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FINAL DOS TEMPOS – 
Começamos o ano de 2010 
sob o impacto de grandes 
tragédias. Incêndios florestais 
em alguns países (Grécia, França 
e Austrália); frio intenso no 
hemisfério norte; o terremoto do 
Haiti com milhares de vítimas e 
um pais paupérrimo totalmente 
devastado... – Editorial (Página 2)

A CArTOLA E O rITO DE 
SChröDEr – Era costume na 
época de nosso Irmão Friedrich 
L. Schröder, o uso por todos os 
varões, de chapéus ou Cartolas. 
Existindo uma passagem clara 
da puberdade para a maturidade, 
refletindo esta condição em seus 
trajes. – rogério Antonio da 
Silva (Página 4)

INvESTIgAr E FISCALI-
zAr – O jornalismo, em qual-
quer quadrante do globo, tem 
inerente em sua atividade, a es-
sência da contestação, da crítica e 
da fiscalização fundamentada na 
investigação. – reis de Souza  
(Página 4)

DISCrIMINAÇÃO – Os inva-
sores de terras, que violentam, 
diariamente, a Constituição, 
vão passar a ter aposentadoria, 
num reconhecimento explíci-
to de que o governo considera, 
mais que legítima, meritória a 
conduta consistente em agre-
dir o direito. – Ives gandra  
(Página 6)

SABEDOrIA – A sabedoria 
associada à retidão (Esquadro) 
une o simbólico ao real. Aqui, 
o respeito se iguala. Todos são 
sábios, tão sábios ao ponto 
de saberem ser Aprendizes. 
Aprendizes de convivência e 
de conhecimento. – humberto 
José de Andrade (Página 7)

LUTO EM 
LIBERDADE 
E UNIÃO

Despediu-se de nós um 
Maçom excepcional! 
Um homem digno, 

humilde e bom. Deixando 
atrás de si saudade, pranto 
e consternação, transferiu-
se para o Oriente Eterno na 
madrugada do dia 23/01/2010, 
o nosso Irmão Salvador 
de Almeida e Silva (foto). 
Sua imagem e seu exemplo 
estarão para sempre em nossa 
memória. – Página 8

Voltaire, 
o defensor 
de Calás

Voltaire era o pseudônimo de 
François-Marie Arouet (1694–1778). 
Deste revolucionário propiciou 
centenas de reformas na França e 
mudou radicalmente o modo de 
pensar da humanidade a partir do 
século XVIII. Defendeu habilmente a 
honra da família Calás. No seu último 
ano de vida tornou-se Maçom; sendo 
iniciado em 07 de fevereiro de 1778, 
na Loja Maçônica “Les Neuf Soeurs” 
de Paris. – Página 3

Durante nosso recesso maçônico, 
recebemos a visita do Irmão Antônio 
do Carmo Ferreira, Grão-Mestre do 
Grande Oriente Independente de Per-
nambuco – GOIPE, que veio a Goiâ-
nia num gesto de cordialidade e com 
o objetivo de divulgar o XV ENCON-
TRO NACIONAL DA CULTURA 
MAÇÔNICA. – Página 3

visita ilustre

Loja Maçônica
Não desejo uma Loja de Maçons perfeitos. Que o Grande Arquiteto do 

Universo nos livre dos homens perfeitos. Eles nunca erram, porque jamais 
acertam. Eles nunca odeiam, porque jamais amam.” – Página 4

Ir:. Salvador de Almeida e Silva

IIr:. Absaí, Antônio do Carmo e Rui Doca
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ÀEstará de fato próximo o 
inevitável acerto de contas 
do homem com a natureza? 

O propalado “Fim do Mundo”, tan-
tas vezes anunciado, estará mesmo 
para acontecer em breve? O ano 
2000 era tido como a data limite. 
Ele passou e nada aconteceu. Nem 
o planeta foi varrido do Sistema 
Solar, nem a espécie humana foi 
completamente dizimada.

Porém, embora as previsões até 
aqui anunciadas não hajam sido 
cumpridas, o homem continua 
contribuindo celeremente para 
sua autodestruição. De há muito 
os cientistas e observadores vêm 
alertando quanto aos perigos do 
aquecimento global. Os governan-
tes dos países com maior poder de 
contribuição para minimizar tal 
problema, e, que são também os 
maiores agressores da natureza, 
não estão dispostos a reduzir seus 
índices poluidores, mas apenas 
pressionam os países pobres ou 
emergentes para que o façam. 
Reuniões se sucedem, sem que 
algo de concreto e significativo 
aconteça.

Agora paira sobre nosso destino 
próximo, a previsão Maia de que 
nosso fim se dará num sábado, dia 22 
de dezembro de 2012. Quem acre-
dita? Uns poucos. A grande maioria 
nem toma conhecimento do assunto 
e alguns zombam, pagam pra ver!

Começamos o ano de 2010 sob 
o impacto de grandes tragédias. 
Incêndios florestais em alguns 
países (Grécia, França Austrália); 
frio intenso e nevascas no hemis-
fério norte; o terremoto do Haiti 
com milhares de vítimas e um país 
paupérrimo totalmente devasta-
do... Chuvas torrenciais no Brasil, 
causando mortes e destruição. Em 
alguns casos devido a imprevidên-
cia, falta de cuidados, ignorância 
e maus hábitos: construções em 
áreas de risco iminente, lixo nas 
ruas de grandes cidades, e inega-
velmente, índices pluviométricos 
muito acima do previsível.

Recentemente foi mostrado na 
TV o caso do reservatório de “Ser-
ra da Mesa”, que estava atingindo 
60% de sua capacidade; e por essa 
razão, muitas casas edificadas 
em suas margens estavam sendo 

inundadas. Não é um fato absurdo? 
Primeiramente, creio que a empre-
sa responsável pela hidrelétrica 
deveria ter demarcado o limite 
em toda orla do reservatório para 
sua capacidade máxima, ou seja, 
100%. Talvez até mais uns 10% de 
tolerância; só a partir desse limite 
seriam permitidas construções. 

Com os cuidados mencionados, 
não haveria problemas nem pre-
juízos a ninguém. Mas o cidadão, 
querendo ter sua moradia próximo 
da água, constrói no período da 
seca, a uma distância que ele con-
sidera segura, sem nenhum dado 
de avaliação técnica. Não havendo 
fiscalização, ninguém o proíbe nem 
adverte quanto ao risco. Chovendo 
generosamente, o reservatório en-
che e sua casa é inundada. O que 
poderia ser evitado se houvesse 
critérios e responsabilidades, tanto 
do morador quanto da empresa 
responsável pelo reservatório.

Em muitos casos é assim: o mó-
vel da tragédia é a própria vítima.

rui gonçalves Doca
REDATOR
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xv encontro Nacional 
da Cultura Maçônica

Por ocasião das comemorações do 
quinquagésimo ano de fundação de Brasília 
(21 de abril de 1960), estaremos realizando 
nos dias 8, 9 e 10 de abril, o XV ENCONTRO 
NACIONAL DA CULTURA MAÇÔNICA, com 
apoio da ABIM - Associação

Brasileira da Imprensa Maçônica, INBRAEM 
- Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos 
Maçônicos “Fernando Salles Paschoal”, 
AABML – Associação das Academias Brasileiras 
Maçônicas de Letras, UBRAEM – União 
Brasileira dos Escritores Maçons e Grande 
Oriente do Distrito Federal.

Para maior brilhantismo do acontecimento, 
o Grão-Mestre do Distrito Federal, irmão Jafé 
Tôrres, baixou o Ato 13/GMD, em 25-08-
2009, para a jurisdição do Distrito Federal, 
como “BRASÍLIA CAPITAL NACIONAL DA 
CULTURA MAÇÔNICA EM 2010”, fato que 
será incluído oficialmente no calendário das 
comemorações do cinqüentenário de fundação da 
Capital da República.

Ternos certeza que o XV ENCONTRO 
NACIONAL DA CULTURA MAÇÔNICA 
será de muito valor e importância para Os 
Maçons brasileiros participantes, notadamente 
para Os do Centro-Oeste, pois uma Comissão 
Especial já está trabalhando nesse sentido e o 
entusiasmo do Grão Mestre Distrital Jafé Tôrres 
é verdadeiramente contagiante.

Até abril, em Brasília.

Absaí Gomes Brito – Diretor

Final dos tempos

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
Revista LOGOS. Loja Amizade 1. 
Fraternal nº 10. Rio de Janeiro - 
RJ.
Livro A FUNÇÃO DO MAÇOM 2. 
NA SOCIEDADE. Irmão Antônio 
do Carmo Ferreira - Grão-Mestre 
do GOIPE. Ed. Maçônica A Trolha. 
- Coleção Biblioteca do Maçom . 
2009 . Recife-PE.
Boletim INFORMABIM. Órgão 3. 
da ABIM. Recife-PE.
Livreto CÃO SEGUNDO LIVRO 4. 
- Irmão Francisco Ribamar Aman-
do Granja. Academia Maçônica de 
Letras do Recife. Série “Plaquetas”. 
Recife-PE
Livreto OS ESSÊNIOS. Irmão Car-5. 
los Frederico Lopes de Barros. Aca-
demia Maçônica de Letras do Recife. 
Série “Plaquetas”. Recife-PE.

Livreto O BALANDRAU E A 6. 
COR. Irmão Guttemberg Senna. 
Academia Maçônica de Letras 
do Recife. Série Plaquetas”. Re-
cife- PE.
Jornal IOD. Diretor Raimundo 7. 
Rodrigues. São Paulo-SP.
Jornal O COMPANHEIRO. Loja 8. 
Caridade Universal III - Arara-
quara-SP.
Boletim TIJOLO. Responsável: 9. 
Valfredo Melo e Souza. Brasília-
DF.
Boletim O Br° DE TSCHOUDY.10. 
Loja Thomas Kemphis. Brasília-
DF.
Jornal ÁGUIA DO PLANALTO. 11. 
Órgão da Inspetoria Litúrgica de 
Goiás.
Jornal TRIBUNA MAÇÔNICA 12. 

PAULISTA. Jornalista Responsá-
vel: Antônio Cesar Sanches. Rio 
Claro-SP.
Jornal O ESPIRRO DO BODE. 13. 
Loja Theodorica n° 154. Pequeri-
MG.
Jornal do MAÇOM. Oficial da 14. 
Grande Loja do Estado da Bahia. 
Salvador-BA
Jornal O DELTA. Órgão do GOR-15. 
GS (COMAB).Porto Alegre-RS.
Revista BRASILIA..Editor Res-16. 
ponsável: Reis de Souza - Brasília-
DF.
Revista Maçônica A TROLHA. 17. 
Editora Maçônica Atrolha. Lon-
drina-PR.
Revista AO ZENYTE. Orgão Ofi-18. 
cial do GODF. Grão Mestre Jafe 
Torres. Brasília - DF.

Para se viver bem consigo 
mesmo é importante ter essa 

confiança. A maioria das pessoas, 
com predominância das que enve-
lhecem, quer despertar interesse e 
compaixão nas outras pessoas e 
de um modo especial entre seus 
familiares. Acham que, falando das 
suas doenças, dos seus problemas, 
sentindo-se as mais infelizes das 
criaturas, estarão despertando o 
interesse das que as ouvem. A pior 
coisa que pode acontecer é pergun-
tar para essas pessoas como estão 
se sentindo. Vão desfiando minu-
ciosamente um rosário de malsu-
cedidos, de sintomas, de doenças. 

Esquecer-se-iam um pouco de seus 
problemas se pensassem nas outras 
pessoas que sofrem muito mais; 
porém, isso nunca seria possível, 
pois sempre acharão que sofrem 
mais que o resto da humanidade. 
Não adianta contemporizar. Esses 
idosos são persistentes e continu-
am a sua ladainha interminável.

Não querem compreender que 
são cansativos, que estão saturando 
a família com suas queixas e com 
o seu pessimismo. Não seria me-
lhor se procurassem ajuda de um 
psiquiatra ou psicólogo? Podem 
ser vítimas de depressão e seriam 
bastante aliviadas com acompa-
nhamento especializado e, se ne-
cessário, com antidepressivos.

A maioria dessas pessoas pessi-
mistas a quem nada causa alegria, 
e, que não suportam um ambiente 
barulhento, com crianças e adoles-
centes deviam pensar que, se não 
mudarem, se não ficarem de bem 
com a vida, vão constituírem-se 
em um peso pesado para os seus 
cuidadores: sejam parentes (filhos, 
netos) ou profissionais contratados, 
num futuro não muito distante.

A reeducação é importante em 
qualquer idade e a vida seria muito 
melhor para elas e as pessoas que 
com elas convivem.

(*) Médica geriatra, escritora e colabora-
dora de jornais e revistas do país.

De bem consigo mesmo
ThErEzA FrEIrE vIEIrA (*)
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DESCOBrIMENTO
           Aidenor Aires

Vieram em naus de mágoas
Ao leme, o Rei Poeta, ou o Embuçado
dedilhando léguas e séculos.

Degredados e hereges
libido sifilítica – espalhando
saudade, catolicismo e miséria.

Vieram para um pouco durar:
comer as índias, devorar as negras,
carregar o ouro, meter em cana
os bichos sem mata sem pau-brasil.

Mas foram ficando.
As procissões arrastam misérias,
espólio das ocas, butim de senzalas.

Vieram para um pouco durar
mas, avozinhos, encobertos,
ainda assombram
              sem naus para retornar.

(O DIA FrÁgIL – 2005)

Espaço Cultural
Rui GonçAlves DocA

Av. Altamiro de Moura Pacheco - nº 181 - Cidade Jardim
Goiânia - Goiás - CEP 74423-020
Fone/Fax: (62) 3295-8199

Bruno Rosa Oliveira
Cel.: (62) 8411-1468 / 7811-6825

55*133*5796

DespAchAnte Goiás
E-mail: d.goias@uol.com.br

Av. Independência nº 5450 - Setor Aeroporto 
Goiânia-GO - 

CEP 74070-010
Fone/Fax: (62) 3521-9700
www.z4motors.com.br

Bruno Rosa Oliveira
Sócio-Proprietário
Cel.: (62) 8411-1468 / 7811-6825
55*133*5796
E-mail: bruno@z4motors.com.br

Recebemos por esses dias, de parte de um nosso leitor, 
assinante e Irmão, valdinar Monteiro de Souza, advoga-
do residente em Marabá-PA, uma amável correspondência 
tecendo elogios a este jornal e particularmente à minha 
atuação como seu Redator.

Acompanhando a carta veio o livro de poesias “RE-
BANHO DE PEDRAS & ESTA TERRA” de autoria do 
poeta marabaense, Ademir Braz. Lerei o livro com a 
atenção devida. 

São manifestações dessa natureza que nos estimula 
e gratifica. Agradeço a gentileza de ambos: do autor do 
livro e do Irmão Valdinar.

Um presente 
inesperadoEra conhecido o apreço de 

Voltaire (1694–1778) pelos 
oprimidos, para com as víti-

mas das injustiças e dos fanatismos 
e a força com que os defendia.

Palavras de Eugenio Noel: 
“Em 1762, o Parlamento de 
Toulouse faz expirar na “roda”, 
um dos suplícios prediletos 
dos inquisidores, João Calás, 
negociante honesto, acusado 
pelos penitentes brancos de 
ter, aos sessenta e nove anos, 
estrangulado a um filho de vin-
te e oito, porque este, diziam, 
estava prestes a converter-se à 
religião católica”.

Voltaire investiga, certifica-
se e apura a verdade: o jovem 
Marco Aurélio tinha posto fim 
à vida. Mas, João Calás era 
protestante. O ódio e a perfídia 
de grupos católicos de posi-
ções extremas aproveitavam-
se do suicídio do filho para 
assassinar o pai.

“Treze juízes reúnem-se, 
diariamente, para terminar o 
processo. Não havia, nem podia 
haver, prova alguma contra a 
família”. Seis juízes persistiam 
em condenar João Calás, um fi-
lho e um amigo que se achavam 
na casa, na ocasião do suicídio, 
ao suplício da roda, e a mãe do 
suicida à fogueira.

O velho Ca-
las, ao morrer, na 
tortura, enforca-
do e queimado 
em frente a Cate-
dral de Toulouse, 
invoca a Deus 
como testemu-
nha de sua ino-
cência. O outro 
filho é banido. As 
filhas, internadas 
em um conven-
to. A pobre velha 
mãe ficara só no 
mundo, sem pão 
e sem esperança. 
Aparece Voltai-
re em sua serena 
magnitude como 
o defensor de Ca-
lás.

É preciso que se reabilite 
a memória do supliciado, que 
se anule o julgamento, que 
restitua a honra à viúva e fi-
lhos restantes, que lhes sejam 
restituídos os bens. Voltaire 
chama-os a Ferney e à sua 
custa apela do Conselho de 
Estado a revisão do proces-
so. Passa a ser o vingador da 
inocência. Durante três anos 
ocupa-se na luta para salvar 
os Calás. E consegue. A fa-
mília Calás encontra justiça. 

Voltaire, o defensor de Calás
Ir.: vALFrEDO MELO E SOuzA (*)

“Ecos dos Buritizais
Rui Gonçalves Doca

velha Chácara
   Manuel Bandeira

A casa era por aqui...
Onde? Procuro-a e não acho.
Ouço uma voz que esqueci:
Era a voz deste mesmo riacho.

Ah quanto tempo passou!
(Foram mais de cinquenta anos.)
Tantos que a morte levou!
(E a vida... nos desenganos...)

A usura fez tábua rasa
Da velha chácara triste:
Não existe mais a casa... 
– Mas o menino ainda existe.

(LIrA DOS CINQuENT’ANOS – 1940)

Primeiros albores.
Já os poleiros
Rufam tambores,
soam clarins. 
É alvorada.

O regato espreguiça,
a brisa desperta
laranjeiras e buritizais.
De frescas veredas,
de antigos quintais,
ecoa a sonata...

São vozes, trinados
em doce harmonia.
O milagre da vida
se faz cada dia! 

(NÁuFrAgOS – 2000)

Reabilita-se. O Defensor dos 
Oprimidos recebe com prazer 
vitalizante a vitória, as bên-
çãos e as gratidões de uma 
família honesta; recebe os 
aplausos de um povo.

Em seu Tratado Sobre a To-
lerância (1763) que teve como 
origem o caso João Calás, 
Voltaire, o filósofo, o defensor, 
tem palavras impactantes, e 
sua voz ecoa na França cató-
lica do século XVIII:

“A natureza diz a todos os 

homens: eu os fiz nascer todos 
fracos e ignorantes para vegetar 
alguns minutos na terra e para 
adubá-la com seus cadáveres. 
Porquanto fracos, ajudem-se; por-
quanto ignorantes, iluminem-se e 
suportem-se”.

“Raiou o dia em que a inocên-
cia triunfou completamente (...) 
Todos os juízes, por unanimidade 
declararam a família inocente, 
iníqua e abusivamente julgada pelo 
Parlamento de Tolosa. Reabilita-
ram a memória do pai. Permitiram 
à família apelar a quem de direito, 
contra juízes, e para obter as dis-
pensas, prejuízos e juros que os 

magistrados tolosenses deveriam 
oferecer de moto próprio”.

“Foi em Paris uma alegria 
universal; reuniam-se nas praças 
públicas, nos passeios; corriam 
para ver a tão desgraçada e bem 
justificada família; aplaudiam os 
juízes quando passavam, enchiam 
de bênçãos. O que tornava este 
espetáculo ainda mais tocante era 
que esse mesmo nove de março re-
cordava a data em que Calás tinha 
morrido no mais cruel suplício”. 

O Patriarca vencia!

(*) escritor, jornalista e membro da Aca-
demia Maçônica de letras/DF.
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A L U I S C A R L O S O B G F Ç I U M A H A
T I N C E S S A N T E M E N T E H A O L E D
E E C A I E A O B H L N P I E M Q I S N O E
R I O B C D F I E T N E M E T N E R A P A S
C A N I O H Ç B U O H M P O E H S T Ç E O E
I E T N E M A V I T E F E V Z A J Y F B U N
N U R C A E M O P S I S O M A Z I R O L A V
O D I S C R I M I N A M O S F E R I V X B O
I U B C A L S E R T V N X O Q L W B A O U L
E A U A O A B S A I A O D A R E L E C A F V
D E I P Q S L D C A S B J Y O B E W A I P I
A I M S E O E G D R W R Z A J O B Z O D A D
D Q O O F T S V O I L E H I O K L C D R O O
I O S M O G T E P Y E Z B P R O X I M O S I
N K F A N S E T X O Y A S L N P J S A C A U
R D C I M A N D E L E I F G A N T O N I O B
E Ç A C E C D E Q D C O N I D C W M Ç R D C
T K L N P D E I R S D T X O A D O A X E M D
A I E U S E M E L H A N T E L Y A S U S P K
R O L N A I O B C F J K M P S W Z N V I O R
F U N E C E S S I D A D E S I N F E A M Z E
A E U D A O G J L O I N O T N A U P O I E A

Palavras a encontrar:  AS MAIúSCULAS
“Em ritmo, APARENTEMENTE cada vez mais ACELERADO, chegamos ao 

final de mais uma JORNADA de trabalho – 2009. Cientes de que trabalhamos 
INCESSANTEMENTE, podemos sentir a alegria de servir. Quanta BELEZA, 
quanta NOBREZA no ato, gesto de servir. “A FRATERNIDADE que o Natal 
Inspira”, tema DESENVOLVIDO pelo nosso querido Irmão ANTÔNIO do Carmo. 
Servimos quando ESTENDEMOS as nossas mãos ao PROXIMO, quando 
olhamos com simpatia as NECESSIDADES do outro, quando EFETIVAMENTE 
repartimos o pão, quando olhamos com MISERICÓRDIA, quando sentimos 
a dor do nosso SEMELHANTE, quando não PENSAMOS tanto em nós, mas 
no bem-estar do outro. Servimos quando não DISCRIMINAMOS, quando 
DENUNCIAMOS o mal, a injustiça, enfim, servimos quando CONTRIBUIMOS 
em favor da criatura humana e VALORIZAMOS a vida”.

Editorial da Revista “A TROLHA”, edição nº 278 - dezembro - 2009
Colaboração do Irmão Absaí
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Ir.: rOgérIO ANTôNIO DA SILvA 
(*)

No início de nossa jornada 
como Maçons, estivemos reclusos 
em uma masmorra, demonstrando 
nossa origem natural. Como Ma-
çons do Rito de coróide, temos 
algumas particularidades, as quais 
devem ser observadas quando de 
nossa chegada para esta prepara-
ção. Ao sermos convidados para 
a Iniciação, devemos chegar a 
esta portando uma Cartola, que 
representa muitos aspectos de 
nossa simbologia. Neste trabalho 
observaremos estes aspectos e 
principalmente, os que dizem res-
peito ao efetivo crescimento como 
Maçons.

Era costume na época de nosso 
Irmão Friedrich L. Schröder, o uso 
por todos os varões, de chapéus ou 
Cartolas. Existindo uma passagem 
clara da puberdade para a matu-
ridade, refletindo esta condição 
em seus trajes. Lembram-se 
os Irmãos das calças curtas de 
outrora? Naquela época em que 
se entrava em fila para cantar o 
Hino Nacional, cobria-se esten-
dendo a mão esquerda sobre o 
ombro do colega da frente, quando 
se pregava o civismo e o patrio-
tismo na escola, onde o estudo se 
aplicava com maior rigor e a edu-
cação era imposta com um simples 
olhar do pai ou do professor? Na-
quele tempo tomar o chapéu de um 
varão era visto como uma grande 
afronta, o que pode ser percebido 
também em nossos Rituais. 

O Irmão preparador aborda 
o Candidato propondo-lhe a en-
trega de sua Cartola, símbolo de 
sua liberdade e maturidade. Isso 
simboliza a submissão da vontade 
do Candidato em se tornar Maçom, 
entregando a sua liberdade em 

nossas mãos, sendo levado assim 
à Câmara Escura, à ausência de 
luz, ausência de conhecimento; 
cegueira profunda causada pelos 
tiranos que habilitam o sentimento 
humano. Neste local lhe é proposto 
o preenchimento de seu testamen-
to, resgatando ali seus valores e 
principalmente sua dignidade, sem 
falsidade já que naquele momento 
o Candidato se encontra entregue 
à vontade alheia. Porém, a Cartola 
não pode ser considerada mera-
mente quanto ao aspecto físico da 
vestimenta; buscando a origem de 
seu uso, esbarramos no costume 

judaico-cristão que prevê o uso de 
um solidéu ou Kipar, pelos homens 
dedicados à fé. Esta vestimenta 
é símbolo máximo de respeito a 
Deus, e, por vezes, é associada 
ao 1º Sephrot da Cabala hebraica, 
CHOCKNAH, que em verdade 
simboliza a sabedoria. Portanto 
sua utilização em nosso meio re-
presenta de forma clara a sabedoria 
e a submissão do homem Maçom 
a Deus. Devemos, no entanto, 

analisar contextualmente nosso 
Ritual, aonde o mesmo é tratado 
como Símbolo da Liberdade e da 
Igualdade entre os Irmãos.

Voltando à Iniciação, quando 
da entrega ao Neófito de sua Car-
tola, podemos observar o seguinte 
discurso: “Agora retomai o vosso 
chapéu, e cobri-vos em sinal da 
perfeita igualdade de todos nós 
perante a lei.”

Na Igualdade observamos que 
a Sabedoria deve ser exercida. A 
Bíblia, fonte de nossa Sabedoria, 
deve ser a referência e a Cartola 
a lembrança deste Compromisso; 
o da Igualdade e submissão a uma 
vontade maior, uma vontade des-
conhecida pelo homem, uma von-
tade que em verdade é o próprio 
homem, e que provém do início, 
meio e fim. O princípio criador 
e Grande Arquiteto do Universo. 
Por isso, meus Irmãos, ao calçarem 
vossas Luvas e vestirem vosso 

Chapéu, lembrem-se sempre 
de seu compromisso com a 
Igualdade, e principalmente 
sobre a submissão à LEI maior. 
Portanto, podemos afirmar que 
a Cartola representa a Liberda-

de, a Igualdade, o respeito a um 
Deus superior e que nós somos 
todos iguais; indiferente de cor, 
religião, profissão ou classe social 
em Loja.

Para encerrar deixo gravada 
em especial uma frase importante 
de nosso Ritual para que possa-
mos refletir sobre a importância 
da Cartola em nosso Rito e seu 
Símbolo máximo: “Através da 
confiante entrega de sua Cartola, 
simbolicamente, se desfez de sua 
liberdade, para readquiri-la como 
Maçom.”
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A Cartola e o Rito Schröder NOTAS DO REPÓRTER

Investigar 
e Fiscalizar

O sonho dourado de caudilhos de todos os naipes, além da perpe-
tuidade no poder, será, sempre substituir a ação investigativa 

e fiscalizadora da mídia e seu poder contundente de denunciar, por 
uma amestrada e remunerada atividade meramente informativa, 
se possível laudatória e conivente. Mas não é assim que a banda 
toca. O jornalismo, em qualquer quadrante do globo, tem inerente 
em sua atividade, a essência da contestação, da crítica e da fiscali-
zação fundamentada na investigação. Em seus albores a imprensa 
marcou tais características como sua filosofia de atuação e por 
isso mesmo se transformou em um dos pilares da Democracia, 
pois é possível dissociar esta, da liberdade de expressão, o que 
significa que nada será escondido da sociedade e que o mal feito 
e os desvios virão a público. A punição, esta sim, é tarefa adstrita 
aos poderes competentes.

Luiz Inácio Lula da Silva não tem perfil dos “condottieri” e 
dos chefes militares que dirigiram nações. De pouca instrução, 
nunca tendo vestido uma farda, o presidente formou a personali-
dade em meio aos conchavos, artimanhas, pressões e sofismas do 
sindicalismo de resultados, no qual todos os truques são válidos 
para chegar aos “acordos”, invariavelmente benesses salariais ou 
sociais e o interesse nacional não entra neste esquema. Getúlio 
Vargas, ditador, comprou as lideranças sindicais com os cargos de 
“Juiz Classista” sinecura no judiciário para brindar os dirigentes 
amestrados; Lula entregou às centrais de trabalhadores os cargos 
de Delegados Regionais do Trabalho e DASs Ministeriais. Urgia, 
contudo, aplainar o legislativo e o “mensalão” surgiu das elocubra-
ções do grupo palaciano que elegeu o petista, hoje desmontado e 
quase provocou outro “impeachment” em nossa história eleitoral. 
O episódio terminou com a acomodação da oposição e o bordão 
“eu não sabia”, agora implantado no anedotário político.

Dirigentes inconformados com a fiscalização de jornais e 
revistas manifestam opinião de que jornalistas deveriam apenas 
informar. Resta a pergunta: quem afinal investigaria desvios e os 
denunciaria? A tropa de choque do Governo no Congresso calada 
sobre uma CPI como a da Petrobrás, que interessa a toda a socie-
dade após as dezenas de denúncias na mídia sobre desvios?

O jornalismo brasileiro tem como característica total isenção e 
extraordinário senso de sua missão; e as tentativas de quebrar a espi-
nha dorsal da liberdade de expressão não vingarão. Lula passará e a 
imprensa continuará fiscalizando, investigando e denunciando.

(*) É escritor, jornalista e presidente da Academia Brasileira de estudos e 
pesquisas literárias.

Ir.: rEIS DE SOuSA (*)

"Na semana passada, ao chegar 
de férias, soube, sem ainda saber 
detalhes, que o governo federal vai 
premiar, com um pouco mais de R$ 
400 mil, cada um dos campeões 
do mundo, pelo Brasil, em todas 
as Copas.

Não há razão para isso. Podem 
tirar meu nome da lista, mesmo 
sabendo que preciso trabalhar 
durante anos para ganhar essa 
quantia.

O governo não pode distribuir 
dinheiro público. Se fosse assim, 
os campeões de outros esportes 
teriam o mesmo direito. E os 
atletas que não foram campeões 
do mundo, mas que lutaram da 
mesma forma? Além disso, todos 
os campeões foram premiados pe-
los títulos. Após a Copa de 1970, 
recebemos um bom dinheiro, de 
acordo com os valores de referên-
cia da época...

O que precisa ser feito pelo 
governo, CBF e clubes por onde 
atuaram esses atletas é ajudar os 

que passam por grandes dificul-
dades, além de criar e aprimorar 
leis de proteção aos jogadores e 
suas famílias, como pensões e 
aposentadorias. 

É necessário ainda preparar os 
atletas em atividade para o futuro, 
para terem condições técnicas 
e emocionais de exercer outras 
atividades.

A vida é curta e a dos atletas 
mais ainda.

Alguns vão lembrar e criticar 
que recebi, junto com os campe-
ões de 1970, um carro Fusca da 
prefeitura de São Paulo. Na época, 
o prefeito era Paulo Maluf. Se ti-
vesse a consciência que tenho hoje, 
não aceitaria.

Tinha 23 anos, estava eufórico 
e achava que era uma grande ho-
menagem.

Ainda bem que a justiça obri-
gou o prefeito a devolver aos 
cofres públicos, com o próprio 
dinheiro, o valor para a compra 
dos carros.

Não foi o único erro que cometi 
na vida. 

Sou apenas um cidadão que 
tenta ser justo e correto. É minha 
obrigação.” 

(*) o texto acima foi publicado em vários 
jornais do Brasil. escrito por Eduardo 
Gonçalves de Andrade “TOSTÃO”, ex-
jogador de futebol, comentarista esportivo, 
escritor e médico.

Tostão rejeita prêmio do Governo Federal

ESPERANDO POR SEU ANÚNCIO
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Ar condicionado
Chegou o período das chuvas, trazendo enchentes e catástro-

fes em diversas regiões do país. Principalmente em São Paulo, 
nos estados do sul e no Rio de Janeiro. Para nós do Centro Oeste 
chegou uma onda de calor acima dos padrões normais. Para maior 
conforto de quem for utilizar as dependências do nosso auditório, 
temos uma grata notícia: foram instalados ali, dois aparelhos de Ar 
Condicionado de 60.000 BTUS, tornando bastante mais agradável 
a temperatura ambiente em seu interior.

COMBATE À DENGUE

Preocupados com o aumento 
dos casos de dengue na re-
gião metropolitana de Goiâ-

nia, solicitamos e conseguimos jun-
to ao Departamento de Zoonoses, 
que o carro “fumacê” fizesse uma 
aplicação do produto específico de 

combate ao mosquito transmissor 
da dengue no nosso espaço físi-
co interno, bem como nas áreas 
adjacentes. Concomitantemente, 
procuramos dentro da proposta 
pedagógica que visa integrar teoria 
à prática, bem como educadores e 

educandos, promovemos uma ação 
conjunta de combate a possíveis 
criadouros do mosquito em nossas 
dependências externas. Fizemos 
uma varredura completa em toda 
área, recolhendo o lixo onde as 
larvas pudessem proliferar.

Treinamento
de educadores

Com o intuito de promover a integração e repasse de informações 
necessárias sobre o funcionamento da instituição, do processo ensino 
aprendizagem de questões relativas a Déficit de Atenção e Hiperativi-
dade, realizou-se nos dias 28 e 29 de janeiro o Encontro e Treinamento 
de Educadores.

As atividades pertinentes ao 
ano letivo na FAMA tiveram início 
no dia primeiro de fevereiro, com 
uma novidade bastante significa-
tiva: a partir deste ano as crianças 
da Fase I do Ensino Fundamental 
permanecerão em tempo integral 
na instituição, propiciando uma 
maior sincronia entre os educado-

res do Colégio Gonçalves Ledo, 
funcionários da Secretaria de 
Estado da Educação e a equipe de 
profissionais da FAMA, que traba-
lharão de maneira integrada.

No dia 08 de fevereiro ini-
ciamos as aulas da III Turma de 
Qualificação de Jovens do Projeto 
Caminhando Para o Futuro.

Ano Letivo

Até dias atrás, tínhamos na “Mata do Algodão”, quarenta novilhas 
nelore e mais umas poucas vacas cruzadas. Para cobrir este plantel, 
foi adquirido um touro Brahman que denominamos Sultão. Depois 
foram adquiridas mais quarenta novilhas nelore. Com tal aumento em 
seu harém, fez-se necessária a aquisição de mais um touro. Assim, 
chegou o Marajá; da raça Tabapuã. Sem conflitos ou ciúmes, os dois 
cumprem sua destinação na mais perfeita harmonia.

AGORA SÃO DOIS

Marajá e Sultão

Marajá (Tabapuã) Marajá (Tabapuã) e Sultão (Brahman)
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Loja Maçônica

Não quero apenas mais uma Loja Maçônica. 
Quero uma Loja que seja um estado de 
espírito. Quero um centro de solidariedade, 

onde todos sofram as aflições e comemorem o justo 
regozijo de cada um. Quero um Templo (vermelho 
ou azul), ungido pelo orvalho de Hermon, onde cada 
Irmão possa chorar quando quiser e possa sorrir 
com os olhos, o coração franqueado à compreensão 
e à razão, predisposto ao diálogo.

Quero ver os meus Irmãos, todos os dias, ouvir 
ideias e ouvir críticas às minhas ideias. Quero 
divergir e, assim, convergir no mesmo ideal. Não 
quero apenas mais uma Loja Maçônica.

Quero Uma Loja livre, que ajude a libertar. 
Uma Loja igual, onde todos realmente se igualem. 
Quero uma assembleia onde se possa debater com a 
liberdade e a simpatia que estão ausentes no mundo 
profano. Quero uma Oficina onde todos aprendam 
juntos a compreender os desígnios do Grande Ar-
quiteto do Universo.

Não desejo apenas uma Loja onde prevaleça a 
vontade de alguns. Quero uma Loja onde a maioria 
respeite as convicções da minoria, onde se cultive 
a fraternidade, sinônimo de amor sem condições e 
perdão sem restrições.

Quero uma Loja dedicada à construção de um 
Templo diverso do templo profano: um Templo 
mais amigo, piedoso e, sobretudo, mais justo. Não 
desejo uma Loja de elite, insensível e presunçosa.

Quero uma pequena comunidade onde todos 
sejam líderes de suas próprias crenças, onde cada 
Irmão perdoe os defeitos alheios na mesma medida 
em que lhe são desculpados os próprios senões.

Não desejo uma Loja onde todos cumpram seus 
deveres somente porque a lei exige. Quero uma 
Loja de cargos simbólicos, onde não haja apenas 
contribuintes, onde todos venham pelo puro prazer 
de vir; uma Loja que faça parte da vida, do modo 
de ser e do credo pessoal de cada um.

Não quero uma loja de Maçons perfeitos. Que o 
Grande Arquiteto do Universo nos livre dos homens 
perfeitos. Eles nunca erram, porque jamais acertam. 
Eles nunca odeiam, porque jamais amam.   

Quero uma Loja de Maçons que mereçam a 
caridade que fazem a si próprios e ao próximo, 
porque ninguém é uma pedra polida.

Não desejo uma Loja completa. Quero uma Loja 
onde não haja erros e acertos, mas que procure em 
cada vocábulo emitido o quanto de amor transmite. 
Quero uma Loja onde haja equívocos, contradições 
e, até mesmo, ilusões. Quero uma opção de apri-
moramento espiritual.

Não quero uma Loja de homens ricos. Quero 
uma Loja onde ninguém se eleve senão pelo traba-
lho, onde ninguém se acomode, onde todos sejam 
eternos insatisfeitos.

Quero uma Loja onde o segredo não precise 
ser jurado e continue segredo. Quero uma Oficina 
humilde e crítica.

Não o Cristo lenda do cristianismo que só o 
compreendeu quando o crucificaram, mas o Cristo 
dos aflitos e dos andarilhos.

Não quero apenas mais uma Loja Maçônica. 
Quero uma Loja de pequenas dimensões e grandes 
obras, onde, um dia, possa fazer do meu filho, meu 
Irmão.

* Consciência 2009 – Ano 18 nº 89

a outra porta
Ir:. DIrCEu DE ANDrADE (*)

(*) MOMENTO ESPÍrITA

Talvez isso já tenha acon-
tecido com você, pois é 

uma cena muito comum em 
estacionamentos de shoppin-
gs e condomínios.  

Você chega para apanhar o 
carro, geralmente com pressa, 
mas outro veículo está esta-
cionado bem ao lado do seu, 
impedindo você de abrir a 
porta e entrar no carro. 

O que fazer, então? 
Xingar, chamar o irrespon-

sável e dizer-lhe umas verda-
des, brigar com o porteiro, 
com o síndico, ou chutar os 
pneus do veículo infrator...  

Essas talvez sejam as ati-
tudes mais comuns. Mas será 
que resolvem o problema?  

Ou será que acabam aze-
dando ainda mais o seu dia e 
provocando um atraso maior 
aos seus compromissos? 

Embora para muitos de 
nós as reações violentas sejam 
as que brotam mais facilmen-
te, é importante pensar em so-
luções, em vez de nos debater 
e piorar a situação.  

Indignados com o mo-
torista descuidado que blo-
queou a porta do nosso veí-
culo, provocamos uma guerra 
de nervos.  

Mas uma guerra que acaba 
só com os nossos próprios 
nervos, pois o infrator talvez 
esteja dormindo, fazendo suas 
compras calmamente... 

Nesse caso, não seria 
melhor pensar um pouco e 
buscar uma solução para o 
problema? 

Quando desejamos solu-
cionar o problema em vez de 
encontrar e punir o culpado, 
nós acharemos outra saída, ou 
melhor, outra entrada...  

Há uma porta do outro 
lado do veículo, a porta do 
passageiro. Que tal entrar por 
ela? Dá um pouco de trabalho, 
mas dá certo. 

Seria uma solução in-
teligente. Resolveríamos o 
problema e pouparíamos os 
nossos nervos.  

Figuradamente, em todas 
as situações da vida há sempre 
uma outra porta, uma outra 
janela, uma outra saída...  

Basta que desejemos en-
contrar soluções e não cul-
pados. 

O que geralmente nos 
paralisa e nos embrutece 
diante de situações difíceis, é 
o orgulho.  

O orgulho é sempre um 
mau conselheiro, em todas as 
circunstâncias.  

O orgulho sempre sugere 
que isso não pode ficar assim, 
que é preciso dar uma lição no 
responsável pelo problema, 
que é preciso revidar, tomar 
satisfação, brigar.  

Já a sabedoria aconselha: 
saia dessa, busque a outra 
porta, não vale a pena de-
clarar guerra, você também 
erra, e quando isso acontece 
você deseja o perdão e a in-
dulgência.  

A sabedoria diz: vá em 
frente, não detenha o passo. A 
sua irritação não solucionará 
problema algum. Aja com in-
teligência, não reaja. A reação 
é própria dos irracionais.  

Optar entre os conselhos 
do orgulho ou os da sabedoria 
cabe exclusivamente a você, 

e a ninguém mais.  
Assim, lembre-se sempre 

que tornar as coisas mais 
difíceis ou facilitá-las é uma 
decisão sua. Só sua.  

E facilitar pode ser exata-
mente dirigir-se à outra porta, 
abri-la, entrar, dar partida e 
tocar em frente, sem irritação, 
nem aborrecimentos desne-
cessários. 

Pense nisso! 
Os rios, caudalosos ou não, 

diante dos obstáculos desviam 
seu curso, superam barreiras e 
seguem seu caminho, levando 
em seu leito inúmeros benefí-
cios por onde passam.  

Você, mais do que os rios, 
traz em sua intimidade mil 
maneiras de contornar obstá-
culos e solucionar problemas, 
com sabedoria.  

Se a vida lhe impede de 
entrar por uma porta, abra 
outra. Contorne os obstácu-
los, vença os desafios. Você 
é capaz.  

Pense nisso!

(*) Texto da Equipe de Redação do 
Momento Espírita.

DISCRIMINAÇÃO

Hoje, tenho eu a impres-
são de que o “cidadão comum 
e branco” é agressivamente 
discriminado pelas autori-
dades e pela legislação in-
fraconstitucional, a favor de 
outros cidadãos, desde que 
sejam índios, afrodescen-
dentes, homossexuais ou se 
autodeclarem pertencentes a 
minorias submetidas a possí-
veis preconceitos.

Assim é que, se um bran-
co, um índio e um afrodes-
cendente tiverem a mesma 
nota em um vestibular, pouco 
acima da linha de corte para 
ingresso nas Universidades 
e as vagas forem limitadas, 
o branco será excluído, de 

imediato, a favor de um deles! 
Em igualdade de condições, o 
branco é um cidadão inferior e 
deve ser discriminado, apesar 
da Lei Maior. 

Os índios que, pela Cons-
tituição (art. 231), só deve-
riam ter direito às terras que 
ocupassem em 5 de outubro 
de 1988, por lei infraconstitu-
cional passaram a ter direito 
a terras que ocuparam no 
passado.

Menos de meio milhão de 
índios brasileiros – não con-
tando os argentinos, bolivia-
nos, paraguaios, uruguaios, 
que pretendem ser beneficia-
dos também – passaram a ser 
donos de 15% do território 

nacional, enquanto os outros 
185 milhões de habitantes dis-
põem apenas de 85% dele. 

Nessa exegese equivocada 
da Lei Suprema, todos os 
brasileiros não-índios foram 
discriminados.

Aos “quilombolas”, que 
deveriam ser apenas os des-
cendentes dos participantes 
de quilombos, e não os afro-
descendentes em geral, que 
vivem em torno daquelas an-
tigas comunidades, tem sido 
destinada, também, parcela de 
território consideravelmente 
maior do que a Constituição 
permite (art. 68 ADCT), em 
clara discriminação ao cida-
dão que não se enquadra nesse 
conceito.

Os homossexuais obti-
veram do Presidente Lula e 
da Ministra Dilma Roussef 
o direito de ter um congresso 
financiado por dinheiro públi-
co, para realçar as suas ten-
dências (algo que um cidadão 
comum jamais conseguiria!)

Os invasores de terras, 
que violentam, diariamente, 
a Constituição, vão passar a 
ter aposentadoria, num reco-
nhecimento explícito de que o 

governo considera, mais que 
legítima, meritória a conduta 
consistente em agredir o direi-
to. Trata-se de clara discrimi-
nação em relação ao cidadão 
comum, desempregado, que 
não tem esse “privilégio”, 
porque cumpre a lei.

Desertores, assaltantes 
de bancos e assassinos que, 
no passado participaram da 
guerrilha, garantem a seus 
descendentes polpudas inde-
nizações, pagas pelos contri-
buintes brasileiros. Está, hoje, 
em torno de 4 bilhões de reais 
o que é retirado dos pagadores 
de tributos para “ressarcir” 
aqueles que resolveram pegar 
em armas contra o governo ou 
se disseram perseguidos.

E são tantas as discrimina-
ções, que é de se perguntar: de 
que vale o inciso IV do art. 3º 
da Lei Suprema?

Como modesto advogado, 
cidadão comum e branco, 
sinto-me discriminado e cada 
vez com menos espaço, nesta 
terra de castas e privilégios.

(*) ives Gandra da silva Martins 
é renomado professor emérito das 
universidades Makenzie e uniFMu 
e da escola de comando e estado 
Maior do exército; é presidente do 
conselho de estudos Jurídicos da 
Federação do comércio do estado 
de são paulo.

IvES gANDrA (*)
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ANUNCIE NESTE ESPAÇO

Óbices Maçônicos
Ir:. ruI gONÇALvES DOCA (*) 

Em todos os quadrantes de 
nosso planeta o número de Maçons 
vem decaindo. Qual seria a razão 
desse fenômeno? Eu diria que não 
existe uma, mas algumas razões. 
Façamos uma breve reflexão sobre 
o assunto e alguma luz há de des-
cortinar o que em princípio parecia 
nebuloso. De onde provêm os 
Maçons? – Do seio da sociedade, 
naturalmente. O que é fundamental 
para alguém se tornar Maçom? – 
Ser íntegro: “Livre e de bons cos-
tumes”, além de ser apresentado 
por um Maçom regular.

Ninguém escolhe ser Maçom, 
mas é escolhido para tal. Aí está 
o primeiro e significativo óbice. 
Nenhum Maçom deve incorrer no 
risco de apresentar alguém para 
fazer parte da Sublime Ordem, 
sem estar absolutamente convicto 
das qualidades do candidato a ser 
proposto. Para tanto, é necessário 
um convívio próximo e demorado 
com a pessoa para que se possa 
conhecê-la a ponto de poder con-
fiar nela.

 A recíproca é verdadeira: o 
convidado por sua vez, carece 
confiar plenamente em quem o 
convidou (seu padrinho), para 
decidir aceitar o convite e mer-
gulhar sem reservas num poço 
pleno de segredos, haja vista que 
a Maçonaria não se dá a conhecer 
previamente por profanos. Em-
bora bem mais transparente nos 
dias atuais, ainda existe os que 
por desconhecê-la, temem suas 
lendas, fantasmas e mitos. Ranço 
muito antigo, alimentado quase 
sempre por mentes ardilosas, 
com o intuito de meter medo aos 
menos avisados.

Em qualquer parte do mundo 
que adentremos a uma Loja Ma-
çônica, veremos em maior número, 
“cabeças brancas”. Explica-se: 
a decisão em participar de uma 
sociedade fechada onde se jura 
fidelidade, considerando de menor 
valia os bens materiais, requer uma 
considerável dose de maturidade; 
coisa que a maioria dos jovens 
não possui.

Outro entrave que pode parecer 
mínimo, mas existe, é o financeiro. 
A pessoa precisa ter uma condição 
equilibrada neste particular, a fim 
de que suas responsabilidades 
maçônicas não lhe venham cau-
sar qualquer sacrifício posterior, 
tornando-o inadimplente.

Nos dias de hoje, os bares, a TV, 
a Internet e a brutal concorrência 
por um lugar ao sol, deixam pouco 
espaço para as pessoas dedicarem-
se a causas de cunho altruístico. E 
como a Maçonaria propõe a seus 
membros ajudar a quem necessita 
antes de cuidar dos seus próprios 
interesses, o egoísmo de muitos os 
afasta dela.

Finalmente, a irretorquível 
máxima que nos diz ser o homem 
“produto do meio”, talvez seja o 
maior obstáculo à expansão da 
Maçonaria no mundo globali-
zado. Quando a orbe se debate 
entre o consumo e tráfico de 
drogas, vícios de toda natureza, 
violência, prostituição infantil, 
pedofilia, inversão de valores e 
corrupção em todos os níveis da 
sociedade, fica difícil garimpar 
aí, homens com qualidades para 
ser Maçons. Tal fator se agigan-
ta quando nos lembramos que 
os cidadãos maduros de hoje 
são oriundos de uma juventude 
devassa que tinha como divisa: 
“drogas, sexo e rock’n-roll” ou 
um grupo de andarilhos vadios, 
cabeludos, sujos e desmiolados, 
que pregavam: “paz e amor”, 
como se alguém pudesse viver de 
brisa... Torna-se quase impossível 
encontrarmos diamantes nessa 
bateia contendo apenas cascalho 
de má qualidade.

Contudo, mesmo combalida, a 
Maçonaria segue seu curso lutando 
contra as dificuldades para reno-
vação de seu Quadro de Obreiros, 
defendendo-se de seus eternos de-
tratores sem causa, mas confiante 
nos seus princípios e certa de que, 
mais importa a qualidade que a 
quantidade.

SABEDORIA
Ir: huMBErTO JOSé DE ANDrADE (*)

Faculdade atribuída a pes-
soas que possuem grande 
conhecimento e erudição. 

Pessoas que possuem prudência 
aliada a moderação, temperança 
e ainda a sensatez. Pessoas que 
têm o conhecimento justo das 
coisas, associado a razão. Os 
caminhos da sabedoria passam 
por essas qualidades. 

O texto acima retrata o en-
contrado em dicionários, são 
características que, associadas 
e estabelecidas a um homem 
consagram-no como iluminado. 
Um sábio seria uma pessoa que 
teria inspiração quase divina 
para enfrentar com êxito situa-
ções humanas adversas.

A simbologia maçônica de-
fine a “sabedoria” como um 
dos três pilares de sustentação 
da Loja. O Venerável Mestre é 
o seu dignitário representante. 
Ele dirige e harmoniza os tra-
balhos, para que sejam Justos e 
Perfeitos. O Venerável, mesmo 
quando encerrados os trabalhos 
em Loja, enquanto os Irmãos 
exercem suas funções no mundo 
profano, zela pela continuidade 
da harmonia até o retorno aos 
trabalhos.

Na simbologia Maçônica, o 
Esquadro é a personificação do 
Venerável. Sendo o Esquadro 
(em Loja) uma Jóia móvel, pois 
o mesmo é passível de trans-
ferência a cada dois anos, ele 
simboliza ainda a retidão. Na sua 
forma prática, o Esquadro é uti-
lizado na criação de um desenho 
sobre a prancheta, ou de maneira 
mais rude, sobre uma bancada, 
sendo que em ambas as situações 
o Esquadro exerce seu fim, que 
é dar formas retas ao material 
a ser trabalhado.

Os Maçons frequentes aos 
trabalhos percebem e associam 
o procedimento maçônico ao 

Esquadro. Pense... Os trabalhos 
dessa Loja fazem diferença em 
sua vida? Em quantas ocasiões 
no mundo profano você associa 
a sua vida aos trabalhos maçôni-
cos? Em quantas ocasiões você 
lembra dessa Loja? É só de ver o 
Irmão na rua ou frequentemente 
ela te vem à mente em forma de 
alegria? O dia da reunião..., a 
proximidade da hora..., a proxi-
midade do Templo..., o encontro 
com os Irmãos! Onde mais você 
é recebido com tal igualdade, 
respeito e alegria?

A sabedoria associada à 
retidão (Esquadro) une o sim-
bólico e o real. Aqui, o respeito 
se iguala. Todos são sábios, tão 
sábios ao ponto de saberem ser 
Aprendizes. Aprendizes de con-
vivência e de conhecimento.

O Esquadro tem a forma 
aberta, simbolicamente ele, 
quando relacionado ao homem, 
o demonstra voltado para o mun-
do, “representando o conheci-
mento externo..., a razão.” No 
entanto, o Maçom deverá usar 
essa simbologia (o Esquadro), 
como foi dito, para percepção 
das coisas retas, corrigir falhas, 
possíveis desigualdades e ema-
nações que não condizem com a 
linha traçada pelo Ritual.

A sabedoria é um dom pre-
cioso, a construção da mesma se 
faz com o exercício do aprendi-
zado. O bom Maçom estará sem-
pre exercendo essa capacidade 
de aprender.

Por essas razões especiais, a 
sabedoria é atribuída ao Venerá-
vel. O Altar do Venerável é as-
sim denominado Trono, sendo o 
acesso ao mesmo dotado de três 
degrus (pureza, luz e verdade). 
A sabedoria se acha consagrada 
na presença do Venerável diante 
dos trabalhos da Loja.

A sabedoria na antiguidade 
era atribuída aos grandes líde-
res: assim conhecemos Ciro, 

primeiro líder do Império Per-
sa. Tinha tolerância e respeito 
com os vencidos, permitindo a 
continuidade de seus costumes. 
O mesmo libertou os judeus da 
Babilônia e mandou reconstruir 
em Jerusalém o Templo de 
Salomão. Lembramos ainda de 
Salomão, que também é consi-
derado um homem de grande 
sabedoria. Durante toda a his-
tória da humanidade os líderes 
que atuaram com sabedoria, o 
fizeram com respeito pela vida 
e comportamento humano. Tais 
líderes sempre são lembrados 
mesmo na história recente.

O líder da Loja ainda tem a 
sua Joia associada a uma outra 
Joia, “o Compasso”. Este simbo-
liza o conhecimento interior. O 
Compasso aberto é voltado para 
dentro. Assim, associado ao Es-
quadro representa o equilíbrio..., 
um completa o outro. Sendo 
esses os únicos instrumentos que 
aparecem realmente associados 
(sobrepostos).

O Venerável geralmente é 
um escolhido pelos Irmãos. Essa 
escolha precede a eleição. A 
eleição vem somente homologar 
tal anseio. Assim, o Venerável 
praticamente é conduzido ao 
cargo, “às vezes relutante..., o 
que demonstra sabedoria”, o 
ato de aceitar é outra coisa..., 
é compromisso, sendo que o 
mesmo é sabedor da enorme 
tarefa que tem diante de si, que 
é dar continuidade aos trabalhos 
da Loja.

Sabedoria! Que ela aflore de 
todos. Que ela como o Esquadro, 
seja aberta à razão. Que os re-
sultados sejam para somar e que 
todos os Irmãos percebam que 
a sua sabedoria está associada 
à de todos.

A TrOLhA nº 270 – abril/2009

A maçonaria na senda da história
 (*) Ir:. ANÍBAL SILvA

É evidente que a história é o 
espelho da verdade, fonte de 

sabedoria e estudo da filosofia 
pelos exemplos, registrando o 
desenvolvimento da humanidade 
no tempo e no espaço. Origina-
riamente narrativa, logo depois 
transformou-se em ciência, nota-
damente a partir do século XVIII, 
quando ela foi considerada Escola 
de Moral.

A Maçonaria tem uma história 
tradicional, lendária, demonstran-
do que esta milenar Ordem existia 
“antes mesmo que a história fosse 
tratada com exatidão e o espírito 
crítico necessário”. Na época 
operativa medieval essa história 

lendária era apenas simples e des-
pretensioso aglomerado de fatos, 
contos, escritos e outros trabalhos 
de alguns monges mais instruídos 
que os passavam para os operá-
rios, reis e nobres. Ao ser criada 
a Maçonaria Especulativa, os 
documentos antigos foram exami-
nados adequadamente, corrigidos 
e redigidos segundo um novo e 
aperfeiçoado método. E, a partir 
do século XIX, o método científico 
passou a ser usado no âmbito da 
história maçônica, principalmente 
na Inglaterra, França, Alemanha, 
Bélgica e em alguns países das 
Américas.

Ressaltamos as obras do Ir:. 
James Anderson, que em 1721 foi 
incumbido pelo Duque de Monta-

gue, então Grão-Mestre, para ela-
borar a História e os Regulamentos 
da “Antiga Confraria”. E baseado 
nas narrações das “Old Charges” e 
na própria Bíblia, elaborou impor-
tante trabalho que até hoje é luz no 
seio da Divina Instituição. Outros 
historiadores também nos legaram 
valiosos documentos, como: Ma-
ckey, Pike, Lantoine, Bernardin, 
Ragon, Cock e Corneloup.

Com o passar dos tempos, os 
fatos maçônicos foram sendo re-
gistrados de épocas em épocas, por 
historiadores que foram surgindo 
gradativamente. Paralelamente, 
apareceu a literatura anti-maçônica 
que, de algum modo serviu até 
mesmo como incentivo, no sentido 
de que as pesquisas fossem feitas 

com mais critério e retratando a 
verdadeira história da Maçonaria.

É válido ressaltar também que 
a era maçônica, na maior parte dos 
Ritos, tem início no princípio do 
mundo, de acordo com a cronolo-
gia hebraica, da qual a própria Ma-
çonaria se vale e passou a adotar 
no seu calendário histórico.

O célebre Ir:. Jacques De Mo-
lay estabeleceu a história da nossa 
Ordem em três grandes períodos: a 
Maçonaria Antiga, que data de antes 
de Cristo e vai até mais ou menos o 
ano 1000 dC; a Operativa, do ano 
1000 até 1717 dC; e a Maçonaria Es-
peculativa, de 24 de junho de 1717 
dC com a instalação da Grande Loja 
da Inglaterra, até os dias atuais.

(*) Jornalista, escritor e membro 
da Academia Goiana Maçônica de 
letras.
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Na segunda quinzena do ano 
que se passou, nosso Irmão Ab-
saí e cunhada Lúcia estiveram 
circulando pelo Velho Continen-
te.  E, lá pelas ruas de Lisboa 
depararam com a insigne figura 
do poeta Fernando Pessoa. Para 
que não restasse a menor dúvida, 
registraram em foto o inusitado 
encontro.

Eu já fiz coisa semelhante, 
quando circulando pela praia de 
Copacabana, sentei-me ao lado 
do poeta Carlos Drummond de 

Regularização e Filiação
Na sessão realizada em 15 de dezembro de 2009,  

regularizou-se e filiou-se em nossa Loja, o Irmão Aprendiz Maçom, 
rodrigo rodrigues de Oliveira e Silva Prudente.  
Na mesma ocasião também filiou-se em “Liberdade e União”,  
o Aprendiz Maçom rochester Almeida Benevides. A ambos damos 
as boas vindas com votos de que sejam felizes em nosso meio.

Mais um Reforço
Liberdade e União recebeu mais um reforço em seu quadro de Obreiros. Na Sessão de 09/02/10, 

filiou-se em nossa Loja o Irmão Perinácio Saylon de Andrade Lima, oriundo da co-irmã Es-
trela do Araguaia nº 1770, do oriente de São Miguel do Araguaia-GO. O Ir:. Perinácio é Mestre 
Maçom, tendo sido Iniciado naquela Loja em 13/09/2007. Sede muito bem vindo entre nós.

VISITA ILUSTRE

Luto em Liberdade e União 
Sempre discreto como era sua 

característica, despediu-se de nós e 
transferiu-se para o Oriente Eterno 
na madrugada do dia 23 de janeiro 
de 2010, o nosso pranteado Irmão 
Salvador de Almeida e Silva. 
Nascido em 01/07/1923, viveu, 
portanto, 87 anos. Membro da Loja 
Maçônica Liberdade e União, era 
conhecido e admirado por todos 
com quem se relacionava. Maçom 
de primeira água: dedicado, frater-
no, prestativo e atuante, prestou 
serviços durante longos anos à 
Secretaria de “Liberdade e União” 
e aos “Corpos Filosóficos”. Por 
sua singular maneira de ser, era 
conhecido de toda a Maçonaria 
Goiana e até mesmo além de nos-
sas fronteiras.

Nosso Irmão e amigo Salvador 
era de uma humildade extrema e 
um coração que mal cabia em seu 
peito. Nunca soubemos de alguém 
que tivesse a menor queixa a seu 
respeito. Por ser um homem digno, 

fraterno e bom, todos o admiravam 
e respeitavam. Exemplo de Maçom 
com “M” maiúsculo, sua lembran-
ça estará sempre conosco.

Pela boa semeadura que ele por 
aqui disseminou, foi sem dúvida, 
acolhido com louvor pelo GADU 
em seu reino de glória. A seus fami-
liares, nosso pesar e nossa solidarie-
dade nesse momento de dor.

Tour pela Europa
Andrade (em bronze, natural-
mente). Confidenciei-lhe alguns 
segredos, mas não obtive qualquer 
resposta.

Das plagas lusitanas, o Ir:. 
Absaí trouxe-me como souve-
nir, um livro de poemas do seu 
maior expoente literário, Luiz de 
Camões. Da próxima vez, quem 
sabe ele me traga uma garrafa de 
vinho verde, que eu nunca vi nem 
provei... Brincadeira meu caro. 
Fiquei muito honrado e agradecido 
pela lembrança. 

Na primeira quinzena de janeiro 
de 2010 recebemos a visita do Ir-
mão Antônio do Carmo Ferreira, 
Grão-Mestre do Grande Oriente In-
dependente de Pernambuco – GOI-
PE. Como estávamos em período 
de recesso, o simpaticíssimo Irmão 
foi recebido pelos IIr:. Rui Gon-
çalves Doca e Absaí Gomes Brito, 
respectivamente Diretor e Redator 
do Jornal Liberdade e União.

A honrosa visita tinha como 
primeiro objetivo, estabelecer 
contato com meios de divul-
gação, visando a realização do 
“XV ENCONTRO NACIONAL 

presente no Ir:. Antônio do Car-
mo. Foram momentos alegres e 
muito agradáveis, aqueles em que 
desfrutamos de sua companhia.

DA CULTURA MAÇÔNICA”, 
a realizar-se em Brasília nos dias 
08, 09 e 10 de abril do corrente 
ano.

No almoço em uma churras-
caria da cidade, esteve presente 
com sua equipe de TV, o Ir:. 
Aparício Donizet Borges, produ-
tor e apresentador do programa 
“MAÇONARIA EM FOCO”, 
a quem o Ir:. Antônio concedeu 
longa entrevista. Também eu, e o 
Ir:. Absaí fomos entrevistados. 

Não poderia deixar de res-
saltar a simpatia, a cultura e 
sobremodo o bom humor sempre 

Ir:. Salvador de Almeida e Silva

Ir:. Antônio do Carmo Ferreira

A cunhada Lúcia e o Ir:. Absaí


