
Os irmãos Absaí 
Gomes Bri to e 
José Marques de 
Albuquerque fo-
ram homenageados pela Loja de Pesquisas Maçô-
nicas “Brasil Central”, no dia 23 de janeiro, com o 
Título de Membros Honorários daquela Loja.

Leia nesta edição
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ONIPRESENÇA – “No gentil afa-
go da suave brisa, sentirás meu tato. 
No brilho vacilante da pequenina 
estrela, estarão meus olhos.” – Rui 
Gonçalves Doca – Página 2

IMAGEM – “Se pensarmos em sã 
maçonaria / De laços fraternais se 
permanentes... / Se quisermos fazer 
o que faria / O Senhor, nosso Pai, 
Mestre das gentes...” – Getúlio Tar-
gino Lima – Página 3

PALÁCIO DO LAVRADIO – “A 
Rua do Lavradio foi um dos pontos 
mais nobres no Império e na pri-
meira metade do século passado.” – 
Barbosa Nunes – Página 4

COMO LIDAR COM A DOR... 
– “O sofrimento pode ter causas in-
ternas e externas. Você pode ser o 
culpado pelo seu sofrimento, às ve-
zes, sofre sem ter nenhuma culpa.” 
– Pastor Marcos José – Página 5

APENAS HUMANOS – “Assim, 
qualquer um de nós, em rápida re-
visão da própria existência, pode 
observar que nossa compreensão 
da vida se altera à medida em que 
amadurecemos.” – Kleber Adorno 
– Página 8

SOBRE O DIPLOMA DE JOR-
NALISTA – “Até hoje não ficou 
bem claro para o grande público e 
especialmente para os estudantes 
que aspiram ser jornalistas, a abo-
lição da exigência de diploma...” – 
Reis de Souza – Página 9

TODOS NO MESMO BARCO – 
“Parto de uma leitura do romance de 
Émile Zola, GERMINAL, (referên-
cia ao primeiro mês da primavera do 
calendário da revolução francesa), 
onde são relatadas as primeiras lu-
tas do movimento operário moder-
no...” – Valfredo Melo e Souza –  
Página 10

EH! TAPAS DE UMA VIDA BEM 
VIVIDA – “Mais um ano se foi, 
como a minha meninice! Esta, faz 
um tempão. E dela, nada esqueço, 
pois vivi, e estou vivo. Como esque-
cer, por exemplo, de meu pai?...” – 
Otaviano José Vieira – Página 11

A Loja Liberdade e 
União está enlutada

luto

Fomos surpreendidos com a chamada repentina ao Oriente 
Eterno, do Poderoso e Estimado Irmão RUI GONÇALVES 
DOCA. O infausto acontecimento ocorreu no dia 24 de 

janeiro, às 5h20min, no Hospital do Coração, em Goiânia, com as 
causas: “Hemorragia alveolar, leucemia mielóide aguda, sepse de 
foco pulmonar, IRA dialética”.

O velório foi realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras 
– da Liberdade e União, e o sepultamento no Cemitério Parque 
Memorial de Goiânia.

Já vínhamos noticiando, desde a edição n° 207 – maio/
junho-2010, o afastamento do Irmão Doca da Redação do Jornal, 
devido a um AVC sofrido em meados do mês de maio e agora, 
quase restabelecido do AVC, veio a Leucemia Aguda.

Está a Loja de luto e o Liberdade e União perde um baluarte e 
grande empreendedor na área de comunicação.

Revista O Prumo, Ed. 200

A Associação Brasileira da 
Imprensa Ma çônica – ABI M teve 
sua criação anunciada no dia 13 
de novembro de 1991. Estamos 
comemorando seus 20 anos. 
Foto dos fun dadores: Antônio do 
Carmo Ferreira (PE), José Cas-
tellani (SP), José Carlos Pacheco 
(SC) e Francisco de Assis Carva-
lho (PR). Local da anunciação: 
Olinda (monumento histórico e 
cultural da humanidade) - Loja 
Maçônica “10 de Novembro 
de 1710”, nome distintivo que 
lembra o I ° grito de República 
nas Américas, dado, a 33 metros 
dali, por Bernardo Vieira de 
Melo, no Se nado da Câmara. 
Castellani ensinava que monarquia nas Américas 
“era uma planta exótica”. Nossos sonhos foram 
sempre de República, desde 1710. Depois em 
1796, com a doutrinação do Areópago de Itambé. 
Em 06.03.1817, a Revolução foi Republicana. A 
monarquia de 1822 durou até 15 de novembro 
de 1889, quando finalmente o sonho tornou-se 
realidade com o advento e implantação definitiva 
da REPUBLI CA. Queremos cumprimentar todos 
os nossos Irmãos e associados que, ao longo 
desses vinte anos, têm construído com esforço, 
dedicação e inteligência esta admirável Associação 
que impulsiona, com progresso e credibilidade, a im-
prensa brasileira no segmento atinente à Maçonaria.

Por ocasião do jantar oferecido pelo governo do 
Estado aos Maçons goianos, dia 22 de dezembro, 
registramos “para a posteridade”, o Venerável do 
Liberdade e União – Manoel da Costa Lima, o go-
vernador de Goiás – Marconi Perillo  o Grão-Mestre 
do GOEG – Barbosa Nunes. 

Irmãos 
recebem
título

jantar com governador
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Não apenas a Loja Liberdade e 
União, mas a Maçonaria de modo ge-
ral, foram surpreendidas com a notícia 
do falecimento do Estimado e Querido Irmão RUI GON-
ÇALVES DOCA, ocorrido em 24 de janeiro, no Hospital 
do Coração, com diagnóstico de: “Hemorragia Alveolar, 
Leucemia Mielóide Aguda, Sepse de foco pulmonar, IRA 
dialética”.

Já vínhamos sentindo 
a ausência do Irmão Rui 
em nossos Editoriais e na 
seleção das matérias pu-
blicadas no jornal e agora, 
ficamos verdadeiramente 
órfãos e preocupados com 
o futuro do Liberdade e 
União, mas com a certe-
za de que honrando sua 
memória, realizaremos a 
tarefa até então por ele 
desempenhada.

O Rui deixa viúva nossa 
cunhada Dáuria de Carva-

lho Doca e os filhos Elda, Maria, Dulcinéia e Antônio 
Márcio, além de outros familiares, a quem expressamos a 
nossa mais profunda manifestação de carinho e amizade.

Absaí Gomes Brito – Diretor

ONIPRESENÇA
No gentil afago/da suave brisa,/ sentirás 

meu tato./ No brilho vacilante/ da pequeni-
na estrela,/ estarão meus olhos./ Nas gotas 
da chuva/ irrigando a terra,/ tu terás meu 
pranto./ No perfume das flores/ singelas, 
pelos campos,/ a minha presença./ No 
murmúrio das águas/ rolando em seu leito,/ 
verás meu sorriso./ No ladrar dos cães,/ 
no rugir das feras,/ minha ira insana!/ No 
arrulhar das pombas,/ farfalhar de palmas,/ 
poderás me ouvir./ Na acolhedora sombra/ 
de frondosa árvore,/ terás meu repouso./ 
Nos dias sombrios,/ de fumaça densa,/ sen-
tirás meu tédio.../ No voar sereno/ de uma 
garça branca,/ minha paz terás./ Na nuvem 
orlada/ de dourado sol,/ minha grande gala/ 
Estarei na terra;/ estarei nas águas;/ estarei 
no vento;/ estarei nos astros!/ No crepitar do 
fogo, / no cristal do orvalho,/  no silêncio da 
noite, / no vozerio da fauna, / na esmeralda 
da flora, / tu me encontrarás. / Inda que me 
esqueças,/ estarei presente/ em tudo que 
se move,/ em tudo que é belo,/ em toda a 
natureza./ Parte do universo, / estarei aqui, 
lá.../ Estarei - tudo!/ /(Rui Gonçalves Doca)

Absai Gomes Brito – Diretor

coluna do diretor E d i t o r i a l

Órgão de Divulgação da Loja Maçônica “Liberdade e União” nº 1158
Registrado no Cartório da 2ª Zona de Protestos, Títulos e
Documentos, em 16 de junho de 1980, sob o nº 255A04.

Av. Paranaíba nº 984 – Centro Fones: (62) 3223-4087/ 3229-4775
Caixa Postal nº 21, CEP: 74025-900 – Goiânia-GO.

Site: arlsliberdadeeuniao.wordpress.com
E-mail: liberdadeeuniao@gmail.com
Fundador: Luiz Gonzaga Marques

DIRETORIA
Diretor: Absaí Gomes Brito – AGI nº 1799

E-mail: absai.brito@hotmail.com
Assistente: Acir Ferreira Cardoso Júnior

Aceitamos colaboração de irmãos e Lojas Maçônicas
Tiragem desta edição: 1.000 exemplares

A direção do Jornal não se responsabiliza por conceitos emitidos 
em matérias que nem sempre representam a opinião oficial da 

LOJA “Liberdade e União”
Assinatura anual: R$ 50,00

Este jornal é filiado à ABIM – Associação Brasileira
de Imprensa Maçônica, sob o nº 003-J

Programação Visual: Adriana Almeida (62) 3211-3458
Impressão: Gráfica Fama (62) 3211-1152
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FalecImento 
do Irmão ruI

NossA homeNAgem de despedidA!...

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs

A H E P I O N B L M O A Z E D A C I L E D A
E I M O R T A L I D A D E L T V E C O X E T
O S I E D N S P R P O P A T R I A O X E V E
D T O M T A C E S V E A M E O R S T J R U R
T O D A C M I L H O E S Z A B S A I A C E R
I R G I M O M O Z A D O Ç E F I E P Z I O E
R I P O E A E R I Ç X T I D H T M C D T I S
E A V F T X N S O A P L E I L A E Ç W I V T
O G N C N Ç T E D R E U A O T E M E U S A R
A I O V A J O K W O A C E F J I O I L I X E
S A M I R G A L A C E A O U S A H O H X T S
A O D H A S X A X E C E K H V W F L P R B A
T I G N G O E U A S E T N E O D O Z U A S O
T P D M R V S E T K P E H P S O I M I X E B
E B A L O I A C E X O I R S X Ç J S L E O D
B O Q A O G I E T V P A S O L I D A O U Ç M
O A U O E S C R E V E U A F X W A R K Ç N V
C E I F I L I A O E I A O I N O C E N T E S
S O L O T S O P A F A H M Z W B A S R L V H
E B O I A G I A N R X A F H E S T K K A N O
D A E O F H L E P A I C N E G I L E T N I E
A H U M A N I D A D E A D F H L A I N P B A

Palavras a encontrar: AS MAIúSCULAS

CRISTO, O HOMEM IDEAL 
“Certo dia APARECEU um HOMEM entre MILHÕES de habitantes 
TERRESTRES. E este homem veio a tornar-se o centro da HISTÓRIA 
da HUMANIDADE. Não fez DESCOBERTAS e nem INVENÇÕES. 
Não derrotou EXÉRCITOS e nem ESCREVEU livros. Não fez nada 
DAQUILO que a outros homens GARANTEM a IMORTALIDADE. O 
que nele havia de maior, era ele mesmo.
Após o ano de seu NASCIMENTO datam todos os povos CULTOS. 
Possuía esse homem EXÍMIOS dotes de INTELIGÊNCIA e infinita 
DELICADEZA de CORAÇÃO. A sua vida se resume numa EPOPÉIA 
de divino poder e num POEMA de amor humano.
Havia na vida desse homem uma PÁTRIA e uma família. Mas, também, 
um EXÍLIO e uma grande SOLIDÃO. Havia INOCENTES com 
sorrisos nos lábios e DOENTES com LÁGRIMAS nos olhos. Havia 
APÓSTOLOS e apóstolas...”
Trecho do texto de UMBELINA MOTA, poeta, escritora, e Presidente 
da ALCAI de Inhumas/GO.

Colaboração do Irmão Absaí
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1. Boletim TIJOLO. Redator: Val-
fredo Melo e Souza. Brasília-DF

2. Jornal O UNIFICADOR. Loja 
Obreiros de Macaé. Macaé-RJ

3. Boletim INFORMABIM. Órgão 
da ABIM. Recife-PE

4. Suplemento Literário do Diá-
rio da Manhã – AGL – Editores: 
Geraldo Coelho Vaz e Ubirajara 
Galli. Presidente: Getúlio Margi-
no Lima – Goiânia-GO

5. Jornal O COMPANHEIRO. Loja Ca-
ridade Universal III. Araraquara-SP

6. Jornal MP GOIÁS (Ministério Pú-
blico de Goiás). Editora: Miriam 
Tomé. Assessora de Imprensa: Ana 
Cristina Arruda. Goiânia-GO

7. Jornal O NOSSO. Fraternidade 
Eclética Espiritualista Universal. 
Diretor Responsável: Anaximê-
nes. Cidade Eclética – SAD-GO 
(Cortesia do irmão Severino F. 
Oliveira).

8. Jornal CLARIM, da Juventude 
Eclética Universal. Diretor Res-
ponsável: Ir.’. Lucílea. Santo An-
tônio do Descoberto-GO

9. Revista O GRAAL. Informativo 
Cultural do Supremo Conselho do 
Brasil do Grau 33 para o REAA. 
Jornalista Responsável: Jaricé 
Braga Ramos. Rio de Janeiro-RJ

10. Revista A TROLHA. Editora Ma-
çônica A Trolha. Londrina-PR.

11. Jornal da Grande Loja. Infor-
mativo da Grande Loja Maçôni-
ca do Estado de Goiás. Diretor 
Presidente: G.M. Rui Rocha de 
Macedo. Jornalista Responsável: 
Gladston Charles. Goiânia-GO

12. Revista O PESQUISADOR MA-
ÇÔNICO. Informativo Cultural 
da SESTHO (Sociedade “Anthero 
Barradas” de Estudo do Homem). 
Cabo Frio-RJ

13. Revista BRASÍLIA. Editor: Reis 
de Souza. Brasília-DF

14. Revista Comemorativa IPE 60 
ANOS. (Órgão da 1ª Igreja Pres-
biteriana de Goiânia). Jornalista 
Responsável: Ludmilla Coelho. 
Goiânia-GO

15. Revista O PRUMO. Órgão do 
GOSC. Jornalista Responsável: 
Wilson Libório de Medeiros. Flo-
rianópolis-SC

16. Revista O VIGILANTE. Infor-
mativo do GOSC. Secretaria de 
Comunicação: Nelson Santiago. 
Florianópolis-SC

17. Revista O DELTA. Órgão do 
GORGS. Editor Chefe: Rodrigo 
Aliardi Reus. Jornalista Respon-
sável: Jayme Capstein. Porto Ale-
gre-RS

18. Boletim INFORME LIBERDA-
DE. Ano I – N° 1. Fundador/Edi-
tor: Acir Ferreira Cardoso Junior. 
Loja Liberdade e União. Goiânia-
-GO

19. Informativo O ESPIRRO DO 
BODE. Loja Theodórica. Editor: 
José Vicente Daniel. Pequeri-MG.

20. Jornal SPHERA – Consultoria, 
Publicação da SPHERA. Asses-
soria Empresarial Ltda. (Irmão 
Roberto Labre). Goiânia-GO

21. Revista A VERDADE. Publica-
ção da GLESP. Editor e Jornalista 
Responsável: Vagner Apinhanesi. 
São Paulo.

22. Revista GRANDE LOJA EM 
DESTAQUE. Publicação da 
GLESP. Editor e Jornalista Res-
ponsável: Vagner Apinhanesi. São 
Paulo.

23. Revista ACADÊMICA. Oficial da 
Academia Brasileira de Estudos e 
Pesquisas Literárias. Reis de Sou-
za - Editor. Rio de Janeiro-RJ

24. Revista do IHC – Imperial Hospi-
tal de CARIDADE. Provedor da 
Irmandade do Senhor Jesus dos 
Passos e Imperial Hospital de Ca-
ridade, Irmão José Carlos Pache-
co. Jornalista Responsável: Érica 
de Almeida Borges. (Cortesia do 
Irmão José Carlos Pacheco). Flo-
rianópolis-SC.

Rui doca (ao centro) com sua esposa dáuria com filhos e netos
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Espaço Cultural
ABSAÍ GOMES BRITO

“

IMAGEM
Getúlio Targino Lima

Se pensarmos em sã maçonaria
De laços fraternais se permanentes...
Se quisermos fazer o que faria
O Senhor, nosso Pai, Mestre das gentes...

Se buscarmos a franca Confraria
De homens de paz, de fé, jamais descrentes...
Se alcançarmos das pombas (quem diria?)
A meiguice, e a argúcia das serpentes...

Se quiséssemos ver, enfim, o dom
Da bondade exigida do maçom
E tudo quanto sua luz enfoca;

Ao final desta busca não profana,
Ser-nos-ia mostrada, em forma humana,
A imagem de RUI GONÇALVES DOCA!

(Uma breve homenagem ao irmão, amigo 
e companheiro de poesia, Rui Doca)

BAUNILHA
Rui Gonçalves Doca

Orquídea virgem da floresta idem,
Mais pura e bela das que ali residem, 
Ligada ao tronco de um jequitibá.
O orvalho da ramagem em que se espelha 
O néctar cobiçado pela abelha
Europa, jataí, arapuá.

Se enfeita de cristal cada manhã; 
Clama aos poderes de um talismã, 
Tremeluzindo de paixão por ela. 
Depois do Sol chegado e radioso, 
Desfaz-se sobre si, assim ditoso 
De haver contido o matiz daquela.

Rarefeito, em vapor ao ar ascende; 
Num beijo apaixonado à flor se prende, 
Para deixar-se devorar de amor!
Palpita a orquídea rejuvenescida, 
Soluça o orvalho retornando à vida. 
Ambos agora têm a mesma cor...

Há silêncio absoluto um só momento... 
E irrompe a selva inteira num lamento 
Que empalidece o rubro gravatá! 
O ciclo inevitável se repete.
Interrompê-lo, ao mortal não compete; 
Nem mesmo ao nobre e bom jequitibá.

Enciumado e contrafeito implora, 
No instante matutino desta aurora
A quem do velho tronco era o ornato. 
A bela flor, que fora sua rilha,
Vai transformar-se em fruto, na baunilha, 
Disseminando a espécie pelo mato...

Sopra o vento da desolação!
Folhas caídas, murchas pelo chão... 
Razão desta amargura, outra não é: 
Combalido em seu desencanto, 
O jequitibá deixa rolar o pranto, 
Surgindo abaixo, um novo igarapé!

SOSSEGAI!
1. Ó Mestre, o mar se revolta, 
As ondas nos dão pavor, 
O céu se reveste de trevas, 
Não temos um salvador! 
Não se te dá que morramos? 
Podes assim dormir?
Pois a cada instante nos vemos 
Já prestes a submergir?

À minha palavra obedecerão,
Sossegai!
O vento em fúria, o rijo mar,
Ou a ira dos homens, o genio do mal,
Jamais poderão a nau tragar,
Que leva o dono da terra e Céus!
Pois todos têm de obedecer,
Sossegai! Sossegai!
Por que haveríeis vós de temer?
Sossegai!

2. Mestre, mui grande tristeza 
Me quer hoje consumir;
A dor que perturba a minha alma 
Vem Mestre, vem acudir!
De ondas do mal, tão medonhas 
Como me livrarei?
Só tu podes salvar-me, ó Mestre;
Vem, pois, meu Senhor, meu Rei!

3. Mestre, chegou a bonança; 
Em paz vejo o Céu e o mar; 
O meu coração goza calma 
Que não poderá findar. 
Detém-te comigo, ó Mestre, 
Excelso dom do Céu, 
E assim chegarei bem seguro
Ao porto, destino meu.

(Ver. William Edwin Entzminger 1859-1930)

O PRINCIPAL
Sinfrônio de Souza Filho

(Loja “Liberdade e União”)

Ela é maravilhosa,
fonte de vida. Preciosa.
Está infusa em todas as coisas,
no ar, na terra, em Vênus, em marte,
nos vegetais,
na fauna, na flora, no sangue, 
nos minerais.
Enquanto o homem dorme 
ela trabalha,
cantarolando seus pingos
sobre o telhado,
como a mãe ninando o filho, 
para vê-lo dormir em ar suave. 
Com o mesmo desvelo
mantém o curso dos rios,
penetra as entranhas do Globo. 
Evapora-se no ar e retempera 
a atmosfera.
Preocupada com os filhos raquíticos 
forma as nuvens
para se precipitar sobre os áridos 
campos dos sertões, matando-lhes 
a sede, fartando-lhes os açudes. 
Solvente natural, tu és a própria vida,
o essencial.
Deste planeta fenomenal
és dos quatro, o Principal.

O excesso de chuva em  
várias regiões do país. 
Tem inundado cidades, 
destruido casas, lavouras 
e até causado mortes. 
Não seria isso uma reação 
da natureza, procurando 
reparar os estragos que o 
homem tem causado ao 
meio ambiente?

Sinfrônio

Gesmar José Vieira é o novo  
diretor do Departamento  
de Economia da PUC-GO

cerimônia de posse

O reitor Wolmir Amado conduziu na manhã do dia 16 
de fevereiro, a cerimônia de posse do novo diretor do De-
partamento de Economia da PUC Goiás, professor Ges-
mar José Vieira. A solenidade, que ocorreu no plenário 
da Área 4, contou com as presenças da vice-reitora, Olga 
Ronchi, dos pró-reitores Eduardo Rodrigues (Comuni-
cação), Sônia Margarida (Graduação), Helenisa Maria 
Gomes de Oliveira Neto (Desenvolvimento Institucional) 
e Daniel Barbosa (Administração), além do presidente 
do Conselho Regional de Economia (Corecon-GO), Júlio 
Paschoal, e do superintendente do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis (Creci), Francisco Lopes. 

Formado em Ciências Contábeis e em Economia, o 
professor Gesmar está na PUC há 32 anos. Ele é natural 
de Buruti Alegre e tem três especializações, além de mes-
trado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ges-
mar já foi também diretor-financeiro e vice-presidente da 
CELG, na gestão do ex-governador Henrique Santillo, e 
ainda superintendente de Economia e de Planejamento 
deste mesmo órgão em várias outras oportunidades.

“Este é um desafio muito grande, temos várias me-
tas para alcançar ao longo da gestão, como aumentar o 
número de alunos, melhorar ainda mais a qualidade de 
ensino e também o perfil do estudante que irá prestar o 
Enade no ano que vem”, listou o novo diretor, ao desta-
car que o curso de Economia da PUC conta atualmente 
com 150 alunos e 24 professores – 13 deles mestres e 
seis doutores.

Reitor entrega documento de nomeação ao irmão gesmar José 
Vieira como novo diretor do departamento de economia da pUC
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THEREzA fREIRE VIANA (*)

Uma convivência com os ele-
mentos mais jovens da família, 
além de ser uma coisa obrigatória, 
pode ser muito agradável.

Se envelheceu, é porque a vida 
lhe foi amiga. Os filhos cresceram, 
os filhos casaram, os filhos tiveram 
filhos... É a evolução normal da 
vida, é preciso conviver o melhor 
possível com essa descendência. 
O ideal seria que os filhos fossem 
educados para aceitar a velhice dos 
pais e dos avós. Os idosos, mesmo 
que não dependam financeiramen-
te de ninguém, são dependentes do 
amor, do carinho, da atenção dos 
filhos e dos netos.

Lembro-me de uma história 
que ouvia sempre os mais antigos 
contarem.

O pai servia a comida para o 
avô em uma cuia e explicou ao fi-
lho que era porque ele derrubava a 
comida, não tinha mais firmeza nas 
mãos e por esse motivo ele comia 
na cozinha e, para não quebrar o 
prato, havia preparado para ele 
uma cuia. Um dia ele chegou em 
casa e viu o filho lixando uma cuia 
e, quando lhe perguntou para que 

servia, ele disse: “Estou preparan-
do para quando você ficar velho”.

Os filhos aprendem com os 
pais e, certamente, do modo que 
tratar os seus pais, será tratado 
pelos seus filhos. Por que não os 
ensinar durante a vida o respeito 
para com os velhos, a delicadeza, 
ensinar a tratá-los com amor, com 
carinho, compreensão, respeitando 
as suas deficiências e os amando se 
for possível?

O amor é sempre a base para a 
boa convivência e o amor não faz 
mal a ninguém e, mesmo que se 
erre, se for por amor, sempre me-
rece perdão. Não custa nada educar 
os filhos e prepará-los para aceitar 
os idosos, eles precisam compre-
ender que um dia também serão 
velhos, que a vida é assim mesmo: 
nascer, crescer, envelhecer.

Para que os filhos compreen-
dam, é importante o exemplo. Eles 
precisam aprender com os pais, 
assim como os seus filhos deverão 
ser ensinados por ele a respeitar os 
que envelhecem.

(*) Thereza Freire Viana é médica Geria-
tra e escritora, colaboradora de jornais 
e revistas.

sirva de exemplo 
para seus filhos

palácio do lavradio – marco 
histórico da maçonaria brasileira
BARBOSA NUNES (*)

Procurarei neste artigo, aos 
amigos que me distinguem 

com a qualificada leitura todos 
os sábados, descrever em síntese 
o Palácio do Lavradio.

Ainda me encontro em emo-
ção muito espiritual, conduzindo 
para sempre os momentos maçô-
nicos vividos quando da recep-
ção como Membro Honorário 
da Loja “Comércio e Artes” n.° 
001, fundada em 1815, berço da 
Independência do Brasil, templo 
histórico sediado no Palácio do 
Lavradio, especificamente na 
Rua do Lavradio. Via da cidade 
lo-calizada no Centro do Rio de 
Janeiro.

Lavradio é uma freguesia do 
Conselho do Barreiro em Por-
tugal, o significado da palavra 
é terra arável, fértil, razão pela 
qual o Brasão da Freguesia do 
Lavradio é um arado.

A Rua do Lavradio foi um 
dos pontos mais nobres do 
Império na primeira metade do 
século passado. Aberta em 1771 
pelo Marquês do Lavradio, que 
assumiu o vice-reinado em 1769. 
Personalidades ilustres moraram 
no Lavradio, como o encarrega-
do de negócios da França, Sr. 
M. Pontois, Duque de Caxias, 
Marquês de Olinda, Marquês 
de Cantagallo, artista Jesuína 
Monteiro, ator João Caetano, 
Eduardo Laemmert, Visconde 
de Jaguari, André Rebouças, 
Vieira Souto, Antônio Saldanha 
da Gama e o escritor Valentim 
Magalhães que se reunia sempre 
com Raul Pompéia, Olavo Bilac, 
Coelho Neto e Lúcio Mendonça.

O Marquês de Lavradio man-
dou construir a sua residência 
nessa rua, cujo prédio ainda se 
localiza na esquina com a Rua 
da Relação, onde promovia 
muitas festas e reuniões sociais, 
como forma de compensar as 
poucas opções de lazer da capi-
tal da Colônia. Hoje, no Centro 
Histórico do Rio, conta com 
concorridos bares e restaurantes 
e nelas são promovidas feiras de 
antiguidades, prestigiadas pelos 
mais conhecidos antiquários da 
cidade.

Uma construção de grande 
valor histórico é o Palácio Ma-
çônico do Lavradio, situado no 
número 97, de estilo neoclássico, 
cuja planta original é atribuída 
a Grandjean de Montigny, sede 
do Grande Oriente do Brasil, 
fundado em 1822. O seu terreno 
foi comprado em 1836, pelo ator 
português Vitor Porfínio Borja, 
nele começando a edificar um 
majestoso teatro para torná-lo 
rival do Teatro João Caetano, e 
acabou desistindo do projeto por 
falta de recursos.

Em 27 de outubro de 1928, 
foi publicado no Jornal do Com-
mercio [sic] anúncio de leilão 
do prédio. Várias lojas maçôni-
cas se agregaram, formando a 

Companhia Glória do Lavradio, 
financiando a aquisição do pré-
dio que seria o teatro.

Percorri as dependências do 
Palácio do Lavradio, juntamente 
com os Irmãos que me conduzi-
ram ao Rio de Janeiro e ali bem 
de perto, vimos três estátuas em 
mármore de Carrara, represen-
tando a Caridade, a Fé e a Espe-
rança, medindo a primeira 1,40m 
de altura, presenteada em 1844 
pelo maçom Ferdinand Petrich, 
escultor natural da Alemanha, 
iniciado na Loja Maçônica da 
Pensilvânia, Estados Unidos. As 
estátuas da Fé e da Esperança fo-
ram colocadas no local em 1880.

Até o início da República to-
dos os templos eram iluminados 
por velas de cera, querosene ou 
óleo, passando a seguir a ilu-
minação a gás, definitivamente 
substituída em 1910 por ilumi-
nação elétrica.

No Palácio do Lavradio estão 
expostos no corredor de acesso, 
quadros que retratam vários per-
sonagens da nossa história e em 
outro corredor, na parte inferior, 
as alfaias e aventais pertencen-
tes a cada um deles. Saldanha 
Marinho, Visconde de Inhauma, 
Marquês de Abrantes, D. Pedro 
I, Senador José Vergueiro, Joa-
quim Gonçalves Ledo, General 
Osório, Visconde de Sapucahy e 
Visconde de Rio Branco.

Este corredor é margeado 
por retratos em guache de to-
dos os maçons que ocuparam 
o Grão-Mestrado do Grande 
Oriente do Brasil. Nas paredes, 
placas elaboradas em mármores 
e metais. O Templo Nobre do 
Palácio Maçônico do Lavradio, 
onde com muita emoção, junto 
com os mais de 50 irmãos de 
Goiás, totalizando 97 presentes, 
recebemos o título de membro 
honorário em sessão presidida 
pelo Venerável Mestre Abramo 
Scarlato, foi inaugurado em 
13 de fevereiro de 1902, com 
galerias laterais e camarotes, 
que foram idealizadas pelo 
Grão-Mestre e ex-presidente 
da República Nilo Peçanha, em 
1918. Construídas em 1921, na 
gestão do Grão-Mestre Tomaz 
Cavalcante de Albuquerque.

O Templo Nobre em que 
nos reunimos é uma réplica do 
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Parlamento Inglês. Recebeu o 
nome de Gonçalves Ledo em 
1928. Homenagem ao grande 
mentor e articulador de nossa 
Independência.

Maçons que exerceram a pre-
sidência da República passaram 
pelo Palácio do Lavradio, como 
Deodoro da Fonseca, Floriano 
Peixoto, Prudente de Morais, 
Campos Sales, Nilo Peçanha, 
Hermes da Fonseca, Venceslau 
Brás e Washington Luís.

Duas telas pintadas em óleo 
em 1869, ambas de autoria de 
Eduardo de Lartimo, repre-
sentam a Guerra do Paraguai. 
Uma denominada “Entrada 
da esquadra em Assunção”, a 
outra “Paisagem de Humaitá”, 
doadas pelo Visconde de Rio 
Branco.

Observei com muita atenção 
o relógio carrilhão em madeira 
entalhada com símbolos ma-
çônicos do século XIX, com 
2,10m de altura e, engrenagens. 
Também observei o busto do 
Visconde de Rio Branco, escul-
pido em mármore e as espadas 
pertencentes a Henrique Vala-
dares e ao patrono do Exército 
Brasileiro, Marechal Duque de 
Caxias.

À entrada, o busto de D. Pe-
dro I, confeccionado em bronze 
fundido em Paris, por Fontaine e 
modelado por Marc Ferrez. Nes-
ta sala do Conselho está o trono 
de Grão-Mestre, construído em 
jacarandá, com incrustações em 
marfim, entalhado e folheado a 
ouro, classificado como: “Trono 
de D Pedro I”. Na biblioteca, vi 
um variado acervo bibliográfi-
co, com uma coleção de todas 
as Leis do Império, destacando 
entre as várias preciosidades 
a “Bíblia de 1555, escrita em 
aramaico e doada a D. Pedro II 
pelo escritor Victor Hugo, por 
ocasião da visita do Imperador 
à França.”

O Palácio do Lavradio foi 
tombado pela Divisão de Pa-
trimônio do antigo Estado da 
Guanabara, em 1972.

Ao juiz de Direito, advoga-
do militante em Caldas Novas, 
membro da Academia Tocanti-
nense de Letras, da Academia 
de Letras e Artes de Piracanju-
ba, juiz do Tribunal de Justiça 
Maçônico, fraterno Irmão Ori-
mar de Bastos, cronista deste 
Diário da Manhã, agradeço 
seu artigo do dia 4 de outubro. 
Juntos tivemos a emoção de 
sentar no Trono do Imperador 
D. Pedro I.

Palácio do Lavradio, marco 
histórico da maçonaria brasileira 
e local das reuniões secretas que 
se desdobraram na Independên-
cia, libertação dos Escravos e 
Proclamação da República.

(*) Barbosa Nunes, Grão-Mestre do 
Grande Oriente do Estado de Goiás — 
barbosanunes@terra.com.br.

AIDENOR AIRES (*)

Caminhar, vagar pelo planeta, 
ignorar as fronteiras é um ato 
digno e humano quando é fruto da 
liberdade, da livre escolha, como 
fazem os andarilhos e os povos 
nômades. Sobre eles curva-se a 
abóbada, teto único da morada 
planetária. A igualdade entre os 
homens deveria assegurar o trânsi-
to das pessoas, principalmente nos 
momentos de angústias - guerras, 
catástrofes, intolerâncias e medos 
-, sendo as fronteiras sítios onde 
se realizam encontros, e como 
queriam os gregos, as coisas não 
terminam, mas começam a nascer. 
Muitas vezes o homem se torna 
estrangeiro em sua própria casa e 
precisa emigrar. A não ser para os 
nômades, a migração não é uma 
ação agradável. É uma ruptura, 
um fazer-se ao mar, rasgando sen-
timentos e vínculos familiares. É 
lançar-se a uma aventura imprevi-
sível, onde alguns triunfam, outros 
colhem a decepção, o fracasso e 
até a morte. A diáspora dos afri-
canos, na qual nos incluímos, foi 
o mais violento e forçado exílio 
que já se passou na terra. Não faço 
comparação, porque vários povos 
já foram também expatriados. E a 
dor de cada povo é única. Não se 
pode fazer um algiômetro, ou seja, 
um aparelho que quantifique e dê 
números ao sofrimento. Outro dia, 
comprei em um sebo em Melipilla, 
Chile, um livro da escritora Isabel 
Allende com o título de Una isla 
bajo el mar. Na obra, a escritora, 
filha de diplomata, acostumada à 
diversidade das culturas, desen-
volve uma narrativa que tem como 
fundo a trágica história do Haiti. 

Foi o primeiro país de população 
negra a conquistar a independência 
nas Américas. Foi passando da 
exploração dos franceses, ameri-
canos do norte, às violências das 
lideranças tri-bais, com métodos 
aprendidos em contatos com os 
brancos no longo tempo do exílio 
e servidão. Violência, autoritarismo 
e hecatombes naturais - marcam 
a história do pequeno país. Agora 
mesmo, após o avassalador terre-
moto, está sua gente em fragilidade 
e risco. A ajuda internacional, inclu-
sive a brasileira, através da ONU, 
ainda não devolveu aos haitianos 
a normalidade. A população, sem 
alternativas locais, aventura-se em 
fugas para outros países. O Brasil 
é um destino quase natural. Sempre 
recebeu os migrantes. Aqui sempre 
encontraram a tolerância e o acolhi-
mento. Por isso, não podemos ficar 
imóveis frente à situação de tantas 
pessoas, que têm tanto em comum 
com nossa gente, padecer de qual-
quer discriminação ou limitação ao 
seu direito de vir buscar uma vida 
melhor entre nós. Devem ser soma-
dos à ajuda que vêm recebendo na 
fronteira amazônica um tratamento 
especial da parte de nosso governo 
e de nosso povo. Que sejam admiti-
dos. Que venham trabalhar e poder 
sonhar com algum futuro. Antes de 
qualquer repúdio ou restrição, de-
vemos acolher os irmãos do Haiti. 
Abrir nossos braços. Já recebemos 
tantos, de tantos lugares. Não nos 
custa receber quem vive tão perto 
de nós, no sangue e na história. Se-
jam, portanto, bem-vindos, irmãos 
do Haiti. 

(Artigo extraído do Jornal Diário da 
Manhã)

Bem-vindos, 
irmãos do haiti!
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como lidar com  
a dor e o sofrimento
PASTOR MARCOS JOSé (*)

A dor e o sofrimento não são seletivos, podem chegar a qual-
quer tempo, para qualquer pessoa e em qualquer lugar. Crianças 
sofrem, adultos sofrem, famílias sofrem, idosos sofrem, ricos 
sofrem, pobres sofrem, homens e mulheres sofrem, o sofrimento 
é geral. De onde vem o sofrimento? Como tem sido a abordagem 
do assunto pelos sociólogos, antropólogos, políticos e outros 
especialistas na matéria?

Há mais de trinta anos, tenho aconselhado pessoas em razão do 
meu ministério, e, na maioria das vezes, vem me procurar, quem 
está sofrendo. De um e outro lado, conselheiro e aconselhado, 
não conseguem lidar com o sofrimento de maneira equilibrada. 
Do lado de cá, existe o extremo de negar o sofrimento e, do lado 
de lá, o extremo de exagerá-lo. Negar é não ter a sensibilidade 
de sentir a dor que o outro está sentindo. Negar é a tendência de 
sempre ver o sofrimento como algo normal. Exagerá-lo é achar 
que o seu sofrimento é sempre maior do que o dos outros. Como 
encontrar o equilíbrio?

O sofrimento pode ter causas internas e externas. Você pode ser 
o culpado pelo seu sofrimento, e às vezes sofre sem ter nenhuma 
culpa. É impossível passar pela vida sem sofrer. Somos frágeis 
e adoecemos com facilidade. A nossa própria natureza torna-se 
a principal causa do nosso sofrimento. Às vezes, o sofrimento 
pode vir por consequência das escolhas que fazemos. Pessoas 
fazem escolhas, priorizando o que não deveria, e com o tempo 
começam a sofrer.

Outros sofrimentos se alojam em nossa vida ou família sem 
que tenhamos nenhuma participação. Sofrimentos acontecem 
acidentalmente e sempre geram muita dor. A lista pode ser enca-
beçada pelos abandonos, perdas, catástrofes, acidentes de trânsito 
ou trabalho, assaltos, e assim por diante.

Citei estas possíveis causas, mas estou consciente de que, 
entre os leitores deste artigo, tem gente que está sofrendo porque 
passou por abusos, foi despedido(a) do emprego, sepultou alguém 
muito amado, recebeu um diagnóstico médico desfavorável e 
muitas outras razões.

Talvez, as perguntas latentes sejam: Por que está acontecendo 
isto comigo? Será que fiz algo errado para merecer esta punição 
de Deus? Será que Deus me abandonou?

O personagem Jó, das Escrituras Sagradas, virou sinônimo de 
sofrimento. Mas, o primeiro versículo do livro que leva seu nome, 
diz que ele era justo, íntegro, temente a Deus e evitava fazer o 
mal. Portanto, o sofrimento de Jó não veio como conse-quência 
do que ele era ou fazia. Não merecemos as coisas boas que temos, 
mas também não merecemos as coisas ruins que nos acontecem.

Existem sofrimentos que podem ser minimizados com algu-
mas decisões práticas. Um exemplo disso está nos sofrimentos 
causados por descontrole financeiro e má administração. Outros 
não são tão simples assim, contudo, tem um princípio de fé que 
nos ajuda muito na caminhada da vida: “Não preciso compreen-
der tudo, preciso confiar”. A fonte do sofrimento poderá nunca 
ser removida, mas posso colocar meu foco em Deus. Não estou 
sendo leviano e nem oferecendo uma falsa esperança, mas posso 
afirmar para você que, com fé e olhar fixo em Jesus, crendo nas 
promessas de Deus, você encontrará o equilíbrio. O sofrimento 
pode nos aperfeiçoar e equipar para ajudar outras pessoas. Uma 
promessa que está presente em toda a Bíblia é que Deus não vai 
nos abandonar na hora da dor. “Deus é o nosso refúgio e a nossa 
fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade”. Salmo 46.1.

(*) Marcos José, teólogo e pastor da Igreja Cristã Evangélica de Campinas.

A maçonaria em goiânia
LUIz G. MARQUES (*)

A chegada dos primeiros ma-
çons em Goiânia, no seu 

alvorecer, vindo de variados orien-
tes por razões diversas, criou-se 
uma situação, no mínimo curiosa: 
muitos obreiros num pequeno ter-
ritório, com vontade de trabalhar e 
nenhuma oficina.

A ideia de cada irmão que 
aqui aportava, qual seja, erguer 
Colunas de uma Loja Maçônica, 
logo se transformou em realidade, 
na então cidade de Campinas, 
hoje importante bairro da Capital, 
com a fundação da Loja Maçônica 
"Liberdade e União" em 1937, 
jurisdicionada ao Grande Oriente 
do Brasil. 

Esse núcleo maçônico foi cres-
cendo de acordo com o desenvol-
vimento da cidade, até que passou 
a orientar como ponto radiante, 
ritualística e administrativamente 
as Lojas já existentes no Estado 
de Goiás, em número de 9, e a 
incentivar a criação de outras.

Com isto, igualmente, teve um 
crescimento rápido, formou-se um 
complexo de atividades maçôni-
cas, concentrou no seu Templo 
o exercício e o aprendizado dos 
rituais simbólicos e filosóficos 
do Rito Escocês Antigo e Aceito, 
exceto o Grau 33 de competência 
do seu Supremo Conselho.

Por esse relevante trabalho que 
logo a notabilizou, também assu-
mindo posição de relevo, ganhou 
a confiança do povo maçônico 
goiano, que reconheceu implícitas 
na sua atuação, as condições neces-
sárias e exigidas de Loja Maçônica 
de maior importância no Estado 
de Goiás.

Mas, voltemos ao seu passado. 
Assim que fundada e instalada, 

e quando suas sessões ainda se rea-
lizavam em  lugares improvisados, 
já iniciavam os seus membros a 
construção do Templo na Rua Pires 
do Rio, n°14, Campinas, em terre-
no doado por um de seus membros

O jovem engenheiro civil va-
loroso, Ir.: Geraldo Rodrigues dos 
Santos, de há muito no Oriente 
Eterno, passou a orientar a Cons-
trução. Recentemente iniciado na 
Ordem, e ainda como Aprendiz, 
portanto com parcos conheci-
mentos de assuntos maçônicos, 
tomou ao pé-da-letra a história de 
edificação de Templos, orientados 
do Oriente para o Ocidente, da 

Luz para as Trevas, e o prédio foi 
erguido numa estranha posição 
transversal, dentro de um terreno 
retangular, ficando enviesado.

Nessa ocasião, o Interventor 
Federal em Goiás, Irmão Pedro 
Ludovico Teixeira, iniciado na 
Loja “Luz e Caridade”,  Oriente 
de Uberlândia/MG, fez doação 
de um lote de terras na esquina 
das avenidas Goiás e Paranaíba, 
à Loja “Liberdade e União”, mas 
com prazo de ocupação fixado, sob 
pena de perder o direito e o lote 
cair em comissão.

A condição estabelecida, impôs 
aos seus obreiros enormes esfor-
ços, muitos chegaram a se transfor-
mar em “operários-construtores” 
diante da falta de numerário, e para 
evitar que o compromisso aceito 
no ato da doação do imóvel dei-
xasse de ser honrado, e o valioso 
patrimônio voltasse ao domínio do 
poder público, conforme os termos 
do documento firmado.

Enquanto tudo ocorria, maçons 
radicados em Campinas constatan-
do que a construção do Templo 
caminhava célere para sua conclu-
são, passaram a defender a tese de 
que a Liberdade e União deveria 
permanecer onde se encontrava e 
que outra Loja fosse fundada em 
Goiânia.

Problema sério começava a 
aflorar.

As coisas estavam nesse pé, 
contava o sempre sorridente Ir.: 
João de Paula Teixeira Filho (Pa-
rateca), que quando no exercício 
do Veneralato, sobre sua luminosa 
ideia que deu resultado positivo 
para a transferência, de fato e de 
direito, da Loja Liberdade e União, 
para o seio de Goiânia.

Dizia ele:
"Pois é compadre, sem nada 

revelar aos irmãos residentes em 
Campinas, fiz com que todos os 
que moravam em Goiânia com-
parecessem em certa sessão, e em 
maioria aprovassem a "inocente 
moção" autorizando a realização 
da Sessão seguinte no Templo 
inacabado, em Goiânia, para mos-
trar ao Governo Estadual, doador 
do terreno a efetiva ocupação do 
imóvel, cumprindo, assim, a nossa 
parte no contrato de doação".

E continuou Parateca: 
"Não se falou em mudança, e, 

no dia aprazado foi estacionado 
na porta do Templo da Rua Pires 
do Rio, Campinas, um caminhão 

que transportou, tranquilamente, 
para o prédio ainda em fase de 
construção, em Goiânia, todos 
os pertences da Loja Liberdade e 
União".

Parateca, político mineiro, de 
Araxá, nesse episódio, mostrou 
sua habilidade, pois buscou todos 
os seus pertences, mas deixou, 
graciosamente, o prédio e o terreno 
para seus irmãos campineiros!

Assim que espalhada a alar-
mante notícia, e quando verificada 
"in loco" o esvaziamento daquele 
templo os 14 irmãos residentes em 
Campinas não perderam tempo: 
improvisando móveis realizaram 
a Sessão prevista e incluída no 
calendário.

Essa sessão foi, induvido-
samente, histórica e repleta de 
emoções.

Em hora semelhante da rea-
lização da Primeira Sessão em 
Goiânia, num clima festivo de 
múltiplas e intensas vibrações 
positivas; do mesmo modo e de 
forma providencial, nascia no seu 
lugar a Loja Maçônica "ACÁCIA 
BRASILIENSE", em Campinas.

O 4 de fevereiro de 1944 as-
sinala a Sessão Inaugural de um 
Templo da Loja “Liberdade e 
União” no coração de Goiânia; 
e, a fundação da ACÁCIA BRA-
SILIENSE, em Campinas, sendo 
esta a primeira Loja a adotar no 
Estado de Goiás o Rito Brasileiro, 
promovendo o revigoramento da 
maçonaria com o nascimento de 
mais uma estrela na Constelação 
Maçônica de Goiás.

(*) Luiz Gonzaga Marques – Membro da 
Loja Liberdade e União.

A União Brasileira de Escritores – UBE – Seção de Goiás, através 
de seu ilustre Presidente – Escritor Edival Lourenço, em solenidade no 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás – IHGG, prestou significativa 
homenagem a diversas personalidades do mundo cultural goiano, com a 
entrega do Troféu Tiokô, assim como Medalhas e Diplomas de Mérito, 
versão 2011, destacando-se entre Os agraciados, o Irmão FAUSTO SIL-
VA – Presidente da SOBRAMES (Membro da Loja Liberdade e União) e 
Acadêmico HÉLIO MOREIRA – Ex-Presidente da AGI. (Membro da Loja 
Arilo da Acácia), com DIPLOMAS DE PERSONALIDADE CULTURAL.

Receberam, na oportunidade, como HOMENAGEM PÓSTUMA, Di-
plomas entregues aos familiares, os Escritores Maçons JORGE RODRI-
GUES DE SINA (28.09.2011) e LACORDAIRE VIEIRA (11.10.2011).

trofÉU tioKÔ

"A maçonaria não é obra 
exclusiva de uma época, 

pertence a todas as épocas e, 
sem aderir a nenhuma religião, 
encontra grandes verdades em 

todas elas. A Maçonaria ostenta 
a verdade comum às religiões 

superiores que formam a 
abóboda de todos os credos. 
Não se apóia senão em dois 

sustentáculos extremamente 
simples: o amor a Deus e o 

amor ao Homem, que leva em si 
a Divindade e caminha  

para ela". (Isaac Newton)

(Livro: "Súmulas da Maçonaria" Paulo 
Sérgio Rodrigues lnlormativo  

O Espirro do Bode)
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DELEGACIA LITÚRGICA DO SUPREMO 
CONSELHO DO BRASIL DO GRAU 33 PARA 

O RITO ESCOCÊS ANTIGOS E ACEITO 
PARA GOIÁS E TOCANTINS

eLevações de novembro a janeiro de 2011

Grau Loja Nome
4 LP Estrela do Vale Sidney Rodrigues Pereira
 Ceres 
9 LP Edsel E. Portilho Carlos Soares de Castro
 Rio Verde Fabio José dos Santos
  Giovanni Chaves
  Hwaskar Fagundes
14 LP F. de Morais Eduardo Faria Cintra Silva
 Itumbiara  Luiz Roberto Franceschi
16 LP Nasseri Gabriel Ézio Campos
17 LP Nasseri Gabriel Alex Fabiano B. Monteiro
 Pires do Rio Claudiney Antonio da Silva
  João Batista de Sousa
  Sinésio Simão da Silva
17 LP Paz e Amor III Elias Ferreira de Barros
 Catalão 
17 SC E. Rioverdense Cleuvimar Selvio Pere
 Rio Verde Eurico de Souza
  Everson Gomes de Almeida

  Jamar Urias Mendonça
  Lourivaldo Alves Rocha
  Marcelo Ananias Costa
  Nivando Alves da Silva
  Odilon Correia Santos Junior
  Oduvaldo Santana Junior
  Roberto Correia de Castro
  Osvaldo Borges Filha
  Venerando F. de Souza Neto
18 SC Vl. de S. Patrício Marcos Terra Iacovelo
 Ceres 
18  CF Kadosch 135 Adriano Alves Rodrigues
 Ceres Antonio Carlos Guimarães
  Antonio Maria da Costa Araujo
  Antonio Paulino de Oliveira
  João Batista de Sousa
  Joaquim Valdir Cardoso
  Osmair Divino da Silva

29 CF Kadosch 48 Estavam Batista de Morais
 Rio Verde Natanael Ferreira Montes
  Waldomiro Machado de Freitas
  Ubaldino Honorario Rios
29 CF Kadosch 73 Antonio Jacome Neto
 Catalão Bruno Gonçalves Rezende 
  Flavio de Souza Paiva
  Gilmar Francisco Bolin
  José Eduardo Dias Calixto
  José Viana Borges
  Manoel Lucio dos Santos
  Walter da Costa Mendes
  Walmir Santos Fernandes
  Wilmar Dias Carneiro
30 CF Kadosch 73 Silvio de Castro Lima
 Catalão 

GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME

o trabalho

O trabalho é hoje o principal fator que determina a sociedade, 
suas estruturas e funcionamento, o inverso também é ver-
dadeiro. Assim, enquanto existir uma sociedade, existirá 

trabalho, pois ela não pode existir sem ele. O trabalho pode ser 
conceituado na visão científica, religiosa e social, visualizando-o 
ao longo da história – Idade Média, Moderna e Contemporânea 
e na era da Informação.

Desta forma, o trabalho segundo as leis naturais, além de ser 
um dom da vida, é também movimento de transformação, ou seja, 
modificar algo para melhor. Aliás, mais do que isso, pois o trabalho 
possibilita ao homem exercer de maneira plena a sua liberdade de 
transformar e produzir.

Na velocidade com que as mudanças vêm ocorrendo graças 
à tecnologia, principalmente da computação-telecomunicação, 
modificam-se também as relações econômicas entre governos, 
países, empresas, empregados, línguas, culturas e sociedades. 
Caminha a humanidade para um novo período da história que 
está apenas começando a se esboçar.

Enfim, a Maçonaria de-
dica especial atenção ao Tra-
balho, começando pelo Grau 
de Aprendiz, que é consa-
grado à exaltação do Traba-
lho, continuando no Grau de 
Companheiro, voltado para 
o trabalho mais intelectual, e 
no Grau de Mestre, cabendo o 
Trabalho Espiritual, expresso 
em sua missão simbólica de 
espalhar a LUZ, e reunir o 
que está esparso. Nos Graus 
4 a 33, os estudos filosófi-
cos nos mostram o trabalho 
voltado para a construção do 
Segundo Templo.

Finalmente, qualquer que 
seja o Grau, o trabalho maçô-
nico tem por objetivo maior 

tornar o mundo melhor. Mudando os homens, que através do 
crescimento espiritual e cultural vão, pouco a pouco, alterando a 
sua forma de interagir com a comunidade onde se inserem.

Concluindo, o homem pode transformar e evoluir, tornando-
-se desta forma o único ser capaz de decidir, assim como realizar 
essas mudanças. Essa pequena diferença entre o trabalho humano 
e o dos outros seres faz toda a diferença na hora de explicar o 
sucesso experimentado pela espécie humana frente às demais, 
muito mais fortes, mais rápidas e mais capazes fisicamente com 
quem ele divide a vida na Terra.

(Revista O GRAAL. Junho 2010)

(síntese da palestra ocorrida 
durante o Xi conclave de 
cavaleiros rosa-cruzes)

irmão tertius ribeiro  
– Kadosch n° 1

notÍcias do vale de ceres
Atuais dirigentes dos Corpos Filosóficos 
Loja de Perfeição “Estrela do Vale”
- Presidente: Joaquim Valdir Cardoso
 Sublime Capítulo “Vale do São Patrício”
- Presidente: José Luiz Teixeira Trindade
 Conselho Filosófico de Kadosch n° 135
- Presidente: Tenisson Pereira da Silva

falecimento
Vítima de acidente automobilístico, 
faleceu dia 14 de dezembro o irmão 
Edson José de Souza, membro do 
Conselho Filosófico de Kadosch 
n° 135.

HINO DO SUPREMO CONSELHO DO BRASIL 
DO GRAU 33 PARA O RITO ESCOCES ANTIGO E ACEITO
Poema: Raimundo Ramos, 33
Música: Wilson Fortunato Dantas, 33

No brasílico Império ouviu-se um grito, 
Que a maçônica gente rendeu preito. 
Era o forte chamado deste Rito,
Nobre Rito Escocês Antigo e Aceito.

Obra audaz do gentil MONTEzUMA,
Do Brasil floreando os rincões,
O Supremo Conselho perfuma     
A fraterna união dos Maçons.

A Bicéfala Águia coroada
Mostra os símbolos áureos da Irmandade. 

Trinta e Três, os degraus da mista Escada 
Da Ciência, da Paz e da Amizade.

(ESTRIBILHO)

No teu Zênite vibra a sã doutrina
E o Triângulo guarda Amor fecundo.
Régia Estrela do Rito que ilumina 
Os Conselhos luzindo pelo Mundo!

(ESTRIBILHO)

 ( E
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Fama em Foco

ano letivo
Dia 23 de janeiro iniciou-se o ano letivo escolar. Nesse ano foram incluídas 53 crianças no Programa 

Social FAMA, todas dentro dos critérios sociais estabelecidos e somados aos já atendidos teremos um 
total de  242.

proJeto cUltUra pela paZ
Os alunos do Colégio Gonçalves Lêdo orientados pela professora Alessandra desenvolveram o  Projeto 

Cultura Pela Paz, objetivando despertar  valores de solidariedade, para que o futuro cidadão e  profissional 
seja sensível as necessidades dos outros e se engaje em projetos que busquem o bem estar da uma sociedade 
mais justa e igualitária. Dentro do proposto arrecadou-se brinquedos e doces que foram distribuídos a duas 
creches pelos alunos participantes.

festa de confraterniZaçÃo

semana de 
planeJamento 
2012

De 16 a 20 de janeiro inicia-
mos a nossa semana de plane-
jamento para o ano de 2012 e 
tivemos como objetivos: Refletir 
sobre a importância da participa-
ção de cada um nos resultados, 
Contribuir para eficácia dos 
resultados, Estimular para mu-
danças. 

No dia 17 de dezembro reali-
zou-se a Festa de Confraternização 
da Loja Maçônica Liberdade e 
União mantenedora da Instituição 
e foram arrecadadas  71 cestas 
básicas, que somadas a mais 16 
doadas pelo Venerável  Manoel 
da Costa Lima foram repassadas 
a educandos participantes do 
Programa Social   pelos Diretores 
José Teles Neto e Francisco Juraci 
Rolim, perfazendo um total de 87 
famílias beneficiadas.

No total foram 87 cestas básicas arrecadadas

Francisco Juraci Rolim e José Teles 
Neto fizeram a entrega das cestas

oitenta e sete famílias foram beneficadas com a cesta básica
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apenas hUmanos
KLéBER ADORNO (*)

Somos responsáveis pelas 
nossas escolhas e por suas conse-
quências, mas também lidamos 
com um aspecto obscuro da vida 
que não nos permite o exercício 
de imaginação futurística, mes-
mo se der à lógica. Não há como 
colocar o resultado de nossas 
ações nas mãos do “divino”. As 
atrocidades comportamentais 
que cometemos, escudadas por 
conceitos psicológicos, mentais 
e culturais, nos levam a um es-
tado de permissividade que não 
respeita os limites das relações 
de convivência. No entanto, 
não vivemos ilhados, a não ser 
no campo mental. Pelo menos 
é isso o que pensamos: que o 
nosso pensamento nasce de nós 
mesmos, mas esta é outra dis-
cussão, podemos nos apropriar 
de pensamentos universais, que 
pertencem a toda a humanida-
de. Não há nada que explique 
melhor a vida, que a caminhada 
que se faz entre o princípio e o 
fim. A vida está no intervalo e a 
aventura de viver se consolida 
nas vivências e experiências. 
Quando experimentamos deter-
minadas situações, mesmo que 
geradas pela convivência com 
outras pessoas, sabemos que elas 
são íntimas, nossas, particulares. 
Se por um lado podemos notar as 
ações concretas, por outro, existe 
um campo mental que apenas 
nós temos acesso e que, muitas 
vezes, sepultam propósitos. Em 
nosso âmago sabemos que aos 
fazermos nossas escolhas abri-
mos um campo de possibilidades 
modificadas por nossas ações.

Assim, qualquer um de nós, 
em rápida revisão da própria exis-
tência, pode observar que nossa 
compreensão da vida se altera à 
medida que amadurecemos ou 
aprendemos a nos pesquisar 
interiormente com a consciência 
desperta. Não é regra geral e vá-
lida para todas as pessoas, porque 
o ser humano, na luta pela sobre-
vivência e sujeito às exigências 
do mundo moderno, aprendeu a 
mentir, trapacear, iludir, explorar. 
É evidente que a pessoa que faz 
isso com o outro, faz isso também 
consigo mesmo, porque lhe falta 
consciência, maturidade e até 
mesmo um pouco de humildade 
para se reconhecer humano. O 
juízo crítico, a qualidade ética, 
estética e moral da personalidade 
e, consequentemente, a interação 
com o sistema cultural, demanda 
uma longa aprendizagem. É neste 
momento que o amadurecimento 
dita regras mais seguras e consis-
tentes, mostrando a circularidade 

dos comportamentos humanos. O 
tempo vivido mostra que a vida 
continua, mesmo com pontos 
nebulosos, indagações que não 
encontram respostas e pensa-
mentos que surgem do nada. 
Mas a percepção continua sendo 
pessoal, mesmo que os fatos e 
acontecimentos sejam os mesmos 
para diferentes pessoas.

A esta altura pode-se per-
guntar para que vivemos. Ainda 
que eu soubesse a resposta, ela 
seria aplicável apenas à minha 
vida. Talvez aqui resida o grande 
segredo universal que as escolas 
de mistério guardam — a vivên-
cia interior e a consciência das 
experiências vivi-das. Esta é 
uma discussão infinita que ainda 
vai ocupar boa parte do tempo 
e das reflexões dos filósofos 
e pensadores. A vida baseada 
na expectativa da morte pode, 
sim, trazer vantagens interiores 
para aqueles que se prestam ao 
autoconhecimento, mas os que 
esperam pela recompensa após a 
morte podem cair em enganos e 
serem vítimas dos corretores do 
céu. Aqui e agora é o intervalo de 
tempo que existe entre o nascer 
e o morrer. Os princípios uni-
versais se aplicam a toda huma-
nidade independente do espaço, 
da bandeira da nacionalidade, do 
referencial religioso ou político. 
São princípios que nos tornam 
melhores e, mesmo genéricos e 
abrangentes, definem ou orien-
tam as especi-ficidades exigidas 
pelo ser humano.

É bem verdade que somos 
livres. Assim, como não se pode 
passar por cima de um senti-
mento cada vez mais crescente, 
a liberdade pode significar o 
reconhecimento da nossa con-
dição de humanos, respeitando, 
neste mundo de contradições, o 
pensamento que se contrapõe ao 
nosso. São nossas lutas diárias, 
nosso enfrentamento que podem 
dar pistas de que a vida é o ca-
minho que se percorre entre o 
nascer e o morrer. Se a palavra 
é de prata, neste caso especial, 
o silêncio é de ouro. As pala-
vras servem para elucidar o que 
sentimos, mas o que sentimos é 
impossível de ser expresso em 
palavras. Observar a si mesmo 
pode proporcionar a quietude ne-
cessária e permitir o aconchego 
da solidão amiga, além de fazer 
da vida uma aventura digna de 
ser sentida.

(*) Kleber Adorno, advogado, escritor, 
secretário municipal da Cultura e pró-
-reitor de Comunicação e Cultura do 
Uni-Anhanguera)

ARTIGO evolucionismo e 
progressismos maçônicos
BARSANULfO P. GOMES (*)

Ao desenvolver o tema a que 
me propus, permitam-me a 

temeridade de vos falar, usando 
a primeira pessoa, pois, seu con-
teúdo está eivado de conceitos 
e opiniões pessoais, podendo 
diferir de paradigmas já aceitos 
e sedimentados, aos quais, talvez 
por comodismo, jamais pretendi 
contrapor, ou polemizar.

Entretanto, minha própria 
formação acadêmica – Licen-
ciatura Plena em Física e em 
Matemática e Estatístico por 
profissão – depois da aceitação 
tácita e crença nos paradigmas da 
ciência, me induz a testar os con-
ceitos científicos e filosóficos, nos 
quais acreditei, para fundamentar 
minhas ilações.

Escolhi como título deste 
Trabalho a composição entre 
Evolução e Progresso na Ma-
çonaria, concebendo, a priori, a 
recíproca relação existente entre 
os dois, considerando não haver 
progresso sem evolução e nem 
evolução sem progresso.

Mas o objetivo principal des-
te tema é, como no linguajar 
popular, cutucar o cão com vara 
curta, para incentivar o estudo e a 
pesquisa sobre assuntos penden-
tes que ainda não satisfez nossa 
compreensão.

A vantagem do estudo e da 
pesquisa é a formulação de no-
vos conceitos, complementação, 
consolidação, ou substituição dos 
que já fora estabelecidos. Mas 
isso exige coragem.

Voltaire, um dos Iluministas, 
nos encoraja a contrariar paradig-
mas, dizendo que, embora possa 
não concordar com tudo que dis-
sermos, defenderá “até a morte” 
nosso direito de dizer.

Apoiado em Voltaire, digo 
que até no dia em que comecei 
a escrever este trabalho, em toda 
literatura maçônica e apócrifa já 
lida, não me senti satisfeito com 
as explicações sobre a origem 
da Maçonaria, estabelecendo, 
claramente, um marco divisório 
de sua existência.

Nicola Aslan, da Academia 
Maçônica de Letras, na Intro-
dução do seu livro: HISTÓRIA 
GERAL DA MAÇONARIA 
– Período Operativo – confessa 
as dificuldades envolvendo o 
estudo da Maçonaria, sobretudo, 
sua história considerada uma das 
mais complexas.

Justificando esta comple-
xidade, o autor faz citação de 
um trabalho citado por Alec 
Mellor, intitulado “Notas para 
servir a história da Maçonaria 
em Nancy”, publicado em 1909, 

o célebre historiador do Grande 
Oriente de França, Ir.’. Charles 
Bernardin, afirmou que, nas 206 
obras que tinha compulsado e que 
indicavam o berço da Maçonaria, 
encontrara 39 opiniões diferentes, 
relacionadas pelo autor em uma 
lista relativamente longa para ser 
transcrita neste Trabalho.

Para não alongar o tempo, 
transcrevo apenas que 28 autores 
atribuíram a origem da Maçona-
ria aos pedreiros construtores do 
período gótico.

Diante disso, era difícil um 
consenso entre tantas opiniões 
desencontradas.

Houve até 15 autores atri-
buindo a origem da Maçonaria 
à Criação, mencionando a exis-
tência de uma Loja no Paraíso 
terrestre e um autor afirmando 
que a Maçonaria já existia antes 
da criação do mundo.

Numa confusão dessas é que 
surge a confraria dos “achistas”, 
na qual quis me iniciar, remon-
tando aos essênios, a Melqui-
sedeque, a Moisés, ao Egito, ao 
Paraíso e nos arquétipos humanos 
e ir buscar diretamente o Grande 
Arquiteto do Universo, que é 
Deus, INICIADOR da vida, após 
a construção de Seu Templo no 
Homem Cósmico como sua ima-
gem e semelhança.

Após o voo transcendente, e 
mesmo “fantasioso”, num espaço 
dimensional, em busca da origem 
da Maçonaria, recolho meu trem-
-de-pouso para aterrissagem neste 
mundo tridimensional e encontrá-
-la na história documentada.

Agora, usando a vantagem da 
pesquisa, rendo-me à convicção 
da origem da Maçonaria Ope-
rativa e, consequentemente, da 
Maçonaria Especulativa a partir 
das Guildas dos talhadores de 
pedras, ou pedreiros que tinham 
o segredo da arte na construção 
de Templos.

O próprio Nicola Aslan, acen-
tua que na relação das várias teo-

rias enumeradas pelo Ir.’. Charles 
Barnardin, a que atribui a origem 
da Maçonaria, aos pedreiros cons-
trutores do período gótico e que 
alcança tão significativa maioria, 
é realmente a que todos os his-
toriadores modernos sustentam.

A internet, esta maravilha da 
tecnologia moderna, nos coloca 
em contato com trabalhos de 
irmãos altamente pesquisadores 
capacitados nos fornecendo va-
liosos subsídios para qualquer 
irmão que se dispõe a aprofundar 
nos estudos maçônicos.

Ao acessar o site da Revista 
UNIVERSO MAÇÔNICO, en-
contrei um belíssimo Trabalho 
intitulado: Onde começou a Ma-
çonaria, foi no Egito?, de autoria 
de um Irmão de nome Charles 
Evaldo Bollen, da A.R.L.S. Após-
tolo da Caridade nº 21, Grande 
Loja do Paraná.

Ao seu Trabalho se soma e 
consolida a teoria dos 28 auto-
res que atribuem a origem da 
Maçonaria aos construtores do 
período gótico e ainda, no final, 
nos brinda com pensamentos e 
conhecimentos profundos:

O principal movimento que 
fez surgir a Maçonaria ficou 
registrado na história como Ilu-
minismo, mas em sua existência 
a ordem maçônica, como entidade 
moral e evolutiva, vem se alimen-
tando de todas as linhas de pen-
samento moralmente aceitáveis 
e que proporcionem o progresso, 
união e igualdade dos homens...

Luz é o que se busca na Ma-
çonaria, luz é o que se recebe 
quando se caminha na direção 
definida pela ordem. É a luz do 
conhecimento, da verdade. ‘Sape-
re aude’! – bradou Horácio – ouse 
saber! – dia a Maçonaria. A ilu-
minação já está latente dentro do 
maçom quando este é escolhido e 
retirado como pedra bruta da pe-
dreira da sociedade. A Maçonaria 
apenas revela o caminho para a 
luz, mostra o caminho.

Ter coragem de exercer o 
direito à Liberdade de Pensa-
mento e Expressão, mesmo con-
trariando dogmas impostos por 
pretensões líderes e condutores 
do pensamento humano, é dever 
do maçom.

Ao tentar satisfazer este an-
seio o Homem busca compre-
ender a razão e o Telefinalismo 
de sua existência, recorrendo a 
conceitos que definem a origem 
cósmica das espécies.

Que o Grande Arquiteto do 
Universo nos ilumine e guarde.

(*) Barsanulfo Pereira Gomes é membro 
da Loja Liberdade e União



LIBERDADE E UNIÃOjaneiro/fevereiro –  2012 9

IR.: REIS DE SOUSA (*)

Até hoje não ficou bem claro para o grande público e espe-
cialmente para os estudantes que aspiram ser jornalistas, a 

abolição da exigência do diploma universitário para o exercício 
da profissão. O que o STF (Supremo Tribunal Federal) objetivou 
foi que em atividade que envolve a liberdade de expressão de 
toda a sociedade, base da Democracia, todos tivessem os mesmos 
direitos, estendendo a cada cidadão a prerrogativa de opinar, cri-
ticar, esclarecer, informar, debater, questionar, via mídia, temas 
do interesse particular, de grupos partidários ou não, da popula-
ção ou do país. O acesso aos meios de comunicação apenas aos 
titulados em cursos específicos seria uma reserva de mercado, 
colidindo com clausulas pétreas da Carta Magna que estendem 
tais direitos a todos os brasileiros. Igualmente a absorção, pelas 
empresas jornalísticas, de profissionais altamente especializados 
em suas áreas, como peças da engrenagem da imprensa na tarefa 
de emitir conceitos em assuntos de alguma complexidade e não 
inclusos nos currículos dos cursos de Comunicação Social. Daí a 
abolição da exigência do título acadêmico. O bacharel em Comu-
nicação Social é preparado para conduzir o básico da imprensa, 
com a formação que permitirá evoluir para as funções gestoras do 
processo da informação que compreendem as chefias, diretorias 
e comando final das empresas do setor que sempre vão priorizar 
os concludentes dos cursos para seus quadros.

No Congresso Nacional, um grupo corporativo que reúne di-
versos sindicalistas, trabalha para aprovação de um PEC (Projeto 
de Emenda Constitucional), com a falsa premissa de que a medida 
do STF vai comprometer direitos adquiridos, esvaziar os estabele-
cimentos de ensino de jornalismo e inflar as redações de pessoal 
de outras áreas, sem comprometimento com os Sindicatos de Jor-
nalistas decretando sua extinção ou redução drástica do número de 
sócios, promovendo queda de arrecadação de mensalidades e do 
Imposto Sindical. A grita advém de privilégios cassados e passa 
longe da defesa dos interesses dos jornalistas. A Constituição do 
Brasil invoca a liberdade de expressão como um dos pilares do 
regime democrático e a consagra como uma das cláusulas pétreas 
tornando a pretensão sindical inviável, inoportuna e inconstitucio-
nal. Ao Congresso resta a rejeição da emenda e aos estudantes a 
certeza de que o diploma do curso não foi tornado sem valor, ele 
não foi abolido e continuará sendo o principal item na bagagem 
dos futuros jornalistas.

(*) Reis de Souza é escritor, jornalista e presidente da Academia Brasileira de 
Estudos e Pesquisas Literárias.

NOTAS DO REPÓRTER

soBRe o dipLomA 
de JoRNALisTA

Jung, Freud e a maçonaria
HéLIO MOREIRA (*)

Dias destes, movimentan-
do o “mouse” no site do 
Google, deparei-me com 

uma informação que me chamou 
a atenção: Freud foi maçom!

Pelas pesquisas que tenho feito 
não encontrei nenhum indício que 
confirmasse esta assertiva; o que 
mais se aproximou desta citação 
foi a leitura que fiz do livro do au-
tor Jean-Luc Maxence, intitulado 
Jung é a aurora da maçonaria, Ed. 
Madras, 2010.

Este autor fez uma intuição 
muito interessante ao tentar en-
contrar pontos de contato entre 
a psicanálise, especialmente em 
Jung, e o simbolismo da maçona-
-ria; baseou-se na premissa de 
que o avô de Jung foi um maçom 
regular, tendo sido, inclusive, Grão 
Mestre da Ordem na Suíça, onde 
vivia, e Jung cresceu envolvido 
pelos símbolos da maçonaria.

Para reforçar esta sua tese ele 
cita o fato de que a famosa torre 
de Bollingen, casa com aparência 
de castelo, que Jung construiu 
(iniciou a sua construção em 
1923) à beira do lago de Zurique, 

tem desenhado nas suas paredes, 
especialmente no seu teto, alguns 
símbolos maçônicos, embora ele 
nunca tenha se iniciado na Ordem.

Na verdade Freud pertenceu 
a uma sociedade frequentada por 
muitos membros da comunidade 
judaica de Viena e que não tinha 
a mesma conotação filosófica da 
maçonaria, denominada “Socie-
dade B’Nei Brit” a cujas reuniões 
ele parti-cipava com grande regu-
laridade.

Esta sociedade, uma verdadei-
ra ordem fraternal de judeus, foi 
fundada em Nova York em 1843, 
contando atualmente com mais 
de 100.000 membros em mais de 
50 países; provavelmente a razão 
da confusão na mídia social da 
inter-net é o fato de que esta era 
frequentada exclusivamente por 
homens e tinha como princípio a 
ajuda mútua entre os seus mem-
bros, levando muitos não iniciados 
na Ordem maçônica, que acredi-
tam ser esta a função da maçonaria, 
a encontrarem pontos de contatos 
entre as duas sociedades.

Para confundir um pouco mais 
estes espíritos, o lema da “Socie-
dade B’Nei Brit” pode ser super-

ponível ao da maçonaria — Bene-
volência, Amor entre os irmãos e 
Harmonia.

Por outro lado é preciso dizer 
que tanto Jung como Freud se 
envolveram, nos seus estudos 
sobre psicanálise, com os sím-
bolos de uma maneira geral e 
a maçonaria é uma instituição 
iniciática, cuja filosofia está 
alicerçada na simbologia. Ao se 
submeter a uma análise por um 
médico psicanalista o indivíduo 
se dispõe a colocar a descoberto 
todos os “segredos” que estavam 
armazenados no seu inconsciente 
e o médico assistente funciona 
como se fosse um arqueólogo 
tentando desvendar o passado 
com as revelações que lhe são 
fornecidas pelo paciente.

Um “profano” que bate à porta 
de um templo maçônico com a 
intenção de se iniciar na Ordem, 
submete-se, espontaneamente, é 
preciso que se diga, a uma autoaná-
lise quando lhe é solicitado, antes 
que lhe permitam a entrada, a fazer 
uma reflexão sobre o sentido da 
vida e das suas aspirações futuras, 
enquanto aguarda permissão para 
ultrapassar os seus umbrais.

Faça O SEguRO dE SEuS BEnS 
E FiquE tRanquiLO. PROcuRE 

persoNAlIte corretorA De seguros
O SEu cORREtOR O ajudaRá a PROtEgER SEu PatRi-
MôniO cOM atEndiMEntO ESPEciaL.

LEOnaRdO caRRaRa (62) 9951-9288

ponta do dUreX
DORACINO NAVES (*)

Hoje tudo está chato. Minha 
vontade é estar no meio de um 
buritizal ouvindo o canto dos 
pássaros-pretos. Mas, não, estou 
no meio de uma selva de concre-
to, no alto do Setor Bueno. Pois, 
é. Às cinco da manhã um maluco 
toca a buzina estridente pedindo 
para o guarda abrir o portão do 
prédio. Não sei se ele quer entrar 
ou sair. A pressa pode ser por 
doença ou algo mais urgente. 
Ou, simplesmente, um bêbado 
chegando de madrugada. Mas, 
e daí? O que eu tenho com isso? 
Ele nem sabe que a sua buzina 
me acordou de um pesadelo. Aí 
vou percebendo que eu sou o 
chato. O mundo continua o de 
sempre, intolerante e cruel. E 
eu vou nesse embalo da moder-
nidade: a chatice das repetições.

Pensar nessas coisas inco-
moda mais do que um celular 
tocando no cinema. Na madru-
gada, em frente à janela, vejo 
uma montanha de prédios. Não 
há campos a minha volta. Ah, 
que saudades de estender a vista 
pelo sertão de veredas. Corro 
para a outra janela, a da sala. 
Desse lado as construções são 
baixas. Vejo as luzes coalhar o 
chão úmido com as primeiras 
chuvas. Reparo ruas, reparo 
casas e minhas vistas míopes 
perscrutam o movimento da ci-

dade que começa a se despertar.
Percebo que sou um caipira 

preso na liberdade de Goiânia. 
Tenho vontade dar uns cascudos 
na cabeça de quem plantou pré-
dios, um lado do outro, no Setor 
Bueno. Penso que o pior lugar 
de Goiânia para se morar é aqui. 
Idiota de quem o inventou cheio 
de arranhas-céus de narizes ar-
rebitados. Porque não planejou 
prédios baixos para que os seus 
moradores pudessem ver o sol 
nascer. Até a lua nesse lugar só 
aparece acima dos prédios. A 
impressão é a de que a lua do 
Setor Bueno é diferente de ou-
tros lugares; já surge no zênite.

Aqui o meu olhar não acha o 
horizonte do Cerrado da minha 
infância. Os olhares no Setor 
Bueno são verticais, acima da 
cabeça. Vou me acostumando 
a andar sempre de cabeça le-
vantada. Talvez essa seja uma 
razão da minha chatice. A culpa, 
então, é do Setor Bueno? Sei 
lá. Só sei que não devo olhar 
as pessoas do alto. O certo é 
baixar o queixo e ver o próximo 
ao nível do olhar.

Abro os olhos para ver o 
mundo, penso e trago de volta 
as imagens das belezas da paisa-
gem de Goiânia de outros tem-
pos. O risco é a gente esquecer-
-se de suas belezas naturais. Sim, 
porque quando a gente fecha os 
olhos diante do sol esquece que 

ele existe. O sol, a lua, as árvo-
res, os rios, a terra e tudo que 
nela existe não buscam fórmulas 
complicadas para existirem. São 
simples porque nunca erram. Ao 
contrário de nós.

Deus fez tudo com uma pre-
cisão impressionante. E a lei da 
compensação dos nossos dias e 
neuras é quando vemos o mundo 
com um olhar nítido de uma flor 
do campo. Há novas árvores e 
novas flores sobre a terra. Tudo 
é tão real que a maior indagação 
é saber quando tudo começou. 
Onde está a ponta do durex?

Para curar chatice o melhor 
é uma rede cearense azul, da cor 
do céu, que descansa na sacada 
de um apartamento projetado por 
um maníaco, construtor de caixas 
de pombos. Ele deve saber como 
construir casinhas em cima de 
árvores. Deito na rede de alma 
baiana por uns instantes com o 
prazer do descanso do corpo de 
um cronista modesto num país 
de poucos leitores. Na rua quase 
deserta ouço gargalhadas, talvez 
vindas de festas, saltos batendo 
no asfalto duro de um dia que 
termina para uns e começa nos 
olhos do crepúsculo. São ruídos 
de quem nem sabe que eu existo.

(*) Doracino Naves é jornalista. Diretor 
e apresentador do programa. Raízes 
Jornalismo Cultural, na Fonte TV 
(www.raizestv.net). 

ARTIGO

A presença de DEUS em nós é a força que nos dá sustentação nesta 
vida terrena. Uma vida, como se sabe, que se acha na razão inversa da 
grandeza da eternidade. Mas, é aqui que nós estamos agora, é aqui onde 
nós vivemos e desfrutamos do convívio com nossos familiares, nossos 
amigos, nossos irmãos e nossos companheiros. Assim, é chegado o mo-
mento de agradecimentos, de louvores e de reconhecimento. Momento 
de preces e de contrição!

*  Agradecer pelo dom da vida e louvar ao Pai Celestial por este dom.
* Agradecer as amizades, o companheirismo e a lealdade de nossos 

Irmãos.
* Agradecer pela inteligência e pela sabedoria de que somos dotados.
* Agradecer pela consciência que temos em discernir entre o bem e o mal.
* Agradecer pelas belezas da vida que estão diante de nossos olhares.
* Agradecer, enfim, por tudo de bom e de prazeroso que nos tem 

acontecido.)
Enviai, Senhor, sobre todos nós, Suas bênçãos e iluminai nossos 

passos e nosso caminho para que tenhamos um ano de 2012 cheio de 
graças e para que possamos preservar a fé.

(Informativo O ESPIRRO DO BODE , Edição Especial Pequeri/MG)

hora de Agradecimentos
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RUy ROCHA (*)

A confirmação pela FIFA, em 
cerimônia realizada no final 

de outubro, em Zurique, Suíça, de 
que São Paulo receberá o jogo de 
abertura da Copa 2014, acendeu 
o pavio de milhões de torcedores 
na maior e mais populosa cidade 
do país, berço do atual campeão 
brasileiro de futebol. Os corin-
tianos ainda festejam a conquista 
da competição, mas, no mesmo 
embalo da festa, ensaiam o ritmo 
da Copa do Mundo.

Não são somente os membros 
da comissão técnica, juízes e os 
jogadores que terão a oportunida-
de de impulsionar suas carreiras 
durante a Copa do Mundo de 2014.

Longe dos gramados, a esti-
mativa é de que vagas de emprego 
sejam criadas, e não são somente 
nas cidades que sediarão Campe-
onato Mundial.

Para se ter uma ideia da gran-
diosidade do evento para o mer-
cado de trabalho nacional, uma 
pesquisa realizada pela FGV 
Projetos, a pedido da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF), 
revelou que a Copa do Mundo de 
2014 deverá gerar 3,6 milhões de 
empregos no Brasil.

A movimentação tem sido mais 
forte principalmente no setor da 
construção civil, já que o Brasil 
não quer fazer feio durante o 
evento, apresentando estádios em 
condições precárias.

Para os anfitriões da abertura 
da Copa, evidentemente, nem tudo 
são flores. Há ainda muito que rea-
lizar em matéria de planejamento, 
projetos e obras, especial-mente 
de mobilidade urbana, para que 
paulistanos, paulistas, brasileiros 
e estrangeiros que vivem ou vêm 
para São Paulo possam ter qua-
lidade de vida e estadas também 
de qualidade. Mas a mesma preo-
cupação se estende por outras 11 
cidades que também vão receber 
o mundial e, para isso, precisam 
correr contra o tempo.

Mas se por um lado, de norte a 
sul do País, a efervescência fute-
bolística toma conta dos canteiros 
de obras, prefeituras, governos 
estaduais e iniciativa privada, por 
outro, o clima da Copa faz aflorar 
um sentimento preocupante, e que 
pouco tem chamado a atenção da-
queles que verdadeiramente amam 
o seu país: o patriotismo.

Foco a atenção na crescente onda 
desrespeitosa ao Hino Nacional, em 
especial sobre as formas de execução, 
postura e outros detalhes em festivi-
dades cívicas e, principalmente, nos 
estádios de futebol. Vale ressaltar 
que realmente há uma tendência de 
flexibilizar e popularizar a execução 
do hino, o que a lei não permite.

O desrespeito atinge limites 
quase que inimagináveis. No início 
desse ano, por exemplo, em Dom 
Pedrito, na região da Campanha 
do Rio Grande do Sul, soldados 
da 3a Companhia de Engenharia 
de Combate Mecanizada grava-
ram um vídeo nas dependências 

do quartel, cantando e dançando o 
Hino Nacional no ritmo do funk.

Lembremos que durante a 
Copa, ao abrirmos as nossas por-
tas para nações de todo o mundo, 
iremos nos transformar em vitrine 
de tudo que é bom e ruim.

Enquanto países do chamado 
primeiro mundo dão exemplo de 
nacionalismo e amor aos seus 
símbolos nacionais, temo pela im-
pressão que os estrangeiros poderão 
ter do “orgulho verde e amarelo”.

Algum político teve a iniciativa 
de criação de uma lei tornando 
obrigatória a execução do Hino 
Nacional antes de todas as compe-
tições esportivas no Estado de São 
Paulo. Foi o suficiente para outros 
imitarem a tal lei em vários outros 
pontos do Brasil.

Precisamos de mais atitude, 
respeito e patriotismo. É vergonho-
so o que assistimos nos estádios. 
Durante o Hino Nacional, a maio-
ria dos torcedores fica fazendo 
total algazarra, em um lastimável 
e repetitivo ato de desrespeito a um 
dos símbolos nacionais. Jogadores 
mal conseguem balbuciar os seus 
versos, mascam chiclete, cruzam 
os braços, outros jogadores batem 
bola, os policiais militares ficam 
andando pelo campo, e poucas 
pessoas prestam a atenção no Hi-
-no. É preciso rever essa situação.

A banalização do Hino Nacional 
nos estádios foi motivo de envio de 
ofícios ao presidente da Confedera-
ção Brasileira de Futebol, Ricardo 
Teixeira, ao presidente da Federa-
ção Goiana de Futebol, André Luiz 
Pitta Pires, e até ao ministro do Es-
porte, José Aldo Rebelo Figueiredo, 
solicitando uma especial atenção, 
já que, a exemplo de bonitas e 
modernas praças esportivas, de-
vemos mostrar para o mundo toda 
a reverência ao principal símbolo 
nacional e o verdadeiro orgulho de 
ser brasileiro, orgulho este pautado 
pelo respeito a esta verdadeira obra 
de arte produzida por Joaquim 
Osório Duque e Francisco Manuel 
da Silva.

Desta forma, o Brasil mostrará 
para o mundo um verdadeiro espe-
táculo dentro e fora dos gramados, 
onde em coro todos poderemos 
cantar em alto e bom tom “Entre 
outras mil, És tu, Brasil, Ó Pátria 
amada! Dos filhos deste solo és 
mãe gentil, Pátria amada Brasil!” 

(Ruy Rocha de Macedo médico, desportis-
ta, professor Grão Mestre da Grande Loja 
Maçônica do Estado de Goiás)

JUstiça: pesqUisa preocUpante

A Copa do mundo 
e a banalização 
do hino Nacional

DIRMAR DE CAyRET (*) 

Dados divulgados pelo Mi-
nistério da Justiça, baseados na 
pesquisa Mapas da Violência 
2011 apontam para dados pre-
ocupantes e para o incentivo à 
criminalidade representada pela 
impunidade, ou seja, crimes sem 
a competente punibilidade que 
chegam a banalizar delitos graves 
como o homicídio e o latrocínio. 
Dos cerca de 50 mil assassina-
tos praticados por ano no país, 
apenas 8% têm autor apontado, 
indiciado e condenado, ou seja, 
apenas 4.000 crimes de morte são 
elucidados e levam os autores aos 
tribunais e sentenciados aos pre-
sídios. A estimativa é deplorável 
e insta para que gestores de todos 
os níveis adotem providências no 
sentido de solução para o pro-
blema que acelera o crescimento 
da criminalidade. Os motivos 
para as cifras desanimadoras são 
vários e sempre passam pelo su-
cateamento das delegacias, a falta 
de estrutura das polícias técnicas 
nos estados para obtenção de 

provas, o déficit do número de 
investigadores devidamente pre-
parados em escolas e academias, 
a falta de um intercâmbio de in-
formações a nível nacional e até 
a burocracia. Delegacias no in-
terior e até nas capitais adotando 
métodos obsoletos e primários de 
investigação, sempre na base de 
testemunhos e denúncias, caren-
tes de capacidade para a reunião 
de provas técnicas e científicas 
como determinam os modernos 
métodos de apuração crimino-
lógica. Por incrível que pareça, 
os “tiras” brasileiros funcionam 
na base da alcaguetagem e em 
algumas vezes com a violência 
e a tortura.

“O Brasil não tem uma estru-
tura de segurança pública forma-
da. Não há um sistema nacional 
integrado para o tema e ocorre 
uma grande resistência em abrir 
a caixa preta da criminalidade 
no país”, afirma o pesquisador 
Julio Jacob Waiselfisz, autor do 
estudo e pode-se acrescentar que 
desta carência um reincidente 
genérico e específico, com vá-

rias condenações em Rondônia, 
pode passar por primário e ser 
beneficiado caso cometa delitos 
em Alagoas em virtude da falta 
de intercâmbio criminal e o fato 
se repete na maior parte do país. 
Apenas São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte e Brasília 
dispõem de alguma coisa que 
se pareça com intercâmbio de 
informações penais.

Faltam verbas específicas, 
pessoal especializado, centros 
de formação de técnicos, mas, 
sobretudo, vontade política de 
governantes e ministros. Explica-
-se. O próprio Ministério da Jus-
tiça é um cargo político, entregue 
a um correligionário ou aliado, 
leigo que chega com a melhor das 
boas vontades, o que não basta. 
Ao constatar o desinteresse dos 
profissionais também perde o 
ânimo e vai cuidar da carreira 
política. E é sabido que criminoso 
não dá voto...

(*) Dirmar de Cayret é Jornalista em 
Brasília.

todos no mesmo barco
VALfREDO M. E SOUzA (*)

Parto de uma leitura do ro-
mance de Emile Zola, GER-

MINAL (referência ao primeiro 
mês da primavera do calendário 
da revolução francesa) onde são 
relatadas as primeiras lutas do 
movimento operário moderno 
e as influências da Primeira In-
ternacional (1864), Londres, até 
Internacional Socialista, 1951. 
A análise é puramente literária 
e histórica. Mesmo sendo hoje 
Pequim e Moscou tão capitalis-
tas, como Nova York e Londres, 
vale à pena a narrativa, mais para 
aqueles que nunca leram Marx e 
que, sofismando a própria consci-
ência, confundiam “comunistas” 
com “pingentes” (trabalhadores 
que viajavam pendurados nas 
portas dos trens da Central do 
Brasil no Rio de Janeiro, nos anos 
60 e 70) espancados, por vezes, 
como subversivos.

Embora o Capital seja muito 
amplo e profundo, a obra mais 
lida de Karl Marx, sem dúvida, é 
o Manifesto Comunista (1847), 
panfleto de maior influência de 
todos os tempos, desafiador da 
maioria das ideias em voga sobre 
economia, história e governo. 
Friedrich Engels foi seu colabo-
rador na construção da obra. Em 
resumo registra que, toda história 
da humanidade desde que esta 
ultrapassou as sociedades tribais 
primitivas tem sido a história 
de lutas de classe, conflitos en-
tre exploradores e explorados, 
opressores e oprimidos e afirma 
peremptoriamente que, só o pro-
letariado poderia livrar a socieda-
de de toda a exploração, opressão, 
distinções e lutas de classe.

E assim Émile Zola vai tra-
çando o começo desse conflito 
desde os trabalhos nas minas de 
carvão da França pós Revolução 
(1789-1799), antecipando todo o 

movimento proletariado que es-
tava por vir. É fato que em todas 
as épocas encontram-se indícios 
dessas lutas de classe; homens 
livres e escravos, patrícios e 
plebeus, senhores e servos, mes-
tres e artífices (neste particular a 
maçonaria especulativa e os graus 
filosóficos apresentam singulares 
passagens). Enfim, opressores 
e oprimidos estiveram sempre 
em oposição uns aos outros. E 
a propalada “ditadura do prole-
tariado”, na verdade, nunca se 
instalou.

Embora reconhecendo as 
falácias teóricas, não se pode su-
bestimar seu impacto na história 
moderna: “abolição da proprie-
dade de terras; estabelecimento 
de um severo imposto de renda 
progressivo; abolição de todos os 
direitos de herança; confisco da 
propriedade de todos os emigran-
tes e rebeldes; nacionalização dos 
bancos e dos transportes; controle 
estatal de todos os meios de pro-
dução; obrigação de trabalhar por 
parte todos os cidadãos; estabe-
lecimento de milícias industriais 
e educação gratuita para todas as 
crianças em escolas públicas”.

O Estado, por fim, seria elimi-
nado por não ser mais necessário 

e se iniciaria uma era de fecunda 
fraternidade universal.

Ainda que cause indignação 
a alguns olhos ser o capitalismo 
considerado um regime “injusto, 
cruel e corrupto”, ele cresceu e 
prosperou vencendo barreiras. 
Os poderes da velha Europa 
entraram na Santa Aliança do 
Eurodólar e estão salvando suas 
repúblicas da quebradeira e do 
calote, para consolidar o sistema 
econômico no concerto mundial. 
A Grécia, a Itália, a Espanha, e 
Portugal, estão na roda.

Brasil, Rússia, Índia, China 
e agora África do Sul, estão no 
bloco dos emergentes – os BRICs 
– que, de forma clara, buscam 
uma nova ordem mundial dirigida 
pelo capitalismo. São quase 40 
milhões de Km2 em busca de um 
PIB que supere as expectativas 
dos Grandes (G-6).

Agora é o espectro de Malthus 
a rondar o planeta: a explosão 
demográfica. São sete bilhões 
de bocas para serem alimentadas 
hoje, 31 de outubro de 2011.

(*) Valfredo Melo e Souza é Jornalista 
e escritor da Academia Maçônica de 
Letras de Brasília.
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eh! Tapas de uma vida bem vivida
OTAVIANO JOSé VIEIRA (*)

“Mais um ano se foi, como 
a minha meninice! Esta, faz um 
tempão. E dela, nada esqueço, 
pois vivi, e estou vivo. Como 
esquecer, por exemplo, de meu 
pai? – homem criado na roça e 
dela tinha orgulho. Um homem 
de verdade, de caráter limpo, aus-
tero, trabalhador. Incansável. E 
minha mãe? Uma mãe de verdade. 
Singela, humilde, prestativa. Foi 
pelos ensinamentos deles que eu 
me tornei gente. Tornei-me mé-
dico, sempre fazendo o possível 
dentro da minha profissão para 
apoiar os mais humildes, pois fui 
orientado por humildes. Mãos 
calejadas me afagaram. Conheci 
pilão, tive lombrigas e calcei bo-
tinas gomeiras. Sou formado em 
Medicina. Sou ainda advogado. 
A quem agradeço? A meus pais. 
Preciso contar aqui fatos de minha 
juventude, com casos acontecidos 
com roceiros ou comigo mesmo, 
ao lado de minha irmã Raimunda 
(Fia) e o mano Orlando. Vidas, 
muitas vidas, vivemos. Vivemos 
ontem, estamos vivendo hoje e 
viveremos amanhã, graças à mise-
ricórdia do Criador do Universo.

Meu pai era Agostinho. Minha 
mãe, Reinalda. Quero narrar acon-
tecimentos vividos: momentos 
felizes, de sol claro e céu límpido 
e, às vezes, dias nublados, cinzen-
tos, tristonhos. Na vida, os pais 
são os melhores e mais autênticos 
compa-nheiros. Não importa que 
sejam ricos ou pobres, o que real-
mente vale é a força do exemplo 
que transmitem.

A Fazenda Patrona, em Ara-
guari-MG, pertencia a um com-
padre de meus pais. Ele era um 

farmacêutico na cidade e, de vez 
em quando, aparecia. Eu e minha 
irmã, mais nova que eu, tínhamos 
um verdadeiro pavor dele porque, 
todas as vezes que nos visitava, 
tinha que dizer à mamãe: “Co-
madre, esses meninos estão muito 
amarelos. Faça um lombrigueiro 
de erva de Santa Maria para eles.” 
Era triste tomar aquela xaropada. 
A tal erva de Santa Maria, com 
seu cheiro característico, era 
apanhada e amassada no pilão e 
misturada óleo de rícino. E aguen-
ta, bucho. Não havia lombriga, 
mesmo as consideradas de porco, 
para sobreviver àquele preparo. 
A gente ficava saudável. Daí que, 
algum tempo depois, lá aparecia 
o compadre para mais uma visita.

A cena que me gravou foi a 
de um baiano de nome Torquato, 
amante de uma pinga. Meu pai não 
bebia. Falou ele: “Você que é um 
homem entendido, me diga o que 
devo fazer. Hoje de manhã, antes 
de vir para cá, me aconteceu uma 
coisa estranha: caguei um pedaço 
de tripa.” Meu pai teve de conter 
o riso. O que Torquato expelira era 
uma lombriga solitária. Torquato 
gostava de comer carne crua.

O povo daquele tempo pare-
ce que era mais autêntico, mas 
havia também muita superstição. 
Lembro-me que na véspera da 
morte de um vizinho, numa tarde, 
depois de um aguaceiro que durou 
quase que o dia todo, uma cauã 
pousou num galho de jenipapeiro 
que ficava no curral, e cantou por 
muito tempo. Disseram que ela 
veio cantar ali anunciando a morte 
de alguém. Seu canto era triste e 
depois do que disseram, nós, os 
meninos, não tivemos dúvida, 
era assim que ela cantava: “Faz 

cova! Faz cova! Faz cova!” No dia 
seguinte, lá estava o vizinho para 
ser enterrado numa cova.

Papai não acreditava em as-
sombração, e quando alguém 
contava que tivera a oportunidade 
de encontrar uma alma penada, ele 
dizia que fora ilusão. Certa feita, 
quando passava pelo ribeirão 
com os ponteiros do relógio já 
cruzando na meia-noite, o burro 
Diamante parou para beber água. 
Já em terra firme, papai notou que 
algo pulara na garupa. O animal, 
mesmo sendo forte, abaixou a 
traseira com o peso e começou 
a gemer, como se estivesse com 
excesso de peso. Um pouco mais 
adiante, a coisa saltou do burro, 
fazendo barulho. Logo, o animal 
sentiu-se aliviado.

De outra vez, a coisa foi bem 
pior. Na mesma travessia no lom-
bo do burro casta-nho, surgiu à sua 
frente, a mais ou menos quarenta 
metros, uma figura de homem, 
carregando às costas, uma mala, 
que mais, parecia uma trouxa de 
roupas. Apareceu na estrada com 
mais nem menos. A noite muito 
escura. Papai esporeou o burro 
para se aproximar dele. Por mais 
que o animal corria não conseguiu 
alcançar o homem que andava a 
pé. Logo o homem sumiu ao se 
aproximar do córrego. E então 
passamos a chamar o riacho de 
“Córrego das catacumbas. Diziam 
que ali, no córrego, no tempo da 
escravidão os jagunços executa-
vam os pretos. E os enterravam 
por ali mesmo”.

(*) Otaviano José Vieira – Membro da 
Loja Liberdade e União. É médico, per-
tenceu a Organização de Saúde do Estado 
de Goiás e, na previdência Social.

P r a g a s   m a Ç Ô n I c a s
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Jantar no palácio
O Venerável Mestre de Liberdade e 

União, Irmão Manoel da Costa Lima, 
acompanhado pela cunhada Eleuza 
(FOTO), esteve presente na noite do 
dia 22/12 no Palácio das Esmeraldas, 
sede do Governo Estadual, para um 
jantar oferecido pelo Governador 
Marconi Perillo à Maçonaria Goiana. 
Estiveram presentes os Grãos Mestres 
do GOEG e GLEG juntamente com 
seus adjuntos, veneráveis de diversas 
lojas, e respectivas cunhadas.

recordando...

Na foto, uma lembrança do lançamento de um dos livros editados por 
Rui Gonçalves Doca, em noite de autógrafos, para o então Venerável da 
Liberdade e União — Absaí Gomes Brito.

N. E. Repassado (“eu estive 
presente...”) pelo Ir. JOSE RO-
BSON GOUVEIA fREIRE

Dia 3 de setembro, no Hotel 
Guanabara, no Rio de Janeiro, foi 
iniciado o Movimento de Integra-
ção dos Evangélicos Maçons.

Com mais de 60 (sessenta) 
irmãos presentes, foi iniciado o 
Movimento de Integração dos 
Evangélicos Maçons, irmãos estes 
que muitas vezes são perseguidos 
ou discriminados em suas Igrejas, 
famílias e entre amigos, por conta 
de mentiras absurdas disseminadas 
irresponsavelmente pelos inimigos 
de nossa Ordem.

Com diversos objetivos po-
sitivos, expostos após um culto 
no Hotel Guanabara, no Rio de 
Janeiro, irmãos de mais de 10 
(dez) diferentes Igrejas Evangé-
licas disseram um “basta” para 
toda a recente história de ataques, 
orquestrados principalmente atra-
vés da internet, proclamando, por 
outro lado, a plena possibilidade 
da convivência harmoniosa das 
condições de ser evangélico e ser 
maçom.

Diversos testemunhos foram 
dados do quão importante, neces-
sária e urgente se fazia tal inicia-
tiva, ao que todos em comunhão, 

entoaram o hino, que fala muito, 
ou tudo, sobre a nossa Ordem, cujo 
título é “Somos Um Pelos Laços 
do Amor!”

O Ir. Pr. Lindemberg Mendes 
dirigiu o culto, e o Ir. Klaus Fins 
orientou a reunião na qual foram 
traçadas metas e objetivos, e, ao 
final, todos puderam confraternizar 
em um almoço no próprio hotel.

Nota: James Anderson (1679-
1739) nasceu e foi educado em 
Aberdeen, na Escócia. Ordenado 
ministro de Igreja da Escócia em 
1707, deslocou-se para Londres, 
onde ministrou a congregação de 
“Glass House Street” até 1710, e 
a Igreja Presbiteriana na Swallow 
Street até 1734, terminando em 
Lisle Street Chapel até a data da 
sua morte. É relatado por ter per-

dido uma soma grande de dinheiro 
no crash de South Sea Company 
em 1720. James Anderson é, so-
bretudo, conhecido pela sua asso-
ciação com a Maçonaria.

Anderson era um maçom, 
mestre de uma loja maçônica, e 
um Grande Oficial da Loja de 
Londres em Westminster. Apoiado 
pela Grande Loja, em Setembro 
de 1721 escreve uma história de 
Maçons, que foi publicada em 
1723 como a Constituição dos 
Maçons Livres ou a Constituição 
de Anderson.

Constituição de Anderson editada e 
reproduzida por Benjamin Franklin 
- 1734 (em inglês) . http://digitalcom-
mons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar
tide=1028&context=libraryscience.  
Revista O Pesquisador Maçônico

n o t í c I a   r e l e v a n t e

1º encontro de evangélicos maçons
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associaçÃo “filhas de hiram”

iniciaçÃo na loJa liberdade e UniÃo

mesa que presidiu a sessão de iniciação na Liberdade e União, dia 31 de janeiro: Altar 
esq. p/ dir: presidente da sAFL – Arnaldo soter Braga Cardoso, soberano grão-mestre 
do goB – marcos José da silva, Venerável mestre de Liberdade e União – manoel da 
Costa Lima, grão-mestre do goeg – eurípedes Barbosa Nunes e grão-mestre do 
godF – Jafé Torres.

Estamos no limiar de um novo ano e nesta ocasião a maioria das pessoas espera 
ter oportunidade de novas mudanças de hábitos para alcançar seus objetivos. Em 
razão disto, promessas são feitas e compromissos firmados, sem, contudo entender 
que há muitas coisas que o homem não conhece e a maior delas é o seu futuro. As 
Escrituras Sagradas declaram que para todo propósito há tempo e modo (Ec. 8:6).

Administre, portanto, seu tempo, porque ele não para e cada hora desperdiçada 
representa uma oportunidade perdida.

Detecte as fontes de distração e elimine as supérfluas. Use o tempo sabiamente 
e com discernimento. O trabalho e o estudo são importantes, mas não mais que o 
relacionamento familiar. Cuide da sua saúde, administre bem suas finanças, as tenta-
ções materiais são as ofertas do que restou do velho ano. Gaste somente o que tem.

Concluindo, neste novo ano, faça planos, contudo esteja ciente que o propósito 
mais profundo na vida somente Deus o pode estabelecer (Pv. 16:1) e, portanto, deve 
submeter a Ele com alegria tudo o que almeja para o corrente ano.

Lúcia Brito
Diretora Social

Terapia da Ansiedade  
- Recurso do século
MARIA DIVINA C. DOS PASSOS (*)

A evolução da humanidade se dará pelo 
trabalho, pela caridade e pela fé. E essa 

mesma humanidade vive numa confusão 
para distinguir o que é certo do totalmente 
incoerente, diante da inversão dos valores 
nos fatos desmoralizantes, onde valores 
permanentes estão sendo detonados.

Confia-se que as instituições organiza-
das possam melhorar o homem, mas elas, 
ora fragilizadas, quase falidas, também 
decepcionam, pois abrigam pessoas que 
preferem o silêncio diante de fatos e atitudes 
desonrosas. Desonestas de seus pares a te-
rem coragem para protestarem, indignarem. 
Medo, covardia, subserviência.

Perigoso não é o grito dos maus, mas o 
silêncio dos bons. 

Nesse contexto a evolução positiva será 
mais lenta. As estradas, as ruas estão cheias 
de pessoas que vão e vem atormentadas 
pelos interesses imediatistas, sem encon-
trarem tempo para a percepção das coisas 
mais valiosas, que é o amor, a paz. Inúmeras 
delas atravessam a senda, famintas de ouro 
e dinheiro, e voltam carregadas de desilusão. 
Quantas muitas correm às aventuras, sedentas 
de novidades emocionais e regressam cheias 
de tédio. São tantos os templos religiosos, e 
tamanho o volume de desencanto nas almas. 
Aprimoram-se as formas de solidariedade e as 
discórdias aumentam. Sair desse emaranhado 
que causa ansiedade, depressão, tristeza exige 
um pouco de reflexão.

CARIDADE – faça caridade como 
puder, com um sorriso, com o olhar, com 
palavras sem exceder.

COMPREENSãO – procure não ali-
mentar ou desenvolver assuntos negativos, 
tristes, pessimistas, isso nos leva à ansiedade 
e melancolia.

CALMA – controle os impulsos, pense 
duas vezes antes de tomar uma atitude de-

sagradável ou dizer uma palavra que magoe 
e não haja volta. Dificuldades existem, mas 
a providência divina não falha.

ESPERANÇA – esperando que sua ex-
pectativa de vida seja de cem anos ou mais, 
procure cuidar do corpo tendo uma alimen-
tação correta, faça exercícios físicos para 
que o equilíbrio físico-psíquico-espiritual 
impeça a ansiedade que pode surgir com o 
desequilíbrio.

Conviva com pessoas de energia positiva 
que lhe transmita tranquilidade, segurança 
e alegria.

Fé – perdoe sempre os ofensores e cultive 
a oração, e a mente bem longe dos maus 
pensamentos.

Ouça a natureza lá fora, ela nos oferece 
a música que queremos ouvir.

(*) Maria Divina Camargo dos Passos é membro da 
Associação Filhas de Hiram.

propósitos para o ano novo

marcos José da silva - grão-mestre do goB, 
eduardo de Assis Ribeiro Filho, gustavo Alves 
Zago e eurípedes Barbosa Nunes - grão-
-mestre do goeg

os iniciandos eduardo de Assis Ribeiro Filho 
e gustavo Alves Zago, ladeando o Venerável 
mestre manoel da Costa Lima

os iniciandos 
eduardo de Assis 

Ribeiro Filho e sua 
esposa Jaciara, e 

gustavo Alves Zago 
e sua mãe edna, no 
Templo, quando da 

entrega das Luvas

Verdadeira noite de gala viveu a Li-
berdade e União dia 31 de janeiro, 

com a realização de uma Sessão Magna 
de Iniciação, dos candidatos: Eduardo de 
Assis Ribeiro Filho e Gustavo Alves Zago.

Por que noite de gala?
Porque Eduardo de Assis Ribeiro Filho 

é filho do Irmão Eduardo de Assis Ribeiro 
e neto de uma das maiores expressões da 
Maçonaria Brasileira, que foi o Irmão Jair 
de Assis Ribeiro - Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Brasil por dois períodos, Grão-
-Mestre do Grande Oriente do Estado de 
Goiás, além de Venerável da Loja Liber-
dade e União. O outro iniciado – Gustavo 
Alves lago é filho do Irmão João Primo 
Alves Neto.

A Sessão, prestigiada por 110 Irmãos (60 
do Quadro e 50 Visitantes), contou com a 
presença do Soberano Grão-Mestre Marcos 
José da Silva, do Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Estado de Goiás – Eurípedes 
Barbosa Nunes, Grão-Mestre do Distrito 
Federal, Jafé Torres, Grandes Secretários 
Gerais do GOB e do GOEG, do Presidente 
da Soberana Assembléia Federal Legislati-
va e do Presidente da Poderosa Assembléia 
Legislativa Estadual e outras ilustres e 
destacadas figuras maçônicas, além de inú-
meros Veneráveis Mestres, representando 
duas dezenas de Lojas da Capital e Interior.

Parabenizamos a Loja, por mais esta 
festividade maçônica, na pessoa do ilustre 
Venerável Irmão Manoel da Costa Lima.


