artigo, 
não me interpretem como adepto das 
“teorias da conspiração” nem como 

o resultado de devaneios esotéricos. Imagi-
no, de boa-fé, que escrevo para uma classe 
de pessoas acostumadas à REFLEXÃO atra-
vés de símbolos e questionamentos da razão. 
O arcano XVI do Tarô boêmio, colocado na 
ilustração deste texto, é apenas uma provo-
cação.(1)

Repetiu-se ontem, 15 de abril de 2019, na 
cidade de Paris, uma catástrofe análoga àque-
la ocorrida em 11 de setembro de 2001 con-
tra o World Trade Center, na cidade de Nova 
York. As circunstâncias podem não ser as 
mesmas. Nem pretendo questionar se o 
incêndio na Catedral de Notre-Dame foi aci-
dental, provocado ou causado por algum 
tipo de negligência. O tempo dirá.

Por infeliz semelhança, entre o 11 de 
setembro e o 15 de abril deste ano, o Brasil, 
sem glória nenhuma, alinhou-se com gran-
des potências perdendo, na noite de 2 de 
setembro de 2018, o Museu Nacional. Esta-
mos nos acostumando a perder, inclusive no 
futebol, no carnaval e no samba. Onde mais?

Prejuízos de alta conta não são de hoje. 
Nós maçons sabemos (ou deveríamos saber) 
que pedreiros  de toda a Inglaterra, sob as 
ordens do arquiteto da Loja central de Lon-
dres, Christopher Wren, foram convocados 
para a reconstrução da cidade após o incên-
dio ocorrido entre os dias 2 e 5 de setembro 
de 1666. Naquele incêndio ficaram destruí-
das dezenas de igrejas e milhares de casa em 
Londres. Repercussões houve também na 
cultura maçônica, pois James Anderson cita 
esse fato nas “Constitutions of the Free-

Masons” de 1723:
“Após as guerras, tendo sido recuperado o 

domínio da Família Real, a maçonaria tam-
bém foi restaurada, particularmente após o 
infeliz incêndio de Londres, Ano 1666.”

Mas... me perdoem; citar James Anderson 
entre modernosos maçons brasileiros ficou 
“démodé” ˗ palavra francesa para “fora de 
moda”, antiquado. Mas eu sou.

A fala de James Anderson vem em bom 
momento, especialmente para os citados 
“moderninhos” da maçonaria que, antes de 
saberem o que significam sues aventais, 
querem abolir os antigos costumes, a tradi-
ção, os Landmarks, os preceitos de Ander-
son e o caráter simbólico das Lojas, acres-
centar e tirar partes do Ritual. E para isso, 
não precisam de nenhum incêndio real com 
fogo de verdade: basta a bem conhecida “fo-
gueira das vaidades”.

Após essa digressão ̠  certamente uma inú-
til tergiversação de minha (me desculpem, 
sou um velho) ˗ voltemos à significação, 
significância e trágica importância de se 
abaterem colunas (ou torres) nesses últimos 
dezoito anos: o World Trade Center e a Cate-
dral de Notre-Dame.

O Século XXI é, sem dúvida, a culminân-
cia da “revolução” iniciada em 1968 quando 
o líder estudantil Daniel Cohn-Bendit infla-
mou as ruas de Paris e o mundo, desencade-
ando, entre outras coisas, a cultura pop, a 
contracultura a pós-cultura, o pós-
modernismo e as violentas reações perpetra-
das pelo terror das ditaduras. (2)

Paralelamente a isso, o Papa eleito em 
1963, Giovanni Battista Montini (vulgo 
Paulo VI) nunca recebeu bons créditos por 
ter concluído o Concílio Vaticano II iniciado 
por seu antecessor. Ele simplesmente “man-

teve todos a bordo nos tempos tumultuados 
que se seguiram” (palavras de Michael Sean 
Winters, colunista do National Catholic 
Reporter). Paulo VI manteve-se ambivalen-
te diante dos muitos problemas que a Igreja 
enfrentava. O compromisso dele com o diá-
logo e a aceitação das complexidades não 
foram os melhores elementos, diz Sean Win-
ters (artigo publicado em 13/12/2016). As 
esquerdas ˗ alinhadas com o finado Papa 
João XXIII ˗ desistiram de Paulo VI depois 
da encíclica de 1968, Humanae Vitae (“so-
bre a vida humana”). Diante das pressões, 
Paulo VI voltou-se para os corredores do 
Vaticano e reformou as estruturas da Igreja 
para alinhá-las com os Concílios Vaticanos, 
mas nem sempre obteve sucesso. E alterou 
os rituais e liturgia da Igreja, abrindo as por-
tas para uma miríade de novas interpreta-
ções, teologias e dissidências (a mais signifi-
cativa foi a do arcebispo francês Dom Mar-
cel Lefebvre que resistiu às reformas e criou 
um movimento tradicionalista católico).

Essas foram nossas heranças da década de 
60: uma avalanche de desafios nunca supe-
rados. E as quedas de torres são os preços 
que estamos pagando no Século XXI. Osci-
lamos perigosamente entre o abatimento de 
colunas ˗ em Nova York e agora em Paris ˗ 
símbolos ocidentais do World Trade (o 
comércio mundial) e Notre-Dame (a "nossa 
senhora" do ideal cavalheiresco Templário e 
a Virgem das tradições cristãs). Edifícios 
podem ser reconstruídos; mas as cultura, 
não.

“Flores para los muertos”, diriam os mexi-
canos. “Dia de ira!” ˗ rugia o Requiem da 
Igreja Católica ̠  “quando o mundo será redu-
zido a cinzas. Quanto temor haverá então 
quando vier o Juiz para julgar com rigor 
todas as coisas. Um livro será trazido no qual 
tudo está contido e pelo qual o mundo será 
julgado. O que eu, miserável, poderei dizer 
quando apenas o justo estará seguro?”(3)

- - - - - - -

(1) “La Maison Dieu” traduz-se por “a 
casa de Deus”.

(2) No que se refere especificamente ao Brasil, 
aconselho a leitura do livro “1968: o Ano Que não Ter-
minou” do jornalista Zuenir Ventura, publicado em 
1989 e relançado pela editora Nova Fronteira em 2006. 
Sobre os subterrâneos do Vaticano indico a leitura de 
“Em Nome de Deus”, do repórter investigativo David 
Yallop. MAS NÃO CONFUNDAM com o outro livro de 
Karem Armstrong, nem com os filmes de Clive Donner 
ou de Peter Mullan. O título “Em Nome de Deus” foi 
várias vezes utilizado para ofuscar o livro de David 
Yallop que está “esgotado” ou desaconselhado (proibi-
do?). Quem desejar uma cópia em pdf, pode solicitar-
me em separado.   

(3) Tradução do texto latino da Igreja Católica. No 
original, “Dies iræ dies illa solvet sæclum in favilla. 
Quantus tremor est futurus quando judex est venturus 
cuncta stricte discussurus. Liber scriptus proferetur in 
quo totum continetur unde mundus judicetur. Quid 
sum miser tunc dicturus cum vix justus sit securus?” 
(Requiem)

A MAÇONARIA E A
RECONSTRUÇÃO

 DE COLUNAS

GERAL
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Por Kennyo Ismail
Fonte: No Esqudro

 facilidade de acesso tolerância a Ameios de comunicação, em especial 
redes sociais virtuais, dá ao cidadão 

total liberdade de se expressar livremente, ao 
mesmo tempo em que se tem a percepção de 
segurança, de blindagem, por se estar atrás de 
um PC, celular ou tablet, onde e quando os 
seus atos não trazem consequências físicas, 
reais, imediatas.

O reflexo disto, num cenário em que se 
devem considerar diversos fatores, como a 
persistente crise política e económica, os 
casos de corrupção e toda a sua exploração 
mediática, o crescimento da classe média por 
meio da ascensão de uma nova classe C, com 
acesso a informação, mas sem escolaridade, 
tem sido uma maré alta e persistente de intole-
rância e ódio, evidente a cada momento em 
que se acede a redes sociais e se lê as últimas 
notícias.

Intolerância ideológica, política, social, 
racial, religiosa, sexual, dentre outras, tomam 
conta de pessoas menos esclarecidas, que pro-
movem o ódio, desejando a morte daqueles 
considerados como diferentes e, em muitos 
casos, inferiores; e torna-se uma praga, uma 
epidemia, contaminando aqueles mais suges-
tionáveis. Este público intolerante quer 
mudanças drásticas no país, muitas vezes ali-
mentando um nacionalismo extremista, mas, 
sem interesse em se esforçar para fazer a sua 
parte, preferindo seguir a antiga cartilha de 
escolher um messias que “salve a pátria”, 
como os alemães fizeram com Hitler.

O filósofo Karl Popper, um liberal, defen-
dia que a parcela tolerante da sociedade não 

pode ter tolerância ilimitada com os intole-
rantes, por risco de condenar a tolerância à 
morte. Outro filósofo e liberal assumido, John 
Rawls, corroborava-o, ao defender que é 
dever da sociedade tolerante preservar os seus 
membros e instituições de toda e qualquer 
investida de intolerância, externa ou mesmo 
interna.

A célebre manifestação de Martin Luther 
King era exatamente sobre isto, sobre a sua 
preocupação, não com os gritos dos maus (in-
tolerantes), mas com o silêncio dos bons (to-
lerantes). Similarmente, na doutrina espírita, 
num dos seus livros mais célebres, há uma 
passagem que diz que “os maus são intrigan-
tes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quan-
do os bons quiserem, predominarão”. Passa-
gens similares podem ser encontradas noutras 
culturas, doutrinas e religiões.

Na Maçonaria, ensina-se a tolerância, mas 
também se prega o combate à tirania, à igno-
rância e ao fanatismo, que são causas e conse-
quências da intolerância. Entretanto, em vez 
de combater, muitos irmãos têm “entrado na 
onda” e feito coro em discursos de ódio. Cabe 
à Maçonaria (ou seja, nós, maçons), não pro-
mover “o silêncio dos bons”, mas instruir 
esses irmãos, aconselhá-los e, quando neces-
sário, repreendê-los. Ainda, se a intolerância 
persistir, afastá-los, de modo a preservar os 
bons maçons (tolerantes e, geralmente, silen-
ciosos) e, principalmente, a sublime institui-
ção maçónica e os seus princípios morais, que 
se devem manter imaculados. Se um Maçom 
discorda do princípio maçónico da tolerância, 
desejando que a única tolerância seja a dos 
demais perante a intolerância dele, se ele se 
sujeita aos vícios da ignorância e do fanatis-

mo, ou é favorável à tirania, o seu lugar não é 
entre as nossas colunas.

Mas um outro mal, mais frequentemente 
observado no meio maçónico e de forma 
periódica, está directamente relacionado a 
este paradoxo da tolerância e, de certa forma, 
comprova a teorização de Popper sobre o mes-
mo. Numa Loja há, sem sombra de dúvidas, 
homens bons e, portanto, tolerantes. Mas, 
uma vez ou outra, corre-se o risco de que um 
ou outro membro da Loja tenha um carácter 
mais ambicioso, vaidoso, mesquinho. Neste 
caso, este irmão desejará ser Venerável Mes-
tre antes de chegar a sua hora para tal, em 
detrimento da vontade da maioria, de outros 
irmãos mais bem preparados, e dos melhores 
interesses da Loja. Ele é, geralmente, intole-
rante à ideia de vencer as suas paixões e sujei-
tar a sua vontade e insistirá, de diferentes for-
mas, para que a sua vontade seja saciada. E, 
por diversas vezes, vemos os bons irmãos, em 
nome da tolerância, silenciosos, sujeitando 
uma vontade coletiva e altruísta em benefício 
de uma individual e egoísta, permitindo que 
aquele irmão intolerante, por ambição e vai-
dade, alcance o seu intuito de se tornar Vene-
rável Mestre. E, em alguns desses casos, o 
resultado posterior é o adormecimento de mui-
tos bons membros e, até mesmo, o abater colu-
nas de Lojas.

A intolerância, enfim, matando a tolerân-
cia. O individual sobrepujando o coletivo. E a 
maçonaria morrendo aos poucos. Por essa 
razão: tolerância zero à intolerância dentro 
e fora da Maçonaria.¨¨¨

O PARADOXO DA TOLERÂNCIA NA MAÇONARIA
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Entrevista com o tema:
 Importância da Família

O Secretário Geral de Entidades Paramaçônicas, Arquiariano Bites Leão 
entrevista Marco Antônio Fetter, Sociólogo, Doutor em Familia e Consultor da ONU.

VÍDEO

https://youtu.be/ByC7oo2jfD0?t=8
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Por Vítor Manuel Adrião

eorge Washington (1732 – 1799) é Gconsiderado com toda a legitimidade o 
“Pai fundador da Nação”, tendo sido 

o primeiro Presidente dos Estados Unidos 
(1789-1797) depois de ser o comandante-em-
chefe vitorioso do Exército Continental 
durante a Guerra da Independência dos Esta-
dos Unidos, tendo presidido à convenção que 
elaborou a Constituição que veio a substituir 
os Artigos da Confederação e a estabelecer a 
posição de Presidente. Foi “o primeiro na guer-
ra, o primeiro na paz e o primeiro no coração 
dos seus concidadãos”, disse Henry Lee, seu 
contemporâneo, no dia da sua morte.

Poderá causar uma profunda estranheza aos 
americanos dos dias de hoje o facto de quando 
George Washington tomou posse da Presidên-
cia, a Bíblia utilizada para o seu juramento ter 
sido a da Loja maçónica São João, de New 
York, na época em que era precisamente Vene-
rável da Loja maçónica Alexandre, em Ale-
xandria, na Virgínia, podendo afirmar-se com 
toda a legitimidade que a Maçonaria Escocesa 
do Rito de York teve papel activo na fundação 

do País e na elaboração da sua Carta Magna 
que é a Constituição garante da independência 
nacional, tendo tido papel proeminente este 
considerado “Pai fundador da Nação” que era 
Mestre-Maçom de Grau elevado.

Com efeito, George Washington foi inicia-
do na Maçonaria em 4 de Novembro de 1752 
tendo pago 2 libras e 3 shellings; na Loja nº 4 
de Frederiksburg recebeu a elevação de Grau 
em 3 de Março de 1753 e foi exaltado a Mestre 
em 4 de Agosto de 1753. Presume-se ter sido o 
primeiro Venerável Mestre da Loja Alexandre 
nº 22, em Alexandria, pois o seu nome aparece 
em primeiro lugar na lista da Comissão que 
recebeu a Carta Constitucional em 1788. 
Além de ter prestado o seu juramento presi-
dencial ante o Ministro Robert Livingston, 
que era o Grão-Mestre da Grande Loja de New 
York, sobre uma Bíblia maçónica, promoveu a 
fundação do Capitólio e na cerimónia de lan-
çamento da sua primeira pedra, em 18 de 
Setembro de 1793, apareceu com as insígnias 
de Venerável Mestre de Honra da sua Loja. 
Albert Gallatin Mackey (1807-1881), distinto 
escritor maçónico norte-americano, afirmou 
que Washington foi iniciado durante a guerra 
com a França na Loja Militar nº 227 do Regi-

mento 46. Mas, por motivo qualquer, Mackey 
não citou o mais importante da entrada e ele-
vação maçónica de George Washington: a 
deste ter por patrono e conselheiro encoberto 
um Superior Incógnito ou Mestre Espiritual 
(Mahatma, efetivo Illuminati ou Iluminado), 
provindo da misteriosa Fonte Suprema do 
Mundo identificada pelos orientais como 
Shamballah ou Agharta, com severas seme-
lhanças à Terra do Preste João dos templários 
e hermetistas medievais.

Com efeito, segundo Robert Allen Camp-
bell na sua obra Or Flag (Chicago, 1890), em 
1775 quando os fundadores da República nas-
cente estudavam o projecto de uma nova ban-
deira, apareceu um homem estranho, espécie 
de Conde de Saint-Germain em notável e 
estranho desterro de França no continente ame-
ricano onde circulava entre a hoje cidade de 
Washington e o actual Estado do Novo Méxi-
co, dizendo que possuía a Hacienda del Desti-
erro em El Moro, próximo a Cimarron, o qual 
ganhou imediatamente o respeito e a amizade 
de Benjamin Franklin e de George Washing-
ton. 

>>>

GEORGE WASHINGTON
MESTRE MAÇOM FUNDADOR DOS EUA

MAÇONS ILUSTRES E FAMOSOS
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Este personagem misterioso, a quem os 
memorialistas se limitam a chamar o Profes-
sor, aparentava ter mais de setenta anos, embo-
ra fosse tão direito e vigoroso como no princí-
pio da sua vida. De estatura alta e aspecto 
extremamente digno, falava com uma autori-
dade que se misturava com uma grande corte-
sia. O regime alimentar deste cavalheiro era 
curioso: não comia carne nem peixe, não 
bebia vinho nem cerveja e reduzia a sua ali-
mentação aos que entendia chamar de alimen-
tos da saúde: cereais, nozes, frutos e mel. À 
semelhança do Conde de Saint-Germain, o 
Professor falava frequentemente de aconteci-
mentos históricos de tal modo que dava a 
impressão de ter sido sua testemunha. Depois 
de ter promovido a assinatura da Declaração 
de Independência em 1776 e passada a euforia 
do momento, quis-se conhecer a identidade do 
majestoso Professor e exprimir-lhe gratidão, 
mas ele tinha partido e nunca mais tornou a ser 
visto. Aparentemente tinha voltado ao seio da 
sua misteriosa Fraternidade, após ter cumpri-
do com êxito a sua missão, resumida nestas 
suas palavras proferidas em 4 de Julho de 
1776: Deus deu a América para que ela seja 
livre!

Sem dúvida que o enigmático Professor 
assim como a moral maçónica marcaram irre-
versível e positivamente o perfil e conduta de 
George Washington, tanto espiritual como 
politicamente. No seu discurso de despedida 
da Presidência em 1797, chamou a atenção 
para o civismo e avisou contra o partidarismo 
e o envolvimento em conflitos externos, rea-
firmando a separação de poderes entre o Esta-
do e a Religião. Ele que foi um dos primeiros a 
falar da tolerância religiosa e na liberdade de 
culto. Em 1775, ordenou às suas tropas que 
não mostrassem sentimentos anti- católicos 
quando queimaram a efígie do Papa na Noite 
de Guy Fawkes. Quando contratou operários 
para a sua mansão de Mount Vernon, escreveu 
ao seu agente: “Se são bons trabalhadores, 
podem ser da Ásia, da África ou da Europa, 
podem ser muçulmanos, judeus, cristãos ou 
de qualquer seita, e até podem ser ateus”. Em 
1970, escreveu em resposta a uma carta da 
Sinagoga Touro que enquanto as pessoas per-
manecessem como bons cidadãos, não seriam 
perseguidas por terem diferentes crenças ou 
religiões. Isto foi um alívio para a comunidade 
judaica dos Estados Unidos, já que os judeus 

tinham sido discriminados e até expulsos em 
muitos países europeus.

Regressado a sua casa em Mount Vernon, 
dedicou os seus últimos dois anos à vida 
doméstica e à gestão de vários projectos, 
incluindo no seu testamento a libertação de 
todos os seus escravos. No ano seguinte, em 
24 de Outubro de 1798, escreveu ao seu amigo 
G. W. Snyder, pastor evangélico em Mary-
land, uma carta pessoal (atualmente muito 
adulterada e pior interpretada), que realmente 
é o codicilo espiritual da sua verdadeira posi-
ção ante a Maçonaria e os Superiores Incógni-
tos do Mundo promotores da fundação dos 
Estados Unidos da América:

Mount Vernon, 24 de Outubro de 1798.

Respeitável Senhor, o único motivo de o 
incomodar com a recepção desta carta, é o de 
explicar e corrigir um erro que apercebi ao 
escrever-lhe anteriormente, devido à pressa 
com que muitas vezes sou obrigado a fazê-lo.

Não era minha intenção duvidar que as 
doutrinas dos Iluminados e os princípios da 

Maçonaria não se tenham propagado nos 
Estados Unidos. Pelo contrário, ninguém 
está mais verdadeiramente satisfeito com 
esse facto do que eu estou.

A ideia que eu quis transmitir foi que eu 
não acredito que as Lojas da Maçonaria no 
País, como sociedades, tiveram como esforço 
propagar doutrinas diabólicas atribuídas 
aos primeiros como princípios perniciosos 
da última (se tais são susceptíveis de separa-
ção). Os indivíduos que delas têm essa noção 
e fazem isso, podem atribuir tal aos seus fun-
dadores ou aos instrumentos utilizados para 
fundar sociedades democráticas nos Estados 
Unidos, mas serão eles próprios quem terão 
esses objetivos, tendo em vista pretenderem 
realmente uma separação entre as pessoas 
do seu Governo, motivo muito evidente que 
deve ser questionado.

Atenciosamente,
George Washington

George Washington em traje maçônico completo

https://revistafiltro.blogspot.com/
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Por Walber Gonçalves de Souza

omo faziam todas as tardes, dois Ccegos se encontravam para prose-
ar. Quebrando o silêncio um deles 

foi questionado:
— Há quanto tempo estamos vivendo 

neste mundo escuro? Você se lembra 
daquela época em que conhecíamos a luz? 
Tudo era diferente! Tínhamos a luz mas 
não tínhamos as pessoas ao nosso redor. 
Hoje temos as pessoas que nos acompa-
nham diariamente, sempre há alguém 
conosco, mas nos falta a luz! O que deve-
ríamos fazer para voltarmos a enxergar?

— O outro cego depois de um tempo 
refletindo e espantado com as declarações 
do amigo disse:

Você está me fazendo pensar. Na verda-
de, nem me lembro o que nos levou a ficar 
cegos. Você, meu amigo, que é uma pes-
soa mais observadora poderia me dizer 
qual o motivo que nos levou a ficar sem 
ver a luz?

O cego que esperava por uma resposta 
se espantou, ficando admirado com a pro-
fundidade do questionamento do amigo: o 
motivo da falta de luz.

Então os dois começaram a conversar e 

buscar na história o momento exato em 
que ambos deixaram de ver a luz. Depois 
de muito diálogo chegaram a uma perigo-
sa descoberta: a cegueira era proveniente 
d e  u m  r e e n c o n t r o  c o m  u m  e x -
companheiro de bairro, que ousou dizer 
ser um condutor de vidas. 

Mas, o que é um condutor de vidas? É 
uma profissão especializada em adminis-
trar os bens públicos. Sendo bem admi-
nistrados os bens sociais, todos os envol-
vidos podiam ver a luz,  sendo mal geri-
dos enraizará a escuridão por onde passar. 

Então quer dizer que foi depois daquele 
encontro que ficamos cegos, que não con-
seguimos mais enxergar a luz? E agora, o 
que fazer? Como poderemos ver a luz 
novamente? Disse um dos cegos, afoito. 

O outro respondeu:
—Resta-nos o diálogo, pois assim 

fazendo conseguiremos saber quais são as 
intenções do nosso ex-companheiro em 
nos manter cegos. Vamos conversar, tro-
car ideias... vamos buscar na história de 
nossas vidas a resposta para esta interro-
gação.

Assim foi feito, passaram horas e horas 
conversando, o diálogo durou meses. Até 
que eles chegaram a uma conclusão. Quan-

do víamos a luz, conseguíamos trilhar 
nosso caminho, fazer  nossa história. Éra-
mos responsáveis pelos nossos atos, pelas 
nossas vidas, o triste é que não valorizáva-
mos as pessoas. Depois que ele, apoiado 
pela nossa preguiça, começou a adminis-
trar nossas vidas, fomos perdendo a visão, 
e assim aceitando seus palpites e suas 
ordens. Não conseguíamos ver nada mes-
mo, deixávamos a nossa vida em suas 
mãos, e ele fazia o que queria para o seu 
proveito pessoal.

Hoje o tempo mudou, ainda não vemos 
a luz como antes, mas estamos dispostos a 
cada dia chegar mais perto da claridade. E 
isto se fez pela transformação de nossas 
vidas. Hoje, sonhamos, queremos e luta-
mos! Acreditamos e valorizamos mais os 
seres humanos. Procuramos ser responsá-
veis pelas nossas atitudes e escolhas, que-
remos ser pessoas dotados de liberdade e 
condições de ser felizes!

Walber Gonçalves de Souza é membro 
da Academia Maçônica do Leste de 
Minas (AMLM) e obreiro da “ARLS 
Caratinga Livre”, nº 0922-GOB, oriente 
de Caratinga (MG). 

TEMPOS DE CEGUEIRA E ESCURIDÃO:
UMA METÁFORA DO COTIDIANO

GERAL
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Da mesma forma como a tradição cristã vin-
cula caridade à filantropia, nós entendemos a 
Virtude Teologal da caridade como a assistên-
cia que devemos ao outro.

No exercício constante desta disposição da 
alma, que nos induz à prática do bem, cabe o 
alerta de não transformá-lo em mero assisten-
cialismo.

O título de “CONSTRUTOR SOCIAL” 
deve superar o de “BOM SAMARITANO”. 
Os casos pontuais de assistência de urgência e 
emergência, como desastres e catástrofes, são 
necessários e louváveis, mas não podem subs-
tituir a missão dos Irmãos e das Lojas de traba-
lharmos além, ou seja, extinguir no necessita-
do a sua própria condição de necessitado. Este 
é o “CONSTRUTOR SOCIAL”.

O primeiro passo para que esta transforma-
ção de perspectiva da caridade se realize é 
compreender que caridade, vai além da rela-
ção de um Maçom para com o outro. A carida-
de parte do Maçom para consigo mesmo. Boa 
parte de nós temos um legado Cristão, onde a 
expressão máxima da caridade está em “amar 
o próximo com a si mesmo” (AT: Levítico 
19:18 / NT: Mateus 22:39).

Amar a si mesmo, não significa, necessaria-
mente, egoísmo ou soberba. O amor possui 
vários significados racionais, sentimentais e 
emocionais. Mas, o mais profundo é o 
RESPEITO.

Quem mantém uma relação amorosa, sabe 
da importância do afeto, do carinho, da pre-
sença, mas reconhece que faltando o respeito, 
não há relação que se mantenha. Da mesma 
forma isso acontece de nós para nós mesmos.

Se o Maçom não se amar, no sentido de se 
respeitar, não deixar de mentir para si mesmo 
e não se afastar das histórias inventadas para 

não se desnudar, não deixar de defender ape-
nas o seu ponto de vista, e não reconhecer o 
outro, jamais vai conseguir amar o seu próxi-
mo.

É preciso procurar e reconhecer onde estão 
NOSSAS carências e necessidades. E não 
amenizar os seus efeitos em rodas sociais fes-
tivas, etílicas ou calorosas discussões políti-
cas partidárias, adentrar em uma clausura inte-
lectual ou, o pior, esquecer que o caminho a 
dois é sempre mais curto e que o coletivo supe-
ra o individual.

Como no Cristianismo, a caridade é amor 
potencializado pelo respeito e compreendido 
pelo Maçom também como Amor-Próprio. 

Sugiro a leitura da Primeira Carta aos 
Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, 
com atenção ao contexto do ” ” e não sou nada
finaliza com “ ”.nada me aproveita

Neste viés em que a Criatura (homem) deve 
se bem formar (se lavrar) para alcançar o Cria-
dor (Deus), passemos pelo entendimento de 
caridade pelo Budismo.

A generosidade e compaixão são práticas 
budistas necessárias na vida sensorial no cami-
nho da iluminação. Há três tipos de generosi-
dade: material, de conhecimento e a que reti-
rar dos seres o estado de medo. O amor é a 
motivação, que nos faz querer que os seres 
humanos sejam felizes. A compaixão é a mola 
motriz a motivar o abrandamento do sofri-
mento.

Será possível entendermos, maçonicamen-
te, como tornar feliz a humanidade pelo amor 
e aperfeiçoamento dos costumes, combatendo 
a tirania, a ignorância e os erros?

O ensinamento nos apresentado pelo Irmão 
Allan Kardec, no “Livro dos Espíritos”, ques-
tão 886, levanta: Qual o verdadeiro sentido da 
palavra caridade, como a entendia Jesus?

A.K.: “O amor e a caridade são o comple-
mento da lei de justiça. pois amar o próximo é 
fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e 
que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido 
destas palavras de Jesus: Amai-vos uns aos 

outros como irmãos. A caridade, segundo 
Jesus, não se restringe à esmola, abrange 
todas as relações em que nos achamos com os 
nossos semelhantes, sejam eles nossos inferi-
ores, nossos iguais, ou nossos superiores Ela . 
nos prescreve a indulgência, porque da 
indulgência precisamos nós mesmos, e nos 
proíbe que humilhemos os desafortunados, 
contrariamente ao que se costuma fazer.”

A boa edificação se faz pelo bom edifica-
dor. somente fortalecido pelos valores de 
amor ao outro e respeito a si próprio, a obra 
do caridoso se erguerá como um templo à 
virtude.

DEDICO este artigo aos amados Irmãos da 
ARLS Cavaleiros da Concórdia 297 do orien-
te de Paraguaçu, onde estivemos vistoriando o 
Templo para em breve fazermos sua Sagração 
e dos amados sobrinhos do Capítulo Arte Real 
141 da Ordem DeMolay do oriente de Belo 
Horizonte onde participamos da Sessão do 
Grau de Chevalier e de Maioridade.

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.

Fraternalmente
Sérgio Quirino
Grande Primeiro Vigilante
GLMMG
 

CARIDADE PARA SI MESMO

TEMPO DE ESTUDOS
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Por Juliana Gomes
Fotos: Carlinhos Soares

 quarta edição da Corrida Maçônica ACidade de Vitória foi sucesso de 
público e de organização. Para atletas 

amadores e profissionais, a prova está melhor 
a cada evento. Percurso, hidratação, estrutu-
ra, receptividade das pessoas envolvidas na 
prova e premiação em dinheiro são alguns 
dos pontos destacados pelos corredores 
durante o evento, realizado no dia 14 de abril 
último, em Bento Ferreira, Vitória.

Com largada e chegada em frente à Grande 
Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, a 
quarta edição da prova foi considerada suces-
so total pelo Grão-Mestre Walter Alves Noro-
nha. “Tivemos mil pessoas inscritas e cem na 
'pipoca'. Este ano a participação da família 
maçônica foi maior e entre os motivos está a 
inserção da categoria exclusiva para as 
cunhadas”, afirmou. O Sereníssimo acres-
centou que ainda neste semestre serão inicia-

dos os preparativos para a próxima edição do 
evento, marcada para abril em 2020.

Todo dinheiro arrecado com o evento será 
usado para a aquisição de cadeiras de roda, 
cadeiras de banho e camas hospitalares, que 
serão doadas ao Instituto Grande Loja. 

Veterano na Corrida Maçônica Cidade de 
Vitória, o Irmão Josenildo Rosseto Militão 
subiu ao pódio mais uma vez. Nas duas pri-
meiras edições, o atleta amador disputou a 
categoria Maçom 10 km e ficou em primeiro e 
em terceiro lugar, respectivamente. Na terce-
ira e na quarta corridas participou na catego-
ria Maçom 6 km e levou o primeiro lugar em 
ambas as competições. “A prova está melhor 
a cada ano, tanto em número de inscritos quan-
to em qualidade da estrutura”, enfatizou.

O atleta Maquezille Gabriel Pio (vencedor 
da categoria Geral Masculino 6 km), que não 
tem patrocínio, elogiou a premiação em 
dinheiro e disse que esse incentivo é impor-
tante para os corredores se manterem no 
esporte. Segundo ele, além de contribuir para 

fortalecer as corridas de ruas, o prêmio em 
dinheiro estimula a vinda de atletas de fora do 
Estado, o que aumenta o nível das provas. É a 
quarta vez que Maquezille participa e é cam-
peão dos seis quilômetros. Nessa última edi-
ção, fez o seu menor tempo, tornando a prova 
mais rápida.

A participação de competiores de outros 
estados na Corrida Maçônica Cidade de Vitó-
ria já se tornou uma tradição. É o caso do 
Irmão Sidney Rodrigues Pereira, que já dis-
putou três provas, e do atleta profissional 
Valério de Souza Fabiano.

Dando um show de vitalidade, a atleta ama-
dora Sidalina Romualdo, com 75 anos, foi a 
vencedora da categoria ACD Feminino 6 km. 
As cunhadas Maria Aparecida Torres da Silva 
e Gabriela Cunha de Castro Piacentini Engel 
também fizeram bonito, levando o primeiro 
lugar nas categorias Esposa de Maçom 10 km 
e 6 km, respectivamente. “Gostei muito. A 
organização, hidratação e percurso estavam 
ótimos”, destacou a cunhada Gabriela.

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESPÍRITO SANTO REALIZA 
A 4ª CORRIDA MAÇÔNICA CIDADE DE VITÓRIA
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arcus Mckay McLeod comemorou Mos seus 80 anos na Maçonaria, pou-
cos meses antes de completar 100 

anos, tendo a ocasião marcada por uma apre-
sentação do Grão-Mestre da Província de 
North Wales, John Hoult.

Marcus nasceu em 11 de Abril de 1919 na 
Escócia. Ele foi iniciado na Loja St. Fergus nº 
466 Wick, subordinada à Grande Loja da Escó-
cia, em 13 de Dezembro de 1938 e tornou-se 
membro vitalício em Dezembro de 1941.

Tendo ingressado na Maçonaria aos 19 
anos, no dia seguinte foi convocado para as 
Forças Armadas, servindo com os Royal Engi-
neers, baseados em Andover. Daí, Marcus pas-
sou por  França, Itália, Noruega e Norte de 
África.

Após ser desmobilizado, decidiu permane-
cer em Inglaterra, trabalhando como inspector 
de edifícios para o governo local. Seu próximo 
passo foi o National Westminster Bank, mais 
uma vez usando a sua experiência como ins-

pector de obras.
Marcus foi transferido para o norte do País 

de Gales em 1970 e agora mora em Rhos-on-
Sea. Ele ingressou na Loja Sincerity nº 4424, 
na Província de North Wales, em 1993.

Após o encerramento da Loja Sincerity, 
Marcus passou para a Loja Colwyn nº 7675 
em 31 de Janeiro de 2018. Ele também passou 
a ser membro vitalício da Loja John O'Groats 
RA nº 230 em 11 de Fevereiro de 1946 e da 
Loja Lodge Sterling RA nº 76 em 27 de Janei-
ro de 1947, ambas na Escócia.

O Grão-Mestre Provincial de North Wales, 
John Hoult, visitou a Loja Colwyn para entre-
gar a Marcus um certificado que celebrava seu 
80º aniversário. Acompanhado pela Equipa 
Provincial, a sala da Loja e a subsequente 
mesa festiva estavam cheios de membros que 
queriam partilhar esta noite especial e honrar 
o feito de Marcus.

Marcus tem desfrutado da Maçonaria ao 
máximo, desempenhando um papel activo 

durante todo o tempo, incluindo a sua instala-
ção como Venerável Mestre da Loja Sincerity 
em 2001, aos 82 anos de idade.

Marcus foi nomeado Antigo Assistente Pro-
vincial do Grande Director de Cerimónias em 
2009, seguido de promoção para Antigo  Juni-
or Grand Deacon provincial em 2015. Duran-
te o encontro, o Grão-Mestre Provincial John 
Hoult teve o prazer de promover Marcus a 
Antigo  Junior Grand Warden provincial, o 
que foi recebido por enorme aplauso de todos.

O Grão-Mestre Provincial também marcou 
esta ocasião muito especial entregando uma 
carta do Pro Grão-Mestre Peter Lowndes feli-
citando Marcus por alcançar este marco e envi-
ando-lhe os seus melhores cumprimentos pes-
soais.

Marcus disfrutou de uma noite maravilhosa 
rodeado de Irmãos, que estavam orgulhosos 
em homenagear o recém-nomeado Antigo 
Junior Grand Warden provincial.¨¨¨

Fonte: freemasonrytoday.com

Marcus MacLeod (l) recebe seu certificado de 80 anos na Maçonaria do Grão-Mestre Provincial do Norte de Gales John Hoult

MARCUS MCLEOD CELEBROU O 80 ANOS
 DA SUA INICIAÇÃO COMO MAÇOM

https://www.seltenbrasil.com.br/botinha-coturno-feminina-ziper-lateral-preta-630-630?tracking=5c8108514a18f
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Tradução de Antônio Jorge
Fonte: Freemason.pt

Alguns anos atrás, o comité do Essex Cor-
nerstone Club começou a pensar na 
formação de uma nova loja, especifica-

mente para jovens maçons. Eles tinham uma 
visão sobre qual seria o seu propósito e o que 
ele poderia alcançar. Seguiu-se um longo 
período de planeamento e preparação e, com o 
passar do tempo e o progresso alcançado, per-
cebeu-se que a loja realmente se tornaria uma 
realidade.

A partir de então, a emoção e a expectativa 
aumentaram e atingiram o seu auge no sábado, 
2 de Março de 2019 – o dia em que a Loja 
Essex Cornerstone Lodge foi consagrada. O 
Grande Templo foi o palco para esta ocasião 
especial com mais de 700 maçons vindos de 
toda a Inglaterra, que viajaram para testemu-
nhar a cerimónia.

A Loja patrocinadora, a Loja Essex Provin-
cial Grand Stewards, nº 8665, iniciou o pro-
cesso abrindo a reunião. O Grão-Mestre Assis-
tente da UGLE, Sir David Wootton, e o Grão-
Mestre Provincial de Essex, Rodney Bass, 
foram então recebidos no Grande Templo 
perante aplausos arrebatadores.

O evento principal, a Cerimónia de Consa-
gração, foi conduzida de forma bela e memo-
rável por Rodney Bass, que disse:

“Esta nova loja incentivará e apoiará 
jovens maçons na sua jornada, proporcio-
nando um local de encontro para jovens 

maçons aumentarem o seu conhecimento e 
experiência maçónicos, e permitirá que os 
membros do Cornerstone Club mantenham 
relacionamentos fortes”.

Os membros Fundadores da Loja foram 
apresentados ao Grande Mestre Provincial e 
foi-lhes relembrada a sua obrigação de apoiar 
e nutrir a sua nova loja e defender os valores da 
Maçonaria para as futuras gerações.

De seguida, todos aqueles abaixo do grau de 
Mestre Instalado retiraram-se do Templo – 
somavam mais de 300 membros. Isto incluiu 
muitos de mais de 15 clubes de jovens maçons 
de toda a Inglaterra, que vieram para mostrar o 
seu apoio e demonstrar a própria essência dos 
novos e jovens maçons.

O Grão-Mestre da Província de Essex, Paul 
Reeves, instalou o Primus Master, Elliott Che-

vin, que investiu os seus oficiais. Sir David 
Wootton dirigiu umas breves palavras as todos 
os membros da nova Loja.

A Loja Essex Cornerstone, procedeu à 
entrega de um cheque de £ 2.022 para o Essex 
Festival 2022, tornando-se assim vice-
patronos do Festival.

O Grão-Mestre Provincial ofereceu à Loja 
com um conjunto de malhetes, feitos a partir 
de uma árvore de acácia dos seus próprios ter-
renos. Após a reunião, houve um banquete 
com cerca de 600 maçons, que puderam  assis-
tir a um musical, incluindo trompetistas, um 
quarteto de cordas tocando música moderna e 
uma performance única da Canção dos Mes-
tres, interpretada por uma cantora à capella.

Os membros também puderam interagir 
com a exibição ao vivo de um mosaico de fotos 
composto por imagens do dia e da noite. As 
fotos ganharam vida, culminando num grande 
mosaico que formava o brasão da Loja Essex 
Cornerstone, o que proporcionou um fundo 
magnífico para o banquete, capturando memó-
rias do evento histórico.

Talvez a parte mais inesperada da noite 
tenha sido quando os empregado ao servir o 
café começaram a bater nas mesas, depois com 
os potes de café e milagrosamente se transfor-
maram num ato de percussão impressionante. 
Para além disto, todos os 600 clientes recebe-
ram seu próprio kit de bateria e em uníssono, 
uniram-se ao momento e deliciaram-se um ato 
memorável e incrivelmente divertido.¨¨¨

A GRANDE LOJA UNIDA DE INGLATERRA CONSAGROU
A PRIMEIRA LOJA PARA MAÇONS JOVENS

INTERNACIONAL
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N
o s s o  I I I  E N C O N T R O  D E 
GESTORES DE LOJAS DAS TRÊS 
FRONTEIRAS, foi coroado de êxitos 

devido às ilustres presenças de tão valorosos 
irmãos, cunhadas e Sobrinhos(as). O Altíssi-
mo Nível dos palestrantes e dos temas dos  
assuntos que foram abordados.  Na abertura 
do evento, prestigiado pelas Três Potências 
Maçônicas Regulares, que se fizeram repre-
sentar , por ilustres irmãos como Eminente Ir 
Helio Soares da Luz Sodré e José Paulo Tono-
li, respectivamente Grão Mestre Estadual 
Eleito do GOB-ES e GME ADJUNTO Res-
pectivamente, PAST SOBERANO da 
COMAB e Past Soberano do GOBA,  Ir Gil-
berto Lima da Silva, Representantes das 
GLMMG, GLMEES, GLEB, GOB-BA,  e 
GOMG, após a composição da mesa, foi Ento-
ado o Hino Nacional Brasileiro e realizada 
uma evocação ao GADU proferida pelo 
Peclaro Acadêmico da AMLES ,José Maria 
de Oliveira, que foi sequenciada  com uma 
dissertação poética da história do que seria 
tratado nesse III Encontro em versos e trovas.  
Na Primeira Palestra, foi explicitado o Proje-
to de Integração da Maçonaria das Três Fron-
teiras, a Importância do planejamento pluria-
nual das lojas encetando objetivos transpa-

rentes e logisticamente plausíveis de serem 
executados, proferida  pelo Presidente do 
Evento, o Irmão Dario Ângelo Baggieri. 

Após a Palestra fomos brindados com um
Coquetel dançante, abrilhantado com uma 

Banda Regional que levantou os participan-
tes , em uma noite agradável e onde a confra-
ternização foi a tônica.

No Sábado, dia 04/05/2019, após O Hino 
Nacional e a Evocação ao GADU, proferida 
pelo Venerável Ir Thomáz Nunes , o Poderoso 
Ir Ângelo Paglioni Viana, com sua contumaz 
competência, nos embeveceu com uma das 
palestras sobre a Saúde da Mulher mais bem 
elaboradas que temos conhecimento. Os elo-
gios foram unânimes, pelos Irmãos e Cunha-
das que ficaram extasiados com aquela mara-
vilhosa palestra. Após a mesma , nossas fra-
ternalistas da Sermao da Montanha, fizeram 
um inebriante workshop, onde a participação 
de todas , foi coroada com brindes , uma cesta 
de Páscoa é um brinde em espécie , para aque-
la que estivesse em uma cadeira onde foi alea-
toriamente, colocado um adesivo de certo 
valor monetário.    Após essa manhã esplen-
dorosa, tivemos um almoço fraternal  com 
música ao vivo.  A tardinha , muitos irmãos e 
cunhadas fizeram uma visitação ao sítio Natu-

ra do mundialmente conhecido Escultor , Pin-
tor, Ecologista Frans Krajcberg  ( 1921-2017- 
In memorian), passeio bastante elogiado por 
todos pela riqueza das esculturas, casa museu 
onde residiu e a preservação da Natureza.

A Noite, após ser entoado o Hino Nacional 
Brasileiro e a evocação a Deus,  fomos agra-
ciados com uma Palestra sobre Evasão na 
Maçonaria, em uma sequencial exposição , 
ministrado pelo Soberano Ir Gilberto Lima da 
Silva , que retratou de maneira objetiva,  a 
SAGA que está dilapidando nossas colunas 
no Brasil e no Mundo, com Estudo realizado 
desde o século XIX até a presente Data. Tra-
balho de pesquisa riquíssimo, com Fontes 
Bibliográficas Éticas e Referendadas. 

Após foi oferecido aos participantes ,  um 
Jantar dançante com outra banda Regional 
maravilhosa , tudo egregoricamente   Perfei-
to, segundo os irmãos presentes ao Evento.

Na Manhã do dia 05/05/2019, iniciamos os 
trabalhos , após mais uma Vez o Venerável Ir 
Thomás  Nunes ter feito a evocação, e fomos 
brindados com uma  Palestra  sobre o que 
Esperamos dos novos Gestores de Lojas 
Maçônicas das Três Fronteiras que serão elei-
tos agora em Maio nas GLMEES, GLEB , Do 
GOB-ES, GOB-MG e GOEB( GOB-BA) e 
Da COMAB( já foram Eleitos em Abril) . Nas 
GLMMG  as Eleições para as Direrorias de 
Lojas , são realizada nos anos Pares. Essa bri-
lhante Palestra foi realizada pelo Poderoso Ir 
Carmelino Souza Vieira, Delegado Litúrgico 
do REAA. 

Após a palestra , foram formadas Seis 
Mesas Redondas separados de Mestres Insta-
lados, sendo capitaneada cada mesa , por um 
Coordenador/Moderador, onde foi Rascu-
nhada a CARTA DE NOVA VIÇOSA , docu-
mento esse que será , após ratificado pelo 
grupo de Gestores das Três Fronteiras, envia-
do à todos os Grãos Mestrados das Três 
Potências Regularmente reconhecidas.

Após tais deliberações das mesas , foi 
nomeada uma comissão para redigir a presen-
te Carta , Presidida pelo Ir TADEU Barberino 
Rios , que Terá como Auxiliares as amados 
IIR.'. Pablo Almeida, Jucelino Mendes de 
Souza, José Cipriano Fonseca e Thomás 
Nunes. 

Então para encerrar o Ciclo Matinal de 
Nosso Evento, lida a mensagem da Academia 
Maconica de Letras do ES (AMLES), o assi-
nada por seu Preclaro e Ilustre Presidente, 
Carlos Cezar Gonçalves da Rocha, o Refe-
rendo de ser a Madrinha do Futura Academia 
Maconica das Três Fronteiras , sendo lançada 
a pedra Fundamental de sua Fundação .

Após isso houve o Almoço de Confraterni-
zação final . Tivemos então o Encerramento 
formal e despedida dos participantes que 
retornaram após aos seus lares.

Parabéns aos Participantes, Vocês serão os 
divisores de águas na História da Maçonaria 
Regional. 

Comissão Organizadora

III ENCONTRO DE GESTORES DE
LOJAS DAS TRÊS FRONTEIRAS

CONFRATERNIZAÇÃO
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lsfcastro@gmail.com

FRAFEM DO GOB/ES PRESENTE NO XIV ENCONTRO 
NORTE E NORDESTE DAS FRAFEM CRUZEIRO DO SUL

A convite da Presidente da Fra-
fem Estadual de Alagoas Rita Klu-
sener e do Grão Mestre Derli Kluse-
ner, nos dias 26, 27 e 28 de Abril reu-
niram-se em Maceió, Alagoas, para 
o seu XIV Encontro de Fraternida-
des Femininas Cruzeiro do Sul, Fra-
ternas Presidentes Estaduais Elyne 
Lopes Mayrink Frafem/ES e sua 
comitiva composta pela Vice Presi-
dente Elizabeth Mofati, Diretora 
Secretária Rachid Daher e Diretora 
Social e Cultural Regina Hooper 
Cruz,Verônica Teles Frafem /AC, 
Andressa Aguiar Frafem /CE, San-
dra Carla Passos Frafem /MT, Tere-
zinha Bolf Frafem/RO e sua comiti-
va, Milene Magalhães Frafem/TO, Marlene Fer-
nandes Frafem/PA,Lucia Coelho Frafem /BA, 
Sylmara Bento Frafem /PI, Maria da Guia Fra-
fem /RN, Márcia Gomes Frafem/MA, Miriam 
Castro Frafem/PB.

 Contando com a presença da Secretaria Geral 
de Entidades Paramaçônicas do GOB, através 
do Eminente Arquiariano Bites Leão, dos Grão-
Mestres Estaduais,demais autoridades Maçôni-
cas presentes , Presidentes de Fraternidades e 
fraternas locais.Buscando soluções estratégicas 
através das experiências trocadas entre as pre-
sentes na reunião,as Fraternas poderão com mais 
afinco desenvolver as ações sociais e filantrópi-
cas, bem como das lojas e sociedade nos traba-
lhos e buscar o crescimento e Registro de mais 
Fraternidades Femininas pelas Lojas GOBianas.

No encontro receberam total apoio e engaja-
mento do Soberano Múcio Bonifácio Guimarães 
e da Fraterna Jussane Guimarães ,Presidente 
Nacional, nas ações da FRAFEM, ali representa-
dos pelo Secretário Geral do GOB, Eminente Ari 
e dos Grão Mestres Estaduais, Eminentes Derli 

Klusener - AL, Silvio de Souza Cardim - BA, 
João Soares Gomes Filho - MA, José Antonio 
Dias Soares Silva - PI, Geraldo Alves dos Santos 
- PB, Moacir Terrin Pereira - PA, Antonio Pinhe-
iro Barbosa Braga- RN, Juraci Jorge da Silva - 
RO, Antonio Francisco dos Passos- MT, Louri-
val Mariano de Santana - SE, Geraldo Bento 
França- TO, José Rodrigues Teles- AC.

No presente Encontro ,foi comemorado com 
bolo e parabéns festivo o aniversário de 40 anos 
de fundação do Grande Oriente do Brasil de Ala-
goas.

Fraternas do Espírito Santo

Sessão Magna de Comemoração do 9° ano 
de fundação da loja Governador Mario Covas, 
sessão presidida pelo Venerável Mestre, Irmão 
Daniel Gonçalves Leandro, muito prestigiada 
por familiares e autoridades civis e maçônicas, 
Deputado Federal SAFL, Irmão Alan Monto-
ro, Prefeito Regional do Jabaquara, Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, Vereador Gilson Barreto ( 
São Paulo ), Vereador Reinaldo Nunes ( Santa 
Isabel ), Vereador Bruxão Cavanha ( Itapevi ), 
nosso sempre Vereador Adenilson Correia 
Kalunga ( São Roque ), Sr Leandro de Itaquera 
( Escola de Samba Leandro de Itaquera ), Toni 
Cristian Cerqueira ( TCC Judô ), Andre Luís ( 
Diretor do Corinthians).

Agradecemos os homenageados da noite 
que receberam comendas pelos relevantes ser-
viços prestados ao Estado de São Paulo.

Fonte: Secretaria Geral de Comunicação do 
GOB

COMEMORAÇÃO DOS 9 ANOS DA LOJA
 “GOVERNADOR MARIO COVAS”, GOB-SP

 Eminente Irmão Pedro Juk, 
ministra Palestra em Tubarão

No dia 30/04 na Loja Cidade Azul, Oriente 
de Tubarão-SC, foi proferida pelo Secretário 
Geral de Ritualística do GOB, Eminente Irmão 
Pedro Juk, uma palestra sobre história, liturgia 
e ritualística do REAA, a sessão foi prestigiada 
por diversas autoridades e dignidades maçôni-
cas e irmãos de várias oficinas de Santa Catari-
na, do qual destacamos a presença do Grão Mes-
tre Eleito do GOB-SC, Irmão Altair Salésio.

Na Palestra, o Eminente Irmão Pedro Juk, 
buscou dividir seu conhecimento na área, atra-
vés de uma metodologia própria, com o objeti-
vo de fazer uma ritualística aplicada e de práti-
ca compreensível, com discussões sobre o 
tema, através de perguntas e respostas, sempre 
focado em dirimir todas as dúvidas e levar a 
padronização à todas as oficinas do Rito.

Ao final da sessão, o Secretário Geral, agra-
deceu a acolhida fraterna dos irmãos, e deixou a 
mensagem do Soberano Irmão Múcio Bonifá-
cio Guimarães, de harmonização da maçonaria 
brasileira, e sua visão de gestão, dando a devida 
importância na padronização e orientação ritu-
alística no Grande Oriente do Brasil.

SOCIAIS

https://revistafiltro.blogspot.com/

