
Irmão Walter Pereira de Castro recebendo das mãos do Grão-Mestre Estadual, Barbosa Nunes, o troféu “O Eterno Aprendiz”

ainda nesta edição
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Profissão de MaçoM – “No 
dia 30 de novembro de 1872, passados 
portanto, 140 anos, o Grande Orador  
da Grande Loja do Chile, Guilhermo 
Mattas, por ocasião da inauguração do 
Templo da Grande Loja de Valparaiso, 
proferiu belíssima peça de arquitetura, 
da qual extraímos o seguinte:” – AbsAí 
Gomes brito – páGinA 2.

Vida de escritor – “Hoje é dia 
de homenagear o escritor brasileiro, 
seja os que elaboram artigos científicos, 
pautados em verdades comprovadas, 
ou textos literários, divididos em 
diversificados gêneros.” – KAtiúsciA 
pessoni – páGinA 3.

a Maçonaria e seus 
Patronos – “João Evangelista 
dedicou maior atenção a descrever a 
vida de Jesus, daí, o Evangelho, as 
três Epístolas, o Livro do Apocalipse e 
outros importantes escritos, a exemplo 
das cartas.” – AníbAl silvA – páGinA 4.

PreParo Para a Vida – “Há 
indivíduos que pensam na velhice apenas 
quando ela bate à porta, isso quando 
não acontece aos oitenta anos e eles 
desconfiam que, estão envelhecendo.” – 
DrA. therezA F. vieirA – páGinA 5.

os dez aPelos do aPrendiz 
MaçoM – “I – Ensina-me Mestre, 
a desbastar minha pedra bruta, com a 
prática que adquiristes ao desbastar tua 
própria pedra.” – Autor DesconheciDo 
– páGinA 8.

o desafio de se educar 
criança “Índigo” – “Termino 
este artigo com o belo poema de Gibran 
Khalil Gibran, no livro “O Profeta” 
que, de alguma maneira, resume o que 
foi dito sobre as crianças  índigo.” – 
teresinhA m. mArrA – páGinA 9.

o liVro da lei – “É postulado 
conhecido pelos iniciados a presença 
de um livro sagrado no Altar dos 
Juramentos, assim considerado pela 
religião dominante no país em uso, é aí 
que está a verdade reveladora do Grande 
Arquiteto do Universo.” – vAlFreDo m. 
e souzA – páGinA 10.

associação “filhas de 
hiraM” – “A família é a unidade 
mais fundamental da sociedade, visto 
que ela é a maior responsável pela 
formação de valores que orientarão 
homens e mulheres em interação com o 
mundo...”. – lúciA brito – páGinA 11.

Noite de gala viveu a Loja Li-
berdade e União no dia 03 de 
julho de 2012 com uma série 

de homenagens, com destaque para a 
entrega do Troféu “O Eterno Aprendiz 
– Maçom nº 1”.

Com as presenças do Soberano Grão-
-Mestre do GOB, Irmão Marcos José 
da Silva, do Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça Maçônico, Irmão 
Dorival Lourenço da Cunha, do Grão 
Mestre-Estadual, Irmão Eurípedes Bar-
bosa Nunes, do Presidente do Tribunal 
de Justiça Maçônico do GOEG, Irmão 
José Gonçalves da Cunha, do Presidente 
da Assembleia Estadual Legislativa, Ir-
mão Lázaro Rodrigues Naves, do Grão 
Mestre Estadual Adjunto, Irmão Luís 
Carlos de Castro Coelho, do Venerável 
da Loja Irmão Manoel da Costa Lima 
e de um número expressivo de irmãos, 

familiares e convidados, foi entregue ao 
Respeitável e querido Irmão WALTER 
PEREIRA DE CASTRO, o Troféu “O 
Eterno Aprendiz –  Maçom nº 1”.

Irmão Walter foi Iniciado na Loja 
Estrella Rioverdense, Oriente de Rio 
Verde/GO, no dia 01.02.1939, estando 
filiado na Loja Liberdade e União desde 
01.02.1966. Contando com 73 anos de 
iniciação, o Irmão Walter continua ativo, 
tendo ainda recebido o Certificado e Me-
dalha dos 190 anos de fundação do GOB.

Na mesma ocasião, recebeu da Loja 
Liberdade e União, a Comenda Gratidão 
Maçônica “Cláudio das Neves”, maior 
condecoração concedida por esta oficina.

Parabenizamos o Respeitável Irmão 
WALTER PEREIRA DE CASTRO pela 
sua trajetória maçônica, enchendo-nos 
de orgulho por termos em nosso quadro 
O MAÇOM Nº 1 DO GOB.

A Loja Liberdade e União foi surpreendida pelo Soberano 
Grão-Mestre na Sessão Especial de 03 de julho, com a 
entrega ao Venerável Mestre Manoel da Costa Lima, do 
Título “Estrela da Distinção Maçônica” pelos seus 75 
anos de fundação (23.06.1937).

EstrEla da 
distinção Maçônica

MAçOM Nº 01
Loja Liberdade e União tem 
o Maçom mais antigo do GOB
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No dia 30 de novembro de 1872, passa-
dos portanto, 140 anos, o Grande Orador 
da Grande Loja do Chile – Guillermo Matta, por ocasião 
da inauguração do Templo da Grande Loja de Valparaíso, 
proferiu belíssima peça de Arquitetura, da qual extraímos o 
seguinte:

“A profissão de maçom é a mais difícil de ser exercida, 
porque toda ela é praticar virtudes, vencer dificuldades, se-
mear o bem nas terras do porvir e tornar a semear o bem que 
se colhe. Trabalhemos, eduquemos, cultivemos com solicitude 
e esmero as inteligências e os corações; exerçamos nossa 
profissão iniciando as novas gerações, realizando o progresso 
nas que hoje existem;  e ao pisar estes umbrais do templo, ao 
inclinar nossas frontes  ante a grandeza dos nossos símbolos, 
possamos estender os braços, louvar nossas missão e exaltar 
com o  lábio agradecido nossas doutrinas e nossas convicções 
ao Supremo Criador dos mundos”.   

O Grande Orador, antes de falar sobre a beleza do Templo, 
procurou tocar a sensibilidade dos irmãos, dizendo: 

“Trabalhemos, eduquemos, cultivemos com solicitude e 
esmero as inteligências e os corações” e mais adiante pedindo 
que nossa profissão fosse exercida com influência sobre as 
“novas gerações”.

Qual tem sido hoje, nosso papel na difusão, propagação, 
estímulo e incentivo junto àqueles que temos recebido como 
Irmãos?

A responsabilidade é de todos nós e o futuro, já presente, 
está a nos concitar ao trabalho e a exercermos com fidelidade 
a nossa Profissão de Maçom.

Absaí Gomes Brito – Diretor

Viveu a Loja Liberdade e União, no mês de 
julho, momentos de grandes alegrias, com home-
nagens diversas, distribuídas e recebidas, a saber:

grande BeneMÉrito da ordeM
- Gilberto Hamú
- Viriato Guimarães

estrela da distinção MaçÔnica
- Naylor Santos de Oliveira

cruz da Perfeição MaçÔnica
- Aguinaldo Denizart Soares

coMenda clÁudio das neVes
- A maior láurea da Loja Liberdade e União – 

Comenda Gratidão Maçônica “Cláudio das Neves”, 
foi entregue a:

- Luiz Carlos de Castro Coelho – Ex-Venerável 
da Loja e atual Grão-Mestre Adjunto do GOEG.

- Walter Pereira de Castro – membro da Loja e 
Maçom nº 1 do Brasil.

- Grande Oriente do Estado de Goiás,  represen-
tado pelo Grão-Mestre Eurípedes Barbosa Nunes.

o eterno aPrendiz
O Soberano Grão-Mestre Marcos José da Silva, 

entregou ao Maçom mais antigo do Brasil – WAL-
TER PEREIRA DE CASTRO, membro da Loja 
Liberdade e União, iniciado em 01 de fevereiro de 
1939, o Troféu “O ETERNO APRENDIZ” – MA-
ÇOM Nº 1 do BRASIL”,  a Medalha dos 190 anos 
do GOB  e um Certificado de Gratidão.

estrela da distinção MaçÔnica
O Irmão Marcos José da Silva – Soberano 

Grão-Mestre, passou às mãos do Venerável da Loja 
– Manoel da Costa Lima, o Título da ESTRELA 
DA DISTINÇÃO MAÇÔNICA, por estar a Loja 
completando 75 anos de fundação (23-06-1937).

Aos homenageados, nossas congratulações.

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

Venerável-Mestre Manoel da Costa Lima – Gestão 2011/2013

DIRETORIA
Diretor: Absaí Gomes Brito – AGI nº 1799

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

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

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

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

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

Programação Visual: Adriana Almeida (62) 3211-3458
Impressão: Gráfica Fama (62) 3211-1152
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O A E A O V I E A B O F R O T A G H N F D I
A I N Q U I E T U D E D P V J I L R O Q H N
E R F A O S O X O L M T Q A I R I T S I X E
B A J M R I X B I J U A W F A M P W T S O F
D T G S N V A R N Q A N A T U R E Z A I R A
F N A E J E P T F W O A Y R O K D A L F C V
L A S R A I H X E A V D K A U V P E G J L E
A C O A N S E A L O P F A R E V A M I R P L
E A R H O I D E I N O E B N Y A C I A F P A
I S G N P R J G Z I A B S A I E H L Ç G S E
B E X I S T E V A W E U I O G M S V Q O Z I
H S I L D T A X B A S T O S C O Ç A P S E B
A L P N B R U I T L I A K O J E T N O V F P
O E S V E X O H M V Q K S E R A G U L Ç G I
E V O I D O T O I A D Z W C Y S Z Y O N A M
B I L S A I U R I E I J R O A O I M C A Ç E
D S A R D M A U O A V O D T G R A V I T A N
H I L A U O V T U E I E K O T O M A O V J T
A V P S A Z O U T Ç N U M B E L I N A R F A
O N E O S H L F I H O E Ç E B O M O I N A E
D I H L E N S Z G A B I T Y A D A R O V L A
A F G A T I N G I R I A I G E M P A N J B O

inefÁVel Quietude
Palavras a encontrar: as MaiÚsculas
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publicações recebidas
01 Revista O PRUMO – Órgão do 

GOSC – Florianópolis/SC
02 Revista BRASÍLIA – Editor: 

Reis de Souza – Brasília/DF
03 Revista A VERDADE – Órgão 

da GLESP – São Paulo/SP
04 Revista GRANDE LOJA 

EM DESTAQUE – Órgão da 
GLESP – São Paulo/SP

05 Revista O PESQUISADOR 
MAÇÔNICO – Informativo 
cultural da SESTHO – Cabo 
Frio/RJ

06 Revista O DELTA – Órgão do 
GORGS – Portto Alegre/RS

07 Boletim INFORMABIM – Ór-
gão da ABIM – Recife/PE

08 Jornal ÁGUIA DO PLANALTO 
– Órgão da Inspetoria Litúrgica 
de Goiás – Goiânia/GO

09 Jornal MP Goiás – Órgão do 
Ministério Público de Goiás – 
Goiânia/GO

10 Jornal A VOZ DO ESCRIBA 
– Jornalista responsável Jaricé 
Braga – Rio de Janeiro/RJ

11 Jornal O COMPANHEIRO – 
Órgão da Loja Caridade Univer-
sal III – Araraquara/SP

12 Jornal UNIÃO SANTISTA – 

Órgão da Loja União Santista – 
Santos/SP

13 Jornal O UNIFICADOR – Ór-
gão da Loja Obreiros de Macaé 
– Macaé/RJ

14 Informativo O ESPIRRO DO 
BODE – Órgão da Loja Theo-
dórica n°154 – Pequeri/MG

15 Boletim O BERRO DO BODE 
– Órgão da Loja Antenor Ayres 
Vianna – Santos Dumont/MG

16 Boletim O TIJOLO – Respon-
sável: Valfredo Melo e Souza – 
Brasília/DF

17 Informativo O VIGILANTE – 
Órgão do GOSC – Florianópo-
lis/SC

18 Jornal da CULTURA GOIANA 
– Diretor/Editor: Walter Mene-
zes – Goiânia/GO

19 Jornal O GRAAL Notícias – 
Órgão do Supremo Conselho do 
Brasil – Rio de Janeiro/RJ

20 Livro VIAGEM AO PASSADO 
– Umbelina Frota – Ed. Kelps – 
2002 – 76 p. – Novela – Inhu-
mas/GO

21 Livro LOUCURAS DE POETA 
– Umbelina Frota – Ed. Kelps 
– 2008 – 96 p. – Poesia – Inhu-
mas/GO

22 Livro CAMINHOS DE PEDRA 
– Umbelina Frota – Ed. Kelps – 
2008 – 108 p – Poesia – Inhu-
mas/GO

23 Livro APENAS UMA LEM-
BRANÇA – Umbelina Frota – 
Ed. Kelps – 2008 – 114 p. – Po-
esia – 2ª edição – Inhumas/GO

24 Revista ACADEMIA – Editor: 
Reis de Souza – Rio de Janeiro/
RJ

25 Revista A TROLHA – Londri-
na/PR

26 Livro PONTOS DE VISTA – 
Maçônicos e Profanos – Coletâ-
nea – Irmão José Vicente Daniel 
– 208 p. – Pequeri/MG

27 Livro A CULTURA DO DELI-
TO – Goiás 2012 – José Antônio 
V. da Cunha – organizador – Ed. 
Kelps – 36 p. – Goiânia/GO

Se EXISTE o centro para qual 
GRAVITA a pedra solta no 
ESPAÇO,
Se existe o sol, LUGARES de luz 
e calor,
Por que não EXISTIRIA o 
INVISÍVEL?
Que sem cessar atrai minh’alma?
Por que não CANTARIA para 
além
Desses mares VISÍVEIS,
A invisível terra de minha 
NOSTALGIA?
Por que não?

Não ATINGIRIA jamais a metade 
da SAUDADE!
Seria mais INFELIZ que a pedra!
Creio na ordem da NATUREZA,
No FUTURO, na ALVORADA,
No sol DIVINO, PRIMAVERA,
a DOLOROSA INQUIETUDE
de minha alma,
A INEFÁVEL quietude do meu 
ser!...

uMBelina frota
(Livro: Apenas uma Lembrança – 2ª 

Edição – 2008 – Ed. Kelps – Goiânia)

SERVIÇO DE CORTE E
DOBRA DE CHAPAS

FABRICAÇÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

SERVIÇO DE SOLDA,
TORNO E CALANDRA

FONE: (62) 3282-0520
BR 153 Km 1284 Qd 75-A Lt 09/14 - Vila Brasilia - Aparecida de Goiânia-GO

Irmãos Saul Jr.
e Luís Henrique
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a ÚltiMa hora
Hinário Evangélico

1. Ao findar o labor desta vida,
Quando a morte ao teu lado chegar,
Que destino há de ter a tua alma?
Vida ou morte, qual  vais aceitar?
Meu amigo, hoje tens a escolha:
Vida ou morte, quais vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje, Cristo te quer libertar. 

2. Tu procuras a paz, neste mundo,
Em prazeres que passam em vão,
Mas no termo final desta vida
Tais prazeres valor não terão.

3. Muitas vezes, amigo, tu riste,
Ao ouvires falar de Jesus!
Mas só Cristo Jesus pode dar-te
Salvação pela morte na cruz.

4. Com tua alma em pecado não podes
Jamais ver o semblante de Deus,
Mas aquele a quem Deus tornou limpo
Gozará das venturas dos Céus.

5. Se quiseres deixar teus pecados,
E entregar-te ao bondoso
Jesus,

ABSAÍ GOMES BRITO

oVo cosMogÔnico
Sinfrônio Souza Filho (*)

Investigações sobre a origem do universo,
Sempre fizeram os cientistas pesquisar
A forma de nascimento, filogenia e progresso
Dos planetas, sol, galáxias e quasares.

Com denodo descobriram o átomo primordial,
E, a partir dele, formaram avançada equação,
Convergindo que o Universo nasceu de plasma oval,
Tão compactado que sofreu enorme explosão.

A esse estampido cósmico, gigante, muito grande,
George Gamow, de “Big Bang”, o nome de batismo deu;
Era o nascimento do Universo sem fim, que se expande,
Cresce, sem deixar convencimento que o mundo entendeu.

É do consenso lógico, certo e trivial
De que tudo na vida tem começo e fim se deriva;
Todavia, se astros nasceram de átomo primordial,
Bem provável é que retornem à fase primitiva.

O conhecimento da origem de astros na vastidão
Do espaço infinito, incógnito, inconceitual,
Deveria coadunar – in práxis – com a origem do
Cidadão, criado à semelhança do pai celestial.

Sem saber como, de onde, e para onde vai,
É conviver com o segredo, a sete chaves, guardado
Pelo Arquiteto que não revelará jamais
Aos ouvidos profanos da fé, esse eterno postulado.

(Irmão Sinfrônio é membro da ARLS “Liberdade e União”)

ler É Preciso
O prazer de ler é resultado de estímulos constan-

tes, que aos pouco se torna uma questão de gosto, 
de escolha pessoal, de atitude.

Para chegar a essa escolha é necessário ter aces-
so ao livro, depois vem o entendimento de que se 
trata de uma janela por onde acessamos séculos de 
conhecimento; é brinquedo que não acaba, é viajar 
sem sair do lugar, é o mundo na ponta dos dedos 
que se descortina em um virar de página.

Ler, entender, refletir, escrever, transformar. 
O livro é o passaporte para o autoconhecimento, 
para aprender a ler o mundo, viabiliza conquistas 
individuais e coletivas, inspira transformações, dá 
voz às idéias.

Investir em ações que promovem o livro é in-
vestir na formação de cidadãos, é contribuir para 
a construção de um país mais justo. Não há como 
discordar de Monteiro Lobato: “Um país se faz com 
homens e livros”.

Por isso existe o programa Ler é Preciso: 
transformando a leitura no meio para transformar 
leitores em protagonistas da história, através da 
implantação da Biblioteca Comunitária, capacitação 
de promotores de leitura e promoção de Concursos 
de Redação. Incentivar o hábito de leitura é traçar 
um futuro diferente para todos e cada um de nós.

(Tijolo n° 436 – Boletim de Assuntos Maçônicos e 
Correlatos – abr/2012)

o Vinho dos dias
Edival Lourenço

Os dias são frutas
plenas de caldo e viço
num daqueles cachos
ainda apegados à videira.

A gente colhe os dias
transporta dos dias
que se ferem pelo mau jeito
no assoalho da carroça.

Os dias a gente esmaga
com os pés sobre a tina
dos ofícios e do seu sumo
faz o vinho
da safra possível.

Vem, amada minha!
Vamos nos embriagar
com o vinho desta safra
depois a gente se deita
sobre o bagaço dos dias.

E as sementes lançadas ao solo
vão escrevendo novas videiras
pela caligrafia das heras.

Vida de 
esCRitoR
KatiÚscia Pessoni (*)

Hoje é dia de homenagear o escritor brasileiro, seja os 
que elaboram artigos científicos, pautados em verdades 
comprovadas, ou textos literários, divididos em diversifi-
cados gêneros. Com a realização do I Festival do Escritor 
Brasileiro, organizado pela União Brasileira de Escritores 
(UBE), sendo João Peregrino Júnior e Jorge Amado, 
responsáveis pelo evento, o Dia do Escritor passou a ser 
comemorado a partir deste momento, na década de 60.

A data traz à memória autores consagrados da Litera-
tura goiana. Com esse enfoque, o presidente da Academia 
Goiana de Letras (AGL), Getúlio Targino Lima, conta um 
pouco sobre a luta diária de levar a leitura para o mundo. 
Para ele, a literatura goiana não difere das outras em re-
lação às dificuldades dos autores em publicar suas obras, 
já que possui o acervo rico, com escritores consagrados 
ao longo da História da Literatura Goiana.

Confira entrevista completa.
dM revista – como é ser escritor em goiás?

Getúlio Targino – Em primeiro lugar é ter ideal de 
escritor, pois não se pode visualizar um retorno finan-
ceiro. Não é possível viver somente como escritor em 
nosso Estado, pois é preciso ter outra profissão. Além 
disso, é necessário saber das dificuldades em se publicar 
uma obra. Por mais que existam leis de incentivo, muitas 
vezes o escritor tem que bancar a publicação.

dM revista – Por que tão poucas pessoas têm o 
hábito da leitura no Brasil?

Getúlio Targino – Os incentivos dados à literatura 
ainda são poucos e nós não temos grandes editoras, tudo 
ainda é muito difícil. Temos excelentes escritores aqui em 
Goiás de nível nacional a internacional, mas o incentivo 
público ainda é insignificante.

dM revista – Me fale um pouco sobre suas obras, 
dificuldades e os prazeres que teve em escrevê-las.

Getúlio Targino – Em 1962 escrevi meu primeiro 
livro e enviei a um programa que existia à época para 
aqueles que estavam começando como escritores, no que 
me disseram que o livro deveria passar por uma comissão 
de escritores renomados, para depois ser aprovado ou 
não. Foi quando conheci Gilberto Mendonça Teles que 
simpatizou comigo e fez um parecer favorável do livro. 
Logo recebi um ofício que dizia que o livro não poderia 
ser publicado, já que o foco era publicação de livros de 
História, foi minha primeira dificuldade. Diante da minha 
experiência como professor , escrevi Reencontros com a 
Juventude que abriu as portas para a carreira de escritor 
e hoje escrevo mais o gênero poético. Considero que o 
escritor pode-se valer de fatos externos, mas acredito que 
a literatura tem muito haver com o intuitivo. O grande 
escritor não é aquele que narra fatos, mas sim o que 
deixa recados.

dM revista – Qual o conselho para aqueles que 
têm o sonho de serem escritores?

Getúlio Targino – Que eles tenham perseverança. 
Quando recebi o Título de Mérito da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), meu discurso foi em cima do tema 
Oração e Trabalho, e com estas duas palavras, cheguei 
onde estou hoje. Não que seja muito, mas para um ex-
-engraxate, saído de Anápolis, sem influência política, 
familiar ou com algum poder aquisitivo, me considero um 
vencedor. O conselho que dou é não desistir no primeiro 
obstáculo. Se for um ideal, vá em frente!

dM revista – fale um pouco do seu trabalho e da 
sua presidência na AGL.

Getúlio Targino – Estou na AGL desde 1988 e não 
tinha a pretensão de ser presidente, mas aqui estou. 
Coloco a instituição como prioridade, já que é o que 
ela precisa e não o que eu preciso. Temos vários pro-
blemas, mas o maior deles é a falta de uma sede com 
cara de academia. Temos uma casa que foi doada, mas 
precisamos de espaço para um auditório, biblioteca, um 
lugar que possamos receber pessoas ilustres que sempre 
nos visitam; essa é minha prioridade como presidente. 
Outros dois projetos estão em andamento: a interação da 
academia com as escolas e as faculdades. Queremos que 
as crianças venham nos visitar, conhecer nosso mundo. 
Quanto às universidades, não existe um intercâmbio 
entre os cursos de Letras e a Academia; considero essa 
comunicação essencial para o curso.

Getúlio Targino Lima é Maçom membro da ARLS “Liberdade e 
União” nº 1158. (Matéria veiculada no Caderno DM Revista do Jornal 
Diário da Manhã – Goiânia/GO).
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a maçoNaria 
e seUs paTroNos

irMão anÍBal silVa (*) 

Desde as primitivas iniciações nos mistérios 
praticados nas águas dos rios sagrados Nilo, Ti-
bre e Iliso, foram instituídas as festas solsticiais: 
no hemisfério norte e no verão, em homenagem 
a São João Batista, a 24 de junho, e outra no 
hemisfério sul, no inverno, dedicada a São 
João Evangelista, a 27 de dezembro. Eram elas 
realizadas solenemente no Egito, Grécia, Roma 
e em outras regiões. E, segundo o preceituado 
pelas religiões mais antigas, o culto cristão está 
distribuído segundo a marcha do Sol e da Lua. 
É daí, a caracterização das datas solsticiais.

É oportuno ressaltar que os solstícios estão 
claramente representados no Ocidente das 
Lojas, através das duas colunas efetivas J e B, 
colocadas junto à porta de entrada, marcando o 
“Nec plus ultra” da marcha aparente do Sol no 
decurso dos doze meses do ano. E por sua alta 
missão no orbe, a Maçonaria erigiu Templos e 
Lojas representando o conjunto da Natureza.

A escolha de seus patronos, dentre persona-
gens poderosos e particularmente membros do 
clero, se deu em virtude do caráter místico da 
Ordem. E referente a João Evangelista, inúme-
ras razões foram levadas em conta, notadamente 
a prática do amor fraternal, a natureza de suas 
visões apocalípticas e o fato de ter absorvido 
do Divino Mestre sacrossantos ensinamentos, 
fazendo do Evangelho em cântico de nobres 
virtudes.

Discípulo de João Batista, foi convidado 
a seguir Jesus. E devido sua dedicação a Ele, 
foi digno das maiores referências. No colégio 
apostólico foi concedido a ele o lugar mais 
especial depois de Simão Pedro e lhe foi dado 
o título de o discípulo que “Jesus mais amava”. 
Tanto que ao assistir a crucificação, Cristo o 

entregou a Maria, sua mãe, naquele momento 
tão doloroso.

Após a ascenção do Redentor, João per-
maneceu em Jerusalém até a morte de Maria, 
pregando o cristianismo por toda a Judéia e 
na Samaria. O cruel Imperador Domiciano o 
desterrou para a ilha de Patmos, de onde voltou 
para Éfeso, falecendo no tempo de Trjano, com 
a idade aproximada e cem anos.

João Evangelista dedicou maior atenção a 
descrever a vida de Jesus, daí, o Evangelhos, as 
três Epístolas, o Livro do Apocalipse e outros 
importantes escritos, a exemplo das cartas.

Conta-se que, já idoso, ao ser levado por 
seus discípulos à igreja, sempre repetia estas 
palavras: “Meus filhinhos, amai-vos uns aos 
outros, pois no amor fraternal, está incluída 
toda a Leis de Deus”.

(*) Jornalista e Membro da Academia Goiana Maçônica 
de Letras.

autor desconhecido

Zé preciso t i  contar  uma 
historia. Tava eu, noite des-

sas, procurando uma loja pra 
comprar seu presente de Natal, 
quando encontrei um predião, 
tudo aceso, cheio de gente, êta 
turminha boa.

Entrei e perguntei: “Aqui é loja 
de Pedreiros?” Os caras olharam 
prá mim e descobriram que sou 
mecânico porque todo mundo per-
guntava onde fica minha oficina.

Era uma lojona bonita, cheia 
de quadros, tapetes, ventiladores. 
Até livros de presença tinha e todo 
o mundo tinha que assinar.

O gozado é que com aquele 
calor que fazia, eles queriam saber 
quantos graus tava fazendo. Achou 
que era mais de 30 então carquei lá 
no livrão: 33. E achou que acertei 
na mosca, porque todo mundo 
passou a me abraçar bastante.

Depois, todo mundo entrou 
num salão, onde acho, que guar-
davam as mercadorias.

Tinha colher de pedreiro, pru-
mo, nível, esquadro, alavanca, 
compasso, régua… até pedra, 
Tinha também mesas, algumas 
com o tampo solto, porque os caras 
pegaram uns martelinhos e come-
çaram a bate. Tinha uma com a 
ponta empenada porque um sujeito 
começou a bater com o espeto.

Depois, pensei que um indivi-
duo lá era cego. Pergunto, onde 

tinha assento um fulano, onde tinha 
assento um sicrano…

Coitado!
Teve até um espírito de porco 

que falou pra ele que era meio dia 
em ponto… e ele acreditou.

Depois, acabou indo outros 
sujeitos pra perto dele e um re-
clamou de um tal de Arão que fez 
um estrago com óleo. Disse que 
derramou na cabeça, na barba e 
ainda no vestido de uma tal Orla. 
Confirmei que o cara era cego por-
que ele falou que a loja tava aberta 
e ela tava fechada.

Nessa hora notei, que até você 
era conhecido, pois começara a 
perguntar: E o Zé?, e o Zé? E o Zé?

Passou um tempão, um sujeito 
disse umas baboseiras que não 
entendi nada e até mandaram fa-
zer propostas. Apareceu um cara, 
com um saquinho na mão e então 
mandei a minha: dava 50 pratas 
pela corda que tava pendurada lá 
encima, cheia de nó. Sabe?… O 
cara se fez de cego.

Leu a minha proposta e não 
disse nada. Achou que fui munheca 
demais. O pior é que eles inventa-
ram que tava chuvendo, que tinha 
goteira e, de forma educada, e me 
mandaram pra fora.

Tá certo? Tá justo? Tá perfeito?
Será que eles não podiam fazer 

uma contraproposta?!”

(retirado do site da ARLS “Obreiros de 
Irajá” – RJ)

GOTEIRA

Como TorNar miNHa LoJa meLHor
autor desconhecido
1.  No decorrer dos trabalhos ritualísticos, cada 

qual deve cuidar de manter a decência na 
indumentária e em suas atitudes.

2.  A exatidão é o mínimo de seus deveres. 
A chegada em atraso do Irmão impede de 
começar os trabalhos na hora prevista. De 
outro lado, a chegada, no decorrer da ses-
são, perturba a serenidade dos Trabalhos em 
Loja. A chegada com no mínimo 30 (trinta) 
minutos de antecedência à abertura dos 
trabalhos serve não somente para estreitar 
os Laços Fraternais que unem os Irmãos 
da Oficina, mas contribui para conhecer os 
Irmãos visitantes;

3.  Os encontros Fraternais fora do Templo 
deveriam ser multiplicados, a fim de se co-
nheçam melhor entre irmãos que estreitam 
os laços que os unem;

4.  Os irmãos parecem perder de vista as obri-
gações assumidas, quando de sua iniciação, 
de assistir regularmente os Trabalhos. Em 
caso de ausência, os Irmãos são obrigados 
de justificá-la, acompanhando as suas es-
cusas com o óbolo destinado ao Tronco de 
Solidariedade;

5.  O conhecimento da Maçonaria implica a 
Leitura Maçônica. Os Irmãos deveriam 
utilizar as bibliotecas, Internet, rituais, ou 
consultar um Catálogo de Obras Maçônicas 
que podem adquirir se orientando com os 
Mestres mais antigos da sua Loja;

6.  O pagamento regular das cotizações é im-
portante para a boa gestão de uma Oficina. 
Aquele que se sentiria apertado par ajustar 
as suas cotizações deve abrir se com o Ve-
nerável sobre o assunto, pedindo-lhe um 
prazo ou uma remissão parcial ou mesmo 
total;

7.  Os Irmãos deveriam tomar parte nos 
trabalhos de outras Oficinas. Isto serve à 
Comunidade maçônica e ao Maçom, em 
particular, estreitando os laços que nos 
unem;

8.  Multiplicar as relações entre Irmãos a fim 
de melhor conhecê-los e fazer-se melhor 
conhecer por eles. O Amor Fraterno do 
próximo não pode tornar-se efetivo, senão 
quando nos conhecemos bem. Freqüentar 
apenas os mesmos irmãos conduz à forma-
ção de “clã” prejudicial à Ordem;

9.  O comportamento dos Irmãos na vida pro-
fana é muito importante para a reputação da 
maçonaria e sua irradiação. É necessário ter 
sempre no espírito estas palavras: “Deve-se 
reconhecer o Maçom pelos seus atos”;

10.  Tolerância (sem covardia) e generosidade 
são as condições a preencher para realizar 
o Amor Fraterno dos Humanos. Não há 
melhor propaganda para a Ordem senão as 
relações cordiais e o exemplo dado pelos 
Irmãos.

(retirado do site da ARLS “Obreiros de Irajá” - RJ

Como maTar miNHa LoJa
autor desconhecido
1.  Não frequente as reuniões; mas quando for lá procure algo para 

reclamar. Chegue atrasado, interrompa a sessão. Chegue após 
a sessão, mas sim na hora do ágape, onde é mais fácil fofocas;

2.  Se comparecer a qualquer atividade procure falhas no trabalho 
de quem está lutando pela instituição;

3.  Nunca aceite uma incumbência. Se não for possível sair fora, 
não faça nada, deixe o tempo correr, diga que estava ocupado, 
com muito trabalho, invente desculpas, é fácil;

4.  Critique tudo. Busque sempre algo errado. Quando encontrar 
alguma coisa, mesmo que seja algo pequeno e sem importân-
cia, diga que foi feito d propósito. Aumente, invente, acrescente 
algo. Lembre-se que é mais fácil criticar do que realizar;

5.  Se a diretoria pedir a sua opinião sobre importante assunto, 
responda que não tem nada a dizer e depois espalhe como 
deveriam ter sido feitas as coisas;

6.  Não faça mais do que absolutamente necessário, porem quan-
do os irmãos estiverem trabalhando com boa vontade e com 
interesse par que tudo corra bem, afirme que sua Loja está 
dominada por uma “panelinha”;

7.  Não leia o boletim oficial e muito menos os informativos, jor-
nais e comunicados da sua Loja. Afirme que eles não publicam 
nada interessante;

8.  Se for convidado para qualquer cargo, recuse alegando falta 
de tempo e depois critique com afirmações do tipo: Essa turma 
quer é ficar para sempre nos cargos;

9.  Quando tiver divergências com um irmão, procure com toda 
intensidade vingar-se da Instituição. Faça ameaças de abrir 
processo ético e envie cartas aos membros do quadro com 
acusações pesadas à diretoria;

10.  Sugira, insista e cobre a realizações de congressos, cursos e 
palestras. Quando a Loja realizá-los, não se inscreva, nem 
compareça;

11.  Se receber um questionário da Loja solicitando sugestões, não 
preencha e se os irmãos não adivinharem suas ideias e pontos 
de vista, critique e espalhe a todos que é ignorado e rejeitado;

12. Após toda essa “colaboração espontânea” quando cessarem 
as publicações, o lazer e todas as demais atividades, enfim, 
quando sua Loja morrer, estufe o peito e afirme com orgulho:

“eu não disse!!!”

(retirado do site da ARLS “Obreiros de Irajá” – RJ)
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impUTabiLidade peNaL

ALuízio C. de SiqueirA (*)

O art. 27 do Código Penal 
diz que o menor de 18 anos é 
penalmente inimputável, ficando 
sujeito às normas especiais, isto 
é, ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Ora, o atual Código 
Penal, promulgado em 1940, e 
o ECA adotaram o critério bio-
-psicológico, com a presunção de 
que o menos de 18 anos não teria 
discernimento para a prática de 
seus atos, isto é, não teria maturi-
dade suficiente para determinar-se 
diante do caráter  ilícito da prática 
do crime. Via de consequência, 
não poderia ser comparado ao 
adulto, para fins penais. Hoje, 
afirmou o juiz aposentado Ca-
vallieri: “Mas por que falar-se em 
presunção, se temos a realidade?”.

A sociedade daquela época 
não pode ser comparada à socie-
dade de hoje, tendo em vista que 
o jovem, na atualidade, alcança 
mais cedo o desenvolvimento 
psicológico, social e intelectual 
que os jovens dos anos 40. Isso 
ocorre, em razão do desenvolvi-
mento da tecnologia, em especial 
da Internet.

O adolescente antigamente 
só alcançava o desenvolvimento 
psicológico, por volta dos 18 
anos. Hoje, um garoto, aos 14 
anos, tem muito mais maturidade 
e conhecimentos do que aquele 
de 1940. Tanto é verdade, que o 
menor de 16 anos pode votar, ou 
seja, só vota quem tem maturida-
de suficiente para decidir o futuro 
do Estado!

Assim, como é possível uma 
mesma pessoa ser suficientemen-
te madura para votar e decidir 
o futuro de país, e, ao mesmo 
tempo, não ter consciência de 
seus atos?

jurÍdico

A resposta é simples: O ado-
lescente tem a maturidade para 
determinar-se diante do caráter 
ilícito da prática de crimes e, 
por isso, deve equiparar-se ao 
adulto. A mídia informa diaria-
mente a apreensão de menores 
pela prática de assaltos, tráfico 
de drogas e outras infrações. E o 
mais importante é que o menor 
infrator, ciente de sua “imunida-
de”, ao praticar o ato infracional 
análogo à conduta descrita como 
crime, ao ser apreendido, logo 
diz: “sou de menor”.

A propósito, veja a meno-
ridade penal em alguns países: 
México 6 a 12; EUA 6 a 12; 
Bangladesh 7; Índia 7; Minamar 
7; Nigéria 7; Paquistão 7; África 
do Sul 7; Sudão 7; Tanzânia 7; 
Tailândia 7; Indonésia 8; Quê-
nia8; Escócia 8; Etiópia 9; Irã 9; 
Filipinas 9; Nepal 10; Inglaterra 
10; País de Gales 10; Ucrânia 10; 
Turquia 11; Coréia 12; Marrocos 
12; Uganda 12; Algéria 13; Fran-
ça 13; Polônia 13; Uzbequistão 
13; China 14; Alemanha 14; 
Itália 14; Japão 14; Rússia 14; 
Vietnã 14; Egito 15; Argentina 
16; Brasil 18.

A meu ver, pela experiência 
vivida como Juiz (responsável 
pela vara da infância e juventu-
de), a maioria dos adolescentes, 
como pude aferir, já tinha a 

maturidade para aquilatar o ato 
ilícito que praticava.

A medida sócio-educativa 
badalada, que deveria reeducar o 
adolescente para que não voltas-
se a delinquir, quando adulto, é 
questionável. É bonito no papel, 
mas ineficaz na prática. Tanto 
é verdade que a criminalidade 
entre adolescentes está cada 
vez maior e hedionda. Entendo 
que a menoridade deveria ser 
aquilatada caso a caso. Explico: 
o limite poderia permanecer 18 
anos, como regra geral. Porém, 
quando um adolescente praticas-
se uma infração análoga a crime, 
sua “menoridade” seria avaliada 
individualmente, por perícia, e, 
constatando que tinha consciên-
cia de seu ato, este adolescente 
seria processado e julgado como 
adulto. Se condenado, peniten-
ciária.

No dia 30 de março de 2010, 
foi preso nos EUA o menor Jor-
dan Brown, de 12 anos, por ter 
matado a madrasta, grávida de 8 
meses. Será condenado à prisão 
perpétua, sem direito à condi-
cional. Nos EUA, há 2,6 mil 
adolescentes cumprindo prisão 
perpétua.

(*) O Irmão Aluízio é Juiz de Direito 
aposentado, jornalista e artista plástico

ir:. GerALdo HAmiLton 
de Menezes (*)

Na linguagem maçônica, “Pe-
dra Bruta” simboliza a imperfeição 
do ser humano não lapidado para a 
prática das virtudes teologais que 
ornamentam  o caráter. Representa 
a ausência do conhecimento e a im-
perfeição da alma do profano não 
instruído nos mistérios maçônicos. 
A “Pedra Bruta”, simbolicamente, 
é o aprendiz-maçom, que só foi 
iniciado nos mistérios da Ordem 
por ser, presumivelmente, um 
homem livre (em pleno gozo de 
sua capacidade jurídica e mental) 
e de bons costumes (credibilida-
de moral e caráter ilibado), que 
deve ser preparado para a busca 
constante de si mesmo. Somente 
depois de conhecer a si mesmo, 
poderá o aprendiz-maçom alcançar 
a perfeição intelectual e moral para 
libertar-se de suas paixões pessoais 
inferiores, principalmente da into-
lerância e do egoísmo inerentes ao 
homem vulgar. Isso é o que a Ma-
çonaria entende como desbaste da 
“Pedra Bruta”, que aos poucos vai 
sendo polida. Desbastada a “Pedra 
Bruta”, o maçom está teoricamente 
preparado para difundir a verdade 
e cultivar as virtudes pessoais.

A rigor, o verdadeiro maçom 
está sempre desbastando a “Pedra 
Bruta” que o envolve, pois sendo 
o maçom um ser humano qualquer 
outro, sujeita-se às fraquezas de 
todos os homens. Engana-se que 

imagina que o maçom, por ser 
maçom, é um homem perfeito. 
Seria absurdo crer que todo maçom 
é um exemplo de perfeição moral. 
O mérito por excelência do maçom 
está em sua permanente luta contra 
os naturais defeitos que corroem o 
caráter do homem, seja ele maçom 
ou não, como a parcialidade, a 
injustiça, o fanatismo e a prática 
de maus costumes não tolerados 
em uma sociedade justa.

O maçom precisa estudar, 
estudar muito, aprofundar-se nos 
chamados mistérios da institui-
ção, que estão relacionados com 
os mistérios da vida. Ele jamais 
pode olvidar que a luta contra a 
ignorância e o combate aos vícios 
do caráter , bandeira principal da 
maçonaria, requer força de vonta-
de, conhecimento e sabedoria. O 
maçom que só conhece os sinais e 
as cerimônias iniciáticas, ignoran-
do o simbolismo, o esoterismo, as 
doutrinas  e a essência filosófica da 
maçonaria, não passa de “maçom 
papagaio”: só sabe repetir o que 
decorou nos rituais; ignora eu ver-
dadeiro significado. Do verdadeiro 
maçom são exigidos sobriedade, 
honestidade e dignidade em todos 
os seus atos, em Loja e fora dela 
como exemplo de que a “Pedra 
Bruta” recebeu polimento.

(*) O Irmão Geraldo é Juiz de Direito 
aposentado, advogado militante e jorna-
lista – Divinópolis/MG.

A pedra bruta

dirMar de cayret (*)

Há uma crise no país com 
várias características que está 
fazendo ressurgir o temperamen-
to forte da presidente, que, nos 
cargos Executivos que ocupou, 
caracterizou-a como intransigente 
no cumprimento do dever, rigorosa 
nas eficiências e nos prazos e in-
capaz de admitir falhas ou erros e 
com um temperamento verbal que 
já levou muitas servidoras às lá-
grimas e aumentou sua coleção de 
desafetos nos diversos escalões do 
serviço público federal. Abrandada 
pelo protocolo exigido de uma che-
fe de Estado, a presidente Dilma 
Rousseff conseguiu, até, passar 
uma figura de simpática, acolhedo-
ra, quase maternal. Mas tolerância 
em hora, e nos últimos meses, ela 
vem mantendo uma queda de braço 
com a classe política, especialmen-
te com as lideranças e foi exigindo 
a carta de demissão de presidentes 
de partidos, senadores e deputados 
apanhados em maracutaias e “mal-
feitos”, acabando por descosturar 
a base aliada que seu antecessor 
e principal cabo eleitoral, pacien-
temente e aceitando indiferente, 
roubalheiras e patifarias, construiu 
ao longo de oito anos. E por não 
aceitar passivamente a presença 
dos desonestos, ela começa a 
colecionar derrotas no Congresso 
Nacional, especialmente no Sena-
do, onde a Oposição tem pouco 
que fazer, basta deixar os que dão 
sustentação ao governo agirem. As 
retaliações vêm rapidamente e o 
grupo do PMDB liderado por José 

Sarney (AP) e Renan Calheiros 
(AL) devolveram a demissão de 
Romero Jucá (RR), nomeando-o 
relator do Orçamento da União. O 
PR (Partido da República) em nota 
oficial comunica seu afastamento 
do Governo e outras agremiações 
exigem cargos para continuarem 
apoiando a administração.

A economia, apesar de alguns 
índices animadores, não vai bem e 
o corte de 40 bilhões no Orçamen-
to da União foi explicado como 
contenções de verbas e não como 
medida para tampar os buracos da 
“herança” deixada. O PAC (Plano 
de Aceleração do Crescimento) 
não consegue a liberação de verbas 
programadas e as mesmas encon-
tram-se paralisadas em vários 
Estados. A população vê os preços 
subirem e ninguém diz nada.

A área social também vai mal. 
Militares afrontando a Consti-
tuição do país, ensaiam greves e 
motins, havendo necessidade de 
intervenção do Exército que não 
está satisfeito com as ameaças de 
revanchismo do núcleo duro do 
Governo e oficiais fazem manifesto. 
Dilma ameaça prender mas é de-
saconselhada e recua. Professores, 
motoristas, médicos, vigilantes, en-
saiam greves e as centrais sindicais 
não atreladas exigem o atendimento 
de promessas. O Brasil não é a 
maravilha que querem passar e está 
difícil submeter o Congresso que só 
tem uma moeda de troca: CARGOS 
E VANTAGENS.

(*) Jornalista em Brasília/DF

Submeter o congresso? Como?
preparo para a vida
Melhor idade

drª. tHerezA f. VieirA

Há indivíduos que pensam na 
velhice apenas quando ela bate à 
porta, isso quando não acontece 
aos oitenta anos e eles descon-
fiam que, estão envelhecendo. 
O importante para os indivíduos 
é preparar-se para a velhice e 
também para os que vivem ao 
seu redor. Preparar o seu am-
biente, adaptando-se a todas as 
fases da vida.

Ninguém aceita que o apren-
dizado para a velhice começa 
quando nascemos, com processo 
educativo que deve ir até o fim da 
vida, aprendendo-se a respeitar 
horários, o direito dos outros, o 
respeito pelos mais velhos.

Os pais têm o primeiro apren-
dizado com os filhos, sendo com-
panheiros, amigos e acompanhan-

do passo a passo o seu desenvol-
vimento, não par pôr obstáculos, 
mas para conhecer as variações 
que vão surgindo. Não existe coisa 
mais bonita do que acompanhar o 
desenvolvimento de um filho tanto 
físico como mental.

E, no interesse apresentado 
pelos pais, o filho vai aprenden-
do a amar e respeitar o próximo 
e mais tarde procurarão fazer o 
mesmo com os seus filhos. Um 
hábito sadio é os pais estudarem 
com os filhos, ajudando-os a re-
solver os problemas que surgem 
na escola e ao mesmo tempo, 
aprendendo muito com os filhos.

É preciso capacidade de 
adaptação para todas as fases da 
existência.

As crianças entram na es-
cola cada vez mais cedo, pois 
a maioria dos pais, trabalhando 
fora, sempre colocam seus filhos 
em uma creche ou, quando têm 

recursos, numa escola especia-
lizada, onde seus filhos possam 
ser cuidados enquanto eles tra-
balham.

É preciso o idoso estar atua-
lizado, saber o que se passa em 
sua casa em sua casa, em sua 
cidade, em seu mundo, com os 
seus familiares. É apenas assim 
que ele poderá ser ouvido e 
respeitado pelos mais jovens, 
porque, além do conhecimento 
cultural, tem a vivência, e a vida 
ensina inúmeras coisas que não 
são encontradas nos livros.

O idoso tem que se fazer 
amado, admirado e respeitado 
na coletividade em que ele vive 
e, para que isso aconteça, tem 
que se atualizar; saber o que está 
acontecendo fora de seu mundo 
particular.

Médica Geriatra e Escritora
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eleVações de maio a agosto 2012

  
7 LP F. de Moraes Denis de Oliveira Junqueira
 Anapolis Marcos Roberto Pinheiro
  Thiago Lourenço
9 LP Amor e Luz IV Edmundo Macedo
 Ipameri Henio da Silva Oliveira
  Nezio Verissimo da Silva JR
  Silvio Jose A. de M. Filho
  Sebastiao Cordeiro Lopes
9 LP Edsel E. Portilho Alberto Ricardo Golfeto
 Rio Verde Augusto Cesar Costa Macedo
  Bruno Langoni Salgado
  Dario Cunha Doro
  Henrique Hiroto Naoe
  Jonatas Siqueira de Magalhães
  Mario Celso de Lima
  Luiz Fernando Veloso Favero
  Ricardo Menezes
  William Marcelino Carvalho
  Jovair Fernandes da Cunha
14 LP Gen.  Moreira  
 Guimarães Jose Carlos Rodrigues
 Anapoliis 
14 LP Amor e Luz IV Divino Pereira Rodrigues
 Ipameri Paulo Lucas de Faria
  Walter Antonio Nunes
  Joao Pires de Lima
  Wadi Joao Carcut
  Rui-Mar Nunes
14 LP Estrela do Vale Adair Oscar de Borba
 Ceres Eduardo Mendanha da Cunha
  João Crispim Filho

  João Pedro Alves Filho
  Laerte Gonçalves Junior
15 SC Justiça e  
 Caridade II Luciano Marques
 Itumbiara Luiz Roberto Franceschi
15 SC Liberdade  
 e Uniao Evando Gonçalves
 Goiania Otavio Oliveira Junior
  Paulo Roberto Marra
  Roberto Antonio Pereira
16 SC Paz e Amor III Andrei  Aparecido R. de S Barbosa
 Catalao Antonio Aparecido Beleli
  João Pedro Vieira
  Jose Henrique V. Lopes Bizzotto
  Ronivaldo Barbacena Borges
  Wiris Marcos Arantes
16 SC Estrela  
 Rioverdense Anilton Guerreiro de Moraes
 Rio Verde Beckembaeur  Ferreira
  Cesar de Melo Silva Ferro
  Divino Fernandes Honorato
  Edgar Pinto
  Luiz Alberto Bueno Bezerra
  Marcelo Castro Moraes
  Marcelo Ferreira Oliveira
  Osman Jose da Silva
  Robson Pereira da Costa
  Socrates de Souza Melo
  Timoteo David M. de Oliveira
17 SC Vale do  
 São Patricio Nelson Cardoso do Coutpo
 Ceres 

17 SC liberdade  
 e União Abel Araujo Filho
 Goiania Darcy Marques Filho
17 SC Lealdade  
 e Justiça Gentil Goulart Junior
  Valdir Candine
19 CF Kadosch 73 Anderson Jose Roques
 Catalão Lelio Jose Alves Martins
22 CF Kadosch 9 Tarquinio Brito Oliveira
 Goiania Valdovino Francisco de Olivei-
ra
29 CF Kadosch 135 Antonio Alves Filho
 Ceres 
30 CF Kadosch 48 Estevao Batista de Moraes
 Rio Verde Natanael Ferreira Montes
  Waldomiro Machado de Freitas
  Ubaldino Honorio Rios
32 Conssistorio 4 Euripedes Barbosa Nunes
 Goiania 
32 Consistorio 72 João Henrique Silva
 Rio Verde Mauricio Queiroz de Oliveira
  Raimundo Umbuzeiro Muricy
  
  
  
  
  
  

GRAU  LOJA  NOME GRAU  LOJA  NOME GRAU  LOJA  NOME

Av. Paranaíba nº 984 – Centro – Cx. Postal 10.122 – Fone: (62) 3941-6377 – Goiânia-GO

delegacia litÚrgica do suPreMo 
conselho do Brasil do grau 33 Para 

o rito escocÊs antigos e aceito 
Para goiÁs e tocantins

O Soberano Grande Comen-
dador do Rito Escocês Antigo e 
Aceito e o Santo Império se reu-
niram para agraciar com o Título 
de Membro Honorário o Soberano 
Grão-Mestre Geral do Grande 
Oriente do Brasil, Irmão Marcos 
José da Silva.

Na oportunidade, o Irmão 
Marcos José da Silva disse que 
estava emocionado pelo carinho e 
respeito que o Supremo Conselho 
do Brasil, na pessoa do Soberano 
Grande Comendador Enyr de Jesus 
da Costa e Silva e todo o seu estafe 
do Santo Império, demonstravam 
pelo GOB-Brasil através de sua 
pessoa.

 
“Digo estar emocionado por-

que vejo e presencio o trabalho 
que está sendo feito neste nosso 
Supremo Conselho. Vejo o seu 
crescimento e vejo também a se-

riedade de todos os que dele fazem 
parte. Assim sendo, é para mim 
um momento muito especial e um 
orgulho maior em poder receber e 
ostentar o título de Membro Hono-
rário desse nosso Grande e único 
Supremo Conselho do Brasil. É 
para mim uma honrosa condecora-
ção e um honroso cargo que acabo 
de receber das mãos do nosso So-
berano Grande Comendador e dos 
Irmãos do Santo Império e posso 
garantir que esse título poucos 
conquistaram, e para mim, é uma 
grande honra que divido com toda 
a imensa Família GOB”, declarou 
o Soberano Grão-Mestre Geral do 
Grande Oriente do Brasil, Irmão 
Marcos José da Silva.

(O Graal Notícias n° 01, Abril 2012 – Ór-
gão Informativo do Supremo Conselho do 
Brasil do REAA).

Grão-mestre geral do GOB recebe o Título de 
Membro Honorário do Supremo Conselho do Brasil
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Fama em Foco

Julho/
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No dia 20 de Junho numa belíssima manhã foi Lançado O Projeto do 
Mega FAMA Moda, contou com a presença de autoridades, diretores, 
convidados e a participação e apresentação do Coral Pequenos 
Aprendizes.

MEGa FaMa Moda

Nos dias 02 e 03  de agosto  realizou-
se o Planejamento pedagógico visando 
integrar a  equipe , repassar e esclarecer a 
funcionalidade das ações desenvolvidas.
Para facilitar a coordenação juntamente 
com o Diretor de Departamento Sr. 
Paulo Marra elaborou  um manual de 
Procedimentos Internos.

PlanEjaMEnto PEdaGóGico

No dia 06 de agosto reiniciamos 
nossas atividades pedagógicas com 
retorno dos educandos.

rEtorno 
às aulas

atividadEs rEcrEativas

Durante todo o mês de agosto diferentes temas foram abordados em 
especial Dia do Estudante, Dia do Folclore.
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A receptação de produtos tor-
nou-se um esquema viciado que 
alimenta um dos ciclos mais vio-
lentos da sociedade atual. E esse 
esquema conta com a colaboração 

de muita gente que pensa primeiro 
em economizar, mas se esquece de 
conferir a origem dos produtos que 
está comprando. Na ponta de um 
produto barato, de origem duvi-

dosa, pode estar a vida de alguém. 
Este é o alerta que o MINISTÉRIO 
PÚBLICO do Estado de Goiás faz.

Como funciona o ciclo da re-
ceptação:

Uma economia que pode custar sua vida

RECEPTAÇÃO

1 – Em busca de peças para vender, os assaltantes agem. Não importa se é dia ou noite, nem se 
a vítima está sozinha ou acompanhada por uma criança.

2 – Mesmo sem reagir, em muitos casos, a vítima é ferida e até morta.
3 – O crime ocorre, muitas vezes, porque o ladrão quer apenas a “frente” do aparelho de som 

do veículo.
4 – Assim, os ladrões abastecem os desmanches existentes no submundo do crime.
5 – Peças são arrancadas e colocadas à venda.
6 – Há compradores que vão atrás de peças automotivas pensando em economia e adquirem 

produtos de origem duvidosa, sem procedência ou nota fiscal.
7 – Eles ignoram que, nesse mercado clandestino, podem ser as próximas vítimas.

PARE (sinal vermelho) – Não compre produtos de origem duvidosa.
ATENÇÃO (sinal amarelo) – Desconfie de ofertas exageradamente vantajosas.
SIGA (sinal verde) – A nota fiscal é, em regra, a garantia de origem do produto.

Para denunciar ou tirar dúvidas:
PolÍcia ciVil – 197

PolÍcia Militar – 190
www.mp.go.gov.br

(Jornal MP Goiás – Ano 6 – nº 26 – ago/set 2011 – Goiânia/GO)

autor desconhecido

I - Ensina-me Mestre, a des-
bastar minha pedra bruta, com a 
prática que adquiristes ao desbastar 
Tua própria pedra.

II - Ensina-me Mestre, a cami-
nhar na marcha do meu grau, no 
grande Templo Maçônico, que é o 
mundo lá fora, caminhando Tu, à 
minha frente, como meu líder, nos 
caminhos do Bem, da Verdade e 
da Justiça.

III - Ensina-me Mestre, a ser 
livre de vaidades, ambições e 
servilismos que amesquinham o 
homem, vendo eu em Ti, o Mestre 
livre de tais sentimentos.

IV - Ensina-me Mestre, o dom 
que tens de perdoar, esquecer e 
compreender as fraquezas de to-
dos os homens, enaltecendo suas 
virtudes, para que eu, como teu 
discípulo, possa também saber 
perdoar, esquecer e compreender 
as fraquezas de todos os homens, 
enaltecendo suas virtudes.

V - Ensina-me Mestre, a tra-
balhar como trabalhas, anoni-
mamente, em favor de uma boa 
causa, fugindo como Tu foges, 
dos aplausos frívolos, fáceis e das 
honrarias vulgares.

VI - Ensina-me Mestre, os 
bons costumes pelos quais temos 

de saber ouvir e de saber calar nos 
momentos certos, mas principal-
mente o dom, que temos de lutar 
em favor dos que clamam por pão 
e justiça social.

VII - Ensina-me Mestre, a ser 
como Tu és, a todos os momentos, 
um simples, mas forte tijolo da 
Ponte de União entre os homens, 
e nunca um ponto de discórdia 
entre eles.

VIII - Ensina-me Mestre, a 
cultivar em meu coração, todo o 
respeito e amor que cultivas entre 
os homens, e principalmente com 
Tua família, para que possa, cada 
vez mais, espelhado em Ti, respeitar 
a todos os homens e amar em toda a 
extensão da palavra, minha família.

IX - Ensina-me Mestre, toda 
Tua bravura, destemor e honradez 
para defender a Liberdade e a So-
berania da nossa Pátria, para que 
eu possa, a qualquer momento, ao 
Teu lado e contigo, lutar e morrer 
em sua defesa.

X - Ensina-me Mestre, tudo 
isso, enfim, sem vaidades, osten-
tações ou vãs palavras, que se per-
dem ao vento, mas simplesmente 
com Teus próprios exemplos, para 
que eu possa um dia, ser reconhe-
cido como um verdadeiro Mestre-
-Maçom.

(Retirado do site: www.brasilmacom.
com.br)

Os dez apelos 
do aprendiz Maçom

autor desconhecido

Meu Filho,
Quando você parar de me contar 

- como ainda você faz - as suas brin-
cadeiras e as suas coisas pessoais; 
quando você não tiver mais medo 
da “escuridão” e decidir abrir, final-
mente, as páginas desses livros des-
conhecidos que hoje você somente 
olha, talvez mal ajeitados, na estante 
do meu escritório, e que conservo 
com muito carinho; quando for adul-
to, aproxime-se desses senhores que 
hoje você acha misteriosos e que, se 
bem não te desagradam, te merecem 
tão somente certa indiferença.

Procura essas pessoas que, fre-
qüentemente, me ligam ou me 
visitam e com quem compartilho 
algumas horas, a cada semana, nes-
ses dias que você vê eu chegar mais 
tarde em casa. Sim, procura esses 
homens que a sociedade identifica 
como “Os Maçons” e que eu chamo, 
orgulhosamente de, “Meus Irmãos”. 

Tantas vezes você os viu e ouviu 
que, provavelmente, já conheça todos 
eles. A grande maioria são jovens; al-
guns, homens maduros; e outros, com 
as suas testas coroadas por cabelos 
grisalhos, do mesmo jeito que algu-
mas montanhas mostram seus cumes, 
cobertos pelo branco da neve. Mas 
todos eles me permitiram beber da 
fonte da sabedoria. Todos, por igual, 
abriram seus peitos como se abre uma 
cesta para receber as confidências, a 
alegria, os infortúnios e decepções, 
os projetos e as ilusões do melhor 
amigo. Sim, procura essas pessoas, 
sem importar o longo caminho a ser 
percorrido, nem quantos os obstácu-
los que devam ser vencidos. Deci-

dido a procurá-los, o Ser Supremo 
vai mostrar-te o caminho. E quando 
souber o que é que eles fazem, como 
pensam e o que pretendem, desde 
que o teu espírito esteja satisfeito, e 
achadas todas as tuas respostas, junte-
-se a eles e siga-os. 

Mas, se mesmo depois de analisar 
os seus princípios, as tuas dúvidas 
continuarem sem resposta, então, 
meu Filho, saia do caminho, com a 
decência de um homem bem nascido. 
Se eu ainda for vivo, baterei palmas à 
tua decisão, a aceitarei, pois você terá 
estudado antes de definir e porque 
conseguiu analisar a tua escolha, ou 
seja, terá decidido por você mesmo, 
após ter pensado e raciocinado. 

E, caso eu tiver passado para o 
Oriente Eterno, vou pedir ao Grande 
Arquiteto do Universo para enfeitar 
a tua vida com os atributos que sem-
pre procurei para você e que, Maçom 
ou não, o Mundo te reconheça como 
sendo um homem honesto, virtuoso, 
justo, respeitável, oposto a todo gê-
nero de opressão e com um profundo 
amor pela humanidade.

Seu Pai é Maçom com muita 
Honra.

Carta de um maçom 
a seu filho

irMão Kennyo isMail (*)

No ultimo dia 25 de Agosto, o 
astronauta Neil Armstrong, conside-
rado herói nacional nos EUA por ter 
sido o primeiro homem a pisar na lua, 
faleceu aos 82 anos de idade. Muitas 
vezes apontado como maçom e De-
Molay em vários sites, não demorou 
para que a notícia de sua morte cor-
resse no meio maçônico e DeMolay 
com o pesar da perda de um irmão.

A Maçonaria e a Ordem DeMo-
lay tiveram e têm em seus quadros 
diversos heróis, exemplos e líderes, 
mas, infelizmente, Neil Armstrong 
não era um deles. Talvez a confusão 
se devesse inicialmente por conta 
de seu pai, também chamado Neil 
Armstrong, que era maçom ativo na 
Grande Loja de Ohio.

Se Neil Armstrong fosse um 
Sênior DeMolay, seria lógico que 
seu nome constasse no Hall da Fama 
DeMolay, que homenageia os De-
Molays famosos, ou que se soubesse 
o Capítulo em que foi iniciado, o que 
não é o caso. A instituição que Arms-
trong participou em sua adolescência, 
e fez questão de manter contato em 
sua vida adulta, foram os Escoteiros. 

Para se ter uma ideia de seu carinho e 
envolvimento com a instituição, Neil 
Armstrong chegou a mandar recado 
aos escoteiros durante o voo de ida 
para a Lua. Armstrong participou sim 
de Fraternidades, mas foram a “Phi 
Delta Theta” e a “Kappa Kappa Psi”, 
fraternidades estudantis, durante seu 
período na faculdade.

Já seu companheiro de missão, 
Buzz Aldrin, que também desceu do 
módulo de comando e pisou na Lua, 
era um maçom participativo: membro 
da Grande Loja de New Jersey, Grau 
33 do Rito Escocês, Cavaleiro Tem-
plário do Rito de York e um Shriner. 
Ele chegou a levar uma bandeira do 
Supremo Conselho do Rito Escocês 
da Jurisdição Sul dos Estados Uni-
dos consigo na viagem para a Lua, 
trazendo-a de volta e presenteando 
o Supremo Conselho com a mesma.

Apesar de Neil Armstrong não 
ter sido um maçom, a NASA sem-
pre esteve repleta de maçons, entre 
astronautas e dirigentes. Nada mais 
justo, afinal de contas, todo maçom 
tem uma queda pela abóboda celeste!

(*) Obs.: Texto em atendimento à dúvida do 
Ir.´. Juliano Francisco Martinho.

Neil Armstrong, maçom? Demolay?
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Faça o seguro de seus bens e 
F i q u e  t r a n q u i lo.  p r o c u r e 

personalite corretora de seguros
o seu corretor o ajudará a proteger seu patrimônio 
com atendimento especial.

l e o na r d o  c a r r a r a  ( 6 2 )  9 9 5 1 - 9 2 8 8

O desafio de educar 
crianças “indigo”
tereSinHA m. mArrA (*)

    
A psicóloga norte-americana 

Nancy Tappe elaborou o conceito 
de “criança índigo” na sua tese de 
doutorado defendida nos Estados 
Unidos na década de 1980, após 
estudar o padrão de comportamen-
to das novas crianças.  Elaborou 
também uma classificação dos 
diversos tipos de “índigo”, baseada 
em observação prática.

Estamos atingindo um momento 
crucial de mudança de paradigma 
em termos de educação infantil.  A 
questão de como educar as crian-
ças é uma das mais significativas 
preocupações no mundo de hoje.  
O sistema de ensino que prevalece 
nas escolas baseia-se no princípio 
de que as crianças são como reci-
pientes vazios, prontos para receber 
o conhecimento dos professores.  O 
sistema tradicional prevê que elas 
deverão se inserir na sociedade e, 
para isso, pensa que contribuir para 
seu desenvolvimento é ensinar-
-lhes tudo o que seja necessário 
para que obtenham um emprego. 
Avaliam suas habilidades com base 
na qualidade de sua escrita. Para 
isso, os professores usam técnicas 
que comparam e expõem os alunos, 
pois acreditam que dessa maneira 
irão  motivá-los a melhorar suas 
habilidades de escrita.  Dentro desse 
ambiente, qualquer criança que 
não se conforme passivamente às 
regras, é considerada uma criança 
com problemas.

A educação exige uma nova vi-
são para as crianças do século XXI: 
que ela transmita esperança e inspi-
ração. Os professores têm de admitir 
que, do mesmo modo que exigimos 
a transformação da atual estrutura 
social, é necessária também, uma 
modificação educacional. E essa 
mudança depende de todos nós.  Te-
mos de ser capazes de dar aos nossos 
filhos e alunos o dom da disciplina 
interior e da paz.  Os educadores 
do século XXI devem aprender a 
guiar e orientar seus alunos para 
que obtenham equilíbrio, disciplina, 
responsabilidade e consciência.

Os adultos tem dificuldade de 
entender essas crianças, pois elas 
possuem habilidades que vão além 
do mental e do emocional: tem 
grande capacidade de visualiza-
ção e dominam a tecnologia com 
uma facilidade impressionante.  
Apresentam um conjunto de carac-
terísticas psicológicas incomuns 
que faz com que todos os que 
interagem com elas, notadamente 
os pais, tenham de se adaptar a 
circunstâncias diferentes e a um 
tipo novo de educação.
1) São crianças que não respon-

dem a técnicas de disciplina 

associada à culpa, do tipo “vou 
contar para o seu pai o que você 
fez!”. É importante tratar os ín-
digos com respeito e é aconse-
lhável dar a eles possibilidade 
de escolha, ao invés de ordens 
imperativas.

2) Essa nova geração não tem 
problemas de auto-estima pois 
as crianças costumam dizer aos 
pais e professores, frequente-
mente, “quem elas são”.

3) Recusam-se a desempenhar 
determinadas tarefas e não tem 
vergonha para expressar suas 
necessidades. É oportuno evitar 
criticá-las de maneira negativa, 
pois assim se sentirão apoiadas 
quando precisarem.

4) Apresentam grande dificuldade 
em lidar com pessoas autori-
tárias, sem possibilidade de 
questionamento ou explicação. 
São crianças questionadoras, 
percebem as fraquezas e as 
intenções dos adultos e os 
enfrentam de igual para igual, 
sem medo de rejeições.

5) Muitas não se relacionam bem 
com pessoas que não sejam 
semelhantes a elas e costu-
mam se fechar por se acharem 
incompreendidas. Em termos 
sociais, a escola também é uma 
experiência difícil para essas 
crianças.

6) Tanto na escola quanto em casa, 
costumam identificar maneiras 
mais eficazes de fazer as coisas, 
o que as torna “destruidoras de 
sistemas” por não se adaptarem 
a qualquer tipo de convenção.  
Esse tipo de criança não aceita 
ser tratada como incapaz ou me-
nos inteligente, e não respeita as 
pessoas apenas porque são mais 
velhas: é necessário conquistar 
o respeito de um índigo.
Para muitos especialistas em 

educação, há grandes evidências de 
que as crianças de hoje são mental-
mente mais desenvolvidas e que as 
escolas não tem a estrutura necessá-
ria ou mesmo condições de avaliar 
esse fenômeno.  Muitas nascem 
com talentos especiais, mas acabam 
diagnosticadas como portadoras de 
“deficiências de aprendizado” ou 
são qualificadas como portadoras de 
DDA (Distúrbio de déficit de aten-
ção) ou de TDAH (Transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade).  
Para os professores, é importante 
observar se a criança:
a)  entedia-se com facilidade e 

parece ter dificuldades de con-
centração;

b)  demonstra extrema sensibilida-
de e, ao mesmo tempo, excesso 
de energia;

c)  resiste a qualquer tipo de auto-
ridade que não seja exercida de 

maneira democrática;
d)  aprende pela própria experiên-

cia, recusando-se a seguir me-
todologia repetitiva ou passiva;

e)  retrai-se quando se sente ame-
açada ou rejeitada e, às vezes, 
acaba sacrificando sua criativi-
dade para ser aceita;

f)  tem métodos próprios de apren-
dizado e frustra-se facilmente 
quando suas ideias não podem 
ser colocadas em prática por 
falta de compreensão por parte 
das pessoas.
Os professores tem consciência 

das mudanças da nova geração e 
sabem que o “problema” está no 
sistema educacional e não nas pes-

soas. Atualmente, um número cada 
vez maior de professores utilizam 
técnicas e estratégias voltadas para 
o aluno, como grupos de estudos, 
auto-avaliação, palestras...  Ou-
tros adotam programas em que as 
crianças podem desenvolver suas 
habilidades de liderança usando 
técnicas de mediação e de acon-
selhamento, eliminando os tipos 
mais comuns de intimidação.

Desde o nascimento, as crianças 
índigo desejam ser reconhecidas e 
populares. Se essa tendência não 
for controlada, elas percebem rapi-
damente que tem o poder de fazer 
os adultos gritarem e perderem o 
controle sem fazer muito esforço. 
Sentem-se, então, como se fossem 
membros da realeza, obtendo aten-
ção por meio de comportamentos 
negativos. Os pais, professores e os 
que convivem com as crianças devem 
estabelecer normas e limites porque 
eles são necessários para a vida e para 
o crescimento do ser humano.

Há professores que tratam as 
crianças com respeito; elogiam 
quando percebem que desempe-
nharam bem suas tarefas; usam 
estratégias para o desenvolvimento 
de responsabilidade (como alunos 
que ajudam os professores; execu-
tam projetos especiais); permitem 
a participação das crianças nos 
processos de tomada de decisão, 
como estabelecer regras em salas 
de aula e as consequências para 

quem não as seguem; contatam os 
pais com relativa frequência.

Muitos pais conseguem pro-
porcionar um ambiente benéfi-

co para as crianças em 
casa. Costumam ouvir 
o que elas têm a dizer e 
levam em consideração 
as opiniões delas. Reco-
nhecem as qualidades, 
elogiam-nas e explicam 
os motivos de algumas 
decisões que precisam 
ser tomadas. São pais 
que admitem quando er-
ram e se desculpam com 
os pequenos.  Organizam 
reuniões em família, su-
gerem regras e estabele-
cem responsabilidades e 

consequências para determinadas 
atitudes ou mau comportamento, 
assim como recompensas por ati-
tudes positivas.  Dão explicações 
diretas sobre o motivo das ordens, 
por exemplo: “Por favor, preci-
so que você me ajude a manter 
os sapatos no lugar certo e não 
espalhados pela casa”. Iniciar a 
frase com o “preciso de sua aju-
da”, costuma funcionar.  Para não 
sobrecarregar as crianças com 
excesso de informações, esses pais 
costumam dar uma ordem de cada 
vez.  Geralmente colocam uma ca-
deira em um lugar isolado da casa 
e estabelecem que é para lá que a 
criança deve ir quando estiver de 
castigo. Mandá-la para o quarto 
não resolve porque ela pode ficar 
se divertindo com seus brinquedos.  
A criança deve agir dentro de de-
terminados limites e aprender que 
cada ação tem uma consequência. 
Se ela reagir e começar a gritar, os 
pais podem aumentar a duração do 
castigo e, quando este acabar, não 
se esquecer de perguntar à criança 
o motivo dela ter sido castigada.  
Uma maneira positiva de estimular 
o bom comportamento é colocar 
estrelas em uma folha de papel e 
deixá-la em local visível: porta ou 
lateral da geladeira. Quando tiver 
um número específico de estrelas, 
a criança recebe um prêmio, como 
ir a algum lugar de que goste ou 
sair com os amigos, por exemplo.  

Os pais acompanham de perto o 
desenvolvimento dos filhos na es-
cola e verificam se os professores 
e o sistema de ensino são eficientes 
e oferecem recursos para crianças 
de comportamento instável ou se 
ainda seguem as regras antigas.

Precisamos nos tornar pionei-
ros do novo paradigma, revisando 
nossos conceitos com relação ao 
propósito, sentido e função da edu-
cação. Devemos ensinar as crian-
ças “como” pensar e não “o que” 
pensar. Nosso papel, muito além 
de dar conhecimento, é transmitir 
sabedoria, que é a aplicação prática 
do conteúdo absorvido.

Termino este artigo com o belo 
poema de Gibran Khalil Gibran, no 
livro “O Profeta” que, de alguma 
maneira, resume o que foi dito 
sobre as crianças índigo.

Seus filhos não são seus.
São filhos e filhas da vida e da 

ânsia de viver.
Vêm ao mundo através de 

você, mas não são uma extensão 
do seu ser.

Estão com você, mas não lhe 
pertencem.

Podem receber o seu amor, 
mas não os seus pensamentos, 
pois tem os seus próprios.

Você pode acolher seus corpos, 
mas não suas almas, pois elas 
habitam o amanhã; algo que você 
não conhece sequer em sonhos.

Pode tentar ser como eles, 
mas jamais fazê-los serem iguais 
a você.

Você é o arco e as crianças são 
as flechas disparadas em todas as 
direções.

Pois seja flexível e deixe que o 
arqueiro as arremesse diretamen-
te para a felicidade.

(*) Membro da FraFem “Associação Fi-
lhas de Hiram” da Loja Liberdade e União 
(Goiânia). BIBLIOGRAFIA: CARROLL, 
Lee & TOBER, Jan.  Crianças Índigo. 
São Paulo, Butterfly Editora, 2005.  
C O N D R O N ,  B á r b a r a .   A p re n -
da a educar a criança índigo.  São 
Paulo ,  Bu t t e r f l y  Ed i tora ,  2008 . 
VECCHIO,  Egídio.  Educando crianças 
índigo.  São Paulo, Butterfly Editora.  
www.indigochild.com

“A educação exige uma 
nova visão para as crianças 
do século XXI: que ela 
transmita esperança e 
inspiração. Os professores 
têm de admitir que, do 
mesmo modo que exigimos 
a transformação da atual 
estrutura social, é necessária 
também, uma modificação 
educacional.”
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pai maçomhoMenageM

Certa vez um filho perguntou a sua mãe:
- Mãe, explique a mim, com bastante clareza, o que é um Maçom?
- Porque queres saber filho?
- Meu pai é Maçom, é justo que eu saiba! 
A mãe, com grande ternura e afeto, passando-lhe as mãos puras 

pelos cabelos, sentou-se ao lado do filho e começou a narrar à bela e 
verdadeira descrição:

- Maçom, meu querido filho, é um homem instruído, homem de 
boa conduta, que não permite que nenhuma má paixão vibre em seu 
coração, que também não admite que em seu cérebro nasça sequer uma 
idéia de injustiça ou de maldade, que procura sempre a verdade e, por 
sua conduta ou honradez, se mostra um exemplo.

Em qualquer causa, atua como justo. Considera o lar, um Templo. 
É um estudioso que não se cansa de aprender, respeita todas opiniões. 
É contrário a todas opressões, ao humilde, dá a sua mão. Cumpre com 
os deveres do lar, conserva como virtude material, a caridade. Abomina 
o mal, está sempre pronto para correr em defesa da virtude, ampara os 
velhos e dá conselho aos jovens. Perdoa toda ofensa e sua grande obra 
é atingir a perfeição do homem, que despeito de todos os escrúpulos, 
ninguém é isento de defeitos. De qualquer forma, meu filho, creio que 
defini a personalidade de um Maçom, porque, tracei-te o retrato de teu 
pai. O menino, beijando sua mãe, agradecido, sussurrou-lhe no ouvido:

- MÃE! “TENHO ORGULHO DE MEU PAI”
E é exatamente assim que vocês são para nós...

feliz dia dos Pais e esPecialMente
Ao meu que tAnto Amo...

Texto lido pela sobrinha Mayara Cristina de Oliveira na Sessão de Homenagem 
aos Pais do dia 14/08/2012.

COMO SE TRATAVA O ESTUPRO EM 1833
Vejam como era a Lei “nos antigamente” aqui no Brasil

sentença judicial datada de 1833  
 ProVÍncia de sergiPe

“ipsis litteris, ipsis verbis” – trAtA-Se de 
lingua Portuguesa arcaica

ProVÍncia de sergiPe

O adjunto de promotor público, representando 
contra o cabra Manoel Duda, porque no dia 11 do mês 
de Nossa Senhora Sant’Ana quando a mulher do Xico 
Bento ia para a fonte, já perto dela, o supracitado cabra 
que estava de em uma moita de mato, sahiu della de 
supetão e fez proposta a dita mulher, por que queria 
para coisa que não se pode trazer a lume, e como ella 
se recuzasse, o dito cabra abrafolou-se dela, deitou-a 
no chão, deixando as encomendas della de fora a ao 
Deus dará. Elle não conseguiu matrimônio porque 
ella gritou e veio em amparo della Nocreto Correia e 
Norberto Barbosa, que prenderam o cujo em flagrante. 
Dizem as leises que duas testemunhas que assistiram 
a qualquer naufrágio do sucesso faz prova.

CONSIDERO:
Que o cabra Manoel Duda agrediu a mulher de 

Xico Bento para conxambrar com ela e fazer chum-
bregâncias, coisas que só marido della competia 
conxambrar, porque casados pelo regime da Santa 
Igreja Cathólica Romana; 

Que o cabra Manoel Duda é um suplicante debo-
xado que nunca soube respeitar as famílias de suas 
vizinhas, tanto que quiz também fazer conxambranas 

com a Quitéria e Clarinha, moças donzellas; Que 
Manoel Duda é um sujeito perigoso e que não tiver 
uma cousa que atenue a perigança delle, amanhan está 
metendo medo até nos homens.

CONDENO:
O cabra Manoel Duda, pelo malifício que fez à 

mulher do Xico Bento, a ser CAPADO, capadura que 
deverá ser feita a MACETE. A execução desta peça 
deverá ser feita na cadeia desta Villa.

Nomeio carrasco o carcereiro.
Cumpra-se e apregue-se editais nos lugares pú-

blicos.
 

Manoel Fernandes dos Santos
Juiz de Direito da Villa de Porto da Folha Sergipe

15 de outubro de 1833

Fonte: Instituto Histórico de Alagoas

JOÃO BATISTA, o profeta mártir que deve ser 
Sempre um referencial para os líderes religiosos

gioVani riBeiro alVes(*)

O atual sistema religioso vive uma grande 
crise de identidade e de integridade, uma vez 
que muitos líderes religiosos têm se desviado 
para o caminho de um evangelho pragmático, 
materialista e superficial, contrariando os ensinos 
de Jesus que pregou o Evangelho do amor e do 
perdão. Ainda hoje existem diversas lideranças 
religiosas, tais como: pastores, padres, pastoras, 
bispos e bispas e etc., que encaram os vossos mis-
térios com seriedade e procuram espelhar como 
verdadeiros ministros e ministras do Evangelho, 
segundo as ordenanças Bíblicas (Tito 1. 6-16); por 
outro lado, temos visto muitos líderes religiosos 
que têm conduzidos seus fiéis de maneira errô-
nea e com práticas que visam somente o lucro, 
transformando muitas denominações religiosas 
em verdadeiras empresas milionárias (Mateus 
21. 12-13).

A prática do dízimo é uma prática milenar 
(Malaquias 3. 10) e entendemos que seja algo justo 
para a manutenção da própria instituição, desde 
que seja algo voluntário e uma questão de fé para 
aquele que opta  por ser um dizimista, com enten-
demos que seja justo também assalariar aqueles 
líderes religiosos que militam à frente de suas 
denominações (I Timóteo 5. 17-18), porém tudo 
que excede prática do dízimo voluntariamente e 
o salário dos líderes de maneira justa e uniforme, 
vai totalmente de encontro aos ensinamentos da 
Bíblia Sagrada, uma vez que o papel fundamental 
da igreja aqui na Terra, é cumprir com a ordem im-
perativa de Jesus: “Ide por todo o mundo e pregai  
Evangelho a toda a criatura”. (Marcos 16 – 15)

Um dos grandes exemplos de líderes religio-
sos que quebrou paradigmas, protestou contra o 
farasaísmo judaico e combateu a religiosidade 
hipócrita dos judeus de sua época, Foi o profeta 
João Batista, que nasceu na Judéia, no ano 2 A.C. 
e morreu decapitado no ano 27 D.C. e tinha o 
sobrenome de Batista, porque batizava as pessoas 

no Rio Jordão, inclusive, João Batista batizou 
o próprio Jesus, que era seu primo. Conhecido 
também como o precursor de Jesus, ou ainda 
segundo a profecia, João Batista foi “a voz que 
clama no deserto” (João 1. 19-23), era filho de 
Izabel e do sacerdote Zacarias. João Batista foi 
um profeta bem peculiar; era semelhante a um 
narizeu, um ermitão; passou grande parte de sua 
vida no isolamento do deserto e segundo a Bíblia, 
alimentava-se de mel silvestre e de gafanhotos 
(Mateus 3. 4). O modo de comer e de vestir do 
Profeta João Batista, eram formas de protesto 
contra a vida pragmática da maioria dos profetas 
e dos sacerdotes que viveram e viviam em Israel.

Dentre tantos os atributos de João Batista, 
qual seria o maior exemplo deixado por João, 
que os atuais líderes religiosos deveriam seguir? 
Pregar e viver a verdade. João Batista preferiu 
denunciar as práticas corruptas, praticadas desde 
Herodes, os sacerdotes, escribas, doutores da Lei 
e até os seguidores do judaísmo, que se gabavam 
pelo fato de serem da descendência de Abraão. 
João Batista viveu uma vida casta, pobre e ex-
tremamente ética. E hoje? Será que muitos dos 
nossos líderes religiosos se enquadrariam dentro 
de algum atributo ministerial de João Batista? 
João Batista, a exemplo do próprio Jesus, do fi-
lósofo Sócrates, de Mahatma Gandhi e de Martin 
Luther King, preferiu morrer pela verdade ao 
invés de ser conivente com um sistema religioso 
totalmente inverso aos valores básicos de um 
cristianismo que segue Cristo em sua essência. 
Que Deus possa levantar em nossos dias, muitos 
líderes como João Batista, para denunciar o erro, 
protestar contra a Evangelho do materialismo 
selvagem e se portar como verdadeiros ministros 
de Deus, cujas vidas sejam pautadas por um viver 
sincero e ético. Refletimos.

* (Filósofo, Escritor, Pastor e Membro da Associação Goiana 
de Imprensa)

artigo

o Livro da Lei
artigo

ir.: VALfredo m. e SouzA

É postulado conhecido pelos iniciados a presença de um livro 
sagrado no Altar dos Juramentos, assim considerado pela religião 
dominante no país em uso; é aí que está a verdade reveladora do 
Grande Arquiteto do Universo. Onde se revela esta vontade para um 
budista. Para um hinduísta? Causaria certo “incômodo”, num templo 
maçônico, um adepto levantar-se invocando Olorum ou Olodumaré 
(Supremo Criador do Mundo e Deus Abstrato para os seguidores de 
religiões africanas), como o Grande Arquiteto do Universo. Para povos 
cristãos, nas suas quase duzentas e cinquenta diferenças sectárias, o 
livro seria a Bíblia. Portanto se faz elencar alguns Livros Sagrados 
segundo as religiões. 1. Budismo: Tripitaca, ou as “Três Cestas da 
Sabedoria”, onde estão os discursos de Buda – os doze elos, as quatro 
verdades, o óctuplo caminho (Sutra-Pitaca); os dez elos ou “A Senda da 
Verdade” ou ainda “O Caminho da Doutrina”, o livro dos provérbios. 
Síntese: Jamais se extingue o ódio com ódio. O ódio se extingue com 
amor. 2. Confucionismo: Os cinco Kings ou “Os Cinco Clássicos da 
Antiguidade”: Yi-King (Livro das Mudanças), Shu-King (Livro dos 
Anais), Shih-King (Livro das Odes), Li-King (Livro das Cerimônias) 
e Chiu-King (Livro da Primavera e Outono), considerado também Os 
Anacletos. Síntese: Perguntaram a Confúcio: “Existe uma palavra que 
sintetize a base da boa conduta”? Resposta: Não será reciprocidade 
essa palavra? “O que não desejas para ti, não o faças aos demais”. 3. 
Hinduísmo: Hitopadexa, o Livro dos Bons Conselhos; Vedas, o Livro 
do Conhecimento Sagrado; Rigvedas, os Hinos aos Deuses; Brâmanes, 
Comentários sobre os Vedas; Upanixades, que significa sentar-se sob 
um Mestre, Bhagavad-Gita, a Canção do Senhor. Síntese: Amar todas 
as coisas, grandes e pequenas, tal como as ama DEUS, eis a verdadeira 
religião. 4. Jainismo: Os Doze Angas. Síntese: “Todos os seres amam 
a vida e abominam a dor; logo não se devem maltratá-los ou matá-los. 
5. Islamismo: Alcorão ou Corão e o Hadith, Conversas de Mesa com 
Maomé. Síntese: Ninguém é verdadeiro crente enquanto não almejar 
para o seu irmão o que para si almeja. Há exemplos práticos de jura-
menro sobre o Corão (fechado). 6. Zoroastrismo: Zend-Avesta (Yosna, 
Gathas, Vispered, Yasht, Vendidad). Síntese: Atentei sempre para três 
coisas excelentes: bons pensamentos, boas palavras e bons atos; é re-
ligião de pouquíssimoa atividade, mas muito apreciada no grau 15 do 
Rito Escocês Antigo e Aceito. 7. Taoísmo: o Livro do Tau-Te-King ou 
Livro da Senda e da Linha Reta, obra única de Lau Tsé (604-520 a.C.). 
Síntese: Apto para governar está quem ama o seu povo tanto quanto 
a si próprio. 8. Xintoísmo: o Livro Ko-Yo-Ki ou as Quatro Questões 
da Antiguidade; o Nihongi ou As Crônicas do Japão. Síntese: Não se 
deve ser sensível ao sofrimento em sua própria vida e negligente ao 
sofrimento na vida de outros. 9. Judaísmo: Torá que está inserida no 
Velho Testamento e o Talmude. Síntese: Não faças aos outros o que te 
é detestável; nisto está toda a Lei. Tudo o mais são comentários. Há 
exemplos de juramento sobre as Escrituras Judaicas (livro fechado). 10. 
Mórmon: o Livro dos Mórmons ou Um Outro Testamento de Cristo. A 
mais contundente e extremada religião antimaçônica , dá-nos conta de 
exemplos práticos de compromisso sobre seu Santo Livro, fechado, e 
via internet, nos incentiva a continuar a ação pacificadora que iniciamos.

Deus está além da compreensão humana e não possui qualquer 
representação. (Plotino).

Membro da Academia Maçônica de Letras/DF. Email: valfredosouza@ig.com.br 
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Com uma atividade ininterrupta de mais 
de 50 anos na imprensa do país, em jornalões 
e alternativos, após estágios costumeiros na 
“geral” e na reportagem da polícia, ele se 
dedicou aos assuntos políticos e começou 
pelo Palácio Tiradentes, no Rio, então sede 
da Câmara dos Deputados, até a ida para 
Brasília, onde residiu mais de 20 anos, e da 
carreira jornalística resultaram quinze livros 
que procuram retratar os vários momentos 
de nossa jovem Democracia. Reis de Souza 
(*) assinala que, apenas procurou a isenção 
nunca se filiando a agremiação partidária 
recusando os vários convites para o exercício 
de funções públicas. Na verdade até pediu 
demissão de uma, conquistada quando ainda estudante. Condecorado por setores 
do Governo, o jornalista hoje aposentado, ainda se ocupa da imprensa como edi-
tor de revistas cultural e eventual colaborador de jornais diários e hebdomadários 
(inclusive Liberdade e União) disseminados pelo país.

goVerno dilMa
- “Expectativas e Contradições” não é uma definição do atual Governo, mas 

uma análise dos fatos que levaram a candidata Dilma Rousseff ao poder; suas vin-
culações, compromissos e a expectativa do comportamento político da Chefe da 
Nação , - assinalou o escritor à reportagem, acrescentando que, invariavelmente, 
“os pródromos de uma gestão fornecem subsídios para especular sobre os rumos 
que a caracterização”.

Autor de três livros sobre os 8 anos da administração de Luiz Inácio Lula da 
Silva, Reis de Souza foi premiado pela International Wrights Asociations (EUA) 
com o livro Fim da Era Lula, a mais completa obra sobre aquele período político, 
segundo a entidade.

O presente livro está sendo lançado em Brasília, seguido de eventos em São 
Paulo e Rio de Janeiro. O endereço da Editora ABEPL é Caixa Postal 1133 – Rio 
de Janeiro/RJ – CEP 20010-974.

(*) Irmão Reis de Souza e colaborador do Jornal Liberdade e União

ESCRITOR LANÇA LIVRO
SOBRE O GOVERNO DILMA

No dia 27 de julho passado, na cidade de 
Uberlândia/MG, ocorreu a Colação de Grau 
em Medicina da querida sobrinha Juliana 
Rodrigues Silva, filha do estimado Irmão 
Aníbal Silva e cunhada Maria Rodrigues 
Silva.

O Jornal Liberdade e União associa-
se aos pais, amigos e familiares da 
Juliana nesta oportunidade de festiva 
comemoração, desejando que sua trajetória 
profissional seja coroada de muito sucesso e 
bênçãos do Grande Arquiteto do Universo.

mediCiNa

No dia 6 de março de 2012, em um grandioso 
momento da Secretaria de Segurança Pública e Justiça 
do Estado de Goiás, o Ilustre Irmão Licínio Barbosa 
foi agraciado pelo Conselho da Ordem do Mérito da 
Segurança Pública do Estado de Goiás, com a Medalha 
da Ordem do Mérito da Segurança Pública “Mauro 
Borges Teixeira”, em sua classificação Grã-Cruz, 
a mais elevada distinção honorífica da Segurança 
Pública e Justiça de nosso Estado. Na oportunidade, 
recebeu também o Diploma correspondente a Meda-
lha, assinado pelo Grão-Mestre da Ordem do Mérito 
da Segurança Pública, Governador Marconi Ferreira 
Perillo Júnior.

Mais uma justa homenagem, dentre tantas outras recebidas.

Soberano Grande Inspetor Litúrgico, Irmão Licínio 
Barbosa, é agraciado com o Grau Grã-Cruz

assoCiação 
“filhas de Hiram”

A família é a unidade mais fundamen-
tal da sociedade, visto que ela é a maior 
responsável pela formação de valores que 
orientarão homens e mulheres em interação 
com o mundo.. Na perspectiva bíblica, além 
deste conceito geral, a família constitui o 
reduto em que se deve expressar unidade de 
papeis, governo, cuidado mútuo e legítima 
consideração uns pelos outros no temor do 
Senhor. (Gn. 1:18-24)

Pensando assim, a Associação Filhas de 
Hiram, preparou uma programação especial 

para o Dia dos Pais da Loja Liberdade e 
União, e seus familiares. A data foi come-
morada com músicas, poesias e depoimentos 
de filhos, relembrando os pais que partiram 
para o Oriente Eterno.

A presidente Eleusa, homenageou os pais 
com lembranças alusivas à data.

Parabéns aos pais e que Deus os aben-
çoe ricamente. São os votos da Associação 
Filhas de Hiram.

Lúcia Brito - diretora Social

dia dos pais

Eleuza Lima, presidente da Associação Filhas de Hiram fazendo seu pronunciamento

Sobrinha Mayara no momento da leitura do texto “Pai Maçom”

Na última edição deste JorNal, publicamos duas receitas de 
coquetéis. será que você experimentou? se não, seguem outras duas. 



12 julho / Agosto –  2012

ComeNda GraTidão maçÔNiCa “CLÁUdio das Neves” 
A maior condecoração outorgada a Maçons pela Loja Liberdade e União, foi entregue em 03 de julho a: 
luÍs carlos de castro coelho – ex-Venerável da Loja e atual Grão-Mestre Estadual Adjunto; 
Walter Pereira de castro – Maçom nº 1 do Brasil; grande oriente do estado de 
goiÁs – representado pelo Grão-Mestre Estadual Eurípedes Barbosa Nunes

Partiu para o Oriente Eterno 
na noite do dia 27 de agosto 

o respeitável Irmão NEWTON 
PEREIRA DE CASTRO.

O Irmão Newton foi iniciado 
no dia 13 de janeiro de 1941 na 
Loja Estrella Rioverdense onde 
foi Venerável nos mandatos de 
1959/1960 e 1960/1961, estando 
filiado à Loja Liberdade e União 
desde o ano de 1964.

Contando com 71 anos de ini-
ciação, era considerado o Maçom 
n° 2 do GOB tendo à sua frente, 
apenas seu irmão carnal, Irmão 
Walter Pereira de Castro.

Na foto acima, podemos ver o 
Irmão Newton (à esquerda) em sua 
última visita a nossa Loja no dia 03 
de julho, quando da homenagem 
prestada pelo GOB a seu irmão 
Walter.

orieNTe eTerNo

A Loja Liberdade e União recebeu dois novos 
Irmãos na noite do dia 21 de agosto. Tratam-se 

de Gecimar Freitas Meneses e Wanderson Rogério 
Magno de Araújo. Gecimar tem como padrinhos 
os Irmãos João Torres e João Ayres; já Wanderson 
tem como padrinho o Irmão Luiz Neves.

A Sessão muito bem conduzida pelo Venerá-
vel Mestre Manoel da Costa Lima, contou com 
as presenças do Grão-Mestre Estadual Adjunto, 
Poderoso Irmão Luis Carlos de Castro Coelho, 
do Presidente da Assembléia Estadual Legisla-

tiva, Eminente Irmão Lázaro Rodrigues Naves, 
além de Deputados Federais e Estaduais.

Após o encerramento ritualístico, cunhadas, 
sobrinhos e convidados deram entrada ao Tem-
plo quando, procedeu-se, a recepção das novas 
cunhadas, Maria Madalena, esposa do irmão Ge-
cimar, e Julianna, esposa do irmão Wanderson, 
com a entrega das Luvas Brancas. 

Com o término das solenidades, todos os 
presentes dirigiram-se ao Salão Social onde foi 
servido um lauto banquete.

sessão maGNa de iNiCiação

TÍTULos e medaLHas 
do Gob

Aproveitando a ocasião 
pela Sessão Especial de Ho-
menagens realizada no dia 03 
de julho, foram entregues os 
seguintes Títulos:

grande BeneMÉrito 
da ordeM 
– Gilberto Hamú
– Viriato Guimarães

estrela da 
distinção 
MaçÔnica 
– Naylor Santos de Oliveira

cruz da Perfeição 
MaçÔnica 
– Agnaldo Denizart Soares


