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Professor raimundo ro-
drigues – “Finalizando seu traba-
lho, o Irmão Valdemar Sansão procla-
ma: O Maçom só é mesmo Maçom se 
conhecer Maçonaria; em sua história, 
sua simbologia, sua filosofia, sua ritu-
alística e sua Liturgia...” – Absaí Go-
mes Brito – Página 2

HiPólito da Costa – “Foi vito-
rioso em sua missão com muita críti-
ca à situação portuguesa e brasileira. 
Estendeu seu trabalho de jornalista de 
1802 a 1822, falecendo pouco depois, 
em 1823, com 49 anos.” – Barbosa 
Nunes – Página 4

maçons que ConHeCi – “Qua-
se todos que me conhecem já sabem 
que não nasci ontem e que já vivi oi-
tenta por cento do terço da idade de 
Hermes Trimegisto, que dizem ter vi-
vido trezentos anos.” – Barsanulfo P. 
Gomes – Página 5

ConselHos de um médiCo 
– “Emoções e sentimentos que são 
escondidos, reprimidos, acabam em 
doenças como: gastrite, úlcera, do-
res lombares, dor na coluna.” – Dr. 
Dráuzio Varela – Página 8

quando falta graça nos 
relaCionamentos – “Quando 
falta graça, as regras tornam-se mais 
importantes do que os relacionamen-
tos. Não sou contra as regras. Precisa-
mos de regras na família, cumprimos 
regras no trabalho ou em qualquer 
outra comunidade.” – Marcos José – 
Página 9

goiás do Couto, um Cente-
nário a Comemorar – “No 
próximo dia 12 de junho, quando os 
casais estiverem satisfeitos festejando 
o Dia dos Namorados, cumprindo o 
calendário romântico em todo o país, 
os goianos em geral, e, de maneira 
toda especial, a família Di Lorenzzo, 
estará comemorando o centenário de 
um dos grandes goianos, na política, 
no judiciário, nas letras de Goiás; o 
Centenário de Goiás do Couto.” – Li-
cínio Barbosa – Página 11

CAMINHO DA FELICIDADE
O Ir.: Michael Winetzki, membro da 

Loja “José do Patrocínio” n° 148 
dos quadros da Grande Loja do Es-

tado de Goiás, Or.: de Valparaiso de Goiás, 
proporcionou momentos de reflexão aos IIr.: 
e cunhadas de Liberdade e União em Sessão 
realizada em 03/04/2012, mostrando o ver-
dadeiro sentido da palavra amor, através da 
palestra “Caminho da Felicidade”, que além 
de alimentar a esperança em cada um, nos 
induziu a acreditar mais ainda no G.: A.: D.: 
U.:. Na foto, o Ir.: Michael (à direita), recebe 
das mãos do Ir.: Isaías Costa, o Certificado 
de Reconhecimento e Agradecimento ofer-
tado pela Loja Liberdade e União. 

O Venerável Mestre, Ir.: Manoel da Costa 
Lima (à direita na foto), acompanhado do Ir.: 
Alberto Sobrinho, fizeram-se presentes em 
Sessão Magna de Iniciação realizada pela ARLS 
“Filhos da Justiça” n° 2284, no último dia 03/03. 
Na ocasião, o Ir.: Manoel, foi convidado pelo 
Venerável Mestre daquela Oficina, Ir.: Carlos 
José dos Santos, para compor o altar.

Presença do Ir.: Manoel 
em Sessão de Iniciação

A conquista resultou em um longo 
processo de mobilização da luta 
das mulheres na política e se con-
cretizou apenas a partir de 1932, 
durante o governo de Getúlio Var-
gas.” – Página 10

Mulher
eleItora

Ministra da Cultura, Sra. Ana de 
Holanda, demorou dizer a que 
veio. Nos primeiros meses de 
sua administração, foi alvo de 
fogo amigo de seus correligioná-
rios que procuraram desestabili-
zar sua administração por todos 
os meios e formas...” – Página 3

Cultura: um 
plano aloprado
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O irmão Valdemar Sansão escreveu artigo que foi publi-
cado no Jornal O Companheiro, edição de janeiro/fevereiro 
2012, página 14, co o título O Escritor Maçom, onde enfoca 
as qualidades que deve ter o escritor, no sentido de atingir o 
objetivo que é levar conhecimento aos leitores, citando, entre 
outros, Nicola Aslan, Theobaldo Varoli Filho, Mário Na me, 
José Castellani, Xico Trolha, Octacílio Schuler Sobrinho, com 
destaque para Raimundo Rodrigues, “... que se dedicando 
inteiramente ao serviço da Maçonaria, publicou muitos livros, 
centenas de artigos, fundou Lojas Simbólicas, Academias 
Maçônicas de Letras e nos brindou com vasto e confiável 
material de pesqui-
sa e estudo sério e 
valioso sobre Maço-
naria simbólica e fi-
losófica, para nosso 
aprimoramento nas 
tarefas maçônicas 
onde aprendemos 
a interpretar o tra-
balho prático que 
a Maçonaria nos 
faculta com explica-
ções de inestimável 
valor, de forma a nos 
orientar para a ma-
neira mais adequada 
a quantos se dispu-
serem a aprender, 
servir e trabalhar”.

Continuou dizen-
do que Raimundo 
Rodrigues... “com-
bateu com veemência “invencionices”, “suposições” e “achis-
mos” criados pela imaginação de quem não tem coragem de 
estudar”.

Entendemos que o Professor Raimundo Rodrigues, que 
passou por Goiás, onde deixou um legado de cultura e enca-
minhamento de muitos ao saber, merece nossa admiração e 
respeito pelo que foi e ainda é como orientador e exemplo de 
dedicação à cultura maçônica.

Na sua passagem para o Oriente Eterno, nossa manifestação 
de saudade e um até breve.

Absaí Gomes Brito – Diretor

Na Coluna do Diretor desta 
Edição, transcrevemos tre-

cho do trabalho produzido pelo 
Acadêmico Valdemar Sansão, 
com o título “O Escritor Ma-
çom”, publicado no Jornal O 
Companheiro de jan/fev 2012, 
onde retrata com fidelidade o que 
representou para nós Maçons, a 
figura do Professor Raimundo 
Rodrigues, autor de várias obras 
de cunho maçônico e filosófico, 
entre as quais citamos: Análise da 
Constituição de Anderson, Car-
tilha do Companheiro, Filosofia 
da Arte Real, A Maçonaria e o 
Hábito da Virtude, Entre Colu-
nas, Cartilha do Mestre e outras 
mais, afirmando que “... Aos 
escritores maçons, ele ensinou 
que a fonte de escrita deve ser 
segura, com bases concretas e 
com um linguajar que abranja a 
maioria. Que nossa palavra seja 
sempre o que vai a nossa alma. 
Palavra amorosa, leve, fraterna e 
compreensiva, para que seja um 

instrumento de amor, que soma, 
pacifica, que confia e conforta, 
nunca disseminando a discórdia. 
Pois, no fundo, o papel do Maçom 
é manter e formar o homem de 
bem”.

Mais adiante o Irmão Sansão, 
tomando como exemplo os escri-
tos de Raimundo Rodrigues, diz: 
“Assim, o comunicador Maçom 
na finalidade educativa da comu-
nicação, deve:”

1 – Antes de transmitir uma 
mensagem aos outros deve tentar 
vivenciá-la.

2 – Fazer apreciação razoável 
dos fatos e das consequências que 
deles decorrem.

3 – Ter como objetivo sempre 
chegar à verdade para não alterar 
preceitos fundamentais.

4 – Acolher todas as observa-
ções sobre o assunto.

5 – Discutir os assuntos sem 
se desviar da ética.

6 – Estudar a Maçonaria e 
fazer da Sublime Instituição 

sua base no mundo da infor-
mação.

7 – Fazer abstração das pró-
prias ideias, procurando expor o 
pensamento da Maçonaria.

Finalizando seu trabalho, o Ir-
mão Valdemar Sansão proclama: 
“O Maçom só é mesmo “Maçom” 
se conhecer Maçonaria; em sua 
História, sua Simbologia, sua 
Filosofia, sua Ritualística e sua 
Liturgia, tendo uma visão cons-
ciente do passado, do presente e 
do futuro. E o Maçom só saberá 
sobre esses itens se ler, muito.”

Que o Grande Arquiteto do 
Universo nos ajude a manter os 
corações alegres e unidos hoje 
e sempre no firme propósito de 
amar e servir cada vez mais e 
melhor, e nos conceda força para 
sermos portadores da mensagem 
de uma Maçonaria transformado-
ra, espiritualizada, presente e em 
defesa da família, da sociedade e 
da humanidade.

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
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PROFESSOR RAIMUNDO RODRIGUES

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

Palavras a encontrar: AS MAIúSCULAS

deus e religião na maçonaria moderna
Um MAÇOM é obrigado, por seu dever, a OBEDECER à Lei 
Moral e, se ele COMPREENDER corretamente a Arte, nunca 
será um ESTUPIDO ateu nem um LIBERTINO irreligioso. 
Embora em tempos ANTIGOS os Maçons fossem OBRIGADOS 
a adotar a RELIGIÃO do seu país ou nação, QUALQUER 
que ela fosse, hoje, pensa-se ser mais correto, obrigá-los a 
adotar SOMENTE aquela religião com a qual todos os homens 
concordam, isto é, serem HOMENS bons e leais, e homens de 
honra e HONESTIDADE, qualquer que seja a DENOMINAÇÃO 
ou convicção que os possa DISTINGUIR, guardando para si 
próprios as suas opiniões PESSOAIS. Assim a MAÇONARIA 
se tornará um centro a união e um meio de CONCILIAR 
uma verdadeira AMIZADE entre pessoas que de outra forma 
PERMANECERIAM perpetuamente DISTANCIADAS.
(Cap. I – Sobre Deus e Religião – do Livro das Constituições da Grande 
Loja de Londres – 1723 – Constituição de Anderson – Do livro MAÇONA-
RIA - HISTÓRIA E FILOSOFIA – Ambrósio Peters – Gráfica e Editora 
Nécleo – Pg. 3)

Colaboração do irmão absaí
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pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
1. Boletim INFORME LIBER-

DADE. Órgão da Loja Li-
berdade e União. Fundador/
Editor: Acir Ferreira Cardoso 
Júnior – Goiânia/GO

2. Jornal O COMUNITÁRIO 
– Regional. Editor: Adão 

Divino Batista. Publicação 
da P.E.B. Comunicação – 
Goiânia/GO

3. Jornal O VILABOENSE. 
Diretoria Geral: Myraci 
Alencastro Veiga de Almei-
da. Editor Executivo: Mar-

co Antônio Veiga de Almei-
da. Goiás/GO

4. Jornal ARTE REAL. Edi-
tor: João Carlos Schreiner. 
Jornalista Responsável: 
Gilvan Costa. Boa Vista/
RR

5. Jornal SPHERA Consul-
toria. Publicação da Sphe-
ra Assessoria Empresarial 
Ltda. (Irmão Roberto La-
bre). Goiânia/GO

6. Jornal MP GOIÁS. Órgão 
do Ministério Público do 
Estado de Goiás. Assessora 
de Imprensa: Ana Cristina 
Arruda. Goiânia/GO

7. Informativo O ESPIRRO 
DO BODE. ARLS “Theo-
dórica”. Pequeri/MG

8. Boletim TIJOLO. Editor: 
Valfredo Melo e Souza. 
Brasília/DF

9. Jornal O COMPANHEIRO. 
ARLS “Caridade Universal 
III”. Redator e Jornalista 
Responsável: Luiz Carlos 
Bedran. Araraquara/SP

10. Revista O PESQUISADOR 
MAÇÔNICO. Informativo 
Cultural da SESTHO. Cabo 
Frio/RJ

11. Revista A TROLHA. Edito-
ra Maçônica A Trolha. Lon-
drina/PR

12. Boletim O BERRO DO 
BODE. ARLS “Antero 
Ayres Vianna”. Santos Du-
mont/MG

13. Jornal O UNIFICADOR. 
ARLS “Obreiros de Ma-
caé”. Macaé/RJ

 Livro EXPECTATIVAS E 
CONTRADIÇÕES. Go-
verno Dilma Roussef. Ano 
II – Irmão Reis de Souza. 
Brasília/DF
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ao deus de aBrão
Hinário Evangélico

Ao Deus de Abrão louvai,
Do vasto Céu Senhor,
Eterno e poderoso Pai,
E Deus de amor.
Augusto Jeová.
Que terra e céu criou!
Minha alma o nome exaltará,
Do grande Eu-Sou.

Ao Deus de Abrão louvai;
Eu, por mandado seu,
Minha alma deixa a terra e vai Gozar no céu.
O mundo desprezei,
Seu lucro e seu louvor,
E Deus por meu quinhão tomei,
E Protetor.

Meu guia Deus será;
Seu infinito amor
Feliz em tudo me fará
Por onde eu for.
Tomou-me pela mão;
Nas trevas deu-me luz,
E dá-me a eterna salvação
Que vem da cruz.

No que Deus jurou,
Humilde confiei;
E para o Céu que preparou
Eu subirei.
Sua face eu hei de ver,
Confiado em seu amor,
E para sempre engrandecer
Meu Redentor. – R.M.H.

Espaço Cultural
ABSAÍ GOMES BRITO

“ mal seCreto
Raimundo Correia

Se a cólera que espuma, a dor que mora
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse

Se se pudesse o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!

Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!

Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!

ir.: reis de sousa (*)

A ministra da Cultura, Sra. Ana de Hollanda, demorou dizer 
a que veio. Nos primeiros meses de sua administração, foi 

alvo de “fogo amigo” de seus correligionários que procuraram 
desestabilizar sua administração por todos os meios e formas, e 
notícias sobre sua substituição, eram plantadas semanalmente nos 
noticiários dado conta da irritação do Palácio do Planalto com sua 
incompetência. O movimento contra a cantora e compositora foi 
tão grande, que ela se viu na contingência de recorrer à presidente 
Dilma, pedindo proteção contra setores do PT que pretendiam 
sua exoneração, para a nomeação de um “companheiro” mais 
identificado com certos objetivos, usuais naquela pasta. A pre-
sidente deu um basta na situação quando declarou que ela não 
seria demitida e que continuaria no governo. Os setores anti-Ana 
foram identificados e neutralizados. De lá para cá, o Ministério 
da Cultura continuou no marasmo de sempre, financiando uma 
proposta aqui, outra acolá, tudo na mesmice habitual. Com uma 
eventual reforma ministerial se aproximando, a ministra Ana de 
Hollanda, resolveu apresentar serviço e o fez dando divulgação 
a um Plano Nacional de Cultura, com 53 metas que seriam cum-
pridas até 2020. Uma espécie de PAC (Plano de Aceleração do 
Crescimento) do Governo anterior que vai manquitolando pela 
ausência de verbas e de vontade política.

Foi um canhestro Sr. Sérgio Mamberti, secretário de Políti-
cas Culturais do Ministério da Cultura, ele um ator de teatro e 
de televisão, do terceiro escalão, quem apresentou e comentou 
o “plano” mas, esqueceu de indicar as fontes de recursos para 
viabilizar, eis que, quase metade do orçamento do ministério foi 
cortado para enfrentar o rombo de 50 bilhões deixado como he-
rança para dona Dilma. Poucos falam sobre isso no atual governo. 
O Plano Nacional de Cultura ficou assim, podado, mais para o 
“aloprado” do que para ter uma positiva viabilidade. A Sra. Ana de 
Hollanda integra o meio musical e seu fiel assessor é ator, alheios 
portanto, à diversidade cultural do país e não estão preocupados 
com os setores literários, artesanais, folclóricos, poéticos, etc... 
interessando apenas os eternos beneficiários das verbas que são 
os cineastas e os produtores teatrais que nunca abriram a guarda 
e sempre dominaram a administração e os recursos da Cultura. O 
PNC pretende ainda criar uma biblioteca pública em cada um dos 
5.565 municípios brasileiros, e está remetendo um kit de como 
se cria uma biblioteca. O problema é que o kit, apenas, não tem 
condição de adquirir livros, de autores nacionais e estrangeiros, 
contratar funcionários e locar dependências.

Tudo alopradamente. O PNC não vai se concretizar...

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

NOTAS DO REPÓRTER

CULTURA: UM 
PLANO “ALOPRADO”

o girassol
Ir.: Sinfrônio Souza Filho

Membro da ARLS “Liberdade e União” n° 1158

Do astro, no regaço,
o trajeto miras
e, enfrentando o espaço,
calmamente giras.

Para o raio ardente
do brilhante Rá,
exibes a semente,
que florescerá.

Desde o alvorecer
ao final do dia,
com a face a aquecer,
sorriso irradia.

Na fria madrugada
ao caule suspensa,
da Lua enciumada,
tu foges da ofensa.

Oh! Flor persistente,
Ludibrias a Lua
descaradamente.
Namoras o sol
ardorosamente.

VelHas árVores
Olavo Bilac

Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores novas, mais amigas:
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas...

O homem, a fera e o inseto, à sombra delas
Vivem, livres de fomes e fadigas;
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E os amores das aves tagarelas.

Não choremos, amigo, a mocidade!
Envelheçamos rindo! Envelheçamos
Como as árvores fortes envelhecem;

Na glória da alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra e consolo aos que padecem!

reflita
Carlos Torres Pastorino
(Minutos de Sabedoria)

Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias.
 
E procure manter vivo o bom humor de todos os que o 
cercam na vida.
 
A alegria é um medicamento divino.
 
A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de 
lama, que salpica e suja aos que de nós se aproximam.
 
Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, por-
que a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade.
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doraCindo naVes (*)

Tem gente que acredita que 
o mundo vai acabar em 2012. 
Outros acreditam que o planeta 
ficará deserto sem que o homem 
tenha ido à lua. Pois é, tem gente 
que acredita que o pouso na lua 
foi encenação dos americanos, 
tipo efeito especial de cinema. 
Os filmes de hoje estão cheios de 
imagens assim. E tem gente que 
acredita na mágica do cinema e 
nos super-heróis. Paciência, né? 
Afinal, a gente recebe diariamente 
uma aluvião de informações que 
nos divide em tribos do crer e do 
não crer. Essa é a questão.

Fico com os que creem. Abraão 
acreditou na promessa de Deus 
e se deu bem. Então é melhor a 
gente acreditar, mesmo quando é 
só conjectura. O escritor inglês 
Bernard Shaw considerava John 
Bunyon – autor de O Peregrino, 
alegoria cristã escrita no século 
XVII, o livro mais traduzido de-
pois da Bíblia – como um grande 
escritor porque ele acreditava 
naquilo que dizia.

Ian Mcewan acreditava em 
romance histórico, escreveu O 
Inocente; Amos Oz em roman-
ce epistolar. Publicou A Caixa-
-Preta, iniciando com a carta de 
uma mulher ao ex-marido. Millôr 
Fernandes acreditava Liberdade, 
liberdade; também em hai-kai: 
Esta é a verdade/De minha idade. 
Fernando Sabino acreditava em O 
Encontro Marcado. Érico Veríssi-
mo enquanto olhava os Lírios do 
Campo, acreditou em o Tempo e 
o Vento.

Pedro Bloch, autor do monólo-
go As Mãos de Eurídice, acreditava 

que o mais importante é não vencer 
na vida, não se realizar, o homem 
deve viver se realizando. O reali-
zado botou ponto final. O maestro 
Isaac Karabtchevsky acredita que 
o grito dos instrumentos musicais 
do que o silêncio de uma orquestra. 
O ator Paulo Autran viveu a vida 
acreditando no sonho do menino 
que queria fugir com o circo.

Elis Regina acreditava tanto 
em cantar  que nunca procurou 
outros caminhos. Tônia Carreiro só 
acredita num mundo feito de amor. 
João Saldanha acreditava que 
não se ganha jogo de futebol no 
grito; se fosse assim a Itália seria 
imbatível. Nelson Rodrigues não 
acreditava nem na esquerda, nem 
na direita. Acreditava que, de parte 
a parte, todos, rigorosamente, eram 
canalhas. Bibi Ferreira acreditava 
que o quadro mais representativo 
da solidão é um teatro vazio.

Gabriel Nascente acredita na 
poesia de tempo integral. O artista, 
o escritor, o pedreiro, o escultor 
ou qualquer outro tipo de homem 
ou de mulher precisa acreditar no 
que faz. Senão, babau! O certo é 
acreditar no que crê sem descrer 
do que não pode ver; encostar a 
crença nas ações sem precisar de 
argumentos contrários, corredor da 
descrença.. Na verdade, acredita-
va Renato Russo, quem acredita 
sempre alcança. Fernando Pessoa 
acreditava que o poeta é um fingi-
dor/Finge tão completamente/Que 
chega a fingir que é dor/A dor que 
deveras sente.

Eu acredito. Isso me basta...

(*) Jornalista; diretor e apresentador do 
Programa Raízes Jornalismo Cultural – 
Fonte TV.

Corredor da descrença

hIPÓlIto Da CoSta
PatrIarCa Da IMPreNSa BraSIleIra

BarBosa nunes (*)

Falo hoje de Hipólito José 
da Costa Pereira Furtado de 

Mendonça, nascido em 25 de 
março de 1774, há 238 anos, na 
colônia do Sacramento, então 
domínio da Coroa Portuguesa, 
hoje pertencente ao Uruguai, e 
falecido em Londres, em 11 de 
setembro de 1823.

Do livro Hipólito da Costa – o 
Patriarca da Imprensa Brasileira, 
2ª Edição, autoria do maçom José 
Luiz de Moura Pereira e de fartos 
danos em sua biografia e história, 
tenho a honra de registrar precio-
sos detalhes.

É o patrono da cadeira nº 
17 da Academia Brasileira de 
Letras, por escolha do fundador, 
Sílvio Romero. No ano de 1802, 
foi preso, passando cerca de três 
anos nos cárceres da Inquisição, 
acusado de disseminação da ma-
çonaria em Portugal. Fugiu em 
1805 e se estabeleceu definitiva-
mente em Londres, pondo-se sob 
a proteção do Duque de Sussex, 
filho do rei e maçom, fundando 
em 1º de junho de 1808, o jornal 
Correio Braziliense, considerado 
o primeiro jornal brasileiro, mes-
mo ano da criação da imprensa 
no Brasil. Correio Braziliense 
que circulava secretamente no 
Brasil e em Portugal, sob funda-
mentação iluminista debatendo 
acontecimentos da América e da 
Europa.

Foi vitorioso em sua missão 
com muita crítica à situação por-
tuguesa e brasileira. Estendeu seu 
trabalho de jornalista de 1802 a 
1822, falecendo pouco depois em 
1823, com 49 anos.

Numa época, que não exis-
tia comunicação e transmissão 
instantânea, Hipólito da Costa 
recebia as notícias com 2 meses 
de atraso e incrementava o texto 
com críticas que atraíam atenção 
nas páginas de cada edição, com 
importante avaliação sobre os 
movimentos políticos e sociais.

Até a extinção do jornal, que 
também foi intitulado Armazém 
Literário, a produção foi de 175 
fascículos, sempre proibida de 
circular no Brasil e em Portugal, 
devido aos artigos que prega-
vam liberdade de expressão, a 
independência do Brasil, tam-
bém condenando a aristocracia 
parasitária do reino e a explora-
ção econômica de Portugal, em 
relação à colônia, tornando ilegal 
a veiculação.

Influenciado por um amigo 
francês, aceitou o convite para 
ingressar na maçonaria, sendo 
iniciado na Loja “Washington”, 
de Filadélfia, Estados Unidos, 
aos 25 anos de idade. Hoje dá 
nome a uma Loja Maçônica 
conceituada do Distrito Federal, 
que em conjunto com os maçons 
de Piracanjuba, (Lojas “Vale das 
Orquídeas” e “Luz e Virtude”), 
realizam todos os anos uma 
atividade social intensa deno-

minada AMA – Ação Maçônica 
Assistencial, durante um dia, 
em um bairro periférico daquela 
cidade, com assistência de saúde, 
alimentícia, aos idosos, crianças 
e mulheres.

Em 2001, a Fundação Assis 
Chateaubriand, promoveu o 
traslado dos restos mortais, “de-
positados em local digno e hon-
roso para que viessem a se tornar 
alvo do culto, da admiração e da 
veneração do povo brasileiro”. 
Assim descrito pelo escritor José 
Luiz de Moura Pereira:

“Na manhã do dia 03 de julho 
de 2001, tão logo chegou a Bra-
sília a urna contendo as cinzas 
de Hipótito, esta, acompanhada 
por uma comissão de Obreiros da 
Loja “Hipótito da Costa” e con-
duzida pela Guarda de Honra dos 
Dragões da Independência, foi 
trazida para o Templo Nobre do 
Grande Oriente do Brasil, onde 
ficou, sob a guarda desses mili-
tares e das figuras mais expressi-
vas da maçonaria brasileira, em 
Câmara Ardente pelo período 
de 24 horas, quando lhe foram 
rendidas as mais variadas e justas 
homenagens, até a manhã seguin-
te, quando foi transferida para o 
Museu da Imprensa de Brasília, 
onde ficaria em definitivo.

No dia seguinte pela manhã, 
sob a presidência do jornalista 
Paulo Cabral de Araújo e com 
as gratas presenças do vice-pre-
sidente da República, Marco An-
tônio Maciel, do embaixador do 
Brasil no Reino da Grã-Bretanha, 
Sérgio Amaral, dos embaixado-
res daquele país e do Uruguai no 
Brasil, de autoridades civis, mili-
tares, eclesiásticas, da imprensa 
escrita, falada e televisada, de 
representantes da maçonaria, 
da Igreja Anglicana no Brasil e 
dos mais variados segmentos da 
sociedade brasileira, conduzida 
pela mesma Guarda de Honra, 
foi realizada a cerimônia de en-
tronização daquela urna em uma 
herma projetada pelo arquiteto 
Álvaro Abreu e mandada erigir 
no meio ao gramado que cerca 
aquele museu, que passaria a 
abrigar em seu seio os restos 
mortais de seu filho ilustre.

artigo

Assim, na paz e na tranqui-
lidade do verde daquele belo 
jardim, repousa, finalmente, 
Hipólito da Costa – o Patriarca 
da Imprensa Brasileira.

Paulo Roberto de Almeida, 
diplomata e doutor em Ciências 
Sociais, sobre Hipólito da Costa 
afirmou:

“Hipólito sempre manteve 
a convicção de que o estudo 
da economia política é indis-
pensável ao homem público, e 
lastimava que a Universidade de 
Coimbra não possuísse, em seu 
currículo acadêmico, uma cadei-
ra em que se ministrassem esses 
estudos”. Sua noção era a de um 
liberalismo doutrinal corrigido 
pelo bom senso e por um extre-
mado pragmatismo. Ele ostenta-
va, sobretudo, uma compreensão 
muito clara de onde se situava o 
interesse nacional brasileiro, aci-
ma de quaisquer considerações 
teóricas ou doutrinais.

Rizzini afirmou: “O fim pre-
cípuo do Correio Braziliense 
era o de promover o progresso 
do Brasil, erguendo-o de colô-
nia a nação”, ainda que nação 
portuguesa, unida a Portugal, 
sob o sistema monárquico-repre-
sentativo. A esse título, Hipólito 
era contra os privilégios e mo-
nopólios.

Hipólito da Costa sempre pre-
gou com palavras de prudência e 
de preocupação legítima com o 
progresso futuro da nação, como 
compete ao verdadeiro estadista 
que foi, aliás, sem nunca ter exer-
cido cargo público no Brasil ou 
sequer ter voltado a por os pés, 
enquanto adulto, no país que 
tinha como seu.

Hipólito, mesmo longe da 
pátria e impedido por força da 
censura, de expressar livremente 
o seu pensamento, guiado por 
uma ideia do interesse nacional, 
estava a serviço da construção 
da Nação.

Viveu com dignidade, mar-
cando sua história e seu tempo, 
eternamente.

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

dirmar de Cayret
(Jornalista em Brasília)

As grandes cidades brasileiras 
são efetivamente perigosas para 
jovens e idosos, e as balas per-
didas, os bêbados ao volante, os 
criminosos de todos os matizes, 
transformam uma volta do colégio, 
uma saída para as compras ou um 
simples passeio, uma aventura 
que pode terminar em óbito e no 
aumento das estatísticas já conhe-
cidas pelos nativos e pelos turistas 
que nos visitam, estes avisados, 
que as armadilhas começam no 
aeroporto. A profissão de policial 
no Brasil é de alto risco e não trans-
corre um mês sem que se registre a 
morte violenta de servidores civis 
ou militares da área de segurança 
pública. Dados fornecidos por 
entidade internacional apresenta 
um novo referencial que inclui a 
profissão de jornalista, exercida 
no Brasil, como perigosa, sendo o 
oitavo país do mundo a matar pro-
fissionais da imprensa no exercício 
de suas funções.

A recente morte de um repórter 
cinematográfico no Rio de Janeiro, 
assassinado a tiro de fuzil quando 
fazia a cobertura de incursão poli-
cial em uma favela no combate ao 
tráfico de drogas, veio reforçar a 
margem de perigo para a existência 
de uma imprensa livre. Em países 

como o Paquistão, a Líbia, o Iraque 
e outros do Oriente Médio, os pro-
fissionais destacados por jornais, 
revistas e emissoras de televisão, 
vão para as áreas de conflito saben-
do das possibilidades de encarar 
situações difíceis. São preparados 
para os eventos com medidas de 
segurança e uso de equipamentos 
de defesa como capacetes de aço 
e coletes à prova de balas.

No crime em questão, o jor-
nalista da TV Bandeirantes usava 
colete, mas este foi ineficaz para 
deter a bala, e o autor ainda é des-
conhecido, principalmente devido 
à lei do silêncio que impera nestas 
comunidades. Alguém viu o ati-
rador do tráfico efetuar o disparo, 
mas teme denunciá-lo.

Em 2011, foram cinco os jor-
nalistas mortos no Brasil quando 
em suas funções e as autorias 
continuam desconhecidas segundo 
informa a Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo, que 
enfatiza a necessidade das empresas 
jornalísticas de proporcionar aos 
repórteres de campo. Medidas pre-
ventivas já que este assunto ainda 
não entrou no currículo das facul-
dades de comunicação. Além de 
projetos oficiais de intimidar a im-
prensa com entidades fiscalizadoras 
e da ameaça de tiros no momento 
do trabalho, tornam o jornalismo 
atividade de risco no Brasil.

Jornalismo perigoso
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Aos vinte e oito dias do terceiro 
mês do Ano da Verdadeira Luz 
de 5822, achando-se abertos 
os Augustos trabalhos da nossa 
Ordem em o grau de Aprendiz 
e havendo descido do Oriente o 
Irmão Graccho (*), Venerável da 
Loja Comércio e Artes, única até 
este dia existente e regular no Rio 
de Janeiro e que nessa ocasião re-
sumia o povo maçônico reunido 
para a inauguração e criação de 
um Grande Oriente Brasiliano 
em toda a plenitude de seus pode-
res, foi por aclamação nomeado 
o Irmão Graccho, que acabava 
de Venerável, para presidente da 
Sessão Magna e Extraordinária 
naquela ocasião convocada para 
a eleição dos oficiais da Grande 
Loja (**) na conformidade do 
parágrafo-capítulo da parte da 
Constituição Jurada. Tomando 
assento no meio do quadro, em 
uma mesa para esse fim prepara-
da, na qual estavam o Evangelho, 
o Compasso, a Esquadria, a 
Constituição e uma urna, disse o 
Irmão Presidente que era mister 
nomear um secretário e um es-
crutinador para a apuração dos 
votos na presente Sessão. E sen-
do eleito o Irmão Magalhães, que 
serviria de primeiro Vigilante e 
o Irmão Aníbal, que serviria de 
segundo, aquele para secretário 
e este para escrutinador, fez o 
Presidente ler os artigos da Cons-
tituição respeitantes à eleição 
e logo depois que o presidente 
disse que se passasse a fazer a 
nomeação do Grão-Mestre da 
Maçonaria Brasileira, foi no-
meado por aclamação o Irmão 
José Bonifácio de Andrada. 
Propôs logo o Irmão Presidente 
que se aplaudisse tão distinta 
escolha com a tríplice bateria e 
se despachasse ao novo eleito 
uma deputação a participar-lhe 
este sucesso e a rogar-lhe seu 
comparecimento para prestar 
juramento de tão alto empre-
go. Foram nomeados o Irmão 
Diderot e o Irmão Demétrio, os 
quais voltaram, dizendo o Irmão 
Diderot que o Grão-Mestre, por 
motivos de obrigação a que o 
chamava o seu emprego civil não 
podia comparecer, que aceitava o 
cargo com que a Loja o honrava 
e o agradecia, que protestava a 
todo o corpo maçônico brasi-
leiro a mais cordial amizade, e 
todos os serviços que lhe fossem 
possíveis. Procedeu-se, depois, 
à nomeação do Delegado do 
Grão-Mestre e se bem que a 
Constituição determinasse que 
fosse ela feita por votos, o mes-
mo povo dispensou o artigo, 
fazendo a escolha por aclamação 
e foi, com efeito, aclamado o 
Irmão Joaquim de Oliveira Al-
varez. Aplaudiu-se a sua eleição 
e enviou-se lhe uma deputação 
composta do Irmão Turenne e 
do Irmão Urtubie, a qual, de 
volta, participou que se achava 
na sala dos Passos Perdidos, o 
Irmão Grande Delegado. Saiu 

uma nova deputação de cinco 
membros, dirigindo-lhe a pala-
vra o Irmão Diderot. Foi depois 
introduzido na Loja por baixo 
da abóbada de aço e estrelada, 
prestando o seguinte juramento 
do ritual:
“Eu, F.:, de livre acordo e von-
tade, na presença do Supr.: 
Arqu.: do Universo, que lê no 
meu coração e no de todo povo 
Maçôn.: Brasil.: aqui represen-
tado, juro não revelar a profano 
algum, nem Maç.: deste ou de 
outro qualquer Or.:, a palavra 
sagrada da Ord.: e a de Passe 
deste Or.:, assim como todos os 
segredos que são concernentes 
ao lugar de Gr.: Delegado do 
Or.: Brasil.:, tanto nesta oca-
sião como em outra qualquer, 
exceto ao meu futuro sucessor. 
Outrossim, prometo preencher 
todas as obrigações do meu 
cargo, conformando-me com a 
Constituição deste Or.: e com 
os Regulamentos da Gr.: Loj.:, 
de uma maneira que possa pro-
mover o aumento e glória deste 
Or.: e de todas as LLoj.: do seu 
círculo, e de empregar todos os 
meus esforços, sempre que forem 
necessários, a bem de todos os 
maçons, e de sustentar a causa 
do Brasil, quanto compatível for 
com as minhas faculdades. E se 
trair e perjurar qualquer destas 
obrigações, de novo me submeto 
às penas dos meus ggr.: e ao 
desprezo e execração pública. 
Assim Deus me salve!”
Recebeu aplausos, dirigiu a pala-
vra a toda a Grande Assembléia 
e pediu que o dispensassem de 
assistir por mais tempo, porque 
deveres igualmente sagrados de 
se emprego o chamavam à casa. 
Saindo o Grande Delegado, pro-
cedeu-se, por cédulas nominais, 
à eleição dos demais Oficiais 
da Grande Loja e saíram, com 
maioria absoluta, para Primeiro 
Grande Vigilante, o Irmão Dide-
rot (***), para Segundo Grande 
Vigilante, o Irmão Graccho, para 
Grande Orador, o Irmão Kant 
(****), para Grande Secretário, 
o Irmão Bolívar (*****), Promo-
tor, o Irmão Turenne(******), 
Chanceler, o Irmão Adamastor 
(*******). Foram gradualmente 
aplaudidas as suas nomeações e 
seguiram-se para as nomeações 
dos Veneráveis da três Lojas Me-
tropolitanas que se deviam igual-
mente erigir, e foram eleitos os 
Irmãos Brutus, Aníbal e Demó-
crito (********). Aplaudiu-se a 
nomeação, e, em ato sucessivo, 
prestou o Primeiro Grande Vigi-
lante, o juramento nas mãos do 
presidente, e subindo ao Trono, 
o deferiu a todos os outros OOf.: 
e VVen.:. Mandando depois, os 
OOf.: da Gr.: Loj.: tomarem os 
seus lugares, ordenou aplausos 
de agradecimento a todos os 
OOf.: da pretérita Loja Comércio 
e Artes pelos assíduos desvelos 
na causa da Maçonaria. Propos-
to pelo Ir.: 1° Gr.: Vig.:, para a 

próxima sessão, o sorteamento 
dos membros e a designação dos 
Dignitários das Lojas então cria-
das, o Irmão ex-Orador, pedindo 
a palavra, ponderou que podia, 
pela sorte, ficar alguma das 
LLoj.: privada de IIr.: que, pelo 
seu grau,pudessem ser DDign.: 
e, portanto, propunha que se 
fizesse o sorteio por turmas dos 
ggr.: existentes, para que a cada 
uma coubesse igual número de 
IIr.: graduados. Porém, o 1° Gr.: 
Vig.:, tomando a palavra, mos-
trou que era mais liberal sortear 
promiscuamente e deixar a cada 
uma das LLoj.: a nomeação dos 
seus DDign.:, para o que po-
deria ser eleito qualquer It.: de 
qualquer gr.:, dando-se depois, 
o gr.: de Mestr.:, assim como 
na criação da Gr.: Loj.:, saindo 
GGr.: DDign.: IIr.: MMestr.:, 
ipso facto hão de receber os 
altos ggr.:. E suposta a moção 
suficientemente discutida e posta 
a votos, foi aprovada a emenda 
e se decidiu que se procedesse 
da maneira indicada pelo Ir.: 1° 
Gr.: Vig.:. Deste modo, se deram 
por terminados os trabalhos desta 
sessão magna e extraordinária, 
ficando, assim, instalada a Gr.: 
Loj.:, ordenando, porém, o Ir.: 
1° Gr.: Vig.:, que eu, Gr.: Secr.: 
da Gr.: Loj.:, lavrasse e exarasse 
s presente ata, para perpétuo do-
cumento neste livro que deverá 
servir para as das Assembléias 
Gerais e igualmente  da Gr.: 
Loj.:.

(Seguem-se as assinaturas)

observações:
(*) GRACCHO era o nome his-
tórico do capitão JOÃO MEN-
DES VIANA
(**) O termo Grande Loja, na 
época, nada tinha a ver com o 
título de Obediências maçônicas, 
significando, isto sim, a Alta Ad-
ministração do Grande Oriente, 
com suas Dignidades e Oficiais.
(***) DIDEROT era o nome 
histórico de JOAQUIM GON-
ÇALVES LEDO.
(****) KANT era o nome histó-
rico do cônego JANUÁRIO DA 
CUNHA BARBOSA.
(*****) BOLIVAR era o nome 
histórico do capitão MANOEL 
JOSÉ OLIVEIRA.
(******) TURENNE era o nome 
histórico do coronel FRAN-
CISCO LUIZ PEREIRA DA 
NÓBREGA.
(*******) ADAMASTOR era o 
nome histórico de FRANCISCO 
DAS CHAGAS RIBEIRO.
(********) BRUTUS, ANIBAL 
e DEMÓCRITO eram respecti-
vamente, os nomes históricos do 
major MANOEL DOS SANTOS 
PORTUGAL, do major ALBI-
NO DOS SANTOS PEREIRA 
e do major ajudante de Marinha 
PEDRO JOSÉ DA COSTA 
BARROS.

ata de fundação

FraGMeNtoS Da hIStÓrIa 
Do GraNDe orIeNte Do BraSl

Barsanulfo P. gomes (*)

Quase todos que me conhecem 
já sabem que não nasci ontem e que 
já vivi oitenta por cento do terço 
da idade de Hermes Trismegisto, 
que dizem ter vivido trezentos 
anos. Todavia, tenho consciência 
de jamais chegar a uma existência 
centenária, porque já ouço o cantar 
do cisne.

Não o cantar do cisne de Júlio 
Salusse, “nadando sozinho, ou ao 
lado de outro cisne”, mas o canto 
que anuncia a proximidade do fim, 
assunto do qual maioria das pes-
soas foge e que, para mim, é fato 
natural que aceito com estoicismo.

Quando se chega a esta etapa, 
a regressão da memória nos trás à 
tona fatos que ficaram gravados 
em nossos espíritos e guardados 
nos arquivos de nossas existências 
para recordações futuras, se a vida, 
seguindo seu curso natural, assim 
o permitir.

Em minhas recordações estão 
pessoas que, desde criança, aprendi 
a admirar pelas suas condutas éti-
cas, morais e espirituais, servindo 
de referência para o desenvolvi-
mento de minha personalidade e 
de minhas próprias concepções 
com relação à existência.

Aquelas pessoas eram corretas 
e, por isso, respeitadas por todos, 
destacando-se pela postura que 
lhes conferia a admiração e o 
respeito de que gozavam perante 
a sociedade, além da cultura filo-
sófica que deixavam transparecer.

O certo é que eram diferentes 
das pessoas “comuns”, as quais não 
sabiam explicar o porquê daquelas 
diferenças e poucos eram aqueles 
homens especiais nas pequenas 
comunidades em que viviam. 

Eram circunspectos, desfrutan-
do os prazeres que a sociedade e a 
vida lhes ofereciam, porém, com 
moderação e cautela.

Como conselheiros, sempre 
respondiam com exemplos práti-
cos de seus “modus vivendi”.

Foi assim que ficou gravada 
em minha memória a figura de um 
dos maiores maçons do Estado de 
Goiás, João Pedro Junqueira, 
pai de eurípedes Barsanulfo 
Junqueira, ex grão mestre do 
grande oriente do estado de 
goiás – goeg; sebastião Pedro 
Junqueira, maçom e jornalista; 
João Pedro Junqueira filho, 
também maçom; e Benedito Jun-
queira. Este eu nunca soube se ele 
realmente é, ou foi maçom.

Eram os filhos varões de João 
Pedro Junqueira, dos quais me 
recordo. Aqui, seus nomes não 
aparecem na ordem de suas idades, 
porém, sei que Eurípedes Barsa-
nulfo é o caçula dos irmãos e que 
sua idade é bem pouco menos do 
que a minha. Coisa de dois, ou 
três anos. 

Ao conhecer esta família es-
pecial eu teria uns quatro, ou 
cinco anos de idade, após meu pai 
mudar-se em 1936 para Nerópolis, 
vindo de Palmelo, município de 
Santa Cruz de Goiás, onde, um 
grupo de adeptos do Espiritismo, 
liderado por Jerônimo Cândido 
Gomide, planejavam a fundação 
da Primeira Cidade espírita do 
Brasil, ou talvez, do mundo, sob os 
auspícios espirituais do professor 
Eurípedes Barsanulfo, fundador 
do Colégio alan Kardec em Sa-
cramento, Minas Gerais.

Esta é a razão de meu pai, 
recém converso ao Espiritismo, 

registrar-me com o nome de Barsa-
nulfo Pereira Gomes, assim como 
o fez João Pedro Junqueira, regis-
trando seu filho com o nome de 
Eurípedes Barsanulfo Junqueira.  

O Colégio Alan Kardec foi 
o primeiro Colégio, cuja filoso-
fia educacional se orientava na 
doutrina espírita, assim como as 
escolas evangélicas e católicas 
direcionam seus objetivos gerais 
na educação integral do homem 
evangélico e do homem católico, 
respectivamente.

É interessante notar que no 
ecumenismo maçônico agasalham 
todas as correntes religiosas, ab-
sorvendo seus lados éticos, mo-
rais e filantrópicos, cujo objetivo 
principal é evolução, a fraterni-
dade universal e a solidariedade 
humana.

Assim se justifica a afinidade 
espirita de meu pai com a espírita 
e maçônica de João Pedro Jun-
queira, quando se conheceram em 
Nerópolis.

Hoje, com quase oitenta anos 
de idade e mais de cinquenta de 
iniciação maçônica, posso com-
preender o porquê da diferença 
de conduta daqueles homens 
especiais, que desde menino eu 
aprendera a admirar.

Além de João Pedro Junqueira 
que, para mim, se tornara uma 
referência do homem maçom, co-
nheci em 1949, José Espíndola em 
Uruaçu; na década de 50, encontrei 
Absalão Gomes Brito em Ceres, o 
qual deixou o filho Absaí Gomes 
Brito como seu sucessor moral; 
José Siqueira em Hidrolândia e 
Filadelfo Rispoli em Caldas No-
vas; Domingos Lázaro, Domingos 
Ferreira, José Normando, Pedro 
Jason Correia, Darcílio Tristão e 
Raimundo Santana Amaral, todos 
estes, funcionários da antiga Co-
missão de Estradas de Rodagem 
de Goiás – CERG.

Se no parágrafo anterior citei 
maçons funcionários da antiga 
CERG, embora não iniciado na 
maçonaria, mas, pelas suas quali-
dades, seria injusto se não citasse 
o nome de Pedro Pio Nogueira, 
mestre de obras na construção do 
antigo Cine Teatro Goiânia e da 
própria CERG. 

Transferido em 1952 para a 
recém-instalada sede do DNER-
-12º DRF em Goiânia, passei a 
trabalhar sob a chefia de seu então 
Eng.º Chefe, Egídio Tito de Al-
meida e Souza, também maçom, 
cuja postura, equilíbrio, lisura e 
fraternidade com seus subalternos, 
durante sua gestão, lhe conferiam 
a inclusão na tradicional família 
maçônica gaúcha.

Já em Goiânia, a convivên-
cia com meu irmão carnal, o 
maçom Onésio Pereira Gomes, 
também incentivado por João Pe-
dro Junqueira, me proporcionou 
aproximar-me desses repositórios 
morais goianos, de cujos nomes 
e qualidades seriam impossíveis 
se fazer uma listagem. Todavia, 
foram eles quem, através de suas 
condutas, me influenciaram a in-
gressar na Sublime Ordem a que 
pertenço há mais de meio século, 
até os dias atuais.

Para finalizar, deixo aqui uma 
mensagem, segundo a qual, “mais 
vale um exemplo do que um mi-
lhão de discursos”.

Ir.: Barsanulfo Pereira Gomes - M.:I.: – 
barsagomes@hotmail.com. Emérito da 
Loja Maçônica Liberdade e União.

Maçons que conheci
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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 Janeiro a Março 2012

4 LP   F. de Moraes Denis de Oliveira Junqueira
 Itumbiara Marcos Roberto Pinheiro
    Thiago Lourenço
4 LP Amor e Luz IV Agenor de Castro M. dos Santos
 Pires do Rio Saulo Cesar da Silva
7 LP Estrela do Vale Manoel Caetano Cintra 
 Ceres Sidney Rodrigues Pereira
7 LP Tiradentes Alexandre Vian Coutinho
  Claudio Evangelista dos Santos
  Edson Wanderley T de Carvalho
  Messias Francisco de Sousa
  Ogmar de Souza Oliveira
  Paulo Cesar Alves Borges
  Paulo SergioPereira da Silva
  Rodolpho Valentin Gonçalves
  Wagner Sean Costa Brito
  Zeno Augusto de Sousa Junior
7 LP Amor e Luz IV Eduardo H. M. Dos Santos
 Pires do Rio Henrique da Silva Oliveira
  Nezio Verissimo da Silva Junior
  Silvio Jose A de M. Filho
  Sebastião Cordeiro Lopes
  Wilsom Pereira Macedo
9 LPPaz e Amor III Paulo Antonio Azavedo Lima
 Catalão 

9 LP General M.
 Guimarães Eric Breviglieri
 Anapolis 
10 LP Paz e Amor IV Divino Pereira Rodrigues
 Pires do Rio Edmundo Macedo
  Paulo Lucas Faria
  Walter Antonio Nunes
  Joâo Pires de Lima
  Wady João Cancutte
  Ruimar Nunes
10 LP Estrela do Vale AdairOscar Borba
  Cilenio Pereira de Sousa
  EduardoMendanha da Cunha
  João Crispim Filho
  João Perreira de Barros
  João Pedro alves Filho
  Laerte Gonçalves Junior
10 LP Dom Pedro I Edmilson de Sousa Soares
 Palmas Aredio Jose Ferreira
14 LP Amor e Luz IV Iris Natal Vaz Mota
 Pires do Rio Marcos Vinicius M.Santos
  Nelson Donizete Ferreira
  Saulo Meideiros Junior
14 LP Paz e Amor II Auricy Ribeiro Mesquita
 Catalão 

14 LP Estrela do Vale Flavio Manoel C. Borges Cardoso
 Ceres Phillips Viana
15 SC L. e Justiça Celso Efeting
 Anapolis 
16 SC V. do S. Patricio Nelson C. do Couto
 Ceres 
22 CF Kadosch 35 Acrisio Neto de Freitas
 Itumbiara Claudio de Oliveira Penido
  Cleito Alves de Lima
  Cleiton da Silva Lima
  Everton Luiz de Miranda
  Harley Santin Gonzales
  Henrique Martins Gomes
  Mauro Cesar de Oliveira
22 CF Kadosch 9 Nivaldo Soares Brito
 Goiania  
22 CF Kadosch 135 Antonio Alves Filho
  Diocelio Sansoni Paim
29 CF Kadosch 9 Manoel Campos da Costa
 Goiania Silverio Gomes do Prado
    Max Luis Camargo
31 Consistorio 4 Carlos Jose dos Santos 
 Goiânia José Altair de Sousa
  José Maria Oliva

GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME

V I S I T E
Queridos Irmãos, quando de sua 
passagem pelo Rio de Janeiro, não 
deixem de visitar a Sede do Supre-
mo Conselho do Brasil do Grau 33 
para o REAA, situado no Campo 
de São Cristóvão, Bairro Imperial.
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Fama em Foco

AGORA O SHOPPING SAI
Dia 19 de março de 2012, foi assinado o Termo de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta na Secretaria de Planejamento da Pre-
feitura de Goiânia, tendo por objetivo autorizar a implantação de um 
Projeto Diferenciado de Urbanização (PDU), com uso comercial de 
propriedade da FAMA, sem necessidade de loteamento e do percen-
tual de áreas públicas, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira
– Os compromissários reconhece a atribuição do Ministério 

Público no seu dever de promover a defesa dos interesses difusos 
de forma a garantir uma vida digna à presente e futuras gerações.

Cláusula segunda
– A Prefeitura Municipal de Goiânia se compromete:
I – Por meio da SEPLAM
1º – Autorizar a implantação de um Projeto Diferenciado de Urba-

nização com uso comercial de Propriedade da FAMA sem necessidade 
de loteamento com exigência de Estudo de Impacto de Trânsito(EIT), 
e Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);

2º – Aprovação do Projeto Arquitetônico Comercial com exigência 
de calçada acessível.

II – Por meio da Procuradoria Geral do Município– PGM
1º – Elaborar minuta de Escritura Pública de doação da área com 

uso comercial sem necessidade de loteamento e do percentual de 
áreas públicas.

§Único – O prazo para o cumprimento das obrigações contidas 
nesta cláusula é no máximo 120 dias da assinatura do presente Termo.

Cláusula TerCeira
A FAMA se compromete:
 – A proceder a doação da área designada ao prolongamento da 

Avenida Bernardo Sayão;
– Garantir como livres e desimpedidas de quaisquer ônus reais 

e obstáculos físicos; 
– Executar a calçada provisória;
§ 1º O prazo para cumprimento das obrigações é de 120 dias 

após assinatura do presente Termo.
Assinaram o Termo pela FAMA, seu Presidente Americano do Bra-

sil Freitas, pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo o 
Secretário Lyvio Luciano Carneiro de Queiroz, pela Procuradoria Geral 
do Município o Procurador Geral Reinaldo Barreto, pela Procuradoria 
Geral de Justiça, o Promotor Maurício José Nardini.

Estavam presentes ainda os Diretores da FAMA: Francisco Juraci 
Rolim, José Teles Neto, Roberto Antônio Pereira e Hélio Batista Vaz 
Sobrinho.

A Semana da Páscoa foi traba-
lhada pelas educadoras do Ensino 
Fundamental I do Colégio Gonçal-
ves Lêdo sob a orientação da coor-
denadora Edivânia Ribeiro tratando 
os símbolos da Páscoa, como o ovo 
e o coelho, não somente do ponto de 
vista religioso mas também como 
conhecimentos gerais já que se trata 
de um fenômeno cultural de nosso 

país. Várias atividades foram de-
senvolvidas durante esta semana e 
todas com intuito de atrair os alunos 
e repassar conhecimentos aos mes-
mos. O Projeto foi finalizado com 
a distribuição de ovos de chocolate 
pelo SESI, parceiro social do Co-
légio, representado pelo professor 
Cláudio Lopes e pela professora 
Patrícia Tinoco.

PÁSCoa

DIa Da 
Mulher

Em comemoração ao 
Dia da Mulher  foram realizadas 
atividades artísticas pelos alunos 
do Ensino Médio  sob supervisão

 e orientação da 
professora Geusa.

DIStúrBIo alIMeNtar
O Departamento de Educação Física do Colégio 

Gonçalves Lêdo, sob a supervisão da professora 
Danyella Aguiar realizou no mês de 

Março atividades com os alunos sobre distúrbios 
alimentares com o  propósito de  despertar nos mesmos 
a preocupação em adquirirem bons hábitos alimentares 
e as conseqüências de uma alimentação ruim.

aValiação nutriCional – Nos 
primeiros meses do ano letivo de 2012 o De-
partamento de Nutrição realizou-se  avaliação 
antropométrica (peso e altura), o trabalho é 
feito anualmente com todos os educandos e 
trimestralmente com aqueles que apresentam 
algum desvio de peso corporal.  O diagnósti-
co nutricional  visa  avaliar se a criança está 
acima do peso saudável para a idade. Através  
dos dados obtidos a nutricionista está  desen-
volvendo  atividades de educação nutricional 
em sala, voltadas para os problemas  diagnos-

ticados, atendimentos individualizados com 
pais, no intuito de orienta-los  e ajudá-los  no 
controle   de peso  dos seus filhos e  também 
nos casos de crianças que apresentem alguma 
doença metabólica associada.   

Programa soCial fama – No dia 
14 de março a Diretoria  da Instituição e 
a Diretora do SENAI(Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), senhora Misclay 
Marjorie Correia da Silva e o professor 
Gonzaga  se reuniram e estabeleceram par-

ceria visando oferecer cursos de profissio-
nalização em  diversas áreas aos educandos 
participantes do Programa Social FAMA. 
Segundo a Diretora do SENAI caso hou-
vesse demanda  abriria turmas específicas 
para atender  os alunos da FAMA. Também 
recebemos a visita do coordenador de cursos 
a distância,  que efetivou inscrições tanto de 
alunos quanto de funcionários interessados 
em se qualificar e já estão acompanhando 
aulas dos cursos de Criatividade e Inovação, 
e Qualidade de Atendimento ao Cliente 

dia mundial da água – No dia 22 
de março comemorou-se o Dia Mundial da 
Água com apresentação de vídeos educati-
vos animados, que de maneira lúdica visam  
trabalhar um tema  tão relevante.

oVos de PásCoa – No dia 04 de Abril 
o Coelhinho da FAMA fez a Festa da Crian-
çada com entrega de Ovos de Páscoa,  ale-
grando  crianças e os adolescentes atendidos 
pelo Programa Social FAMA. 
 n

Março

/ Abril
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1 Cuide de seu trabalho antes de tudo. As necessidades pessoais e familiares 
são secundárias.

2 Trabalhe aos sábados o dia inteiro, e se puder também aos domingos.
3 Se não puder permanecer no escritório à noite, leve trabalho para casa e 

trabalhe até tarde.
4 Ao invés de dizer não, diga sempre sim a tudo que lhe solicitarem.
5 Procure fazer parte de todas as comissões, comitês, diretorias, conselhos 

e aceite todos os convites para conferências, seminários, encontros, 
reuniões, simpósios, etc...

6 Não se dê ao luxo de um café da manhã ou uma refeição tranquila. Pelo 
contrário, não perca tempo e aproveite o horário das refeições para fechar 
negócios ou fazer reuniões importantes.

7 Não perca tempo fazendo ginástica, nadando, pescando, jogando bola 
ou tênis. Afinal, tempo é dinheiro.

8 Nunca tire férias, você não precisa disso. Lembre-se que você é de ferro.
9 Centralize todo o trabalho em você, controle e examine tudo para ver se 

nada está errado. Delegar é pura bobagem; é tudo com você mesmo.
10 Se sentir que está perdendo o ritmo, o fôlego e pintar aquela dor de 

estômago, tome logo estimulantes, energéticos e antiácidos. Eles vão te 
deixar tinindo.

11 Se tiver dificuldades em dormir não perca tempo: tome calmantes e 
sedativos de todos os tipos. Agem rápido e são baratos.

12 E por último, o mais importante: não se permita ter momentos de oração, 
meditação, audição de uma boa música e reflexão sobre sua vida. Isto é 
para crédulos e tolos sensíveis. Repita para si: Eu não perco tempo com 
bobagens.

(Mensagem recebida por e-mail. Autor Desconhecido)

Doze conselhos para ter
um infarto feliz

Se Não quISer aDoeCer 
– “Fale De SeuS SeNtIMeNtoS”

dr. dráuzio Varella

Emoções e sentimentos que 
são escondidos, reprimidos, aca-
bam em doenças como: gastrite, 
úlcera, dores lombares, dor na 
coluna. Com o tempo a repressão 
dos sentimentos degenera até em 
câncer. Então vamos desabafar, 
confidenciar, partilhar nossa inti-
midade, nossos segredos, nossos 
pecados. O diálogo, a fala, a 
palavra, é um poderoso remédio 
e excelente terapia.

se não quiser adoecer  
– “tome deCisão”
A pessoa indecisa permanece na 
dúvida, na ansiedade, na angús-
tia. A indecisão acumula proble-
mas, preocupações, agressões. A 
história humana é feita de deci-
sões. Para decidir é preciso saber 
renunciar, saber perder vantagem 
e valores para ganhar outros. As 
pessoas indecisas são vítimas 
de doenças nervosas, gástricas e 
problemas de pele.

ConselHos de um médiCo

se não quiser adoecer  
– “Busque soluções”
Pessoas negativas não enxergam 
soluções e aumentam os proble-
mas. Preferem a lamentação, 
a murmuração, o pessimismo. 
Melhor é acender o fósforo que 
lamentar a escuridão. Pequena é 
a abelha, mas produz o que de 
mais doce existe. Somos o que 
pensamos. O pensamento nega-
tivo gera energia negativa que se 
transforma em doença.

se não quiser adoecer 
– “não ViVa de  
aParÊnCias”
Quem esconde a realidade fin-
ge, faz pose, quer sempre dar 
a impressão que está bem, quer 
mostrar-se perfeito, bonzinho, 
etc..., está acumulando toneladas 
de peso... uma estátua de bronze, 
mas com pés de barro. Nada pior 
para a saúde que viver de aparên-
cias e fachadas. São pessoas com 
muito verniz e pouca raiz. Seu 
destino é a farmácia, o hospital, 
a dor.

se não quiser adoecer  
– “aCeita-se”
A rejeição de si próprio, a ausên-
cia de autoestima, faz com que 
sejamos algozes de nós mesmos, 
Ser eu mesmo é o núcleo de uma 
vida saudável. Os que não se 
aceitam são invejosos, ciumen-
tos, imitadores, competitivos, 
destruidores. Aceitar-se, aceitar 
ser aceito, aceitar as críticas, é 
sabedoria, bom senso e terapia.

se não quiser adoecer  
– “Confie”
Quem não confia, não se comuni-
ca, não se abre, não se relaciona, 
não cria liames profundos, não 
sabe fazer amizades verdadeiras. 
Sem confiança, não há relaciona-
mento. A desconfiança é falta de 
fé em si, nos outros e em Deus.

se não quiser adoecer  
– “não ViVa semPre 
triste”
O bom humor, a risada, o laser, a 
alegria, recuperam a saúde e tra-
zem vida longa. A pessoa alegre 
tem o dom de alegrar o ambiente 
em que vive. “O bom humor nos 
salva das mãos do doutor”. Ale-
gria é saúde e terapia.

a CrIaNÇa que roNCa

drª samira BoHadana (*)

Ronco é o ruído produzido 
pela passagem do ar contra as 
paredes estreitas e/ou obstruídas 
da via aérea. Essa obstrução 
pode ocorrer em qualquer local, 
desde o nariz até a laringe. Na 
criança, o principal motivo é 
o aumento da adenoide e/ou 
das amígdalas palatinas. Esses 
órgãos são formados por tecido 
linfoide, ou seja, constituem a 
primeira linha de defesa na via 
aérea infantil.

A adenoide localiza-se na 
rinofaringe, a parte posterior 
do nariz. A hipertrofia da ade-
noide promove o bloqueio da 
fossa nasal, consequentemente, 
a criança desenvolve respiração 
bucal e roncos. Essa alteração 
também pode ser responsável 
pelas rino-sinusites de repetição 
em crianças, devido à dificuldade 
de aeração do nariz e dos seios 
da face.

Pediatria

A hipertrofia das amígdalas 
palatinas pode ocorrer conco-
mitante à da adenoide ou vir 
isolada. Nesses casos, a criança 
também ronca e desenvolve a 
respiração bucal. É notório, tam-
bém, a alteração na ressonância 
da fala. A voz fica abafada e 
anasalada.

A criança que tem rinite 
alérgica parece ter maior pre-
disposição para a hipertrofia 
adenoamigdaliana e nesse caso, 
o quadro se apresenta muito pior, 
pois constantemente tem coriza e 
secreção nasal.

Alguns estudos já demons-
traram uma relação direta 
entre a obstrução nasal e o 
aparecimento dos calos de cor-
das vocais. Muito comum em 
meninos e meninas em idade 
pré-escolar. O calo de cordas 
vocais tende a desaparecer 
nos meninos na puberdade, en-
quanto que nas meninas tende 
a permanecer, principalmente 
naquelas que também têm 
obstrução nasal.

A criança respiradora bucal 
pode desenvolver alterações no 
crescimento crânio-facial irre-
versíveis, assimetria da maxila 
e mandíbula com alteração na 
conformação do palato e na 
arcada dentária; a alteração do 
sono, tornando-se mais superfi-
cial e muitas vezes com apneias 
e paradas respiratórias.

É importante ressaltar que o 
sono deficiente e a dificuldade 
respiratória levam à alterações no 
crescimento e desenvolvimento 
da criança.

Por todos esses fatores, é 
essencial que o diagnóstico e 
tratamento correto sejam feitos o 
mais precoce possível, para evi-
tar consequências irreversíveis 
no futuro. Atualmente sabemos 
que o adulto magro que ronca 
e tem apneia, pode ter sido uma 
criança obstruída que não foi 
tratada precocemente.

Médica Otorrinolaringologista. Es-
pecialista em casos de crianças com 
problemas respiratórios

trISteZa 
ProloNGaDa

melHor idade

drª. tHereza f. Vieira

A tristeza vai se prolon-
gando e, se a pessoa não fizer 
nada, vai perdendo o contato 
com os amigos, a vontade de 
sair, de se divertir e tudo se 
transforma num sacrifício e 
aos poucos em peso que não 
se pode suportar.

Se uma pessoa está triste 
permanentemente, é preciso pro-
curar ajuda médica, pois muitas 
vezes os antidepressivos podem 
melhorar o estado e até curar.

O problema maior é que os 
familiares acham que é uma 
situação peculiar ao idoso e 
vão deixando para trás a ajuda 
profissional. A depressão traz 
consigo sintomas físicos e ape-
nas um profissional habilitado 
pode cuidar desses idosos e 
proporcionar-lhes uma vida 
melhor.

Com a espera prolongada, 
pode, quando chegar ao profis-
sional, não ter mais condições de 
tratamento. E apenas a ajuda de 
um geriatra ou de um neurolo-
gista poderia diferenciar de pro-
blemas circulatórios e cerebrais, 
arteriosclerose e Alzheimer.

Na maioria das vezes, os 
idosos não buscarão ajuda e é 
preciso que um acompanhante 
ou um familiar atento procure 
especialistas que poderão ajudar 
a resolver o problema.

Não podem achar normal que 
o idoso vá se fechando dentro de 
casa, perdendo o interesse pelas 
outras pessoas, amigos e parentes 
de que ele gostava, tornando-se 
apáticos e sem interesse para as 
coisas e as pessoas.

Pequenas alterações no hu-
mor, pessoas calmas que vão 
se tornando agressivas, outras 
que dormiam pouco e passam 
sonolentas a maior parte do dia 
e dormem nos vários períodos 
do dia, são bons índices para se 
procurar ajuda de um profissio-
nal especialista.

Um filho procurou um pro-
fissional porque notou que a 
mãe, que fazia questão de ela 
mesma cuidar das plantas, que 
mantinha os vasos exuberantes, 
que chamavam a atenção de 
todos que chegavam, passou a 
descuidar, a perder o interesse 
pelas plantas, não falava mais 
com suas flores. E a ajuda che-
gou, em boa hora.

Mesmo que os pais, os avós 
não queiram ir ao médico, os 
filhos devem insistir e mantê-los 
sob os cuidados de um profis-
sional com que o paciente tenha 
afinidades, simpatia, que goste 
de conversar, assim, esse médico 
estará em condições de detectar 
um problema logo que ele surja.

Médica Geriatra e Escritora
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Quando falta graça nos relacionamentos
marCos José (*)

Escrevi sobre graça a poucos 
dias e continuarei falando 

sobre esse por entender que esta é 
uma das lições mais fortes que de-
vemos aprender para colocar nosso 
mundo pessoal em ordem nestes 
últimos dias do ano. Com a nossa 
atenção voltada para a conhecida 
parábola do Filho Pródigo, contada 
por Jesus para ensinar alguns prin-
cípios de vida aos seus discípulos e 
ao povo de modo geral, vamos des-
cobrir o que acontece quando falta 
graça em nossos relacionamentos.

Quando falta graça, as regras 
tornam-se mais importantes do 
que os relacionamentos. Não sou 
contra as regras. Precisamos de 
regras na família, cumprimos re-
gras no trabalho ou em qualquer 
outra comunidade. As regras são 
necessárias para que a vida fun-
cione, mas essas regras não podem 
vir antes dos relacionamentos de 
confiança. Por outro lado, só se 
constrói relacionamentos de con-
fiança em um ambiente permeado 
pela graça.

Quando falta graça, as coisas 
tronam-se mais importantes do 
que as pessoas. O pai da parábola, 
já citada, não perguntou pelo di-
nheiro que o filho mais moça havia 
gastado, pois naquele momento o 
mais importante era a vida do filho 

e não a herança. Nossa relação 
com o ter nos leva muitas vezes a 
amar as coisas e usar as pessoas, 
quando deveríamos usar as coisas 
e amar as pessoas. Devemos tomar 
cuidado com esta ordem porque 
as pessoas são mais importantes e 
precisamos considerar isso.

Quando falta graça, o coração 
endurece e a indiferença cresce. 
Acaba toda sensibilidade e nin-
guém vê com os olhos do outro, 
não ouve com os ouvidos do outro 
e nem sente com o coração do 
outro. A maior evidência da falta 
de graça nos relacionamentos é a 
indiferença. Não nos interessamos 
pela tristeza do outro, não nos im-
portamos com a dor e o sofrimento 
do próximo... Só a graça faz com 
que nos importemos com o bem-
-estar das outras pessoas.

Quando falta graça, a flexi-
bilidade acaba e a rigidez toma 
conta. Toda estrutura rígida se 
quebra com mais facilidade. Gran-
des construções precisam ter um 
certo balanço. As árvores que não 
se quebram são aquelas que se 
envergam com os ventos. A flexi-
bilidade era uma marca do Pai do 
Filho Pródigo. Ele saiu da festa 
para dialogar com o filho mais 
velho que não queria participar da 
comemoração. Ele teve paciência 
com ambos. Procurou conciliar e 
trazer os dois para perto dele.

A Bíblia nos diz que Jesus veio 
ao mundo cheio de graça e de 
verdade. “O Verbo se fez carne, e 
habitou entre nós, e vimos a Sua 
glória, como a glória do unigênito 
do Pai, cheio de graça e de verda-
de” (João 1: 14). Só a verdade, sem 
a graça, é rígida demais. A graça é 
a responsável pela flexibilidade. 
A graça sem a verdade, também 
não cria raízes, e não sobrevive 
por muito tempo. Uma pessoa 
flexível é mais tolerante, humilde, 
aberta para mudanças e não cobra 
a perfeição dos outros.

Veja que a graça produz flexi-
bilidade e a flexibilidade produz 
essas características, e todas elas 
são imprescindíveis no convívio 
com qualquer pessoa. Tudo será 
diferente se você deixar a graça 
de Deus invadir sua vida e depois 
deixar vazar esta graça na direção 
das outras pessoas.

Aprenda a olhar as pessoas com 
os olhos de Deus. Ame, respeite 
e considere os membros da sua 
família, seus amigos e colegas. 
Seja mais flexível em seus rela-
cionamentos. Vença a tentação do 
legalismo e do perfeccionismo. 
Não deixe faltar graça em seus 
relacionamentos.

Teólogo e Pastor da Igreja Cristã Evangé-
lica de Campinas, Goiânia/GO

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

eM PaZ CoM 
o SaGraDo

artigo

KléBer adorno (*)

A dualidade, tema constante 
em meus artigos, talvez seja 
uma das características mais 
reconhecidas. Ninguém, em sã 
consciência, pode ser julgado 
totalmente bom ou mau, e o 
jogo de forças pode não extra-
polar o limite da interioridade. 
De dentro mesmo, pode-se 
observar que a dualidade usa 
armas desiguais para atingir o 
mesmo objetivo, mas quando 
o agente da ação sou eu, no 
entanto, há mais generosidade 
nos julgamentos que faço. Co-
meço, então, do meu reflexo 
no espelho. Mentir para mim 
mesmo acarretar-me-ia con-
sequências internas, morais, 
crises de consciência e, por 
isso, procuro sair da superfície, 
ainda que o mundo valorize 
mais a grife que a mercado-
ria. Há intrínseco o princípio 
da lealdade, do compromisso 
assumido consigo mesmo. Ser 
leal exige verdade, então não 
há conforto na hipocrisia ou no 
egoísmo – máscaras que conti-
nuam sendo nossas feridas, que 
nos remetem vivamente à nossa 
mediocridade.

Na realidade não devería-
mos mentir nunca, mas mentir 
para si mesmo parece ser uma 
grande estupidez. Primeiro o 
mundo nos fazer sofrer, depois 
instala em nós o cenário de caos 
mental, e só então somos leva-
dos a um portal de esperança. 
O que move o ser humano é a 
certeza interior. Sair da posição 
de sofrimento significa tomar 
as rédeas do próprio destino. 
É uma decisão diante da cruel-
dade, entre ser ativo (sujeito 
da ação) ou passivo (objeto da 
ação), e para tudo é necessário 
ter discernimento e coragem. 
Entendo que essa caminhada 
assemelha-se aos ritos de pas-
sagem, trazendo à tona, por uma 
riqueza simbólica, as questões 
do nascer e morrer e as sucessi-
vas transformações a que somos 
submetidos em nosso processo 
de aprendizagem. É um momen-
to significativo, porque exige o 
abandono de certos padrões de 
comportamento. Um momento 
de vivências individuais, íntimas 
e intransferíveis. Um momento 
em que tudo o que se quer é 
apaziguar-se com o sagrado.

A ordem e a disciplina são 
extremamente importantes para 
aprender com seriedade e pro-
fundidade qualquer ciência. Sem 

estes requisitos, o homem tem 
dificuldade de controlar os seus 
pensamentos e uma imaginação 
desordenada e fantasiosa passa 
a ocupar sua mente. Galileu e 
Dascartes consideram a razão 
como o único meio legítimo de 
se chegar à verdade, excluindo 
de certa forma o imaginário, 
muitas vezes confundido com 
o delírio e o fanatismo. Só há 
uma maneira de descobrir: 
colocar-se frente a frente con-
sigo mesmo. O espelho serve 
para aqueles que se recusam a 
permanecer escravos de seus 
próprios fantasmas, que não se 
deixam submeter passivamente 
à atuação das pressões psicoló-
gicas que carregam dentro de 
si, e que estão determinados a 
se tornarem os mestres de sua 
própria vida, reduzindo, assim, 
as contradições entre nossos 
valores e nossa ação, e inten-
sificando, consequentemente, a 
nossa leitura do mundo.

Passamos para outra fase, 
mas continuamos vivos, e o 
retorno ao mundo como o 
conhecemos pede mais que 
“tapinhas nas costas”. Re-
quer muita paciência. Nossa 
compreensão mudou, mas o 
cenário permanece o mesmo. 
Reconhecer as diferenças não 
nos dá autoridade para julga-
mentos. Os questionamentos 
são outros, mas os pontos ne-
bulosos permanecem. As situ-
ações se camuflam e nem tudo 
é o que parece ser. Respostas 
e pensamentos que surgem do 
nada, que não se encaixam. São 
tantas coisas acontecendo e ao 
mesmo tempo, que precisamos 
nos agarrar ao que aprendemos 
de nossas vivências. Se por 
um lado, mergulhar em águas 
profundas permite o encontro 
com nossa vacuidade, nossa 
inexistência; por outro, tam-
bém nos livra do aparto lógico 
e nos leva a encontrar novas 
possibilidades, a experimentar 
a sensação de liberdade. Mais 
uma vez precisaremos realizar 
o prodígio do equilíbrio em um 
mundo de tormentas. Os prin-
cípios éticos adquiridos nestas 
vivências não deixam brechas 
para voltar atrás. A dualidade 
volta a assombrar e nos incita 
a lutar dentro de nós mesmos. 
Somos outra vez neófitos.

Advogado, escritor, e Pró-reitor de 
Comunicação e Cultura da Uni-
-Anhanguera

PaI NoSSo
ir.: Valdemar sansão (*)

Pela prece, o homem adquire 
a força moral necessária para 
vencer as dificuldades e reen-
contrar o caminho reto se dele 
se afastou, assim como afastar 
de si os males que atrai por sua 
própria culpa.

Se colocarmos limite à nossa 
ambição, não teremos a ruína.

Se não quisermos subir mais 
alto do que podemos, não teme-
remos cair.

Se formos humildes, não 
sofreremos as decepções do 
orgulho humilhado.

Se praticarmos a lei da ca-
ridade, não seremos nem mal-
dizentes, nem invejosos, nem 
ciumentos, e evitaremos as 
querelas e as dissensões.

Se não fizermos mal a nin-
guém, não temeremos as vin-
ganças, etc.

O poder da prece está no 
pensamento; ela não se prende 
nem às palavras, nem ao lugar, 
nem ao momento em que é fei-

artigo

ta. Pode-se, pois, orar em toda 
parte, a qualquer hora, sozinho 
ou em comum. A influência do 
lugar ou do tempo prende-se às 
circunstâncias que podem favo-
recer o recolhimento.

A prece em comum tem uma 
ação mais poderosa, quando 
todos aqueles que oram se as-
sociam de coração a um mesmo 
pensamento e têm o mesmo 
objetivo, porque é como se 
gritassem ao mesmo tempo 
em conjunto e uníssono; mas o 
que importa estarem unidos em 
grande número se cada um age 
isoladamente, e por sua própria 
conta! Cem pessoas reunidas 
podem orar como egoístas, en-
quanto que duas ou três unidas 
em comum aspiração orarão 
como verdadeiros irmãos em 
Deus, e sua prece terá mais força 
que a das outras cem.

A prece em Maçonaria – sen-
do a Maçonaria uma instituição 
que tem um grande fundo de 
religiosidade em muitos dos seus 
ritos, a prece tem, consequente-

mente, um uso constante em suas 
liturgias. É a invocação dirigida 
à Divindade e, portanto, indis-
pensável que os trabalhos maçô-
nicos sejam abertos e encerrados 
por uma prece. Esta obrigação é 
estritamente observada nos sis-
temas inglês e americano.

O Grande Arquiteto do Uni-
verso (Deus) é Paz, é Luz, Ele 
nos ouve, nos mostra o caminho 
que a Ele conduz.

Que sempre possamos fazer 
uma prece por alguém quando 
não temos a força para ajudá-lo 
de alguma forma.

Jornal O BERRO DO BODE – Ed. 231 
– Jan/fev 2012.
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Mulher eleItora

artigo

ir.: Valfredo m. e souza

Com este título, o poeta 
Carlos Drummond de Andra-
de, presta, em versos, uma 
homenagem a Mietta Santiago 
(pseudônimo de Maria Ernestina 
Carneiro Santiago Manso Perei-
ra) pela conquista da mulher ao 
direito de votar. Mineira, educa-
da na Europa, Mietta retorna ao 
Brasil e descobre, em 1928, que 
o veto das mulheres ao sufrágio 
popular, contrariava o artigo 
70 da Constituição Brasileira 
de 1891, em vigor. Sob a força 
de um Mandado de Segurança 
ela conquista o direito de votar, 
inclusive votando em si própria 
para Deputada Estadual, não 
conseguindo êxito no pleito. Va-
mos aos versos de Drummond:

“Mietta Santiago/ loura 
poeta bacharel/ Conquista, por 
sentença de Juiz/ direito de vo-
tar e ser votada/ para vereador, 
deputado, senador/ e até Pre-
sidente da República/ Mulher 
votando?/ Mulher, quem sabe, 
Chefe da Nação?/ O escândalo 
abafa a Mantiqueira/ faz tre-
merem os trilhos da Central/ e 
acende no Bairro dos Funcioná-
rios/ melhor: na cidade inteira 
funcionária,/ a suspeita de que 
Minas endoidece,/ já endoide-
ceu: o mundo acaba.”

A conquista resultou de um 
longo processo de mobilização 
da luta das mulheres na política 
e se concretizou apenas a partir 
de 1932, durante o governo de 
Getúlio Vargas

Discussões ocorreram na 
época da Carta Magna de 1891, 
a primeira da República (que só 
deixou de vigorar pela vitória do 
movimento revolucionário de 
3 de outubro de 1930). O texto 
acabou por não prever o direito 
a voto, mas também ao o proibia 
às mulheres (e blefava: “todos 
são iguais perante a lei”). As 

mulheres, portanto, ficavam ini-
bidas de exercerem uma partici-
pação política e a ingerência dos 
negócios públicos. Era temeroso 
abrir essa porta, na concepção 
dos “machistas coronéis”, mas 
o movimento grassava nos Es-
tados Unidos e na Inglaterra, 
influenciando a intelectualidade 
brasileira. Já em 1910 surgia o 
Partido Republicano Feminino 
com a professora Deolinda Dal-
tro, no Rio de Janeiro.

Alguns Estados tomaram a 
frente no processo. Em 1927 o 
Rio Grande do Norte teve sua 
primeira eleitora alistada; em 
1929 a primeira prefeita eleita. 
Em 1932 o Código Eleitoral 
Provisório definia como eleitor 
o cidadão maior de 21 anos, 
sem distinção de sexo. Em 1934 
surge a primeira mulher eleita 
Deputada Federal pelo Estado 
de São Paulo, Carlota Pereira 
Queiróz, médica, escritora e 
pedagoga. A Constituição de 
1934 (revogada pelo golpe de 
Estado de 10 de novembro de 
1937) confirmou o direito ao 
voto feminino, mas que ficou 
definitivamente livre de qual-
quer restrição, em 1965.

Finalmente, a Constituição 
de 1988, estendeu o direito de 
voto às mulheres analfabetas, 
para as quais é um ato facul-
tativo.

Abriram-se todas as portas à 
inclusão cidadã. Se ainda persis-
tem um “suposto” desinteresse 
feminino pela política ( e pelo 
futebol), é pretexto e resultado 
e uma cultura machista enrai-
zada em “almas pequenas”. Por 
fim, ficou solucionado um dos 
magnos problemas da inclusão 
social.

Membro da Academia Maçônica de 
Letras/DF. Email: valfredosouza@
ig.com.br 

ir.: antônio C. B. ramos]

Na época do Império, tivemos 
diversas revoluções internas, 

pois algumas províncias deseja-
vam ser independentes. Dentre elas 
destacam-se a Bahia e Santa Cata-
rina. Nas duas revoluções tivemos 
como destaque Maria Quitéria na 
Bahia, e Anita Garibaldi, em Santa 
Catarina.

maria quitéria

Nasceu em São João de Ita-
pororoca, em 1792, sendo filha 
do português Gonçalo Alves de 
Almeida e de Quitéria Maria de 
Jesus. Logo no início da luta 
pela independência da Bahia, 
Maria Quitéria quis alistar-se 
como voluntária, para lutar com 
os baianos contra as tropas por-
tuguesas do brigadeiro Madeira 
de Melo.

Vestiu trajes masculinos e 
apresentou-se em Cachoeira, ao 
Conselho Interino da Província. 
Aceita, entra para o batalhão de 
artilharia e depois para o regimento 
dos Voluntários do Príncipe, tam-
bém chamado de “periquitos”, pela 
gola e punhos verdes do uniforme 
de seus integrantes. Maria Quitéria 
era chamada de soldado Medeiros, 
mas seu disfarce foi logo descober-
to e, apesar disso, continuou como 
soldado, apenas tendo de usar um 
saiote à escocesa.

Integrou a brigada Falcão de 
Lacerda, participando com bravura 
nos combates de Pirajá, Conceição, 
Pituba, Foz do Paraguai e Itapoã. 
Terminada a disputa em agosto de 
1823, foi festejada em Salvador e 
depois veio para a corte, quando 
em 20 de agosto de 1823, foi rece-
bida em audiência pelo imperador 
D. Pedro I, que lhe concedeu o grau 
de cavaleiro da Ordem Imperial 
Cruzeiro, além de soldado de alfe-
res de linha. Depois disso, Quitéria 
casou-se com Gabriel Pereira de 
Brito e retirou-se da vida pública.

anita gariBaldi

Anita Maria Ribeiro da Silva, 
natural de Morrinhos/SC, nasceu 
em 1821 e é mais conhecida como 
Anita Garibaldi. Era casada com 
Manuel Duarte de Aguiar, a quem 
abandonou para seguir o político 
e general italiano Giuseppe Gari-
baldi, o qual, participando em sua 
terra natal – a Itália – de um comp-
lô do partido Itália Jovem e não ob-
tendo sucesso, foge para o Brasil, 
aqui chegando em 1835, na cidade 
do Rio de Janeiro. Posteriormente, 
quando estoura a revolução Far-
roupilha na cidade de Laguna/SC, 
para lá se dirige com o intuito de 
ajudar os revolucionários.

Nessa oportunidade, é convi-
dado para tomar um café na casa 
da família de Anita, que segundo 
a história, é uma mulher de gran-

de beleza e, ao vê-la, Garibaldi 
apaixonou-se perdidamente pela 
bela jovem de 18 anos.

Por sua vez, Anita também 
encanta-se com o italiano e junta-
-se a ele, fazendo do navio que ele 
possuía, seu lar.

Além de bela, era uma mulher 
de grande coragem, e, segundo 
os historiadores, distinguiu-se na 
batalha de Imbituba por sua grande 
bravura, quando dá o primeiro tiro 
de canhão. Na batalhas de Curiti-
banos, é presa e foge, atravessando 
a nado o Rio Canoas, indo juntar-se 
ao marido em Vacaria/RS.

Dessa união, teve dois filhos: 
Menotti e Riciotti.

Como as forças imperiais são 
superiores, Garibaldi vê-se obri-
gado a incentivar seus barcos, 
desembarcando os sobreviventes, 
para fugir carregando Anita quase 
desfalecida, refugiando-se no 
Uruguai, onde também, põe seus 
serviços de guerreiro à disposição.

Nesse ínterim, a Itália, seu bre-
co, precisa de seus préstimos e para 
lá se dirige, deixando aqui Anita 
e os filhos, que posteriormente, 
seguem para Nice/França, onde se 
encontram com Garibaldi.

Em território europeu, Anita 
continua ao lado do marido sempre 
lutando e em 4 de agosto de 1849, 
muito debilitada, acaba falecendo 
na cidade de Ravena.

Por seu estoicismo e bravura, 
recebe o epíteto de “Heroína de 
Dois Mundos”.

Como podemos observar, essas 
duas brasileiras demonstraram 
o seu amor e lealdade ao nosso 
país, não medindo esforços para 
demonstra-lo, mesmo pondo em 
risco as próprias vidas, donde 
concluímos que o Amor à Pátria é 
uma dádiva que Deus nos concede.

Revista  “O Graal” – março/1999.

MULHEREs DEsTAQUEs DA NOssA HIsTÓRIA

Maria Quitéria e Anita Garibaldi

ir.: Joaquim gerVásio de figueiredo (*)

Tem sido usadas entre os maçons como 
marca de distinção e pureza. 

Depois de sua recepção, o Aprendiz re-
cebe dois pares de luvas brancas, dos quais 
um se destina a ele e o outro “à dama que 
mais ele amasse”. 

A respeito comenta Wirth: “As luvas 
brancas, recebidas no dia de sua iniciação, 
evoca ao maçom a recordação de seus 
compromissos. A dama que lhes mostrará 
as luvas se estiver a ponto de fracassar, lhe 
aparecerá como sua consciência viva, como a guardião de sua honra. 
Que missão mais evada poderia ele confiar à dama que mais ele ama?

E assinala que Goethe, iniciado em Weimar, homenageou Madame 
Von Stein com luvas simbólicas, e fê-la sentir que se o mimo era e 
aparência ínfima, apresentava contudo a singularidade de não poder ser 
oferecido por um maçom senão uma única vez em sua vida.

Os tempos passaram e os costume mudaram, mas a tradição maçônica 
nos ensina que a verdadeira união entre o casal deve ter como emblema 
de paz e harmonia, o par de luvas recebido no dia da iniciação.

(Dicionário de Maçonaria – Ed. Pensamento – pag. 227)

luvaS BraNCaS

Peça ao homem para 
decrever um mulherão...
martHa medeiros

Ele imediatamente vai falar 
no tamanho dos seios, na medida 
da cintura, no volume dos lábios, 
nas pernas, bumbum e cor dos 
olhos, siliconada, sorriso colgate.
Mulherões, dentro deste conceito, 
não existem muitas: Veras, Giseles, 
Malus, Adrianes, Lumas e Brunas.

Agora pergunte para uma mu-
lher o que ela considera um mulhe-
rão e você vai descobrir que tem 
uma em cada esquina. Mulherão é 
aquela que pega dois ônibus para ir 
ao trabalho e mais dois pra voltar, 
e quando chega em casa, encontra 
um tanque lotado de roupa e uma 
família morta de fome.

Mulherão é aquela que vai de 
madrugada para a fila garantir 
a matrícula na escola, e aquela 
aposentada que passa horas em pé 
na fila do banco para buscar uma 
pensão de 100 reais mensais.

Mulherão é a empresária que 
administra dezenas de funcionários 

de segunda à sexta, e uma família 
todos os dias da semana.

Mulherão é aquela que sai do 
trabalho e vai para a faculdade 
estudar até as 24:00 horas para ter 
uma vida mais digna.

Mulherão é quem volta do 
supermercado segurando várias 
sacolas, depois de ter pesquisado 
preços e feito malabarismo com o 
orçamento.

Mulherão é aquele que se 
depila, que passa cremes, que se 
maquia, que faz dieta, que malha, 
que usa salto alto, meia-calça, ajei-
ta o cabelo e se perfuma, mesmo 
sem nenhum convite para ser capa 
de revista.

Mulherão é quem leva os fi-
lhos para a escola, busca os filhos 
na escola, leva os filhos para a 
natação, balé, leva os filhos para 
cama, conta histórias, dá um beijo 
e apaga a luz.

Mulherão é aquela mãe de ado-
lescente que não dorme enquanto 
ele não chega, e que de manhã bem 

cedo já está de pé, esquentando o 
leite.

Mulherão é quem leciona em 
troca de um salário mínimo, é 
quem faz serviços voluntários, 
é quem colhe uva, é quem opera 
pacientes, é quem lava roupa para 
fora, é quem bota a mesa, cozinha 
o feijão e à tarde trabalha atrás de 
um balcão.

Mulherão é quem cria os filhos 
sozinha, quem dá expediente de 8 
horas e enfrenta menopausa, TPM 
e menstruação.

Mulherão é quem arruma os 
armários, coloca as flores nos 
vasos, fecha a cortina para o sol 
não desbotar o sofá e mantém a 
geladeira cheia.

Mulherão é quem sabe onde 
cada coisa está, o que cada filho 
sente e qual o melhor remédio para 
azia. Lucianas, Adrianas, Patrícias, 
Anas, Luanas, Sheilas: mulheres 
nota 10 no quesito lindas de mor-
rer, mas mulherão é quem mata um 
leão por dia para sobreviver.
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GoIÁS Do Couto, 
uM CeNteNÁrIo a CoMeMorar

ir.: liCínio BarBosa (*)

No próximo dia 12 de junho, 
quando os casais estiverem 

satisfeitos festejando o “Dia 
dos Namorados”, cumprindo o 
calendário romântico em todo o 
País, os goianos em geral e, de 
maneira toda especial a família 
Di Lorenzzo, estará comemo-
rando o Centenário de um dos 
grandes goianos, na Política, no 
Judiciário, nas Letras de Goiás; 
o Centenário de Goiás do Couto. 
Trata-se, com efeito, de um dos 
talentos mais vigorosos, eviden-
ciado nas lides a que se dedicou.

Natural de São José do Duro, 
hoje Dianópolis, Tocantins, imor-
talizada no romance “O Tronco”, 
de Bernardo Élis, que virou filme 
na cinematografia de João Batista 
de Andrade, filme premiado no 
Festival Internacional de Xangai, 
China, Goiás do Couto, filho do 
poeta Luiz Ramos de Oliveira 
Couto e de Dona Maria Ayres 
do Couto, com apenas um ano 
de idade transferiu domicílio, 
para a cidade de Catalão, donde 
se transferiria para a cidade de 
Goiás, então Capital do Estado. 
Sua trajetória de vida foi, toda 
ela, um hino ao serviço público 
e à cultura. No ano de 1933, 
pelo Decreto número 3.033, foi 
nomeado Subpromotor Público 
na então Capital do Estado. No 
mesmo ano, foi designado Au-
xiliar de Secretaria do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral. Dois 
anos após, 1935, foi nomeado 
Auxiliar Fiscal da Inspetoria 
Regional do Trabalho.

Decidiu, então, fazer uma ex-
periência política, candidatando-
-se a Vereador perante a Câmara 
Municipal da Cidade de Goiás, 
sendo eleito nas legislaturas de 
1947 (quando o País foi reconsti-
tucionalizado), reeleito no pleito 
subsequente (1950), alcançando 
a maior votação. Nesse mesmo 
ano, foi nomeado, em caráter 
efetivo, Assessor Administrativo 
do Estado. Oito anos depois, foi 
eleito, com espetacular votação, 
o Vereador mais bem votado para 
a Câmara Municipal da jovem e 
próspera cidade de São Luis de 
Montes Belos, e eleito Presiden-
te daquela Entidade no biênio 
1958-1960, após o que renunciou 
ao mandato, eis que foi, no ano 
de 1959, nomeado, em caráter 
efetivo, Oficial Administrativo.

No início dos anos 1960, 
ingressou, mediante concurso 
público de provas e títulos, na 
carreira da magistratura, quando 
foi lotado na Comarca de Mor-
rinhos, de gloriosa tradição po-
lítica. Logo após, foi promovido 
pelo critério de merecimento, a 
Juiz de Direito de 1ª Entrância, 
e lotado na Comarca de Uruana, 
o reino da melancia. Dois anos 
após, 1962, seria designado pelo 
Egrégio Tribunal de Justiça para 
instalar a recém-criada Comarca 
de Itaguarú. No ano seguinte, 
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1963, foi promovido novamente 
pelo critério de merecimento, a 
Juiz de Direito de 2ª Entrância da 
Comarca de Pedro Afonso, hoje 
integrante do progressista Estado 
do Tocantins, criado pela Cons-
tituição Federal de 1988. E, na-
quele mesmo ano, a 04/12/1963, 
decidiu-se pelo “otium cum 
dignitate”, aposentando-se como 
Juiz de 3ª Entrância.

A magistratura, que Goiás do 
Couto exerceu com extrema cor-
reção, foi apenas um dos traços 
característicos de sua persona-
lidade múltipla. Jornalista vi-
brante, fundou e colaborou com 
vários jornais e deteve o título de 
Fundador da AGI – Associação 
Goiana de Imprensa, criada a 10 
de setembro de 1934, e instalada 
a 3 de dezembro daquele ano.

Como preito a sua anciani-
dade, e fidelidade à instituição, 
sempre foi distinguido, nas As-
sembleias Gerais, para presidi-
-lhe os trabalhos, honraria que 
ele sempre aceitou, com intenso 
regozijo. Dentre os periódicos 
que fundou, destacam-se: “An-
tenas”, a 1º de maio de 1933; “O 
Combate”, a 17 de julho de 1934, 
de quem foi diretor; “Voz Estu-
dantil”, a 6 de junho de 1938; e 
“Cidade de Goiás”, jornal que 
circulou de 1938 a 1960, sem 
solução de continuidade.

Foi, também, pesquisador de 
temas jurídicos, havendo publi-
cado, juntamente com o saudoso 
desembargador Hamilton de 
Barros Vellasco, a obra de cunho 
teórico-prático, intitulada “Mar-
cha dos Processos e Questionário 
do Júri”, no ano de 1955, já na 
vigência da Constituição Federal 
de 16 de setembro de 1946, que 
cristalizou os institutos demo-
cráticos oriundos da Constituinte 
que expungia os ranços da dita-
dura de ruiu em 1945.

Prosador de vários recursos 
publicou em 1958, “Memórias 
e Belezas da Cidade de Goiás”, 
recebido pela crítica com afagos 
calorosos. Sobre a obra, escreveu 
o brilhante jornalista Sebastião 
Póvoa, no diário “Tribuna de 
Goiás”, edição de 1º de janeiro 
de 1969, “verbis”:

“Nunca ninguém escreveu 
algo tão belo (...) sobre Goiás, 
como o velho jornalista Goiás 
do Couto, nas suas ‘Memórias 

e Belezas da Cidade de Goi-
ás’. O velho jornalista não nos 
autorizou a reprodução de seu 
trabalho e, se o consultássemos, 
temos a certeza (de) que não (o) 
permitiria, porque é grande a sua 
modéstia e, hoje, prefere ficar na 
calma das tardes vilaboenses, do 
que retornar a ser o Goiás do 
Couto de tantas lutas e andan-
ças. Não o consultamos, mas, 
a página como a que escreveu, 
tem que ser lembrada sempre. 
É um monumento a Goiás”. (In 
“Reminiscências Maçônicas 
de um Vilaboense”, Ed. Kelps, 
Goiânia, 2006, pag.50, de Di 
Lorenzzo Couto)...

Sobre a sua oratória, disse o 
maior tribuno político de Goiás, 
ao encerrar o seu comício de 15 
de julho de 1958, em São Luis de 
Montes Belos:

“Afirmei, certa vez, que Goi-
ás do Couto era um soldado da 
dignidade goiana. Nesse tempo, 
iniciava sua vida jornalística, 
começando na imprensa, por 
onde muitos terminaram. Passa-
dos muitos anos que o encontro 
hoje, nesta praça de São Luis de 
Montes Belos, pronunciando um 
discurso emocionante e belo, que 
confirma a impressão inicial e o 
situa entre os nomes que mais 
alto honram a cultura e a inte-
ligência de Goiás”. (In op. Cit. 
Pág.48)...

Um século após seu nasci-
mento, as pegadas de Goiás do 
Couto são seguidas, de perto, por 
seu filho dileto Luiz Alberto Di 
Lorenzzo do Couto, também ma-
gistrado, também literado, também 
jornalista, e líder da Maçonaria, em 
Goiás. E foi por iniciativa deste 
que se ergueu, num dos principais 
logradouros da cidade de Goiás, a 
herma de Goiás do Couto, inau-
gurada, no ano de 2011, com a 
presença das principais lideranças 
culturais do Estado, e destaque 
à especial Comissão que orga-
nizei para homenagear um dos 
principais varões da cultura e da 
dignidade goianas.

Goiás do Couto viverá eter-
namente na alma e o coração da 
posteridade.

(*) Soberano Grande Inspetor Litúrgico/
GO.

o SeNtIDo DoS GaNSoS
Quando se vê bandos de gansos voando rumo ao sul, forman-

do um grande “V” no céu, indaga-se o que a ciência já descobriu 
sobre o porquê de voarem dessa forma. Sabe-se que, quando cada 
ave bate as asas, move o ar para cima, ajudando a sustentar a ave 
imediatamente de trás. Ao voar em forma de “V”, o bando se be-
neficia de pelo menos 71% a mais de força de vôo do que uma ave 
voando sozinha.

Sempre que um ganso 
sai do bando, sente su-
bitamente o esforço e a 
resistência necessária para 
continuar voando sozinho 
rapidamente, ele entra outra 
vez em formação para apro-
veitar o deslocamento pela 
ave que voa imediatamente 
à sua frente.

Quando o ganso líder se 
cansa, ele muda de posição 
dentro da formação e outro 
ganso assume a liderança.

Os gansos de trás gritam, 
encorajando os da frente para que mantenham a velocidade.

Finalmente, quando um ganso fica doente ou é ferido por um tiro 
e cai, dois gansos saem da formação e o acompanham para ajudá-
-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que consiga voar novamente 
ou até que morra. Só então, levantam vôo sozinhos, ou em outra 
formação, a fim de alcançar seu bando.

se BusCarmos tamBém o sentido dos gansos, 
fiCaremos um ao lado do outro.

Encarte da Revista “O Graal” – março/1999.

RITO DE PERFEIÇÃO 
x RITO ESCOCÊS
ir.: Kennyo ismail

Todo bom maçom já escutou ou leu que o Rito Escocês Antigo e 
Aceito, organizado nos EUA com seus 33 graus, teve origem no Rito de 
Perfeição, de origem francesa, o qual possuía 25 graus. Temos aí uma 
diferença de 08 graus. Mas quem nunca se perguntou quais seriam esses 
08 graus?

Para desvendar esse mistério, apresentamos uma tabela comparativa 
entre os 25 Graus que formavam o Rito de Perfeição e os 33 Graus que 
formam o Rito Escocês:

Os graus que surgiram nos EUA e foram acrescentados entre os graus 
do Rito de Perfeição, formando o sistema do Rito Escocês, são os graus 
hoje numerados entre o 23 e o 27, e os graus 29, 31 e 33.

Observem também que, originalmente, o grau “Intendente dos 
Edifícios” precedia o grau “Preboste e Juiz”, o contrário do que se tem 
hoje. O mesmo ocorre entre o grau “Cavaleiro Prussiano”, que precedia 
o “Grande Patriarca” (atual “Mestre Ad-Vitam”), e que também foram 
invertidos no REAA.

Importante frisar que os nomes dos graus do REAA costumam sofrer 
muitas variações de um Supremo Conselho para outro.

Venerável Mestre da ARLS “Flor de Lótus” nº 38. GLMDF

Tenha Rumo
Você é chamado, Despertado, Empurrado, Criti-

cado, Corrigido, Reprimido, Imprensado. A vida 
exige sua Presença, sua Correção e Atenção. E 
você Cambaleia, Desculpa, Contorna, Retorna, 
Explica, se Põe de Pé e segue Avante!

Para Você Vencer, Arrime-se no Rumo e na Fi-
losofia do Amor, que tudo Supera. Lute, e seja 
paciente, A vitória Está vindo.

Uma Intensa, Luta Alicerça em você a Alegria 
de Ser Firme e Forte.

(Lourivan Lopes)
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SeSSão MaGNa De INICIaÇão

ir.: alBerto soBrinHo m.:Cer:

Presidida pelo Venerável Mestre Manoel 
da Costa Lima, ocorreu no dia 10-04-

2012 no Templo da ARLS “Liberdade e 
União” n° 1158, a Sessão Magna de Inicia-
ção do profano Celso Gonçalves Benjamin, 
Advogado, residente em Goiânia.

A sessão foi prestigiada pelo Grão-Mes-
tre Estadual Adjunto do Grande Oriente do 
Estado de Goiás Ir.: Luis Carlos de Castro 
Coelho e por várias autoridades do GOB e da 
GLEG, incluindo ai Secretários, Deputados 
Federais e Estaduais.

O candidato foi apadrinhado pelo Ir:. 
Joneval Gomes de Carvalho, que ao final da 
Sessão pediu a palavra para cumprimentar o 
novo Aprendiz e ainda dirigir-lhe palavras 
de boas vindas, procurando mostrar que a 
partir daquele momento ele estaria iniciando 
uma nova etapa de sua vida ao entrar para 
esta associação de homens de bem que é a 
Maçonaria. Destacou ainda um trecho do 
Ritual que faz referência à qualidade dos 

homens maçons, que devem primar pela 
honestidade, pela sinceridade e nunca se 
envolver em situações que possam denegrir 
a sua imagem bem como da maçonaria, 
principalmente da corrupção, doença que 
cresce a passos largos.

Usando da palavra, o Grão-Mestre Es-
tadual Adjunto, Ir:. Luis Carlos, destacou 
a presença de Irmãos das Grandes Lojas, 
das autoridades presentes das duas potên-
cias maçônicas, enaltecendo a união dos 
maçons em prol de um objetivo comum, 
demonstrando que em maçonaria, todos 
somos autoridades, como pessoas de bem 
e de caráter.

Após o encerramento dos trabalhos, o 
Grão-Mestre Estadual Adjunto, foi convi-
dado pelo Venerável Mestre para proferir 
palavras a respeito do sentido das luvas 
brancas que o Neófito entrega à pessoa que 
mais estima e que naquele momento foi 
entregue à sua esposa. Durante a entrega 
das luvas estavam presentes no Templo, as 
cunhadas e convidados do iniciando.

O novo Irmão ladeado por seu padrinho Ir.: Joneval

aSSoCIaÇão “FIlhaS De hIraM”

Palestra
No dia 14 de fevereiro de 2012, 

foi proferida uma palestra para 
nossas cunhadas da Frafem “Filhas 
de Hiran”, pela médica Fernanda 
Gerst, namorada do irmão Gustavo 
Zago e pela psicóloga Mayara 
Cristina de Oliveira (foto ao lado), 
filha do nosso irmão orador Naylor 
Santos de Oliveira. 

O tema abordado foi: 

O processo de envelhecimento varia 
de pessoa para pessoa e pode ser influen-
ciado tanto por fatores genéticos como 
pelo estilo de vida. Ele gera alterações 
no organismo, como a diminuição da 
capacidade respiratória e cardiovascular, 
o aumento da pressão arterial, a perda da 
massa óssea e das sensações com a dimi-
nuição da sensibilidade dos sentidos e das 
funções motoras. Para evitar problemas e 
doenças que surgem nessa faixa de idade, 
como hipertensão, osteoporose, diabetes, 
arteriosclerose, pode ser adotado um pro-
grama equilibrado com atividades físicas 

e alimentação balanceada, que quando 
orientadas por um médico, previnem e até 
retardam o desenvolvimento de doenças. A 
prática regular de exercícios faz com que 
a pessoa se sinta bem tanto fisicamente 
como mentalmente e que tenha mais ale-
gria de viver (auto-estima).Já no quesito 
psicológico, o que se torna mais frequente 
na 3ª idade, é a depressão que atinge cerca 
de 15% dos idosos. Isso ocorre devido ao 
sentimento de inutilidade e insuficiência. 
Por isso, a importância do convívio com 
os familiares e a participação em projetos 
sociais ou terapias de grupos.

envelhecimento saudável

Você Sabia?
“Que a vida é como uma peça de teatro; não é a duração, mas a exce-

lência da atuação que importa?” (Sêneca)

“Que os homes foram criados para o bem uns dos outros. Instrua-os 
portanto, ou aguente-os” (Imperador Julio Cesar)

Que apesar da constatação dos benefícios do vinho, rico em flavo-
nóides, as bebidas alcoólicas elevam o triglicérides? Por isso devem ser 
evitados ou consumidos moderadamente.

Você aprecia um saudável e bom coquetel? Experimente estas receitas:


