
Leia nesta edição

ANO XXXI - Nº 207 / GOIÂNIA-GO MAIO/JUNHO – 2010

 

AUSÊNCIA – “Por circunstân-
cias alheias à nossa vontade, o 
Editorial desta Edição está sen-
do feito pelo Diretor devido a 
ausência do Redator-Chefe ir-
mão Rui Gonçalves Doca, que 
em meados do mês de maio so-
freu um AVC”. – AbsAí Gomes 
brito (PáGinA 2)

CARTA DE BRASÍLIA –  
“De 08 a 10 de abril de 2010 
realizou-se em Brasília, no Au-
ditório da Universidade Paulis-
ta – UNIP,  o XV ENCONTRO 
NACIONAL DA CULTURA 
MAÇÔNICA, promovido pela 
ABIM, INBRAPEM, AABML 
e UBRAEM, organizado pelo 
GODF, com apoio do GOB”.– 
(PáGinA 3)

DEPOIMENTO – “Estou con-
victo de que não há meras coin-
cidências na vida e que nossos 
encontros com outras pessoas, 
nesta ou naquela circunstância, 
se dão por desígnios do Eter-
no”. – Getúlio “mArGino limA 
(PáGinA 4)

FRONTEIRA DO AMOR – 
“Reza o Novo Testamento que 
Paulo escrevendo aos Roma-
nos, incluiu, em sua epístola, 
recomendação de Jesus Cristo 
a respeito do mandamento do 
amor (Rom. 13.9). – Amônio do 
CArmo FerreirA (PáGinA 6)

O MAÇOM NASCE PRON-
TO – “Ao ser iniciado, diz-se 
que o Maçom morreu para a 
vida profana e renasceu na Ver-
dadeira Luz”. – e. FiGueiredo  
(PáGinA 7)

FALECIMENTO

Fausto 
Rodrigues 
do Valle

Faleceu no dia 12 de maio, o 
Querido e Estimado Irmão Faus-
to Rodrigues do Valle, Membro 
Honorário da Loja Liberdade e 
União.

Após as homenagens devidas 
ao Irmão o corpo foi sepultado 
no Cemitério Jardim das Pal-
meiras com a presença de grande 
número de maçons, intelectuais 
(era membro da UBE), amigos e 
familiares (PáGinA 8).

Exaltação
No dia 01/06/2010 em Sessão Magna 

foram exaltados os irmãos Túlio de Morais 
Almeida, Paulo Afonso Lobato Fernandes 
e Gilson Henrique Ferreira. Foi uma festa 
bastante concorrida que nos trouxe grandes 
alegrias ao contar com 03 novos e valorosos 
mestres que muito tem a colaborar com os 
trabalhos da Oficina e com toda certeza 
estão preparados para galgar os graus fi-
losóficos.

Elevação
No dia 04 de maio de 

2010, em Sessão Magna 
de Elevação, receberam 
aumento de salário os 
Irmãos José Eduardo 
Barbieri, Rochester Al-
meida Benevides e João 
Aires da Silva, uma ses-
são que contou com o 
brilhantismo de inúme-
ros irmãos e convidados. Ressalta-se que os novos companheiros foram 
submetidos aos trabalhos do Grau, tendo sido aprovados pela comissão 
de Graus da Oficina.

Aprovado e tornado 
oficial Hino do Supremo 
Conselho do Brasil

O Soberano Grande Co-
mendador do Supremo 
Conselho do Brasil do 

Grau 33 para o Rito Escocês 
Antigo e Aceito, no uso de suas 
atribuições legais, aprova e tor-
na oficial o Hino do Supremo 
Conselho. O poema é composto 
por três estrofes de quatro ver-

sos decassílabos ou de dez sons, 
mais uma estrofe de quatro versos 

de nove sílabas ou de nove sons, 
como estribilho. PáGinA 8
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Por circunstâncias alheias à 
nossa vontade, o Editorial desta 
Edição está sendo feito por nós, 
devido à ausência do Redator-
Chefe Irmão RUI GONÇALVES 
DOCA, que em meados do mês 
de maio, sofreu um AVC.

Após os primeiros cuidados 
médicos, inclusive com interna-
ção hospitalar, o irmão Rui está 
em casa, fazendo tratamento 
complementar, buscando a com-
pleta reabilitação e retorno às 
suas atividades.

Aproveitamos a oportunida-
de, para fazermos alguns comen-
tários a respeito da vida maçônica 
e familiar do irmão Rui.

O irmão Rui é filho de José 
Doca e Dª. Claudomira Maria 

Doca, nascido em 19.06.34, na 
cidade de Morrinhos, Estado de 
Goiás. É casado com Dª. Dáuria 
de Carvalho Doca, tendo os fi-
lhos: Antonio Márcio de Carva-
lho Doca, Elda Carvalho Doca, 
Dulcinéia de Carvalho Doca e 
Maria Alves Medeiros.

Foi iniciado na Loja Liber-
dade e União em 01.11.94, gal-
gando todos os graus do R. E. 
A. A., chegando ao 33 – Grande 
Inspetor Geral, em 2009.

Na Loja Simbólica ocupou 
vários cargos, destacando-se 
como Chanceler, Secretário e 2° 
Vigilante.

Atualmente é o Redator do 
Jornal Liberdade e União, ao qual 
deu o melhor de seus esforços e 

conhecimento, transformando o 
Jornal, não só na sua apresenta-
ção gráfica, como no conteúdo, 
pois o irmão Rui é Professor de 
Português e Espanhol , sendo 
poeta, contista, jornalista –Mem-
bro da AGI –Associação Goiana 
de Imprensa e da UBE - União 
Brasileira de Escritores, além 
de diversas outras entidades 
culturais.

Por estas e outras razões, 
homenageamos o irmão Rui, 
esperando seu completo res-
tabelecimento e volta às suas 
atividades, para a felicidade de 
todos nós, principalmente pelos 
responsáveis por este Jornal.

Absai Gomes Brito, DiretorC
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Encerramento 
do primeiro semestre

Com esta edição estamos encerrando o primeiro 
semestre de 2010, na certeza de que os anseios dos leitores 
e assinantes do Jornal foram plenamente atingidos.

No Editorial, por nós apresentado, explicamos as razões 
da ausência do Redator, irmão Rui Gonçalves Doca.

Estamos certos que o Jornal não sai com a mesma 
qualidade das edições anteriores, mas estamos fazendo o 
possível para que o padrão de qualidade, até então seguido, 
seja mantido.

As matérias apresentadas são bastante diversificadas, 
saindo de uma ingênua poesia até um estudo mais 
aprofundado sobre nossa Instituição, para que os leitores 
de todos os níveis, se satisfaçam com sua leitura.

Para o próximo semestre prometemos voltar com o 
mesmo entusiasmo, fé e esperança no futuro de nossa 
Instituição, consequentemente, com o destino positivo da 
humanidade.

Absaí Gomes Brito – Diretor

Rui Gonçalves Doca

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs

Jornal UNIÃO SANTISTA. Loja 1. 
União Santista. Santos/SP
Jornal O UNIFICADOR. Loja 2. 
Obreiros de Macaé. Macaé/RJ. 
Escola Editora Jornal O Nosso – 3. 
Cidade Eclética. SAD-GO.
Jornal CLARIM (Da Juventude 4. 
Eclética Universal). Santo Antô-
nio do Descoberto./GO (Cortesia 
do Irmão Severino).
Revista O PRUMO. Órgão do 5. 
GOSC. Florianópolis/SC
Revista BRASÍLIA. Editor: Reis 6. 
de Souza – Brasília/DF
Revista GRANDE LOJA em 7. 
destaque. Órgão da GLESP. São 
Paulo.
Revista A TROLHA. Londrina/8. 
PR
Revista A VERDADE. Órgão da 9. 
GLESP. São Paulo.

 Revista O VIGILANTE. Grande 10. 
Oriente de Sta Catarina. (GOSC)
Florianópolis/SC.
Revista CONSCIÊNCIA. Dire-11. 
tor: Ademir Batista de Oliveira. 
Campo Grande/MS 
Boletim O TIJOLO. Editor: 12. 
Valfredo Melo e Souza. Brasí-
lia/DF
Informativo O ESPIRRO DO 13. 
BODE. Loja Theodórica. Pe-
queri/MG
Boletim O Br° DE TSCHOUDY. 14. 
Loja Thomas Kemphis. Brasília/
DF
Jornal TRIBUNA MAÇÔNICA 15. 
PAULISTA. Jornalista Respon-
sável: Antônio Cesar Sanches. 
Rio Claro/SP
Jornal O DELTA. Órgão do 16. 
GORGS. Porto Alegre/RS

Revista LOGOS. Loja Amizade 17. 
Fraternal n° I 0/GOB/R..I – Rio 
de Janeiro.
Jornal 10D. Fundador/Dire-18. 
tor: Raimundo Rodrigues. São 
Paulo.
Jornal do MAÇOM. Grande Loja 19. 
Maçônica do Estado da Bahia. 
Salvador/BA
Jornal O PRECEPTOR. 20. 
Noticioso da Loja de Pesquisas 
Maçônicas Brasil Central. Goiâ-
nia/GO.
Boletim AMEM. Informativo da 21. 
Associação de Erradicação da 
Mendicância-AMEM – Goiânia-
GO.
Boletim INFORMAB1M. --- 22. 
Órgão da Associação Brasileira 
da Imprensa Maçônica ABIM. 
Recife/PE.

Uma porcentagem cada vez 
maior da população tem mais de 
60 anos e se prevê um prolonga-
mento da vida média. Em relação 
à idade, ocorrem alterações que 
variam uma pessoa para outra. 
Há pessoas que conseguem levar 
uma vida ativa, produtiva e satis-
fatória, com pouca assistência, 
com poucos cuidados. É tempo 
de viver a sua vida de acordo com 
sua vontade e seus interesses.

A solidão pode afetar muitas 
pessoas idosas. A perda de em-
prego e a perda de pessoas ama-
das podem acarretar um distúrbio 
emocional que deve ser corrigido 

o mais depressa possível, para 
que continue se adaptando aos 
acontecimentos da vida. Há mui-
to tempo ainda para viver e poder 
ter uma vida repleta de felicidade 
e auto estima.

O importante é manter um 
atendimento médico sempre 
que necessário, fazer exercícios, 
como a caminhada e a dança, que 
podem melhorar a circulação e o 
bom humor.

O ambiente familiar é im-
portante. É preciso respeitar a 
vontade do idoso, o seu espaço:o 
seu quarto deve ser privativo e 
não de entrada a qualquer hora 
dos familiares. É importante 
compreender que ele tem as 

suas prioridades, incentivá-lo 
a alimentar-se melhor e movi-
mentar-se mais. Se tem algumas 
limitações, acompanhá-lo em 
suas caminhadas, em suas visitas, 
à igreja ou ambientes sociais com 
que ele esteja habituado e deseje 
freqüentar.

Incentivar a sociabilidade é 
importante para o idoso, fazen-
do-o continuar a visitar e ser visi-
tado pelos seus amigos e exercer 
as atividades religiosas a que 
estava acostumado. Incentivá-lo 
a tudo que possa causar-lhe bem-
estar e alegria.

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

Viver Bem
ThEREzA FREIRE VIEIRA (*)

(10/05/2010)

“MENSAGEM AO HOMEM DO POVO”
Abrão Lincoln

– e aos Homens que dirigem o Povo 

“NÃO criarás a prosperidade, se desestimulares a 
poupança. 

NÃO fortalecerás os fracos, se enfraqueceres os 
fortes.

NÃO ajudarás o assalariado, se arruinares aquele 
que o paga.

NÃO estimularás a fraternidade humana, se alimen-
tares o ódio de classes.

NÃO ajudarás os pobres se eliminares os ricos.
NÃO poderás criar estabilidade permanente se te 

baseares em dinheiro emprestado.
NÃO evitarás as dificuldades, se gastares mais do 

que ganhas.
NÃO fortalecerás a dignidade e o ânimo, se subtrai-

res ao homem a iniciativa e a liberdade.
NÃO poderás ajudar aos homens de maneira per-

manente, se fizeres por eles aquilo que eles podem e 
devem fazer por si próprios.”
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“ A canção do Vento
Fausto Rodrigues ValleNão se usa mais

Autor desconhecido
Colaboração: Lúcia Brito

Aos mais velhos ceder o lugar, 
A bênção aos pais suplicar, 
Em famílias histórias contar, 
Remédios caseiros tomar,

Não se usa mais,
Mas que falta que faz!

Boa leitura cultivar,
Hinos pátrios na Escola cantar,
O estudo valorizar,
Conhecer provérbios da sabedoria popular,

Não se usa mais,
Mas que falta que faz!

Os amigos visitar!
Na calçada, à tarde conversar, 
Crianças na rua brincar,
A qualquer hora caminhar,

Não se usa mais,
Mas que falta que faz!

A família a Igreja freqüentar,
Nas refeições à mesa assentar, 
Culto doméstico realizar,
Versos bíblicos decorar,

Não se usa mais,
Mas que falta que faz!

Filhos ordens acatar,
Alunos ao Professor respeitar, 
Jovens em casa namorar, 
Pai e mãe juntos morar,
E outras coisas mais,
QUE FALTA QUE FAZ!

Flui o ribeirão sob a velha ponte 
E o lento ritmo das horas,
as águas não retornam à fonte.

Por sobre a cabeça passa o vento 
assobiando uma canção,
passa a nuvem corpo de pássaro
cabeça de leão.

Passam velhos amores. velas pandas
em águas claras navegando passam
fragrâncias de lavanda.

Esvai-se a fantasia sob a ponte
até os limiares da razão,
por sobre a cabeça passa o vento 
assobiando uma canção.

Pássaro sem asas no mar imenso, 
enorme é o abismo
que me separa da infância,
corpo de nuvem cabeça de dragão.

Flui o ribeirão sob a velha ponte
e velhos amores se vão,
por sobre a cabeça passa o vento
assobiando uma canção.

LIVRO “CRAVO SOBRE A MESA”

TRIBUTO AOS CAMPEÕES
Rui Gonçalves Doca

Auriverde pendão que noutras terras,
Em outras guerras tremulou fagueira,
Estádios, praças, pistas e avenidas,
Mais coloridas com nossa bandeira.

A mesma pátria exuberante e bela, 
Que se revela na paixão febril
Do futebol que a todos irmana,
Com a mesma gana – É Brasil, Brasil! –

Um sentimento ardente nos penetra: 
Vivas ao tetra Tetra – Campeões! –
Sorriso aberto, o povo satisfeito, 
Sente o respeito das demais nações.

No vôlei, no basquete, outros brilham 
E também trilham o mesmo sucesso. 
Quem sabe agora de moeda nova
Daremos prova de “Ordem e Progresso”.

Ayrton Senna não foi esquecido: 
Sempre querido e homenageado, 
Por sua garra levou nosso pranto, 
Mas outro tanto pode ser chorado.

Honras devemos a nossos heróis, 
Que para nós trouxeram tanta glória! 
Eles merecem uma grande festa,
Pois nos empresta lugar na História.

Via satélite pra o mundo inteiro, 
O brasileiro viu-se destacado;
É que nas lutas sempre mais sutis, 
Não há fuzis; só o peito abrasado.

Que bom ouvir soar o nosso hino; 
Eco divino, que a nação levanta! 
A gente humilde, pobre e infeliz, 
Porque Deus quis, ainda vibra e canta!

LIVRO “QUANDO VOAM AS BORBOLETAS”
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A D G A E I J L O M K F A E T N E I C A P A
B G A C O M P R E E N S I V O F H N A T B S
D K M A T A F H I L P R U V Y O M P J E X E
M O M E N T O S U O S E N H O R L R Ç N A C
E F N V X I G R S Y H J R A S G A N P F G E
A E I J O T U A B S A I B J E S U S M E I H
H D P Q A U O W G B D E O P X C A Z J R Ç N
I A U V F D X A J K L M W C S L V Ç O M B O
A D M O S E V U O E R A N A O H S V K E A C
G I F K P C O A D N A Ç A B F S T B O I S A
A M T H O M E N S L O R E C R D H C A R A O
F R K B E C G D B T Ç O A B E I V O U O B S
K E U S H L M Y I O T F S O R E P S E S E D
D F S O E P R C N T R J R Z A T A O K J F E
L N A C O B W A O N A C O A O A Ç A R O Q D
M E S I V Z O N Ç A B A D T V O A C X P G I
N F U D I X D C A U A N E C O M E G A R O C
G A L E G R A S O Q O S M X A P W B S Q F A
J O U M X A C O Z A B A I V O A H U L D A Ç
E K Q R T V R Y S E O Ç A P U C O E R P N A
B H N P Q R A S X U T O P W O A X Y Z T R O
A S O F R I M E N T O D E H K L M O J I B A

Palavras a encontrar:  AS MAIúSCULAS:

ORAÇÃO DOS ENFERMOS
“SENHOR, coloco-me diante de ti em ATITUDE de ORAÇÃO. Sei que me 

OUVES, tu me CONHECES. Sei que estou em ti e que tua FORÇA está em 
mim.

Olha para meu corpo MARCADO pela ENFERMIDADE. Sabes, Senhor, o 
QUANTO me custa SOFRER. Sei que não te ALEGRAS com o SOFRIMENTO 
de teus filhos. Dá-me, Senhor, força e CORAGEM para vencer os MOMENTOS 
de DESESPERO e de CANSAÇO. Torna-me PACIENTE e COMPREENSIVO. 
Ofereço minhas PREOCUPAÇÕES, angústias e sofrimentos para ser mais digno 
de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos de teu Filho JESUS, 
que por amor aos HOMENS, deu sua vida na Cruz. Peço, ainda, Senhor, ajudar 
os MÉDICOS e ENFERMEIROS a terem para com os pacientes a mesma 
DEDICAÇÃO e amor que São Camilo tinha. Amém.”

(Fundação de Assistência às Crianças – Rio)
Colaboração do Irmão Absaí
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 (*) GETúLIO TARGINO LIMA

Estou convicto de que não há 
meras coincidências na vida 
e que nossos encontros com 

outras pessoas, nesta ou naquela 
circunstância, se dão por desígnios 
do Eterno.

Foi assim que conheci aquele 
homem, ou, antes, ele me conhe-
ceu, na igreja, falando e cantando. 
Eu, mal saído da adolescência, 
almejava formar-me em Direito. 
Ele já era advogado consagra-
do, religioso convicto e político 
exemplar.

Homem vindo do que não era, 
ou seja, da seara das dificuldades, 
que estudava descalço pois só aos 
14 anos calçou um sapato, era, 
todavia, como continua sendo, 
um obstinado na vida, um cristão 
fervoroso e honesto, que já naquele 
tempo acreditava no salmista: 
“Entrega o teu caminho ao Senhor, 
confia nEle e o resto Ele fará”.

Pois foi este homem que me 
ensejou, nos idos de 63/64 ser seu 
secretário/estagiário, em seu escri-
tório de advocacia, em Anápolis.

Foi este personagem de fala 
suave, amante da música e do can-
to, político comprometido com os 
superiores objetivos desta ciência/
arte que, em fins de 1967, me con-
vidou para, com ele, enfrentar o de-
safio da criação de uma Faculdade 
de Direito em Anápolis, desejo da 
Associação Educativa Evangélica, 
manifestado por seu diretor, o ver. 
Richard Eduard Senn.

À época, dedicado já à advoca-
cia e ao magistério superior, era eu 
professor titular na Universidade 
Católica (a partir de 1966) e na 
Universidade Federal de Goiás 
(a partir de 1967), e dera uma 
entrevista estampada na Folha de 
Goyaz, manifestando minha con-
vicção de que Anápolis merecia e 
comportava uma Universidade.

Humilde, amigo de seus ami-
gos, este homem, sempre que 

fala sobre aquela epopéia, diz: “ 
Quando o rev. Richard Senn me 
convidou para ser o diretor da 
futura Faculdade de Direito de 
Anápolis, disse-lhe que aceitaria 
se o Targino fosse meu vice.”

É claro que não era assim.
Ele seria, como foi, por anos 

a fio, o excelente Diretor da Fa-
culdade de Direito de Anápolis, 
(FADA), com ou sem a minha pre-
sença, mas é do seu feitio realçar 
a pequena colaboração dos outros 
e ocultar o seu mérito nas grandes 
realizações..

Para a Procuradoria Geral do 
Estado de Goiás viemos juntos, em 
1971, aprovados no 1º concurso 
público feito por aquela insti-
tuição, memorável sob todos os 
aspectos ( um dia ainda escreverei 
sobre isto ).

A Faculdade de Direito de Aná-
polis, por onde passaram grandes 
nomes da história política, jurídica 
e literária de Goiás, dirigiu-a este 
meu amigo por muitos anos, con-
duzindo o barco do ensino superior 
por águas mansas e enseadas mais 
acolhedoras.

Deputado estadual por dois 
mandatos e prefeito de Anápolis, 
em época difícil da vida política 
nacional, este benfeitor da cidade 
saiu como entrou de tais cargos 
públicos, ou seja, como um servi-
dor, sem um laivo sequer de deslize 
moral ou ético.

Firme no seu pensamento re-
ligioso e mais do que convicto na 
sua fé, encantam, neste homem de 
palavra mansa, a fidelidade, a leal-
dade e a humildade, enfeixadas no 
sentimento maior da amizade.

Pela fidelidade, estampa-se nele 
a capacidade de reconhecer o valor 
dos companheiros e declará-lo a 
qualquer tempo ou em qualquer 
lugar, sem lhes trair o passado ou 
a memória, não importando onde 
estejam no presente.

Pela lealdade, manifesta-se sua 
palavra de apoio permanentemente 

Depoimento informal 
sobre a amizade
(Ad perpetuam Rei Memoriam)

A Tolerância
IR:. ALCIDES LUIz DE SIqUEIRA 
OR:. DE ANáPOLI-GO

A Maçonaria proclama em seus 
Princípios Gerais “que os homens 
são livres e iguais em direitos e que 
a tolerância constitui o princípio 
cardeal nas relações humanas, para 
que sejam respeitadas as convicções 
e a dignidade de cada um”.

O vocabulário TOLERAR significa acima de tudo saber suportar. 
No mundo atual, praticar a tolerância a cada dia exige muito de nós, 
pois a conturbação social e a pressão psicológica exercida sobre o 
homem, torna-o mais que nunca exigente, imprudente, agressivo e 
até inconseqüente. É nesse contexto, que tolerar assume importância 
fundamental entre os homens.

Se o profano sente-se desobrigado de praticar a tolerância, para 
o Maçom o mesmo não acontece: TOLERAR É UM DEVER. Este 
princípio está intrinsecamente ligado a um dos fins supremos da 
Sublime Ordem: A FRATERNIDADE.

A cada dia, nós Maçons temos por obrigação exercitar a prática 
da tolerância, o que facilita sobremaneira todo o relacionamento 
entre os Irmãos, ampliando o espírito fraterno que existe no seio de 
nossa entidade milenar.

A tolerância do Maçom não pode se limitar apenas ao relaciona-
mento com o próximo. Há que ser também paciência no desenvolvi-
mento das etapas, que permite o crescimento e o progresso individual 
em todos os seus aspectos.

Não é fácil ser Maçom. Se relacionar exige paciência e tolerância, 
fazer progresso na Maçonaria exige muito mais.

Ingressar na Maçonaria é um fato, fazer progressos na Ordem é 
outro. Manter-se motivado é fundamental para o crescimento interior 
do Obreiro, o que lhe dá um prazer imensurável de ser Maçom.

Não raro, Iniciados deixam a Instituição logo após o seu ingresso. 
A verdade é que esses Irmãos não buscam a LUZ, assim, não conse-
guem ver o seu brilho, tampouco descobrem a sua direção. Para os 
que buscam o crescimento, o caminho é longo, contínuo e às vezes 
áspero, é preciso saber preservar. Contudo, o estudo contínuo propicia 
ao aperfeiçoamento, pois através dele há uma constante evolução de 
conhecimentos.

A Iniciação de novos valores fortalece cada vez mais a nossa 
Instituição, porque vem somar forças para a construção de sua grande 
obra, o bem da humanidade.

IR:. VALDEMEz R. MENEzES (*)

Aquele homem alto, simpático, 
alegre, prestativo, que perdera a 
mãe aos 9 anos de idade e o pai aos 
11, foi criado por um padrinho den-
tista prático. Era o Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tiradentes, que o 
Brasil conhece. Certas passagens 
de sua vida, entretanto, não foram 
suficientemente divulgadas. Por 
exemplo, toda imagem do então 
militar alferes é retratada por pin-
tores e artistas como pessoa barbu-
da e de longos cabelos, inclusive 
ao ser enforcado. Ora, no dia da 
execução ele não estava assim.

Na prisão da Ilha das Cobras, 
no Rio de Janeiro, onde ficou preso 
durante quase 3 anos, o herói da 
Inconfidência Mineira, com roupas 
em farrapos, sofreu humilhações e 
fome. Na madrugada de 21 de abril 
de 1792, com a cabeça e o rosto 
raspados, ele assistiu à missa na 
capela da prisão (os condenados 
à morte eram obrigados a assistir 
a missa), confessou-se e recebeu 
extrema-unção do sacerdote Rai-
mundo de Penaforte.

Vestido de roupão de pano 
grosso, comprido e branco, nas 

mangas rentes aos pulsos foi atado 
um nó embaixo das mãos do prisio-
neiro, depois amarradas com corda 
grossa e introduzido um crucifixo. 
Assim começaria sua última cami-
nhada pelas ruas do Rio. Por ordem 
da rainha Maria 1 (de Portugal) a 
data era de festa. Das janelas pen-
diam luxuosos cobertores e xales, 
como nas ocasiões de procissões 
religiosas. No cortejo, porta-vozes 
da rainha, monges e um regimento 
de cavalaria; ladeando o percurso, 
grande massa de soldados portu-
gueses. Acompanhado pelo carras-
co, um Tiradentes era puxado por 
uma corda presa no seu pescoço. 
Após quase 2 horas de caminhada, 
o cortejo parou em frente à igreja 
de Lampadosa, para o condenado 
rezar, enquanto, no público, os 
monges recolhiam doações em 
dinheiro, destinadas a pagar, em 
seguida, a missa para a alma do 
prisioneiro.

Conduzido ao patíbulo erguido 
no Campo de São Domingos (atual 
Praça da Lampadosa), O condena-
do subiu a alta escada até à plata-
forma da forca. Beijou o crucifixo 
antes de lhe ser tomado. Seus olhos 
foram cobertos com faixa preta. O 

condenado pediu encarecidamente 
para ser logo executado. Não foi 
atendido, tendo sido obrigado a as-
sistir um discurso de hora e meia,e 
ainda obrigado a rezar o credo, 
ditado por um monge. Só quando 
pronunciou a última palavra da 
prece foi que o carrasco lhe deu um 
violento empurrão, fazendo Os pés 
do enforcado saírem do chão e o 
corpo balançar no ar. Para apressar 
a morte, o carrasco saltou sobre o 
corpo balançante e se sentou nos 
ombros do executado, que depois 
de morto foi decapitado e esquar-
tejado em 4 partes.

Vários dados a respeito de Tira-
dentes colhi pesquisando, inclusi-
ve examinando falhas reproduções 
de pinturas famosas; ultimamente, 
lendo a sueca Maj Gustafson (tra-
duzida por Birgitta Lagerblad em 
1983) que se enamorou de Ouro 
Preto e passou a amar o Brasil.

Na História brasileira, 21 de 
abril marcou tristeza nos corações 
dos patriotas.

(*) escritor vários vezes premiado, colunista 
do jornal “Diário da Manhã”, de Goiânia, e 
membro do Ministério público de Goiás.

Tiradentes morreu barbeado 
e com a cabeça raspada

àqueles com os quais se ombreia, 
na consecução de um ideal e, pela 
humildade, sempre que fala dos 
amigos, alteia-lhes sobremodo 
os nomes, os feitos e as virtudes, 
ocultando-se ele mesmo atrás das 
cortinas, nos bastidores das gran-
des realizações.

Mas Deus enxerga longe... para 
trás, para os lados e para a frente!

Por isto já lhe concedeu que 
dissesse: “ Do alto dos meus seten-
ta anos...” e mais ; “ Do alto dos 
meus oitenta anos...

E já lá se vão oitenta e dois 
anos, com saúde, em paz com 
os homens e em comunhão com 
Deus.

Tendo vivido muito da história 
de Anápolis, seja na política, no 
ensino e no leonismo, deu-se à em-
preitada do escritor, tendo vários 
livros publicados sobre o colégio 
Couto Magalhães, a Associação 
Educativa Evangélica, o Lions 
Club etc.

Por isto, voltando ao começo, 
agradeço a Deus pela “coincidên-
cia” de colocar este homem no meu 
caminho.

Obrigado ao advogado, ao 
professor, ao político, ao pro-
curador, ao escritor... Obrigado 
ao amigo Olímpio Ferreira So-
brinho.

Que Deus o conserve!

Getulio targino lima é ocupante da  
cadeira n° 6 na AGl. suplemento  
literário Jornal “liberdade e união”, 22 
de fevereiro de 2010
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Festa da Família

Foi comemorado no dia 19/05/2010 o 3º Dia da Família com o intuito 
de mostrar aos pais, por meio de apresentações artísticas, as várias ativi-
dades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes da Instituição FAMA 
(canto/coral, dança, ballet, banda e circo).

Aliança/FAMA é campeão
A rodada do fim de semana definiu dois campeões estaduais do futebol goiano. O Aliança/ FAMA 

conquistou o título do campeonato feminino adulto e o Atlético faturou o caneco na categoria sub-13. 
O pentacampeonato feminino do Aliança /FAMA, foi conquistado com vitória sobre o Goiânia por 1 
a O, domingo, na Vila Olímpica, gol de Gleiciane, aos 15 minutos do primeiro tempo. 

O destaque do jogo  e do time campeão ao longo do campeonato – foi a goleira Nuria, de 16 anos, 
que defendeu um pênalti na decisão de domingo.

O técnico Luiz Cézar, do time campeão, escalou a equipe com Nuria, Jociele, Géssia Moura, Patrícia e 
Tainá; Kênia, Rosilda, Priscila e Naiara Rodrigues (Lorrane); Gleiciane (Ramela) e Naiara (Jéssica).

Em 21 campeonatos feminino adultos em Goiás, o Aliança /FAMA foi campeão em 15, o Goiânia 
faturou 4 e o Ponto Frio Bonzão ganhou 2. 

(Jornal DAQui, edição de 18 de maio de 2010)

Apresentação do Coral FAMA 
na Loja Liberdade e União

Em comemoração ao Dia das Mães no dia 11/05/2010 o Coral FAMA apresentou-se sob a regência da 
Professora Mikaela Cardoso Barbosa de Andrade em sessão pública na Loja Liberdade e União.

Campeonato de Vôlei Intercolegial 2010

A equipe de vôlei do Colégio Gonçalves Ledo / FAMA ficou em 2º lugar no Campeonato Intercolegial 
2010, obtendo excelentes resultados e despertando o interesse pelo talento de algumas jogadoras. Com muito 
treino e dedicação pretendem disputar novamente em 2011 e dar muito trabalho para as adversárias.

Palestra sobre sexualidade 
em parceria com a UFG

Visando conscientizar cada 
vez mais os nossos adolescentes 
com relação a sexualidade, um 
tema muito delicado, A FAMA 
recebeu um grupo de acadêmicos 
de medicina da Universidade Fe-
deral de Goiás que fizeram uma 
palestra sobre o tema, abordando 
o conhecimento do  corpo, mé-
todos anticonceptivos e doenças 
sexualmente transmissíveis sob 
a coordenação da Drª Gláucia 

Maria Cavasin no dia 25 de maio 
de 2010. 
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Fronteira
do amor

Reza o Novo Testamento que Paulo, es-
crevendo aos Romanos, incluiu, em sua 
epístola, recomendação de Jesus Cristo a 

respeito do mandamento do amor (Rom 13, 9). 
Sobre o mesmo assunto, também se tratou no 
Evangelho segundo Lucas (Lc 10, 27). O apóstolo 
Paulo retoma a exaltação ao amor em sua carta aos 
Coríntios, e diz que ele supera a fé e a esperança, 
juntando-se às duas, com as quais se formam as três 
virtudes principais (I Cor 13, 13).

A exegese destes textos aguça a atenção para 
umas espécies de limite que parecem ser dadas ao 
amor. Assim o amor a Deus é infinito. Pois a Deus 
se ama sobre todas as coisas. “Deus é amor” e por 
ele nos concedeu a vida.

O segundo mandamento é que “amarás o pró-
ximo como a ti mesmo”. Este “a ti mesmo” é uma 
fronteira que precisa ser mais bem examinada. 
Escreve Erick Fromm, em seu livro “Arte de Amar” 
(Editora Itatiaia Ltda, Belo Horizonte/MG), que 
o problema, no exercício dessa “arte”, reside em 
que se deseja ser amado, mas há um esquecimento 
quanto à correspondência em dar amor.

Amar a si próprio é preciso. Não confundir, 
porém, com a morbidez do egoísmo, tão em voga 
entre os que ambicionam lugares e posições, ainda 
que para isto tenham que difamar, caluniar, macular 
conceitos e até, no embalo de tal loucura, eliminar 
vidas. “O amor não pratica o mal contra o próximo” 
(Rom. 13, 10).

A humanidade precisa, com a maior urgência, 
debruçar-se sobre a cultura deste segundo manda-
mento ou, pelo menos, as pessoas não fazerem ao 
próximo o que não querem que lhes faça.

Também não vamos estabelecer restrições ao 
significado da palavra “próximo”. Dado que já 
houve grupo, para quem “próximo” era o compa-
nheiro de seita; era o confrade de clube; era o irmão 
de sangue. Ao contrário de todas estas maneiras 
restritas de entender, o Salvador deu sua vida pelo 
AMOR, não somente à família que O teve, e a seus 
apóstolos, mas a toda a HUMANIDADE.

Louvo a Ordem maçônica que tem o divino 
objetivo de envidar esforços, no sentido de tornar 
felizes todas as pessoas – a humanidade.

O maçom, no exercício da missão para a qual 
foi formado, é seu agente. Destina-se a ser o cons-
trutor desta nova sociedade, em que o amor é a 
ponte que aproxima as pessoas. Amar a Deus, e 
amar o próximo, onde se incluem a família, a Pátria 
e a si próprio, são os ensinamentos desta escola 
admirável, como são os compromissos do maçom. 
Não há uma passagem sequer nos ensinamentos da 
Maçonaria que não seja de exaltação ao amor. Da 
necessidade de amar.

Memorizei e não esqueci jamais esta declaração 
de Frei Caneca, em sua X Carta a  Damão, missivas 
que o Frei assinava como Pítia. Declarou: “... os esta-
tutos maçônicos são extratos dos Evangelhos”. E que 
são os Evangelhos, senão uma história de AMOR, não 
a uma porção, mas a toda a Humanidade?

Que o Grande Arquiteto do Universo nos ilumi-
ne neste entendimento.

(*) Grão-Mestre do Goipe e presidente da ABiM.

Compreensão

 (*) IR:. ANTONIO DO CARMO FERREIRA

IR:. RAIMUNDO RODRIGUES

Compreensão é palavra deri-
vada do latim comprehen-

sio-onis e tem em português a 
mesma gama de significados da 
língua de origem: ato de com-
preender, faculdade de compre-
ender, ter a percepção de.

E qual o significado, ou os 
significados de compreender? 
Este verbo se deriva do latim 
comprehendere, verbo da 38 
conjugação. Compreender é 
perceber, é entender, abranger, 
estar contido em, encerrar-se, 
etc., etc..

De início, diremos que 
sem compreensão será difícil 
praticar a tolerância A falta de 
compreensão, inclusive, é o fa-
tor maior do desmoronamento 
de muitos lares.

Antes de tudo, é preciso di-
zer que nós temos necessidade 
premente de nos compreender-
mos uns aos outros. E de suma 
importância que o maçom seja 
compreensivo. Que queremos 
dizer com isto? Que ninguém 
chegará a ser compreensivo se 
não procurar compreender a si 
mesmo.

Podemos, refletindo com 
cuidado, chegar à conclusão 
de que a compreensão entre os 
maçons está na dependência 
direta de que cada maçom con-
siga compreender a si próprio.

Com essa afirmativa não é 

nosso intento reduzir a socie-
dade maçônica a um individu-
alismo inoperante.

Ocorre que, para chegarmos 
a compreender a nós mesmos, 
precisamos penetrar em nosso 
interior, vasculhá-lo minu-
ciosamente, buscando retirar 
dele tudo aquilo que deva ser 
extirpado. Por aí se vé que não 
é fácil a busca de um aperfei-
çoamento que nos propicie 
os meios para que possamos 
viver em perfeita e constante 
fraternidade.

Não é possível que haja 
tolerância se não houver com-
preensão, se não procurarmos 
entender uns aos outros.

O certo é que a compreensão 
nos levará a aceitar nosso Irmão 
com suas qualidades e com seus 
defeitos. Sabemos que o desbaste 
da “pedra bruta” durará enquan-
to vivos formos, uma vez que, 
sendo finitos, somos imperfeitos 
e, em sendo imperfeitos, por 
mais qualidades positivas que 
tenhamos, estaremos sempre 
carregados de defeitos. O difícil 
é enxergarmos nossos próprios 
defeitos, enquanto que enxerga-
mos os defeitos dos outros com 
uma facilidade incrível.

O maçom tem que saber 
que possui virtudes e possui 
defeitos, daí por que deve ser 
humilde e procurar por todos os 
meios ao seu alcance, perdoar 
os defeitos dos outros.

É certo que, não poucas ve-
zes, a estrada da compreensão 
pode cruzar com os caminhos 
da incompreensão

Entretanto, o convívio com 
os Irmãos, a participação efe-
tiva, tanto cm Loja como fora 
dela, pode nos antecipar os ca-
minhos da compreensão. Quase 
que, sem perceber, começamos 
a ver mais virtudes que defei-
tos naqueles que convivem 
conosco.

A compreensão nos levará 
a saber perdoar os erros dos Ir-
mãos, alertando-nos para o fato 
de que também nós erramos e 
quem sabe? - talvez mais do 
que os outros.

A primeira coisa que a com-
preensão própria procura é ex-
tirpar o egoísmo, fazendo que 
nos habituemos a usar o nosso 
Eu em lugar do nosso Ego.

Daí por que, Juvenal Ar-
duini, com o seu grande co-
nhecimento da alma humana, 
escreveu:

“Aquilo que durante muito 
tempo intrigou, repentinamente 
começa a falar claro, e até a 
gritar a verdade. O que parecia 
recusa, converte-se em oferta. 
E a terra desabitada pode um 
dia amanhecer germinando 
mensagens. Situações factu-
almente absurdas costumam 
estar grávidas de revelações 
inesperadas. E quanto mais 
estranhas e escandalosas antes, 

mais expressivas e esclarecedo-
ras depois”.

Muitas e militas vezes jul-
gamos erroneamente o proce-
der de um Irmão por não termos 
percebido quais fossem as suas 
intenções. A compreensão tem 
o condão de alimentar a nossa 
percepção . Existem boas inten-
ções e existem más intenções. 
Nestes longos anos de vida ma-
çônica, aprendemos que aquele 
que ingressa em nossa Ordem 
com segundas intenções, difi-
cilmente permanece em seus 
quadros, e quando ocorre o 
contrário, transformam-se em 
pomo de discórdia. É certo que 
alguns, devido a compreensão 
daqueles que o cercam e com 
eles convivem, transformam-se 
em excelentes Obreiros.

Afinal de contas qual é 
a conclusão a que podemos 
chegar?

O maçom que passou a 
compreender a si próprio, co-
meça a evoluir, a valorizar-se. 
Em vez de auto-condenar-se, 
passa a limpar o seu interior, 
passa a conhecer suas defici-
ências, todavia não se irrita 
com elas; não se maldiz porque 
errou e busca tirar proveito da 
experiência que o erro lhe pro-
porcionou para não cometê-lo 
novamente, consciente de que 
participa de uma entidade que 
visa algo superior.

(Jornal ioD)

Rui Barbosa e o abolicionismo
IR:. RAIMUNDO RAMOS

A célebre Lei Áurea, assinada a 13 
de maio de 1888, no Senado do Impé-
rio, então presidido pelo Conselheiro 
Dantas, representou a chave-de-ouro 
da ativa participação dos maçons na 
campanha abolicionista, entre os quais 
Ruy Barbosa. Ao lado de André Rebou-
ças, Luiz Gama, José do Patrocínio, o 
jovem poeta Castro Alves e o Visconde 
do Rio Branco, entre outros, o Irmão 
Ruy Barbosa de Oliveira pode ser con-
siderado um dos fundamentadores do 
movimento cultural da libertação dos 
negros no Brasil, movimento esse que 
se desenvolveu, destacadamente, nas 
Lojas Maçônicas do Rio de Janeiro e 
de São Paulo.

Com o apoio, maçônico, a campanha 
da libertação étnica sobretudo tomou 
vulto através de artigos na imprensa, 
manifestações públicas e inflamados 
discursos nas ruas, teatros e agremia-
ções de várias regiões do país. A pro-
pósito, vale ressaltar a contribuição de 
Luíza Mahin, mãe de Luiz Gama, uma 
das líderes da chamada “Revolta dos 
Negros Islamizados de Salvador”, a qual 
escrevia poesias e discursos de grande 
impacto para fortalecer a causa.

Coube ao Irmão Ruy Barbosa , 
entretanto, a elaboração de um dos 

documentos mais importantes do 
movimento abolicionista, entre os que 
precederam a Lei Áurea. Trata-se do 
Projeto de Abolição da Escravatura 
apresentado em 4 de abril de 1870 na 
Loja “América” do Oriente de São 
Paulo, a cujo quadro pertencia, junta-
mente com Luiz Gama.

Observe-se que o Projeto antecedia 
até a Lei do Ventre Livre, sancionada em 
28 de setembro de 1871, quando o Vis-
conde do Rio Branco era Presidente do 
Conselho de Ministros e Grão-Mestre 
do Grande Oriente do Brasil.

O Projeto de Ruy Barbosa, fun-
damentalmente, estabelecia que: 1) a 
Maçonaria deveria pugnar pela emanci-
pação do escravo, bem como criar meios 
para educá-lo e instruí-lo para novas 
tarefas da sociedade, de fundo capita-
lista, onde o trabalho era assalariado e 
não escravizado; 2) as Lojas Maçônicas 
existentes e futuras não receberiam carta 
constitutiva, se não aderissem à luta pelo 
fim da escravatura; 3) as Lojas deveriam 
instituir um fundo especial para comprar 
alforria de crianças escravas e também 
de adultos; 4) as Lojas deveriam ins-
talar escolas diurnas e noturnas para a 
educação dos negros, como forma de 
reparação pelo escravismo a que foram 
expostos; 5) a partir da aprovação do 
Projeto, ninguém seria admitido na 

Ordem, se tivesse escravos ou ligação 
com os respectivos traficantes.

Aprovado e divulgado pela Loja 
“América”, o Projeto do Irmão Ruy 
Barbosa terminou influenciando outras 
Lojas ativas do Brasil. No Amazonas, a 
Maçonaria comprou um jornal e passou 
a divulgar o movimento abolicionista. 
Por outro lado, no Ceará, a campanha 
pela libertação dos negros se expandiu 
por todos os recantos, de modo que, 
em 1884, o então Governador, maçom 
Sátiro Dias, baixou decreto extinguindo 
a escravidão em todo o Estado. Afinal, 
no Império, o grandioso trabalho dos 
maçons abolicionistas só veio a ser 
consagrado em 13 de maio de 1888 
pela Princesa Isabel, no exercício da 
regência.

(*) soberano Grão-Mestre, inspetor 
Geral do R:.e:.A:.A:.
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O maçom não nasce pronto

IR:. E. FIGUEIREDO (*)

Ao ser iniciado, diz-se que o 
Maçom morreu para a vida profana e 
renasceu na Verdadeira Luz. Obvia-
mente, isso é uma simbologia e, o que 
ele era, continua sendo, com todo o seu 
potencial e cabedal que lhe pertencia. 
É provável ter sido notado e convidado 
por um Maçom, justamente, por pos-
suir essas qualidades. Não obstante, 
com toda carga de conhecimentos 
que possa ter, não está pronto como 
Maçom. Vai aprender a sê-lo ao iniciar 
o desbaste da Pedra Bruta transfor-
mando-a em Pedra Polida. É o início 
da construção do seu templo interior. 
Ele foi introduzido na Maçonaria e a 
Maçonaria terá de entrar nele. É aí que 
vai começar a ficar pronto...

Antes de ingressar na Maçonaria, 
em sua vida normal, ele também 
não nasceu pronto e acabado. O 
Homem nunca estará acabado, pois, 
consciente da sua evolução, jamais 
considerar-se-á terminado. Como 
tal, dentro da Sublime Ordem, o Ma-
çom trilhará um caminho análogo, 
na tentativa de ficar pronto. Recebe 
o desafio, que é o processo formativo 
da Maçonaria encaminhando-o, des-
de o Primeiro Grau, à uma coerência 
entre pensamento, palavra e ação. 
Não obstante, se o Aprendiz Maçom, 
estiver imbuído de indigência inte-
lectual, dificilmente ficará pronto, 
muito menos acabado.

Quantas vezes nos vemos per-
guntando por que a gente não nasce 
pronto, já sabendo e dominando 
todas as coisas ? Quem sabe, no fu-
turo, a tecnologia fará com que nosso 
cérebro, ainda como feto no ventre 
da Mãe, receba todo o conhecimento 
da Humanidade. Há quem diga que, 
no futuro, nem nasceremos mais, 
seremos fabricados. “Amaremos os 
robôs assim como hoje nos apaixo-
namos por carros!, diz Dadid Levy, 
cientista, especialista em inteligên-
cia digital. Seremos robotizados. 
Mas se isso acontecer, quais serão 
os objetivos da vida se já teremos o 
conhecimento de tudo?! Utopia...

A Sublime Instituição propor-
ciona meios de vencer as paixões 
ignóbeis que desonram o Homem e 
o tomam desgraçado; orienta na prá-
tica constante da Virtude, para socor-
rer os semelhantes em suas aflições 
e necessidades, direcionando-os à 
senda do Bem, tirando-os da prática 
do Mal e estimulando a fazerem o 
Bem, com exemplos de Prudência, 
Sabedoria, Tolerância, Justiça e 
respeito à Liberdade. São exigências 
primordiais da Maçonaria que, para 
pessoas comuns, seriam qualidades 
raras, porém, para o Maçom, não 
passam do cumprimento elementar 
de um dever, pois ele é municiado 
de todos os elementos morais que 
vem a ser o ornamento do Maçom. 
A Maçonaria tenta moldá-lo como 

um perseguidor da sabedoria, da 
honra, da coragem, da disciplina, da 
obediência, da retidão moral, sem 
deixar de manter o seu dever, atitude 
e postura como cidadão que era antes 
de ser convidado para fazer parte. 
Quando consegue, eis um Maçom 
pronto !

É necessário, no seio da Sublime 
Ordem, que o Maçom queira progre-
dir, estudar, buscar a verdade para 
que haja a transformação do Homem 
que renasceu para o mundo. A Ma-
çonaria oferece aos seus membros, 
através da História Simbólica, opor-
tunidades de evolução para, com 
ela, transformá-los numa poderosa 
força do bem, tornando-se influentes 
construtores sociais em benefício da 
Humanidade. A História Simbólica é 
feita e combinada de tal maneira que 
a evolução das personagens indica, 
exatamente, a evolução do Homem 
Maçom. Uma das maiores caracte-
rísticas do Maçom, que quer ficar 
pronto, é sua avidez por essa evo-
lução, que o fará passar por vários 
fatores, como aprender, criar, inovar 
refazer, modificar, orientar, ensinar, 
tolerar que são o cimento místico na 
construção do seu templo interior. 
Com esse procedimento, se estiver 
preparado com toda imaginação e 
entusiasmo, ele ficará pronto, mas, 
como na vida lá fora, jamais estará 
acabado. Sempre haverá algo mais 
a se buscar... ...sempre !

Bibliografia:
Cortella, Mário Sérgio – Não Nascemos 
Prontos ! Ritual do Simbolismo Aprendiz 
Maçom - GLESP

FilA
(*) NAIR LEAL

Cada manhã, cada tarde, cada 
noite, no dia-a-dia da existên-

cia, acontecem fatos, e é impos-
sivel ignorá-los. Aqui, de norte a 
sul, de leste a oeste faz-se fila para 
tudo. Povo educado, esse povo 
brasileiro.

Fila nos bancos, fila na igreja, 
fila nos supermercados, nos postos 
de saúde, fila sempre, fila, fila.

A fila, da qual vamos falar, é di-
ferente. Somente para pessoas que 
foram vivendo, vivendo até chegar 
aos 60, 70, 80 anos de idade.

Hoje pela manhã, Evangelina, 
com 70 anos de idade, pegou seu 
cartão de vacinas e foi ao posto 
de saúde mais próximo tomar as 
vacinas contra influenza ou gripe 
e tétano.

Chegando lá, já encontrou uma 
fila quilométrica. Tem gente que se 
levanta de madrugada, chega cedo 
para pegar um bom lugar.

O sol estava ardente, espalhava 
seus raios quase que queimando 
aquelas peles cansadas, enrugadas, 
desgastadas de tanto labutar, de já 
ter produzido com seu trabalho 
durante tantas décadas.

Como boa observadora, Evan-
gelina aproveita acontecimentos, 
às vezes, até banais, para refletir, 
tirar conclusões, ver a lógica das 
coisas, comparar.

Repentinamente, lembrou-se 
de uns versos, que aprendera quan-
do jovem, mas não lembrava mais 
o nome do autor.

Bendito sejas tu, ó Sol, que me 
ilumina. Bendito sejas, que me 
alenta a carcaça exausta de lutar.

Carcaça... que palavra mais 
esquisita. Eu não sou carcaça. 
Dá-me a impressão ou conotação 
de esqueleto andante. Que coisa 
mais triste e feia.

Meu físico pode estar um bo-
cado desgastado, todavia, o meu 
dentro está jovem, alegre, feliz, e, 
ao contar dos meus longos dias, 
acho-me com o coração mais 
sábio, amando mais, incondicio-
nalmente, a tudo e a todos.

Chega de tanto fugir da fila, 
voltemos a ela, fiquemos aqui e 
agora, olhando nossos queridos 
velhinhos. Alguns queixam-se com 
dores nas pernas; outros com as 
mãos em pala, protegem os olhos 
da claridade intensa do sol; outros, 
ainda, querendo sentar.

Mas, em que assento?
Só se for no meio-fio da cal-

çada.
Pois é, estamos em fila indiana, 

sobre a calçada muito quente.
Lá adiante, aquela simpática 

senhora, de cabelos lindamente 
brancos, está concentrada fazendo 
palavras cruzadas. A danada não 
usa óculos.

Uma, já bem velhinha, olha 
sorri e diz: - Ela enxerga bem, com 
essa idade.

Um senhor, de cabelos grisa-
lhos, observa quem está chegando 
e encompridando a fila.

“Ninguém nasce feito, é experimentando-nos 
no mundo que nós nos fazemos !” 
Paulo Freire

(*) e. Figueiredo - é jornalista - Mtb 34 947 e pertence ao ceRAt- clube epistolar Real Arco do templo /integra o GeiA - Grupo de 
estudos iniciáticos Athenas / Membro da confratemidade Mesa 22, e é obreiro da ARls verdadeiros irmãos- 669 (Glesp)

Um próximo, quase no meio da 
fila, mastiga chiclete com ansieda-
de; outro fala: 

- Ai, que demora, meu Deus!
Lá adiante, uma senhora co-

chicha ao ouvido da vizinha, que 
sorri.

O homem, que estava atrás, 
diz: 

- Qual foi a fofoca? Só pode ser 
coisa à-toa.

Outro velho, já um pouco en-
vergado, os anos pesando muito, 
nem ereto ele pode ficar, vê um 
carrão chegar e dele sair uma ma-
dame da elite; em seguida, um en-
fermeiro a ajudar, talvez o consorte 
dela apoiado num cajado.

Cajado, bengala ou bastão? 
Qualquer coisa parecida, não 
importa.

Um velho de boa aparência, 
com ar de cansaço e insatisfação 
exclama:

- Meu Deus, lá vem outro que 
não pode esperar, vai passar na 
nossa frente.

Que morosidade.
Dito e feito. A madame vai lá, 

conversa com a atendente e o velho 
da bengala entra, toma as vacinas, 
vacila, faz um franzido na testa e, 
amparado pelo enfermeiro, sai de 
volta ao carro.

Outra senhora da fila protesta 
em voz alta: -Eu também sou 
velha, não posso mais esperar. 
Passados alguns momentos, para 
aumentar a impaciência de todos, 
pelo desconforto e demora, a moça 
que aplica as vacinas fecha a porta 
da salinha e demora a abrir.

Ninguém sabe o que está 
acontecendo. Esperam. Esperam. 
Nada!

Uma morena, com aparência 
mais jovem, impaciente, sai da 
fila, vai até a porta fechada e bate. 
A vacinadora, carrancuda, abre a 
porta, fica segurando-a e diz:

- Vocês não podem esperar com 
mais educação? Outra matrona re-
clama: - A vacinação está andando 
muito devagar.

Aquela, lá adiante, tenta pren-
der o cabelo, que o vento assa-
nhou.

Outro senhor escora-se numa 
perna só, mostrando todo seu 
cansaço.

Alguém dá uma risada e mur-
mura:

- Ai, que vida dura a de po-
bre!

- Você não é pobre - diz outro.
- Se eu fosse rico, não estaria 

aqui. No nosso país, tão rico e 
tão grande, o número de pobres é 
enorme. Riqueza mesmo só para 
os grandões.

- Paciência.
A fila continua crescendo, 

crescendo ... E os problemas au-
mentando.

Até quando?
- Quem saberá?

Nair Leal é escritora e filiada à UBE-GO. 
suplemento literário Jornal “Diário da 
Manhã”, 30 de novembro de 2009.

Secreta, mas nem tanto
IR:. PEDRO SOBRINhO 
BARRA MANSA - Rj

A Maçonaria nem sempre é 
compreendida corretamente. Pri-
meiro, porque, não sendo Maçons, 
em Sua grande maioria, os histo-
riadores, dificilmente, entendem a 
natureza do vinculo maçônico.

Segundo, porque toda parte 
do que se registrou se perdeu em 
momentos de opressão, no Estado 
Novo de Getúlio Vargas, ou quan-
do maus Maçons, por ignorância, 
desinteresse ou interesse pessoal, 
destruíram os registros.

E, terceiro, porque muitos 
historiadores Maçons, sem meto-
dologia adequada, sem consultar 
fontes primárias ou fidedignas e 
sem usar seu senso crítico, per-
petuaram tudo o que é tolice ou 
torceram os fatos para que estes 
se adaptassem às suas fantasias. 
Não é sempre que surgem um 
Frederico Guilherme Costa ou 
um Xico Trolha para fazer aflorar 
a verdade ou aquilo que esteja, 
honestamente, o mais próximo 
possível dela.

Por isso, os brasileiros, em ge-
ral, pouco sabem da importância 
dessa sociedade, da qual o Pri-
meiro Imperador foi Grão-Mestre. 
Dela participaram quase todos os 
Presidentes da República Velha e 
de suas fileiras, como ocorreu no 
resto do mundo, quando surgiram 
os maiores reformadores.

A não ser nos momentos em 
que essa presença foi aberta, os-
tensiva, o papel da Maçonaria per-
manece, largamente, ignorado.

Os Maçons não são nada pare-
cido com o retrato ridículo que o 
mito popular fez deles. No tempo 
das peças de Martins Penna, o Pai 
da Comédia Teatral no Brasil, os 
Maçons eram Os encapuzados 
adoradores de bode, devoradores 
de criancinhas e carbonários de 
punhal que rondavam na escuri-
dão para, pretensamente, punir os 
desafetos, coisa em que muitos, 
ainda acreditam.

Os Maçons são homens co-
muns, cheios de defeitos, como 
os demais, feitos do mesmo barro 
e purificados pela mesma aurora, 
como diria o poeta português 

Guerra Junqueiro. À vantagem 
deles e que a Maçonaria os coloca 
em contato estreito com os princí-
pios filosóficos mais dignificantes 
e sublimes, induzindo-os a viver 
com eles e por eles. Se nem todos 
o fazem, isso em nada denigre a 
Ordem.

Em Maçonaria, até o errado 
é uma opção consciente. Se o 
Maçom é mau caráter, não tem 
desculpa de sê-lo por ignorância. 
É porque não presta mesmo. Se 
os Irmãos estiverem vigilantes, 
ser-lhes-á apontado o caminho da 
rua. E, quando não o fazem, fogem 
do seu dever, porque Maçonaria, 
por mais tolerante que seja, não é 
reformatório.

É um caminho, um modo de 
permitir a homens bons que se 
tornem ainda melhores. E de 
propiciar-lhes um local onde 
convivam sob uni código comum 
de conduta reta e transparente 
em confiança e sem medo de 
ser honesto e de expor seu co-
ração.

Perdoem-me se assim lhes 
digo.

Revista Maçônica A trolha, ed. n. 279, 
janeiro/2010.
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Festa junina no GOEG

No dia 29-05-2010 foram 
comemorados os festejos juni-
nos da Maçonaria Goianiense, 
na sede do GOEG, contando 
com mais de 1200 pessoas e na 
oportunidade a Loja Liberdade e 
União se fez presente com duas 
barracas, sendo a primeira diri-

gida pela Presidente das Filhas 
de Hiram, oferecendo trabalhos 
manuais e enxovais para cama e 
mesa, enquanto em outra barraca 
que se encontrava sob o coman-
do dos escoteiros vendiam-se 
espetinhos acompanhados de 
mandioca.

Festa muito animada e con-
corrida, onde a participação 
do GOEG se fez presente com 
todo o corpo diretivo e as Lojas 
filiadas expondo seus trabalhos e 
colaborando para o brilhantismo 
de mais uma festa tradicional no 
seguimento maçônico.

Festa do Dia das Mães
(REPORTAGEM 
DE ALBERTO SOBRINhO)

Liberdade e União comemo-
rou no dia 11-05-2010 o Dia 
da Mães, em sessão pública, 

tendo à frente dos trabalhos o seu 
Venerável Mestre, Luis Carlos de 
Castro Coelho e contando com a 
presença de um grande número 
de irmãos com seus familiares e 
ainda de visitantes ilustres de Lojas 
co-irmãs.

Durante a solenidade foram 
feitas apresentações do Coral da 
FAMA, onde as crianças de nossa 
Instituição puderam apresentar 
vários números musicais sob a 
batuta da Maestrina da FAMA. 
Em seguida vieram as apresenta-
ções do valoroso irmão Roberto 
Pereira com sua Flauta, acompa-
nhado de seu incansável parceiro, 
ao violão.

Continuando os trabalhos, a 
Presidente da Associação Filhas de 
Hiram prestou uma homenagem às 
mães, tendo a Cunhada Maria das 
Graças Hamú, recitado uma poesia 
alusiva à comemoração.

Em nome de Liberdade e União, 
o irmão João Luiz Torres Neto fez 
uma homenagem às mães, lendo 
um texto alusivo à data.

Aproveitando o momento festi-
vo o Venerável Mestre, através do 
Irmão Absaí Gomes Brito, fez a 
entrega da Comenda Dom Pedro I, 
ao irmão Mario Azeredo, 33°.

E, para o fechamento com cha-
ve de ouro, foi entregue ao Irmão 

Sylvio Afiune, a 
maior honraria de 
Liberdade e União, 
a Comenda Claudio 
da Neves, criada 
para homenagear 
aqueles que pres-
tam relevantes ser-
viços à Loja, aos 
seus integrantes e 
aos seus familiares, 
sempre se colocan-
do pronto para as 
atividades de apoio, 

principalmente na visitação aos 
irmãos enfermos, necessitados e 
daqueles que ainda necessitam de 
uma palavra de carinho fraterno e 
humano.

No salão de festas, prestou-se 
a última homenagem a uma irmã e 
cunhada que, estando trabalhando 
no preparo do jantar, não pode estar 
presente às nossas homenagens, por-
tanto fica aqui o reconhecimento de 
todos os seu cunhados e familiares, 
desejando-lhe vida longa e saúde, 
para que possa sempre nos recom-
pensar com seu sorriso e o tempero 
maravilhoso que coloca à disposição 
de seus afazeres, ao preparar o nosso 
jantar, servido após cada reunião às 
terças-feiras. Continue assim Cunha-
da Diva, seja sempre uma “DIVA”, 
uma fiel representante da mulher 
de Liberdade e União. “Ao Irmão 
Tercino o nosso reconhecimento 
pelo cuidado e o carinho dedicado 
à sua DIVA.

pela pediatria, que exerceu até se 
aposentar. Nos últimos anos, se 
dedicou com grande entusiasmo à 
literatura. Publicou cinco livros de 
contos e três de poesia. Também se 
aventurou no teatro. Também foi 
professor universitário e exerceu 
cargos de direção na Universidade 
Federal de Goiás.

Escreveu desde jovem, mas só 
publicou o primeiro livro quando 
já tinha 59 anos de idade. Passou 
então a produzir com método e 
regularidade. 

Seu corpo foi velado e sepul-
tado no Cemitério Jardins das 
Palmeiras.

(Jornal Diário da Manhã)

Morre médico 
e escritor Fausto Valle

Morreu o escritor Fausto Val-
le, com 79 anos de idade. Fausto 
Rodrigues Valle foi médico clínico 
geral e cirurgião até se decidir 

Absaí Homenageado
Por iniciativa do 

Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Es-
tado de Goiás - Depu-
tado Honor Cruvinel, o 
Irmão ABSAÍ GOMES 
BRITO foi homenage-
ado, dia 15 de junho, 
com a MEDALHA DO 
MÉRITO LEGISLATI-
VO PEDRO LUDOVI-
CO TEIXEIRA, igualando-se a outros Membros do Quadro de Liberdade 
e União, com a maior Comenda do Legislativo Goiano.

Na foto, o irmão Absaí ao lado de sua esposa Lúcia Brito e os filhos 
Carla, Luciane e Absaí Junior.

Hino do Supremo Conselho do Brasil do Grau 
33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito
Poema: RAIMUNDO RAMOS
Música: WILSON FORTUNATO DANTAS

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

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

A Bicéfala Águia coroada
Mostra os símbolos áureos da irmandade. 
Trinta e Três, os degraus da mista Escada 
Da Ciência, da Paz e da Amizade.
                                                               (ESTRIBILhO)

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

                                                               (ESTRIBILhO)


