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DISSIDÊNCIAS E  
CONSEQUÊNCIAS – A li-
berdade de culto em nosso 
país nos dá um mau exemplo 
de como instituições sérias, 
podem ser levadas à vala co-
mum do descrédito em virtude 
da banalização e aviltamento 
de suas origens e princípios.  
– Rui Gonçalves Doca (PáGina 2)

BOm DIA! – Sem perceber que 
um sorriso seu ou um simples 
olhar desinteressado, poderia 
modificar o dia de algum viven-
te, continua seu percurso sem 
olhar para trás, serena como 
as rosas que receberam as pri-
meiras chuvas. – Hélio MoReiRa  
(PáGina 4)

NEm FORÇA NEm  
CORRUPÇÃO – Passados 46 
anos da contra-revolução de 31 
de março de 1964, a deturpa-
ção toma o lugar do fato real, 
conquistando corações e men-
tes, sem contestação à altura.  
– valDeMaR sansão (PáGina 6)

O CENTENÁRIO DO DIA 
INTERNACIONAL DA mU-
LHER – A fonte mais impor-
tante do misticismo judaico 
(ou Cabala) o Zohar, diz o se-
guinte: vinde e ouvi isto: Existe 
um espírito feminino supremo 
chamado de Lilit. Ela foi criada 
no princípio, junto com Adão. – 
aníbal silva (PáGina 7)

EQUINÓCIO DE OUTO-
NO – O Pavimento Mosaico 
é constituído de peças brancas 
intercaladas por peças pretas 
ou é constituído de peças pretas 
intercaladas por peças brancas? 
Ou será que é a diferença que 
valoriza a igualdade? – QuiRino 
(PáGina? )

Ocorreu em Li-
berdade e União 
n a  n o i t e  d e 

23/03/2010, uma Sessão 
Magna realmente gran-
diosa. Com a presença 
do Grão Mestre Estadual 
do GOEG, Ir:. Eurípedes 
Barbosa Nunes e diversas 
autoridades maçônicas, 
aconteceu a Regulariza-
ção e Filiação de dois Ir-
mãos; em seguida, a Ini-
ciação de dois candidatos.  
PáGina 8

GAYS NAS FORÇAS ARMADASModernismo 
Tupiniquim

Abaporu, obra de Tarsila do 
Amaral, ou “o homem que come” 
em tupi-guarani. É, seguramente, 
o que há de mais representativo 
nas artes plásticas do Brasil, quan-
do nos referimos à Semana de Arte 
Moderna que aconteceu em São 
Paulo em fevereiro de 1922. A sin-
geleza e originalidade de Tarsila 
são impressionantes! PáGina 3

Abaporu

SEGREDOS DA 
MAÇONARIA

Os segredos da Maçonaria não se 
referem a simples confidências como 
alguns imaginam; eles vão muito 
além disso, é muito mais profundo 
do que se possa imaginar e têm raízes 
históricas importantes que evocam 
uma tradição milenar; eles remontam 
à construção do Templo de Salomão. 
PáGina 7

Que nos perdoem os adeptos 
do 3º sexo, mas temos de con-
cordar com o Gen. Cerqueira 
Filho, que ao ser sabatinado no 
Senado Federal como candida-
to a Ministro do STM, afirmou 
ser a função militar incompa-
tível com o comportamento 
gay. Não podemos confundir 
“parada militar” com “parada 
gay”. PáGina 4

Uma Sessão Grandiosa

Da esq. p/ dir. (no alto): IIr:. Saul Leão Couto, Eurípedes Barbosa Nunes (Grão-Mestre), Luiz 
Carlos de C. Coelho (Venerável), Luiz Gonzaga Marques, Isaias Costa Dias. Abaixo: Saul Leão 
Couto Jr., Luis Henrique G. Queiroz e Florestano Tibery Queiroz

Templo de Salomão
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A Maçonaria vem sofrendo 
duros reveses nos últimos 
tempos. Não resta dúvida 

que sendo ela constituída por ho-
mens, está sujeita aos vícios e des-
lizes próprios da espécie humana, 
por mais rigorosa que haja sido a 
escolha de seus adeptos.

Alguns quando apanhados em 
faltas para com a Ordem e, dela 
expurgados como é previsto acon-
tecer, juntam suas brasas e vai criar 
um inferninho particular com o 
propósito de vingar-se, denegrindo 
a imagem de uma instituição mi-
lenar, de conduta exemplar, assim 
universalmente reconhecida. Tais 
ovelhas negras sempre existiram 
e existirão em toda coletividade. 
Desafortunadamente não podemos 
pretender que a Maçonaria seja a 
única exceção na face do planeta.

Ao perpetrarem seus ilícitos, 
esses nossos “irmãos” não ima-
ginam o tamanho do estrago que 
causam na credibilidade da Maço-
naria. Talvez até eles saibam, e o 
façam de caso pensado, confiando 
que a mencionada credibilidade 
concorra para mantê-los incólu-

mes aos resultados desastrosos 
dos seus desvios de conduta junto 
à sociedade em geral, incapaz de 
avaliar com justiça e separar o joio 
do trigo. 

Para o profano (não Maçom), 
não importa a que Potência ou 
Obediência a Loja esteja vincula-
da; tampouco qual o Rito que ela 
pratica e nem mesmo se o Maçom 
está ou não regular perante a 
instituição. Desconhecendo esses 
detalhes, ele não pode distinguir 
quem é quem e julga a todos como 
farinha do mesmo saco.

A liberdade de culto em nosso 
país nos dá um mau exemplo de 
como instituições sérias, podem 
ser levadas à vala comum do des-
crédito em virtude da banalização 
e aviltamento de suas origens e 
princípios. As chamadas religiões 
evangélicas tradicionais legaram 
seu nome e prestígio a um número 
crescente de picaretas aventureiros, 
que se auto-intitulam pastores ou 
bispos. Decoram alguns versículos 
bíblicos, ainda que sem qualquer 
formação teológica, alguns até 
envolvidos com tráfico e outros 

crimes, vão por aí a fundar igrejas 
e extorquir seus crédulos fiéis em 
nome de Jesus (que absurdo!). 

No seio da Maçonaria são 
tantas as divisões, dissidências 
e incompreensões causadas pela 
inveja, pela intolerância, pela falta 
de humildade e de fraternidade 
entre Irmãos... Será que a vaidade, 
o orgulho e o egoísmo de alguns 
são tão avassaladoramente gran-
des que não deixam espaço para 
uma convivência pacífica entre 
as diferenças individuais? Não 
seria melhor e mais conveniente 
que todos se ajustassem sob uma 
só bandeira, caminhando juntos 
rumo ao objetivo comum de se 
aprimorarem física, moral e espiri-
tualmente como pessoas partícipes 
de um grupo exemplar de cidadãos 
íntegros, honrados e dignos ser-
vindo como espelhos no âmago da 
sociedade, como tem sido através 
dos séculos e é dever do Maçom? 
Que bom seria...

Rui Gonçalves Doca
REDATOR
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Os justos e os ímpios
O Livro dos Salmos inicia sua narrativa com o enfoque 

de “Os justos e os ímpios”, dizendo no verso 1 do capítulo 
1: “Bem-aventurado o homem que não anda no conselho 
dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem 
se assenta na roda dos escarnecedores”.

O Salmista está afirmando que Os homens bons são 
bem-aventurados, principalmente por não se misturarem 
com aqueles que se desviam do caminho traçado por Deus, 
desde a fundação do mundo.

Estes pensamentos surgem, principalmente quando 
somos levados ao “campo santo”, neste início de ano, 
para sepultar homens bons e justos, como aconteceu com 
Salvador de Almeida. e Silva e Calimério Rodrigues 
Carrijo.

Falando sobre os justos, o salmista continua no verso 
3, dizendo: “Ele é como árvore plantada junto à corrente 
de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja 
folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem 
sucedido”.

Além dos falecimentos, tivemos e ainda temos irmãos 
enfermos que passaram e/ou estão passando por situações 
delicadas, como Americano do Brasil Freitas e Sebastião 
Hugo Melo, além de Tercino Alves dos Santos e outros.

Fica para nós o consolo, ainda de acordo com o 
salmista, no capítulo 90, quando diz: “Senhor, tu tens sido 
o nosso refúgio, de geração em geração”.

Ainda bem que podemos nos refugiar em Deus e 
pedir a ajuda e proteção necessárias, para vencermos as 
dificuldades que nos envolvem no dia a dia e chegarmos 
ao final da vida, pois “... os dias de nossa vida sobem a 
setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta; neste caso, 
o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa 
rapidamente, e nós voamos”. (Salmo 90: 10).

Considerando que a média de idade dos Obreiros de 
nossa Loja ultrapassa os 70 anos, resta-nos a esperança, 
ainda com o salmista Davi, que no verso 25 do capítulo 37, 
exalta: “Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o 
justo desamparado, nem a sua descendência, a mendigar 
o pão”.

Obrigado, Senhor!
Absaí Gomes Brito – Diretor

Dissidências e Consequências

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
Revista CONSCIÊNCIA. Dire-1. 
tor: Ademir Batista de Oliveira. 
Campo Grande/ MS
Revista O PRUMO. Grande 2. 
Oriente de Santa Catarina-
GOSC. Florianópolis/SC
Revista A TROLHA. Londrina/3. 
PR
Revista GRANDE LOJA EM 4. 
DESTAQUE. Órgão da GLESP. 
São Paulo
Revista A VERDADE. Órgão da 5. 
GLESP. São Paulo
Revista O VIGILANTE. Gran-6. 
de Oriente de Santa Catarina. 
GOSC. Florianópolis/SC
Revista UNIÃO DE GOIÁS. 7. 
Aparício Donizet Borges – Edi-
tor. Goiânia/GO
Revista Maçônica Virtual ARTE 8. 

REAL. Editor: Francisco Feito-
sa. São Lourenço/MG
Jornal FOLHA TEMPLÁRIA. 9. 
Capítulo Templários da Nova 
Era. Editores Executivos: Diver-
sos. Goiânia/GO
Jornal VOZES DO TEMPLO. 10. 
Órgão da Loja João da Escós-
sia. Mossoró/RN 11.Boletim 
O BERRO DO BODE . LOJA 
“Antenor Ayres Vianna”. Santos 
Dumont/MG
Informativo O ESPIRRO DO 11. 
BODE. Loja Theodórica. Pequeri/
MG 13.Jornal O UNIFICADOR. 
Loja Obreiros de Macaé. Macaé/RJ 
14. Boletim TIJOLO. Editor: Val-
fredo Melo e Souza. Brasília/DF 15. 
Jornal O COMPANHEIRO. Loja 
Caridade Universal. Araraquara-

SP 16.REVISTA ACADÊMICA. 
Oficial da Academia Brasileira de 
Estudos e
Pesquisas Literárias. Editor: Reis 12. 
de Souza . Rio de Janeiro-RJ
Jornal TRIBUNA MAÇONICA 13. 
PAULISTA. Jornalista Respon-
sável: Antônio
César Sanches. Rio Claro/SP14. 
Jornal O PESQUISADOR MA-15. 
ÇÔNICO. Cultural da SESTHO 
e Loja de Instrução Renascimen-
to. Cabo Frio/RJ
Jornal GAZETA DO MAÇOM. 16. 
Oficial da Grande Loja Maçônica 
do Estado do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro/RJ
Suplemento LITERÁRIO da 17. 
Academia Goiana de Letras. 
Goiânia/GO.

O idoso, na maioria das vezes, 
já está aposentado. Os anos de 

vida já lhe ensinaram muitas coisas 
e terão mais paciência para ouvir, 
para dar a atenção que os netos 
precisam e que os pais, atarefados 
com a correria do dia-a-dia, com os 
problemas profissionais, não têm 
muito tempo nem paciência para 
dar aos filhos.

Os avós devem estar sempre 
livres quando procurados para um 
pedido de socorro, para ouvir as 
queixas dos netos, não para colocar 
mais lenha na fogueira, mas para 

fazê-los entender que eles não es-
tão sendo abandonados pelos pais, 
que apenas não há tanto tempo por 
causa do trabalho que exige tanto 
deles. Eles podem mostrar como 
a vida é boa, quantos progressos 
hoje existem com a televisão, com 
o cinema, com o rádio, com os 
jornais. Ajudá-los nos problemas 
que vão surgindo e, mesmo que os 
pais tivessem tempo para ouvi-los, 
os pequenos não conseguem falar 
livremente de seus problemas.

Essa conversa vai aproximando 
cada vez mais os netos dos avós 
e todos ganham muito com isso, 
pois apenas o amor pode trazer 

compreensão e aproximação; e vai 
diminuindo a diferença de idade 
entre eles. E, mais tarde, eles, que 
serão os pais de amanhã, vão dar 
valor aos seus pais, que agora são 
os avós de seus filhos e muito amor 
para os que estão mais velhos, hoje 
bisavós, e que sempre foram os 
seus queridos avós, que dedicavam 
algum tempo para eles, que sabiam 
ouvir os seus problemas e ajudá-
los a resolvê-los. Assim a cadeia 
não se rompe, tornando-se cada 
vez mais sólida.

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

O tempo do Idoso
THEREzA FREIRE VIEIRA (*)
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Na noite de 18 de março último aconteceu no Shopping 
Flamboyant, uma grandiosa festa literária promovida pela 
Prefeitura de Goiânia, com a participação da Editora Kelps e 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Em sua terceira edição a coleção Goiânia em Prosa e Verso, 
que homenageou o artista plástico Amaury Menezes, promoveu 
a edição de 136 livros de autores novos e consagrados.

Comandada por Kleber Adorno, secretário da cultura de Goi-
ânia, contou com a presença do prefeito Iris Rezende Machado, 
diversas autoridades do mundo das artes em Goiás, artistas, 
escritores e poetas.

Goiânia em Prosa e Verso

A Semana de Arte Moderna de 
1922 foi um evento cultural ocor-
rido entre 11 e 18 de fevereiro da-
quele ano no Teatro Municipal de 
São Paulo. Um salto do movimento 
de vanguarda européia para o mo-
dernismo brasileiro. Consistiu em 
exposição de quadros, declamação 
de poesia, recitais de música e 
conferência sobre o modernismo. 
O tempo não apagou aqueles 
tumultuados dias que marcaram 
para sempre a cultura brasileira. 
A Revista Klaxon veiculou as 
notícias.

Tudo aconteceu por inspiração 
da francesa Mme. Marinette Pra-
do, esposa de Paulo Prado, sob 
influência da Semaine de Fêtes 
de Deuville, Paris, um festival de 
artes com música, pintura e até 
desfile de modas.

Neste cenário nacional, apare-
ceu Anita Malfatti (1896–1964), 
pintora paulista, pioneira da re-
novação das artes plásticas no 
Brasil, severamente criticada por 
Monteiro Lobato (1882–1948) 
no jornal Estado de São Paulo; a 
favor da artista acorreram Oswald 
de Andrade (1890–1953), Mário 
de Andrade (1893–1945), Di Ca-
valcanti (1897–1976), Guilherme 
de Almeida (1890–1969), Villa-

Lobos (1887–1959), Menotti Del 
Picchia (1892–1969) e outros.

Assim, neste imenso caldeirão 
cultural, é que surge o modernismo 
brasileiro, tendência que rompe 
os padrões rígidos e caminha para 
uma criação mais livre nas artes 
plásticas e na literatura. Desenvol-
vem-se novos movimentos, entre 
eles, o expressionismo, o cubismo, 
o dadaísmo, o surrealismo e o 
futurismo.

Como caminho ativo dessa 
evolução, aparece em 1925, O 
Manifesto Pau-Brasil, de Oswaldo 
de Andrade e Tarsila do Amaral 
(1886–1973). Em 1928, surge o 
Manifesto Antropofágico, que pro-
põe devorar as influências estran-
geiras. O Grupo da Anta – animal 
totem da raça tupi, símbolo da 
nacionalidade – com o poeta Cas-
siano Ricardo (1895–1974) entra 
em ação seguindo um movimento 
chamado de verde-amarelismo 
que bloqueia vanguardas euro-
peias e aderem a ideias políticas 
que prenunciam o integralismo 
de inspiração fascista ocorrido na 
década de 30. Em 1932 é fundada 
a AIB (Associação Integralista 
Brasileira) em São Paulo, tendo 
como expoentes Gustavo Barroso 
e Plínio Salgado.

Modernismo Tupiniquim
IR.: VALFREDO mELO E SOUzA (*)

“Tudo volta
A. Augusto Rios

Angústia
                Manuel Bandeira

Ao entardecer, o Tocantins em chama
– à plena luz do sol que se afoga –
tem, no abandono de sua água,
a mesma plenitude que me dana.

Sou luz e dor à tona d’água.

Desfeito no encanto dessa hora
em que soluça a tarde e minha mágoa
é feita de presença e de agora,
assim me ponho inteiro sobre o mundo.

Suave como a noite é meu espanto.
Maior do que a tarde, e mais profundo,
é esse amor tardio com que me encanto.

Amo. E sou rio tranquilo e céu revolto.

À margem desse rio, posto em sossego,
sou irmão da lua e do morcego
e desse pirilampo errando solto.

Desse amor me vem a luz que cega,
a noite que flutua, o sol já morto,
e esta solidão que o rio carrega
sem jamais deter-se em qualquer porto.

À margem desse rio, a céu aberto,
entre a noite virgem e o sol aflito,
meu coração é pássaro inquieto
e flor rompendo a noite como um grito.

(ESTA TERRA – 1981)  

E vão-se as aves, meigas, forasteiras,
Da estação linda consagrada às flores,
Deixando o prado sem os seus rumores...

As copas das virentes laranjeiras
A pouco e pouco vão perdendo as cores,
E vão caindo as folhas das mangueiras
E vão perdendo os bosques os verdores.

Mas, depois tudo volta sorridente:
A estação, o campo que chorou,
A água cristalina, o céu nitente...

E volta a passarada que voou,
A flor, o bosque, o prado, o sol nascente,
– Só não volta o prazer a quem amou.

[ACADEmIA GOIANA DE LETRAS 
(Coelho Vaz) – 2008]

Nas artes plásticas, o princi-
pal escultor modernista é Victor 
Brecheret (1894–1955) autor do 
Monumento às Bandeiras, no 
Parque Ibirapuera, São Paulo. E 
mais Celso Antonio de Mene-
ses (1896-1984) e Bruno Giorgi 
(1905–1993).

Na gravura, sobressaem Os-
valdo Goeldi (1895–1961) e Lívio 
Abramo (1903–1992). No início 
da década de 30, começam a se 
aproximar do modernismo, artis-
tas preocupados com o aspecto 
plástico da pintura: Alberto Guig-
nard (1896–1992), Alfredo Volpi 
(1896–1988), Francisco Rebolo 
(1903–1980).

Na música, Villa-Lobos in-
corpora elementos melódicos 
populares e indígenas e consolida 
a linguagem musical nacionalista 
arrebatado que ficou com o canto 
do uirapuru: “Sim, sou brasileiro e 
bem brasileiro. Na minha música, 
deixo cantarem os rios e os mares 
deste grande Brasil. Eu não ponho 
breque, nem freios, nem mordaça 
na exuberância tropical das nossas 
florestas e dois nossos céus, que 
transponho instintivamente para 
tudo que escrevo”.

O modernismo enfraquece a 
partir dos anos 40 quando a abs-

tração chega com mais força ao 
país. Em 1951 é criada a Bienal 
Internacional de São Paulo, que 
proporciona à produção brasileira 

reconhecimento expandido ao tem-
po que sintoniza definitivamente o 
país com a tendência mundial de 
internacionalização da arte.

(*) escritor, jornalista e membro da Academia Maçônica de letras/DF.

Emiliano Augusto Cavalcanti (Di Cavalcanti) 1897 - 1976

NADA
Rui Gonçalves Doca

Nada além da mente conturbada,
Nada além do vago inconsciente.
Nada além do vácuo, tudo é nada.
Nada além da planta e da semente.

Nada do passado abominável!
Nada que ficasse sempre puro.
Nada do que foi inevitável...
Nada, sempre omisso e obscuro.

Nada no presente que não há.
Nada, é sentimento fraternal.
Nada, um frio nada agora, já!
Nada é a verdade universal!

Nada é o futuro sempre incerto,
Nada além do nome na História.
Nada pra dizer de peito aberto!
Nada... Além da vida transitória.

(ANOITECENDO – 1988)
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I E U D B Z O E O E F M O T I J B V O E R K
O G B E O Q R G I G A N T E S A O M I O I O
U R A V R O A E D Z G P Q W O T L O G S A X
D E C A P A C I D A D E H V X Z I I E H O T
C V A C T Ç A V I O J L Y O M I T U L T A S
L I T E R A T U R A E M P Q Z O S W I E G B
I D Ç A U E I A F G O H R W T P E Ç V F S O
B C E H K J K N A P S T V X S G A H I K A E
O E F K I S T A C I T S I R E T C A R A C A
E D I S C I P U L O H M P Y D U A D P B A E

Palavras a encontrar:  AS MAIúSCULAS:

“Nós temos entre Os MELHORES Autores MAÇÔNICOS brasileiros, dois 
nomes que a LITERATURA e a HISTORIAGRAFIA vão preservá-los para a 
ETERNIDADE: São eles: KURTPROBER e José CASTELLANI. Embora os 
dois tenham suas DIVERGÊNCIAS irreconciliáveis, eu sou amigo, DISCIPULO 
e ADMIRADOR dos dois; por isso posso falar, posso dizer da CAPACIDADE 
extraordinária de cada um. E a Maçonaria BRASILEIRA teve, neste século 
que se finda, O PRIVILÉGIO de ABRIGAR esses dois GIGANTES da Cultura 
Maçônica. Cada um com seu ESTILO próprio, CARACTERÍSTICO, cada um 
com a sua CULTURA maçônica EXTRAORDINÁRIA”.

Apresentação do livro O Supremo Conselho do Brasil, de José Castellani, 
assinado por Xico Trolha. A Trolha. 2000.

Colaboração do Irmão Absaí
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 (*) IR:. JOSé VICENTE DANIEL

Estamos, nos tempos moder-
nos, vivendo uma Maçonaria bem 
diferente daquela vivida em outras 
épocas. Há momentos em que che-
gamos a notar o quanto o mundo 
maçônico de hoje contrasta com o 
de tempos passados. Isto pode ser 
observado em várias situações. 
Hoje, o Maçom parece ter medo de 
se expor, de ir à luta, de engajar-se 
em movimentos político-sociais 
e de ser verdadeiramente um 
Maçom, o que faz uma grande 
diferença.

A priori pode parecer que 
somos conservadores radicais, o 
que, no entanto, não expressa a 
verdade total. Temos consciência 
das transformações violentas por 
que passa o mundo, em decorrên-
cia dos avanços da ciência e da 
evolução tecnológica; e de como 
tudo isso tem implicações em 
nosso comportamento.

Sabemos que esta avançada 
modernidade, aos poucos, e de 
maneira crescente, vai ocupando 
todos os espaços na sociedade. Tal 
ocupação vai inexoravelmente, im-
pregnando a mente do homem com 
novas descobertas, informações 
várias, alargando seus horizontes 
de conhecimentos e criando novos 
hábitos.

Sem perceber, o ser humano 
vai absorvendo novos recursos 
técnicos e científicos, cada vez 
mais abrangentes, relegando a um 
segundo plano o sentido da vida es-
piritual, esquecendo-se de que não 
é apenas um ser físico. Mas que é 
constituído de matéria e espírito, 
animado de alma e sentimentos. O 
sentimentalismo vai pouco a pouco 
sendo deixado de lado.

“A palavra de DEUS ressoa 
constantemente pelo mundo in-
teiro. Só não ouve esta palavra 
quem é propositadamente surdo”. 
(Tagore)

O mundo, no contexto da evo-
lução científica e tecnológica, faz 
com que o homem, especialmente 
o Maçom, aquele que passou 
pelo cerimonial da Iniciação, vá 
perdendo a percepção da doutri-
na, dos princípios e da filosofia 
maçônica, esquecendo-se de que 
esses componentes de nossa es-
trutura filosófica são imutáveis. 
Distanciando-se da verdade e dos 
mistérios da Sublime Ordem, vai 

ocupando-se cada vez mais com 
coisas do mundo profano, deixan-
do esfriar em si o sentimento de 
fraternidade.

“É preciso que o progresso, 
a evolução e a ciência objetivem 
sempre a melhora do cidadão na 
bilateralidade material e espiritual, 
caso contrário o que se caracteriza 
é o regresso”. 

Hoje, talvez por conta do ex-
cesso de confiança no “modernis-
mo”, já não mais nos lembremos 
de que devemos nos revestir da 
couraça da verdade, da justiça, da 
razão e da humildade. A inversão 
de valores responde pela banaliza-
ção de sentimentos nobres como 
companheirismo, disponibilidade, 
consciência, discernimento e soli-
dariedade. Com isto, a degradação 
do comportamento fortalece o 
sentimento da falta de ética, de 
patriotismo, da corrupção e dos 
crimes contra os bons costumes. Já 
não mais administramos nossas vi-
das. Somos levados a acompanhar 
aquilo que, em nome da licencio-
sidade, nos parece legal, aceitável 
e normal. Este é um preço alto que 
estamos pagando.

Nossa capacidade de remover 
do íntimo de nosso ser, tudo o 
que não condiz com uma condu-
ta ilibada, é muito grande. Esta 
capacidade está esmorecendo-se 
gradativamente, perdendo forças 
frente aos caprichos da vaidade, 
da acomodação, dos interesses 
fúteis, da instabilidade de propó-
sitos nem sempre direcionados ao 
bem maior.

“A vida é um caminho de 
sombras e luzes. O importante é 
que se saiba vitalizar as sombras e 
aproveitar a luz”. (Bérgson)

Não podemos nos esquecer que 
somos dotados de inteligência e 
iluminados pelas luzes da Inicia-
ção. Não podemos nos esquecer 
do poder de DEUS que há dentro 
de nós. Continuam, no íntimo 
de cada um, mesmo que estejam 
desaquecidas, as chamas ardentes 
e o fulgor da Estrela Flamígera. 
São chamas que se avivam, com 
força e vigor, com o espírito de 
perseverança, de boa vontade, do 
trabalho e da determinação. Não 
podemos deixar que estas chamas 
venham se extinguir e se trans-
formem puramente em cinzas. O 
distanciamento da verdade será 
ainda maior.

É preciso que o “espelho má-
gico” reflita, para nós, a imagem 
dos Maçons destemidos que tanto 
fizeram pela Ordem. Maçons que se 
dispuseram a lutar para que tivésse-
mos à nossa disposição, uma Pátria 
fortalecida pela justiça, pela moral, 
pela verdade e pela razão. Mas se 
isto não está acontecendo, não é 
por culpa deles. A culpa recai sobre 
os maus políticos, homens sem um 
mínimo de moral para lidar com a 
“coisa pública”. Políticos que nós 
colocamos no poder. São políticos 
e homens públicos inescrupulosos, 
que só se preocupam com o mando 
e com o poder.

“Quantos crimes são cometidos 
em nome da iniquidade da lei. Que 
nome daríamos ao grande número 
dos que morrem, vítimas de uma 
administração pública irresponsá-
vel?” (Dr. Libórni Siqueira – De-
sembargador) 

O que estamos fazendo para 
que a realidade seja outra? Nada! 
É necessário que tenhamos cons-
ciência de nossa culpa. Estamos 
acomodados em nossos interesses 
mesquinhos, dormindo em berço 
esplêndido, vivendo das glórias do 
passado. Estamos passivamente 
assistindo a deterioração de nossa 
sociedade, a proliferação dos crimes 
contra os bons costumes, contra a éti-
ca e a moral. Assistimos um sistema 
político-partidário eivado de vícios, 
de corrupção, de falta de patriotis-
mo. E o pior, estamos grandemente 
contribuindo para que isto aconteça, 
com a nossa mais completa omissão. 
É preciso que acordemos para esta 
realidade.

“Uma sociedade só é justa 
quando os homens que a integram 
têm consciência plena do espaço 
que nela ocupam”. (Dr. Libórni 
Siqueira – Desembargador)

(*) Membro da Academia Maçônica de 
letras de Juiz de Fora.

Distanciando-se da verdade NOTAS DO REPÓRTER

Gays nas forças 
armadas

A palavra preconceito serve para estigmatizar atitudes que, mesmo 
coerentes, atentam contra minorias e discordam de uma certa 

frouxidão moral que vai acometendo a sociedade. Ninguém é contra 
homossexuais masculinos ou femininos e eles têm ampla liberdade de 
associação, reunião e manifestação até por órgãos especializados, mas 
as famílias brasileiras os querem longe de seus filhos e filhas e, ainda 
hoje, é uma catástrofe quando se constata desvios de comportamento 
sexual dentro de casa. O restante fica por conta da hipocrisia de se 
dizer “sem preconceitos” quando, praticamente, estamos cheios deles 
de ordem social, racial, econômica e cultural.

O general Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, indicado para 
uma cadeira no Superior Tribunal Militar – STM, ao ser sabatinado 
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na forma da lei, foi 
incisivo ao condenar a presença de gays nas Forças Armadas, apesar 
de existir e ponderou que, pelas suas características, a carreira das 
armas não pode prescindir de respeito, confiança e liderança, bases 
da disciplina e da hierarquia. Quebrada a cadeia de comando, no caso 
castrense, nada mais resta. – “O indivíduo não consegue comandar. 
A tropa fatalmente não vai obedecer. Isto está provado. Não que o 
indivíduo seja criminoso e sim o tipo de atividade. Se ele é assim, 
talvez haja outro ramo de atividade que ele possa desempenhar”. E, 
aduzimos, que não encerre tanta responsabilidade com vidas e ma-
terial além da farda representar, em última análise, o país.

No recente e malsinado projeto de Direitos Humanos que o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva assinou sem ler (segundo declarou), 
item que também causou repulsa foi o do casamento legalizado, na 
forma do Código Civil, entre parceiros do mesmo sexo. E o mais 
veemente partiu da Igreja Católica que, em defesa da instituição 
familiar, peça básica da sociedade, pressionou o Governo que recuou 
e está repensando a avançadinha proposta dos marxistas palacianos. 
O general Cerqueira Filho, com suas declarações, que de imediato 
suscitaram protestos e reclamações de associações de homossexuais, 
cristalizou o pensamento da família brasileira que apesar de tolerar 
certos modismos, não aceita mudanças estruturais de comportamentos 
tão extravagantes como o casamento civil de gays. Um comandante 
de soldados, sob fogo ou não, precisa ter autoridade inconteste pelo 
posto e pelas atitudes. Pretender o contrário, ou mesmo a simples 
presença de gays em setores militares como estratégia, vigilância, 
segurança nacional é vulgarizar áreas das quais depende a soberania 
nacional. O general, ao fim da sabatina, foi aprovado por unanimidade 
para o cargo de Ministro do STM.

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

IR.: REIS DE SOUSA (*)

IR:. HéLIO mOREIRA (*)

O verão sempre chega para 
olvidar a primavera que partiu, 
e, deixa no ar, resquícios da sua 
onipresença; igual à inocência da 
menina-moça tão bonita e perfu-
mada que caminha a passos lerdos 
sem ter consciência que já desperta 
suspiros.

Sem perceber que um sorriso 
seu ou um simples olhar desinte-
ressado, poderia modificar o dia de 
algum vivente, continua seu per-
curso sem olhar para trás, serena 
como as rosas que receberam as 
primeiras chuvas.

A primavera vivida nos jardins 
da Santa Tereza me lembra, também, 
minha vida inteira; cada árvore que 
plantei e agora, frondosa, sombreia 
meus passos e provoca-me bem-
estar nas tardes ensolaradas e quen-
tes, cada pedra, aparentemente em 
desalinho com o ambiente, me fala 
de um capítulo da minha vida que 
continuo a escrever.

A chuva continua mantendo 
o mesmo ritmo de há três dias; 
algumas vezes cai volumosa, de-
pois, diminui de intensidade; agora 
com maviosidade, porém sempre 
contínua.

O frio da aragem que ela pro-
voca é gostoso e até confortante 
para quem se mantém abrigado 
ou entrincheirado dentro de casa; 
um vento suave e gentil empurra a 
chuva de encontro à vidraça, dese-
nhando figuras que deslizam como 
se fossem fantasmas saídos das 
pinceladas rítmicas, porém, como 
ondas tortuosas e frenéticas de Van 
Gogh, vistas sem a perspectiva da 
distância necessária para se admi-
rar uma obra impressionista.

A paisagem que se descortina 
através da porta da sala é repa-
radora; na posição em que me 
encontro, uma rosa vermelha co-
loca sua “cara”, saudando-me com 
carinho, simulando a presença de 
uma pessoa amiga que apenas quer 
mostrar que está presente, porém, 
não quer incomodar com nenhum 
diálogo. O vento sopra seu caule, 
que não posso vê-lo por inteiro, e 
os movimentos que advêm desta 
simbiose - caule-flor - simbolizam 
um relacionamento de afeto diri-
gido em um único sentido, dela 
para mim.

Se eu não tivesse me sentado 
nesta posição em que me encon-
tro, seguramente não teria este 
ângulo de visão tão privilegiado, 

no entanto a rosa continuaria ali, 
balançando, exalando perfume e 
emitindo influxos positivos.

Vários pássaros-pretos estão 
pousados no pé de jabuticaba, can-
tam, provavelmente desenvolvem 
algum diálogo que não consigo 
decifrar; seria a respeito da chuva 
que lhes dificulta a alimentação ou 
o seu cantar é apenas uma manifes-
tação de euforia manifestada pela 
natureza, devida à presença benfa-
zeja da irrigação do cerrado? 

De repente um deles se separou 
do grupo e veio sentar-se em um 
ramo mais frágil; emitiu alguns 
sublimes acordes, porém, sua 
voz era tímida e não empolgava a 
quem, possivelmente, ele pretendia 
atrair; permaneceu sozinho por 
algum tempo e ao tentar mudar de 
posição, percebi que o seu peso 
era superior ao poder de susten-
tação do franzino galho, porém, 
este dobrou tão pouco que parecia 
sustentar não um peso, mas apenas 
o desejo do pássaro-preto.

A rosa balança com ritmo e 
harmonia!

A chuva cai tranqüila e macia.
Bom dia Santa Tereza!

Bom dia!

(*) Escritor, jornalista, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, da Academia Goiana Maçônica de Letras e 
presidente da Academia Goiana de letras.
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Dia 30 de março do corren-
te ano, dentro do previsto nas 
atividades pedagógicas come-
morativas aos dias: da Mulher; 
da Água; da Poesia e do Circo, 
foram preparadas pelos edu-
cadores, várias apresentações 
relacionadas com cada um dos 
temas propostos.

No dia 31 de março, ti-
vemos a presença de alguns 
funcionários do HSBC, dentre 
eles o nosso padrinho junto ao 
Instituto HSBC Solidariedade, 
o senhor Jovair Ferreira, que 
gentilmente ofertou Ovos de 
Páscoa às crianças e adolescen-
tes atendidos pelo Programa 
Social FAMação, no qual o HSBC é nosso parceiro. Na mesma ocasião foram entregues também aos 
educandos, mochilas com material escolar doadas pelo Instituto HSBC Solidariedade.

Numa bela manhã do dia 12/02/10, ao som de marchinhas carnava-
lescas executadas pelos professores da banda, educandos e educadores 
festejaram em total descontração, na quadra de esportes de nossa institui-
ção, a alegria esfuziante dos dias dedicados aos folguedos de Momo.

CARNAVAL

No dia 24/02/2010, estive-
ram visitando-nos o Sr. Hélio 
Ribeiro Duarete, Diretor Exe-
cutivo de Relações Institucio-
nais do HSBC e Presidente do 
Instituto HSBC Solidariedade, 
que se fez acompanhar do Sr. 
Jovair Ferreira, Gerente Titular 
de agência. O objetivo da visita 
de ambos era conhecer nossas 

instalações, bem como o traba-
lho que estamos realizando em 
parceria com o Instituto HSBC 
Solidariedade. A mencionada 
parceria tem beneficiado sig-
nificativamente o desenvolvi-
mento do Projeto, oferecendo 
equipamentos, materiais, jogos 
pedagógicos e cursos para a 
equipe gestora.

VISITA DE PARCEIROS

Senhor Hélio Ribeiro Duarte, Americano do Brasil Freitas, Jovair  
Ferreira e Paulo Marra junto a um grupo de crianças da Fama

ESCOLA SEM DROGAS
Preocupados em esclarecer nossos jovens quanto aos perigos que 

envolvem o uso de drogas, quaisquer que sejam elas e contando com a 
colaboração do Grupo do Programa Escola sem Drogas, da Polícia Civil, 
foi realizada no dia 17/03/10, uma palestra coordenada pelo professor 
Márcio Antônio da Costa, dirigida aos alunos da II Fase do ensino fun-
damental.

FUTEBOL FEMININO
Objetivando estimular a 

formação de novos atle-
tas, a FAMA empenhou-

se em conseguir a participação do 
Aliança Futebol Clube (futebol 
feminino), na estruturação de um 
time com atletas nossas.

Vale salientar que o Aliança 
Futebol Clube revelou atleta con-
vocada para a Seleção Brasileira 
Feminina Sub 17, que participou 
do Campeonato Mundial na 
modalidade, tendo participado 
também de outros importantes 
torneios, como o Campeonato 
Goiano de Beach Soccer.

COMEMORAçõES DIVERSAS
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antes do 
dia partir...

O que valeu a pena hoje?
Sempre tem alguma coisa. Um telefonema. Um 

filme...
Paulo Mendes Campos, em uma de suas crô-

nicas reunidas no livro “O Amor Acaba”, diz que 
devemos nos empenhar em não deixar o dia partir 
inutilmente.

Eu tenho, há anos, isso como lema.
É pieguice, mas antes de dormir, quando o dia 

que passou está dando o prefixo e saindo do ar, 
eu penso: o que valeu a pena hoje? Sempre tem 
alguma coisa.

Uma proposta de trabalho. Um telefonema. Um 
filme. Um corte de cabelo que deu certo.

Até uma briga pode ter sido útil, caso tenha 
iluminado o que andava escuro dentro da gente.

Já para algumas pessoas, ganhar o dia é ganhar 
mesmo: ganhar um aumento, ganhar na loteria, ga-
nhar um pedido de casamento, ganhar uma licitação, 
ganhar uma partida.

Mas para quem valoriza apenas as megavitórias, 
sobram centenas de outros dias em que, aparen-
temente, nada acontece, e geralmente são essas 
pessoas que vivem dizendo que a vida não é boa, 
e seguem cultivando sua angústia existencial com 
carinho e uísque, mesmo já tendo seu superapar-
tamento, sua bela esposas, seu carro do ano e um 
salário aditivado.

Nas últimas semanas, meus dias foram salvos 
por detalhes.

Uma segunda-feira valeu por um programa 
de rádio que fez um tributo aos Beatles e que me 
arrepiou, me transportou para uma época legal da 
vida, me fez querer dividir aquele momento com 
pessoas que são importantes para mim.

Na terça, meu dia não foi em vão porque uma 
pessoa que amo muito recebeu um diagnóstico po-
sitivo de uma doença que poderia ser mais séria.

Na quarta, o dia foi ganho porque o aluno de 
uma escola me pediu para tirar uma foto com ele.

Na quinta, uma amiga que eu não via há meses 
ligou me convidando para almoçar.

Na sexta, o dia não partiu inutilmente, só por 
causa de um cachorro-quente.

E assim correm os dias, presenteando a gente 
com uma música, um crepúsculo, um instante espe-
cial que acaba compensando 24 horas banais.

Claro que tem dias que não servem pra nada, 
dias em que ninguém nos surpreende, o trabalho 
não rende e as horas se arrastam melancólicas, sem 
falar naqueles dias em que tudo dá errado: batemos 
o carro, perdemos um cliente e o encontro da noite 
é desmarcado.

Pois estou pra dizer que até a tristeza pode tornar 
um dia especial, só que não ficaremos sabendo disso 
na hora, e sim lá adiante, naquele lugar chamado 
futuro, onde tudo se justifica.

É muita condescendência com o cotidiano, eu 
sei, mas não deixar o dia de hoje partir inutilmente 
é o único meio de a gente aguardar com entusiasmo 
o dia de amanhã...

(*) escritora, poeta e jornalista.

Nem força, nem corrupção

 (*) mARTHA mEDEIROS

IR:. VALDEmAR SANSÃO

Nasceu a Maçonaria 
para esposar a causa 
da liberdade do indi-

víduo, da comunidade e da 
sociedade. Por isso, tornou-
se uma das raízes maiores 
da Revolução Francesa. Não 
conseguiram substituí-la o 
Lions e o Rotary. O papel 
da Maçonaria, neste instan-
te, é o de defesa da ordem 
democrática, em detrimento 
de quaisquer tendências de 
Esquerda ou Direita. Ao ma-
çom cabe participar e atuar 
na vida comunitária da sua 
cidade, estado e nação de ma-
neira eficaz, com honestidade, 
transparência e ética. 

O Poder da força – Pas-
sados 46 anos da contra-
revolução de 31 de março de 
1964, a deturpação toma o 
lugar do fato real, conquis-
tando corações e mentes, 
sem contestação à altura. 
Uma vez impossibilitada a 
autoridade civil, em certas 
circunstâncias, de manter o 
poder, ameaçado pela radi-
calização ideológica, greves, 
desordem social e corrupção 
generalizada, foi preciso para 
dirigi-la, o vigor da força da 
organização militar. A elas 
recorre o clamor popular, a 
massa humana de 1 milhão 
de pessoas em passeata na 
Capital paulista, rezando por 
Deus e pela liberdade, lhes 
conferindo a autoridade de 
garantir a missão constitu-
cional e de defender a pátria, 
a lei e a ordem, respondendo 

aos anseios e aspirações do 
povo brasileiro, esperando 
encontrar uma garantia; daí a 
autoridade da força.

O Poder do dinheiro - 
Passado o “Poder da força”, 
se levantou um novo poder, 
o do dinheiro, porque com 
dinheiro se dispõe de ho-
mens e de coisas. Mas, então, 
percebeu-se que, para fazer 
fortuna é preciso uma dose de 
safadeza, imoralidade política 
administrativa. Não sendo 
preciso tanto e que os próprios 
meios de se enriquecer nem 
sempre são irrepreensíveis 
e que é impossível levar o 
pobre à prosperidade através 
de legislações que punem 
os ricos pela prosperidade. 
Cada pessoa que recebe sem 
trabalhar, outra deve trabalhar 
sem receber. Disso resultou 
que é impossível multiplicar 
riqueza dividindo-a. Pouco a 
pouco, seu prestígio político, 
tende a se substituir por outro 
poder, outro mais justo.

O Poder da inteligência 
– O poder da inteligência, 
diante do qual todos podem 
se inclinar sem se aviltar, 
porque ela pertence ao pobre 
como ao rico. A inteligência 
nem sempre é uma garantia 
de moralidade, e o homem 
mais inteligente pode fazer 
um emprego muito mau de 
suas faculdades.

O Poder da inteligência 
e moralidade - A união da 
inteligência e moralidade é, 
pois, necessária para criar 
uma preponderância legitima, 
e à qual a massa se subme-

teria cegamente, porque lhe 
inspirará toda a confiança por 
suas luzes e por sua justiça. 
Chegará muito naturalmente 
pela força das coisas; quando 
os homens dessa categoria fo-
rem bastante numerosos, para 
formarem uma maioria impo-
nente, será a eles que a massa 
confiará os seus interesses. 
Reivindicará para todos os 
bens da terra, condenará os 
que querem passar por cima 
da pequena propriedade por 
ser antieconômica e da pro-
priedade produtiva. Com fir-
meza e sabedoria combaterá o 
erro, a injustiça, a dominação 
pela violência ou preponde-
rância das facções populares, 
venha de onde vierem. Dará 
todo o apoio às organizações 
de combate ao complexo e 
abjeto narcotráfico, em defesa 
da família ameaçada em seus 
alicerces. 

Como vimos, em todas as 
épocas o Poder teve sua razão 
de ser; todos fizeram, ou farão, 
o seu tempo segundo o país, 
porque nenhum teve por base 
o princípio moral; só esse 
princípio pode constituir uma 
supremacia durável, porque 
será animado dos sentimen-
tos de justiça e de caridade; 
supremacia que chamaremos: 
Poder intelecto-moral. Para 
isso, é preciso que a moralidade 
domine numericamente. 

Precisamos ter o devido 
discernimento para eleger 
pessoas e partidos que melhor 
promovam o bem comum, 
isto é, a ordem social justa, 
estável e solidária.

A Maçonaria precisa pre-
servar a qualquer custo seu 
caráter iniciático universalis-
ta, que respeita a pluralidade 
política, ideológica, social e 
religiosa do Povo Maçônico, 
onde convivem as mais diver-
sas correntes de pensamento.  
No momento, seja-nos permi-
tido relembrar a importância 
do bom relacionamento entre 
Irmãos, evitando críticas e  
qualquer tipo de ataques recí-
procos e manifestação hostil. 
Acima de toda diferença po-
lítica, mesmo no mais aceso 
da campanha, é indispensável 
manter o respeito e a estima 
para com todos na busca con-
junta do bem comum. Esse 
empenho contribuirá para o 
aprendizado cada vez maior 
da convivência pacífica e 
solidária.

Na experiência do ama-
durecimento democrático, 
muito coopera a Maçonaria, 
respeitando a diversidade 
partidária e a livre opção do 
cidadão. Pertence à missão 
da Sublime Ordem, à luz dos 
seus Princípios Fundamen-
tais, cooperar na proposta e 
na promoção dos valores que 
salvaguardam a dignidade da 
pessoa, a justiça e a concórdia 
entre partidos, grupos e todos 
os cidadãos.

 Que a bravura de nosso 
povo, seu amor à legalidade e 
permanência das instituições 
que garantem ao indivíduo 
isoladamente e à sociedade 
como um todo, sejam por 
todos lembradas, jamais es-
quecidas.

seja um idiota
(*) ARNALDO JABOR

A idiotice é vital para a 
felicidade.

Gente chata essa que 
quer ser séria, profunda e 
visceral sempre. Putz! A 
vida já é um caos, por que 
fazermos dela, ainda por 
cima, um tratado? Deixe a 
seriedade para as horas em 
que ela é inevitável: mortes, 
separações, dores e afins.

 No dia-a-dia, pelo amor 
de Deus, seja idiota! Ria dos 
próprios defeitos. E de quem 
acha defeitos em você. Ignore 
o que o boçal do seu chefe dis-
se. Pense assim: quem tem que 
carregar aquela cara feia, todos 
os dias, inseparavelmente, é 
ele. Pobre dele.

Milhares de casamentos 
acabaram-se não pela falta 
de amor, dinheiro, sexo, sin-
cronia, mas pela ausência de 

idiotice. Trate seu amor como 
seu melhor amigo, e pronto.

Quem disse que é bom 
dividirmos a vida com alguém 
que tem conselho pra tudo, so-
luções sensatas, mas não con-
segue rir quando tropeça?

Hahahahahahaha!...
Alguém que sabe resol-

ver uma crise familiar, mas 
não tem a menor ideia de 
como preencher as horas 
livres de um fim de semana? 
Quanto tempo faz que você 
não vai ao cinema?

É bem comum gente que 
fica perdida quando se aca-
bam os problemas. E daí, o 
que elas farão se já não têm 
por que se desesperar?

Desaprenderam a brin-
car. Eu não quero alguém 
assim comigo. Você quer? 
Espero que não.

Tudo que é mais difícil 
é mais gostoso, mas... A 

realidade já é dura; piora se 
for densa.

Dura, densa e bem ruim.
Brincar é legal. Enten-

deu?
Esqueça o que te falaram 

sobre ser adulto, tudo aquilo 
de não brincar com comida, 
não falar besteira, não ser 
imatura, não chorar, não andar 
descalço, não tomar chuva.

Pule corda!
Adultos podem (e de-

vem) contar piadas, passear 
no parque, rir alto e lamber 
a tampa do iogurte.

Ser adulto não é perder 
os prazeres da vida – e esse 
é o único “não” realmente 
aceitável.

Teste a teoria. Uma se-
maninha, para começar.

Veja e sinta as coisas 
como se elas fossem o que 
realmente são: passageiras. 
Acorde de manhã e decida 

entre duas coisas: ficar de 
mau humor e transmitir isso 
adiante, ou sorrir...

Bom mesmo é ter pro-
blema na cabeça, sorriso na 
boca e paz no coração!

Aliás, entregue os pro-
blemas nas mãos de Deus e 
que tal um cafezinho gosto-
so agora?

A vida é uma peça de tea-
tro que não permite ensaios. 
Por isso cante, chore, dance 
e viva intensamente antes 
que a cortina se feche!

(*) cineasta, escritor e jornalista.
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ANUNCIE NESTE ESPAÇO

O Centenário do Dia 
Internacional da Mulher
IR:. ANíBAL SILVA (*)

É curioso certificar que a luta 
da mulher pelos seus direitos, 
destacando-se aí o de igualdade 
com o homem, tem sua origem 
com Lilite e Adão no Jardim do 
Éden. Conforme relatos contidos 
na Bíblia Perdida, a primeira mu-
lher também por Deus formada de 
barro, não depois do homem, mas 
ao mesmo tempo em que ele, e a 
essência da relação, portanto, é de 
companheirismo e não de submis-
são ou subserviência.

A fonte mais importante do 
misticismo judaico (ou Cabala), o 
Zohar, diz o seguinte: Vinde e ouvi 
isto: Existe um espírito feminino 
supremo chamado de Lilit. Ela 
foi criada no princípio, junto com 
Adão. E no tratado medieval cha-
mado Alfabeto de Bem Sirac, tam-
bém está escrito: Primeiro Deus 
criou Adão, que era semelhante a 
Ele. E Deus disse: Não é bom que 
o homem esteja só (Gen. 2, 18). 
Depois Deus criou uma mulher 
para estar com Adão, dando-lhe o 
nome de Lilite.

É importante registrar que a 
imagem de Lilite, sob o nome 
Lilitu, apareceu primeiramente 
representando uma categoria de 
espírito mau (como está escrito 
no Talmude e Mirrash), de coruja 
e de espírito de ventos e tormentas, 
na Suméria, por volta do ano 3000 
a.C. Muitos estudiosos atribuem a 

origem do nome fonético Lilith, 
por volta do ano 700 a.C.

A convivência entre este pri-
meiro casal foi marcada por certos 
desencontros, sobretudo nos rela-
cionamentos íntimos, pois Adão 
impôs à sua mulher determinadas 
condições que ela recusou de 
forma bastante resoluta. Com a 
insistência do marido, ela fugiu 
em direção ao Mar Vermelho. Em 
vista disto, Adão pediu insisten-
temente uma segunda esposa ao 
Eterno, ou seja, uma mulher que 
lhe fosse mais submissa. E Deus 
lhe deu Eva.

No Antigo e Novo Testamento 
estão registrados nomes de mulhe-
res que buscaram a defesa dos seus 
sacrossantos direitos como mães, 
esposas, filhas e em outras ativida-
des. Daí, os exemplos deixados por 
Sara, Ester, Sabá, Jezebel, Atalia, 
Abigail, Débora, Hulda, Noadias, 
Ana, Raab, Agar, Raquel, Zelfa, 
Bala e tantas outras.

A Maçonaria que tem como 
base a fraternidade, desde suas 
origens adotou a mulher como 
auxiliadora em suas lutas em prol 
do progresso da humanidade, 
notadamente através da família. E 
nos Mistérios da Antiguidade elas 
tinham participação importante. 
Tanto na Maçonaria Operativa 
como na Especulativa, o trabalho 
da mulher tornou-se imprescindí-
vel. Daí, a denominação dada a 
elas de abelhas, símbolo de vigi-

lância, zelo, constância, trabalho, 
justiça, atividade e esperança.

Com muita justiça o I Congres-
so Internacional das Mulheres, 
realizado em 1910, na Dinamarca 
(Europa), oficializou a comemo-
ração em 08 de março, do Dia 
Internacional da Mulher, pelas 
memórias de 129 operárias que, 
em 1857, naquele mesmo dia e 
ano, perderam suas vidas numa 
manifestação realizada numa fá-
brica de tecidos em Nova York. Ao 
reivindicarem salários em igualda-
de de condições aos homens, seus 
patrões resolveram cercar as saídas 
dos estabelecimentos industriais e 
atearem fogo onde elas estavam 
reunidas, queimando-as todas.

Honras e glórias, portanto, a 
todas as mulheres pelo seu dia e 
imensurável desempenho no âm-
bito da vida humana, exercendo 
atividades inigualáveis e dando 
exemplo de amor, desprendimen-
to, progresso, companheirismo 
e de coragem. A missão sagrada 
que esta divinal criatura cumpre 
neste mundo, transforma-a em 
verdadeira sacerdotisa da família, 
identificando-a como foco de 
candura, de bondade, de amor 
e de muitas virtudes próprias 
da pessoa realmente criada à 
imagem e semelhança do Senhor 
dos Mundos. A ela, todo respeito, 
reconhecimento e máxima admi-
ração por tudo que representa no 
contexto universal.

(*) Aníbal silva é jornalista e membro da Academia Goiana Maçônica de letras.

Valorizando as Escrescências
IR:. RUI GONÇALVES DOCA

Vivemos o tempo das futilidades. 
O tempo da inversão de valores. O 
tempo da liberalidade em nome da 
liberdade.

Tudo que seja contrário às normas, 
às regras, às leis, ainda que naturais, 
deve ser posto em prática como exer-
cício de direito das “minorias”. Não 
importa quais minorias sejam essas. 
O que importa é desafiar a lógica, é 
contrapor-se à lucidez. Quem pode 
dizer o que é certo ou errado? Nas ca-
becinhas da gente moderna, recobertas 
com cores extravagantes e penteados 
esdrúxulos, sobre corpos tatuados e 
piercings dependurados até nas par-
tes mais íntimas, não passa a menor 
preocupação com o que possa ser um 
comportamento escandaloso em via 
pública por exemplo. Quem de fato 
se escandaliza?

Autoridade? Quem? Os pais 
não podem educar seus filhos, não 
querem, ou não têm tempo para 
tal. Se pretenderem fazê-lo, serão 
contestados; acusados no mínimo, 
de repressores autoritários e pode 
dar até cadeia. A educação fica por 
conta da escola. Mas os traficantes 
estão às suas portas ou mesmo 
dentro delas. Os professores são 
ameaçados e agredidos pelos alunos 
que conhecem os seus direitos de 
transgredir normas sem que ninguém 
possa tocá-los. E viva o Estatuto da 
Criança e do Adolescente!

No que se refere ao tema sexo, 
a coisa extrapolou todos os limites 
imagináveis. As meninas se engravi-
dam a partir dos dez anos de idade. 
As adolescentes reivindicam dos 
pais um aposento na casa, onde pos-
sam trazer seus namoradinhos para 
transar com privacidade sem que os 
pais as importunem. Não é lindo?! Se 
acaso um filho desmunheca ou uma 
filha joga noutro time, tem que ser 
tratado(a) com compreensão. Afinal 
opção sexual é um direito inaliená-
vel da pessoa e a trans-sexualidade 
está na moda, com os mais belos e 

coloridos eufemismos enaltecidos 
nos “reality shows” globais.

A religião poderia dar uma 
ajudazinha. Mas qual delas? As 
evangélicas foram invadidas por 
falsos pastores, picaretas mesmo; 
a principal, a Católica, está repleta 
de pedófilos pelo mundo afora e o 
Papa a pedir desculpas. Será que dá 
para confiar? Além de que, os fiéis 
estão cada dia mais distanciados 
das igrejas.

Os presídios superlotados já 
não cabem mais ninguém. Existe 
o dobro de condenados evadidos e 
um número enorme de traficantes, 
assaltantes, assassinos e marginais 
de toda espécie, soltos nas ruas e 
nos campos. Se a polícia prende, 
a justiça solta e os poucos que vão 
para prisões de segurança máxima, 
custam caríssimo ao Estado, isto é: 
ao cidadão trabalhador, que é quem 
paga a conta. Nos presídios, os ban-
didos fazem cursos de doutorado 
em crimes e de lá comandam gangs 
aqui fora.

A corrupção campeia em todos 
os níveis da sociedade, a começar 
pelos mais altos postos dos três 
poderes da República. Quem se im-
porta? Só o Zé povinho que trabalha 
duro, ganha pouco, paga um absurdo 
de impostos, vive trancado a sete 
chaves com medo de assalto, e vê 
seu mísero dinheirinho se esvaindo 
pelo ralo da safadeza, enquanto o 
líder maior acha tudo normal ou não 
sabe de nada. Por conta do bom mo-
mento que estamos atravessando, ele 
vai por aí repetindo o chavão: nunca 
antes neste país... E ainda pretende 
dar continuidade a seu socialismo 
totalitário, nos enfiando goela abai-
xo uma guerrilheira sequestradora, 
assaltante de banco, prepotente e 
falsa, que travestiu-se de vovozinha 
da chapeuzinho vermelho para iludir 
os clientes das bolsas assistenciais. 

Entretanto, Fidel Castro, Evo 
Morales, Rafael Correa, Hugo 
Chávez, Fernando Lugo e Mahmud 
Ahmadinejad, não são as melhores 
companhias para um líder político 
com pretensões de projeção inter-
nacional, que chegou a acreditar 
quando lhe disseram: “esse é o cara”. 
Aquela máxima: “Diz-me com quem 
andas e direi quem és”, ainda é váli-
da. Apoio a certas cartas marcadas, 
só pode levar ao descrédito. 

(*) É escritor, poeta, membro da 
Academia Morrinhense de letras, 
filiado à UBE/GO e à AGI, e redator 
do Jornal liberdade e união.

Segredos da Maçonaria
IR:. JUAREz PImENTEL

Vamos tratar de um assunto ampla-
mente discutido e muito importante: 
“Os segredos da Maçonaria”.

Dizem que “Se a Maçonaria 
fosse uma boa coisa, não precisaria 
de tantos segredos”. Permitam-
nos responder essa acusação tola, 
dizendo inicialmente, que toda or-
ganização tem seus segredos, seus 
assuntos reservados e confidenciais, 
de interesse restrito a seus membros 
ou associados.

Até o Colégio Apostólico, que era 
presidido pelo próprio Jesus Cristo, 
teve seus momentos reservados só 
para os discípulos e, em outras opor-
tunidades Jesus recomendou-lhes 
textualmente que não contassem a 
ninguém aquele seu Grande Segredo 
e as coisas vistas por eles. Confira, por 
favor, alguns textos da Bíblia: Mateus 
12:15 e 16; Mateus 16:20; Mateus 
17:9; Marcos 8:30; Lucas 9:9 e 9:21.

Os segredos da Maçonaria não 
se referem a simples confidências 
como alguns imaginam; eles vão 

muito além disso, é muito mais 
profundo do que se possa imaginar e 
têm raízes históricas importantes que 
evocam uma tradição milenar; eles 
remontam à construção do Templo 
de Salomão.

Foram recrutados para trabalhar 
na construção do Templo, 153.600 
operários. Era realmente muita gen-
te. Por isso mesmo, foram divididos 
em três grupos. Mesmo nos dias atu-
ais, com todos os recursos tecnológi-
cos da modernidade informatizada, 
como “departamento de recursos 
humanos”, poucas empresas estão 
aptas a lidar com um número tão 
grande de funcionários (153.600).

Agora imaginem naquela época, 
há mais ou menos três mil anos 
antes de Cristo, quando não havia 
papel, máquinas ou computadores 
para facilitar o trabalho; cartões de 
ponto, nem pensar! Crachás e outras 
formas de controle para identificar 
todo esse pessoal, cada qual em sua 
categoria ou função. Nem mesmo 
uma folha de pagamento impressa 
existia. Contra-cheque? Inimaginá-

vel! Acrescente-se que todos os 
operários eram analfabetos.

Entretanto, ao término de 
cada mês ou qualquer outro 
período de tempo pré-estabe-
lecido, todos deveriam receber 
seus salários conforme houves-
se sido acordado.

Diante de tantas dificulda-
des e limitações as mais diver-
sas, como resolver toda a pro-
blemática existente? Foi então 
que conceberam e colocaram 
em prática uma solução sim-
ples, bastante inteligente, que 
se mostrou eficiente e que funcionou 
com perfeição. Essa ideia original 
marcou o primeiro Grande Segredo 
da Maçonaria, até hoje preservado. 
Observem que mesmo depois de de-
corrido tanto tempo, ele ainda intriga 
e desafia a muita gente.

Para suprir aquelas inúmeras 
deficiências, vencer as dificuldades 
que se antepunham ao início da obra 
grandiosa previamente projetada, 
foi criado um sistema de “sinais”, 
“toques”, “palavras” e “batidas” es-

peciais, que serviam para identificar 
cada operário, a que grupo pertencia, 
qual sua categoria ou função.

Somente alguém genial, de 
mente iluminada, poderia conceber 
essa fórmula maravilhosa, simples 
e prática, que nada tem de mágica, 
muito menos diabólica, como alguns 
imaginam. Na verdade a Maçonaria 
é uma instituição essencialmente 
filosófica, filantrópica, educativa e 
progressista.

A Maçonaria não é uma religião, 

como muitos pensam. Também não 
é uma sociedade secreta, em razão 
de que sua existência é amplamente 
conhecida em todo o mundo e tem 
personalidade jurídica. Para concluir 
lembramos que as três principais 
obras da Maçonaria no Brasil são: A 
Independência do Brasil; a Abolição 
da Escravatura e a Proclamação da 
República. 
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Filiação
Na Sessão de 02/03/10, filiou-se em 

“Liberdade e União” o nosso Irmão Balbino 
Laurindo Ribeiro dos Santos. Mestre Maçom 
iniciado em abril de 2003, o Ir:. Balbino é 
oriundo da co-irmã Aurora de Goiás nº 1393, 
sendo bastante conhecido entre os Irmãos 
desta casa. São sempre bem-vindos todos 
os que chegam com alegria, cordialidade e 
disposição para somar conosco.

Equinócio de Outono
Saudações, estimado Irmão. 

Celebraremos nesta semana o 
EQINÓCIO DE OUTONO. No dia 
20 de março, mais precisamente às 
17 horas e 32 minutos, teremos o 
primeiro dos quatro grandes mo-
mentos de interação astronômica 
entre o Sol e a Terra. Apenas duas 
vezes por ano o dia tem 12 horas de 
luz e a noite 12 horas de escuridão; 
daí o significado da palavra equi-
nócio, do Latim, aequus (igual) e 
nox (noite). 

A medição se faz quando na 
alvorada a metade do disco solar 
está acima da linha do horizonte e 
no crepúsculo a metade do sol está 
abaixo. Façamos um exercício de 
interpretação: se equinócio (ae-
guusnox) quer dizer noites iguais, 
também posso entender como 
“dias iguais”? Teremos o dia igual 
à noite ou a noite igual ao dia? Luz 
após Trevas ou Trevas após Luz? 

O Pavimento Mosaico é consti-
tuído de peças brancas intercaladas 
por peças pretas ou é constituído 
de peças pretas intercaladas por 
peças brancas? Ou será que é a 
diferença que valoriza a igualda-
de? Em quantos outros aspectos 
maçônicos podemos trabalhar 
com o simbolismo da igualdade 
diferenciada e complementar? 
MUUIIITTTTTOS! Por isto com-
preender o que seja um equinócio 
é muito importante; mais ainda, 
se estudarmos o simbolismo do 
Outono.  Esta estação sucede o 
calor, a forte claridade e todos os 
sentimentos e emoções do Verão, 

mas antecede o frio, a penumbra e 
o silêncio do Inverno. 

É  hora de se estabilizar, di-
minuir o ritmo, preparar-se para 
momentos difíceis; é fazer como 
as árvores, jogar no chão as “ve-
lhas folhas”, firmar bem as raízes, 
preparar seu interior para outros 
ciclos e deixar algo para o planeta 
(frutos). Há uma frase do Dalai 
Lama que nos propõe certa refle-
xão sobre o ápice da vida (verão); 
sua decadência (inverno); e sua 
estabilidade (outono); vejamos: 
“Uma árvore em flor fica despida 
no outono. A beleza transforma-se 
em feiúra, a juventude em velhice 
e o erro em virtude. Nada fica sem-
pre igual e nada existe realmente. 
Portanto, as aparências e o vazio 
existem simultaneamente.” 

 Tanto o Equinócio quanto o 
Outono devem ser celebrados pe-
los Maçons e quem já passou dos 
40 anos sabe que assim como na 
natureza sua vida passou e passará 
por “redução de chuvas” ($$$), 
“mudanças bruscas de tempo” (hu-
mor) e “nevoeiros” (decepções); 
mas apesar disso tudo jamais 
deixamos de frutificar. A palavra 
Outono vem do latim autumnus 
que pode ser usada no sentido de 
“crescer”. Que tenhamos um dia 
igual a uma noite ou que usemos 
o conhecimento de nossas virtudes 
e vícios para crescer. 

Quirino – ARls presidente Roosevelt 025 
– GlMMG – Belo horizonte – MG

O Irmão Irany era natural de Guiratin-
ga-MT, onde nasceu em 23 de fevereiro 
de 1933.

Fez o curso de Engenharia na área de 
Agrimensura, em Araraquara-MG.

Em 1961, já formado, foi trabalhar em 
Brasília-DF. Alguns anos depois transfe-
riu-se para Palmeiras de Goiás, onde em 
companhia de alguns sócios abriu um 
escritório, indo aos poucos ampliando 
sua clientela.

Em 1963, ao ser contratado para rea-
lizar um trabalho na fazenda Flórida, no 
município de Acreúna, de propriedade do Sr. Antonio da Rocha 
Martins, conheceu sua filha Ruth da Rocha, então uma adolescente 
com cerca de 15 anos. Dos primeiros olhares nascia um romance 
que três anos depois resultava em casamento. Desta união foram 
gerados três filhos: Alessandry, Fabiany e Milena.

Iniciado na co-irmã “Deus, Ordem e Progresso”, ao Oriente 
de Palmeiras de Goiás em 16 de dezembro de 1967. Em 11 de 
junho de 1981, através da Loja Filosófica “União do Planalto” em 
Firminópolis-GO chegou ao Grau 14.

Tendo prestado relevantes serviços à Maçonaria Simbólica e 
Filosófica, sua falta será sentida pelos Irmãos de Ordem. E, obvia-
mente, por seus familiares. A lembrança do Ir:. Irany permanecerá 
conosco para sempre.
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Ir:. Irany Araújo de Almeida nos 
deixou no dia 12 de janeiro último

Venerável e Ir:. Balbino

EXALTAçÃO
Aconteceu na Sessão de 09/03/2010, a Exaltação 

a Mestres Maçons dos Companheiros: Alberto Coe-
lho da Costa Sobrinho e Sérgio Gomes machado. 
Os dois novos Mestres são Irmãos dedicados, muito 
prestativos, sempre prontos a cooperar naquilo que 
lhes é solicitado. Agora que atingiram sua plenitude 
maçônica nos Graus Simbólicos, certamente ini-
ciarão nova jornada nos Graus Filosóficos. A eles, 
desejamos felicidades e sucesso em seus empreen-
dimentos futuros.

Venerável com novos Mestres

FALECIMENTO
No dia 05 de março último, nosso Irmão Calimério Rodrigues Carrijo nos deixou, partindo para 

o Oriente Eterno. O Ir:. Calimério foi iniciado na Loja João Braz nº 1116, ao Oriente de Trindade-
GO, em 20/07/1943. Posteriormente filiou-se em Liberdade e União em 24/11/1967. Externamos 
aos seus familiares nosso pesar e nossa solidariedade, neste momento de profunda dor.

A Sessão de 23/03/2010 foi 
sem dúvida grandiosa! Naquela 
ocasião foram Regularizados 
e Filiados os IIr:. Isaías Costa 
Dias e Luiz Gonzaga Marques. 
Sendo que este último já havia 
pertencido ao quadro de membros 
desta Oficina e aqui prestado 
relevantes serviços. Logo em 
seguida procedeu-se a cerimônia 
de Iniciação dos candidatos: Luis 
Henrique Guimarães Queiroz e 

Saul Leão Couto Júnior, filhos 
respectivamente dos IIr:. Saul 
Leão Couto e Florestano Tibery 
Queiroz; ambos, membros efeti-
vos desta Oficina.

A Sessão contou com a pre-
sença de 102 Irmãos, sendo 
29 visitantes de 18 co-irmãs 
representadas e 73 membros de 
Liberdade e União.

No Salão de Festas aconte-
ceu a tradicional entrega das 

“Luvas Brancas”, seguida da 
recepção pela presidente da 
“Associação Filhas de Hiram”, 
cunhada Janine Gomes de Gou-
veia Coelho, às novas cunhadas: 
Carla de Alcântara Ferreira 
Queiroz, esposa do Aprendiz 
Luis Henrique e Agda Virgínia 
de Souza, esposa do Aprendiz 
Saul Leão Júnior. Encerrando 
a noite festiva, foi servido um 
delicioso jantar.

Uma Sessão grandiosa

Novos Aprendizes e Cunhadas na entrega das luvas brancas


