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A ALDEIA DE RUI 
GONÇALVES DOCA
A escritora Elizabeth Caldeira Bri-
to, publicou no Diário da Manhã 
uma crônica homenageando o ir-
mão Rui Gonçalves Doca, dizendo: 
“Rui Doca, de humilde presença, 
“nada exagera ou exclui”. É, “todo 
em cada coisa”. Quer seja na Força 
Aérea Brasileira, na docência, na 
maçonaria, na liderança jornalísti-
ca ou na literatura”. – AbsAí Gomes 
brito – PáGinA 2

BRASÍLIA, PATRIMÔNIO 
CULTURAL DA 
HUMANIDADE
“No dia 15 de dezembro de 2009 
o arquiteto construtor Oscar Nie-
meyer completou cento e dois anos 
de vida. E Brasília, a única cidade 
moderna a ter seu idealizador vivo, 
completará em 21 de abril de 2010, 
meio século de fundação”. – VAl-
fredo melo e souzA – PáGinA 3

A BIBLIOTECA, O LIVRO E A 
LEITURA
“Deve-se, contudo, a Gutemberg 
o grande salto!, a partir de 1474, 
quando se deu a descoberta da im-
prensa. Estava garantida, para sem-
pre, a sobrevivência do livro, com 
esta forma impressa que conhece-
mos, utilizamos e nos beneficia-
mos”. –  Antônio do CArmo ferrei-
rA  – PáGinA 4

MEDO DA VELHICE
“Na maioria das vezes, as pessoas 
que têm tanto medo de envelhe-
cer já estão velhas por dentro. É: 
comum as crianças dizerem que 
determinada pessoa está com a 
marcha reduzida, quase parando”. –  
“terezA freire VieirA – PáGinA 6

A CORRUPÇÃO 
EM NÚMEROS
“Caixa Dois, Mensalão do PT e do 
DEM, Ministros, assessores diretos 
do Presidente da República, depu-
tados, senadores, governadores da 
base aliada do Governo flagrados 
em falcatruas, são apenas removi-
dos...”. – reis de souzA – PáGinA 7

IR:. ANÍBAL COMPLETA 
40 ANOS DE MAÇONARIA
Parabenizamos o Ir. Aníbal pela 
conquista honrosa de quatro dé-
cadas de caminhada na senda da 
Maçonaria,quando auguramos-
lhe muitos sucessos pela frente. 
– PáGinA 8

No dia 03 de agosto foi oficializada a candidatura do 
Respeitável e Querido Irmão LUÍS CARLOS DE CASTRO 
COELHO, Venerável da Loja Liberdade e União, ao cargo 
de GRÃO-MESTRE ADJUNTO do GRANDE ORIENTE 
DO ESTADO DE GOIÁS, na chapa encabeçada pelo Ilustre 
Irmão EURÍPEDES BARBOSA NUNES, que é candidato 
a reeleição.

Acreditamos que é uma chapa imbatível, pois ambos são 
merecedores do apoio e respeito dos gobianos de Goiás. Leia 
mais na página 8.

Iniciação

Em Sessão Magna realizada em 15 de 
junho, a “Liberdade e União” iniciou o Irmão 
RUBENS DE ARAUJO, hoje um valoroso Ir-
mão, tendo em vista o Padrinho que o indicou, 
Irmão Florestano Tibery Queirós que, apesar 
da idade avançada e os problemas de saúde, 
tem comparecido regularmente à Loja para os 
trabalhos ordinários e Sessões Magnas.

O Irmão Rubens se fez acompanhar de 
sua esposa, cunhada Fernanda Carvalho de 
Oliveira, durante a entrega das luvas brancas 
e do jantar de confraternização que foi servido 
logo em seguida.

Ao Irmão Rubens nossos votos de dedicação 
aos trabalhos da Loja e que sejam seguidos os 
passos de seu Padrinho.

(Reportagem do Irmão Alberto Sobrinho)

Sebastião Hugo Melo

F a l e c i m e n t o s

Com pesar comunicamos que faleceu e foi sepultado no 
Cemitério Jardim das Palmeiras, dia 10 de julho, o corpo 
do Querido e Estimado Irmão Sebastião Hugo Melo.

O irmão Melo foi iniciado na Loja Vigilância e 
Fraternidade de Inhumas, em 29.06.52. Filiou-se pos-
teriormente na Loja Justiça e Caridade II, de Itumbiara, 
de onde veio para Goiânia, incorporando-se ao Quadro 
da Liberdade e União em 30.07.1976, onde ocupou vá-
rios cargos e funções, recebendo os Título de Emérito, 
Remido, a Medalha Comemorativa do Centenário da 
Proclamação da República do Brasil, a Comenda Gratidão Maçônica Cláudio 
das Neves e a Comenda Maçônica Pedro I.

Melo deixa viúva a cunhada Sucena Cecílio Melo e os filhos Victor Hugo 
Melo e Osvaldo César Cecílio Melo.

Pelos relevantes serviços prestados à nossa Loja e, consequentemente, à Ma-
çonaria goiana e brasileira, entendemos que seu nome ficará gravado com letras 
de ouro nos Anais da Maçonaria.

Aquino José de Almeida
Vítima de prolongada enfermi-

dade, faleceu dia 04 de agosto, o 
médico Aquino José de Almeida, 
membro da Loja Liberdade e União, 
de tradicional família de Maçons de 
Goiás e Tocantins, sendo sepultado 
no dia seguinte, no Cemitério Jardim 
das Palmeiras.

O Irmão Aquino foi iniciado no 
dia 07 de julho de 1978, portanto 
com mais de 30 anos dedicados à 
Instituição Maçônica, tendo presta-
do grandes e relevantes serviços à 
Maçonaria.

Deixa viúva, a cunhada Maria de Lourdes Mesquita de Almeida e os filhos 
Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Fernando Mesquita de Almeida, Aquino 
José de Almeida Filho e Angela Cristina Mesquita de Almeida.

O irmão Aquino sendo homenageado pela 
Loja Liberdade e União, através do então 

Venerável Americano do Brasil Freitas

ElEiçõEs 2011

Eleições para Grão-Mestrado 
do Estado agora é para valer

Ir:. Luís Carlos de Castro Coelho 
candidato ao cargo 

de Grão-Mestre Adjunto
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Com o titulo acima, a escritora 
Elizabeth Caldeira Brito fez publi-
car à página 16 do jornal Diário da 
Manhã, de 03 de agosto, uma crô-
nica homengeando nosso Redator 
Chefe - Rui Gonçalves Doca, com 
citação de vários de seus livros 
de poesias, como Anoitecendo, 
Quando voam as borboletas e 
Náufragos.

Sobre suas atividades, es-
creveu: “Rui Gonçalves Doca é 
Licenciado em Letras Português/
Espanhol e literaturas afins, pela 
Faculdade de Filosofia de Campo 
Grande-RJ Exerceu o magistério 
em Bangu-RJ e em Brasília. É 

policial reformado da Força Aérea 
Brasileira, onde serviu por mais de 
30 anos. Responsável pelo “Espa-
ço Cultural” do jornal “Liberdade 
e União” é o seu Redator Chefe. 
De belo formato e apresentação 
impecável, o jornal bimestral, é ór-
gão informativo da Loja Maçônica 
Oriente de Goiânia - Liberdade e 
União. A poesia dos poetas goianos 
da atualidade e dos que compõem 
a trajetória poética em Goiás, têm 
canto cativo no jornal. Além da pu-
blicação da trilogia e de participa-
ção em várias antologias, publicou 
ainda “A caçamba de prata’’, livro 
de contos e crônicas”.

Finalizou seu comentário, di-
zendo: “Rui Doca, de humilde pre-
sença, “nada exagera ou exclui”. É 
“todo em cada coisa”. Quer seja: 
na Força Aérea Brasileira, na do-
cência, na maçonaria, na liderança 
jornalística ou na literatura.”

Rui Doca continua licenciado 
de suas atividades do cotidiano, 
buscando a recuperação total de 
sua saúde. Está sob cuidados de 
uma equipe médica e promete 
retornar ao nosso convívio muito 
em breve.

Esse é o nosso Rui.

Absai Gomes Brito, Diretor
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Eleições 
Goeg 2010

Por ocasião da Sessão Ordinária da Liberdade 
e União do dia 3 de agosto, foi definida a chapa 
oficial do Grande Oriente do Estado de Goiás, para 
as próximas eleições, assim:

Grão-Mestre Estadual: 
EURÍPEDES BARBOSA NUNES – Reeleição
Grão-Mestre Estadual Adjunto: 
LUÍS CARLOS DE CASTRO COELHO
Venerável da Loja “Liberdade e União”.

Com a presença de mais de meia centena de Irmãos 
da capital e interior, representando várias Lojas, os 
candidatos apresentaram suas razões e planos de 
trabalho, buscando a revitalização do GOEG e sua 
consolidação no seio da Maçonaria brasileira, onde 
já ocupa posição de destaque.

Diversos são os problemas e necessidades atuais no 
âmbito da maçonaria goiana, precisando da participação 
de equipe bem estruturada e definida, buscando no dia 
a dia, as soluções possíveis e alcançáveis, através de 
estudos sérios e bem definidos.

A dupla Babosa Nunes e Luís Carlos, pelo 
que conhecemos, oferece ao eleitorado goiano as 
condições reais de mudanças, pois são dedicados, 
competentes, empreendedores e conhecedores das 
necessidades básicas para a revitalização do GOEG, 
como verdadeiros líderes que são, como mostram as 
realizações à frente dos órgãos que dirigem.

Vamos, pois, irmãos, cerrar fileiras em torno 
dessas candidaturas, pois é o melhor que temos no 
momento.

Voltaremos ao assunto!

Absaí Gomes Brito – Diretor

A aldeia de Rui Gonçalves Doca

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs

Revista Maçônica A TROLHA. 1. 
Londrina/PR
Revista O PRUMO. Órgão do 2. 
GOSC. Florianópolis/SC
Revista O VIGILANTE. Infor-3. 
mativo do GOSC. Florianópolis/
SC
Revista GRANDE LOJA EM 4. 
DESTAQUE. Órgão da GLESP. 
São Paulo/SP
Revista A VERDADE. Órgão da 5. 
GLESP. São Paulo/SP
Revista ACADÊMICA. Ofi-6. 
cial da Academia Brasileira de 
Estudos e Pesquisas Literárias. 
Reis de Souza -Editor. Rio de 
Janeiro/RJ
Jornal do MAÇOM. Oficial da 7. 
Grande Loja Maçônica do Esta-
do da Bahia. Salvador/BA
Informativo UNIÃO SANTIS-8. 
TA. Loja União Santista – San-
tos/SP
Jornal O COMPANHEIRO.  9. 

Órgão da Loja Caridade Univer-
sal III. Araraquara/ SP
Boletim TIJOLO. Responsável: 10. 
Valfredo Melo e Souza. Brasília/
DF 
 Jornal O DELTA. Órgão do 11. 
GORGS – COMAB. Porto Ale-
gre/RS 
 Jornal O UNIFICADOR. Loja 12. 
Obreiros de Macaé -Macaé/RJ
 Boletim INFORMABIM. Órgão 13. 
da ABIM. Recife/PE
 Boletim ACADEMIA. Órgão da 14. 
Academia do Paraíso – Editor: 
Luiz Carlos Dias. Recife/PE
 Jornal O PESQUISADOR MA-15. 
ÇÔNICO. Informativo da SES-
THÓ e da ARSL e de Instrução 
Renascimento n° 8. Cabo Frio/
RJ
Jornal A VOZ DO ESCRIBA. 16. 
Jornalista Responsável: Jericé 
Braga. Rio de Janeiro/RJ

Informativo O ESPIRRO DO 17. 
BODE. Loja Theodórica n° 54 
– Pequeri/MG 
 Jornal TRIBUNA MAÇÔNICA 18. 
PAULISTA. Jornalista Respon-
sável: Antônio Cesar Sanches. 
Rio Claro/SP
 Jornal ÁGUIA DO PLANALTO. 19. 
Oficial da Inspetoria Litúrgica de 
Goiás. Diretor: Licínio Barbosa. 
Goiânia/GO
 Revista NA SOMBRA DA 20. 
ACÁCIA. Editor Responsável: 
Laudair Neves de Oliveira. San-
tarém/PA
 Jornal O CAVALEIRO DE SÃO 21. 
JOÃO. Loja “Caminho da Luz”. 
Jornalista Responsável: Deolin-
do Dorta de Oliveira. Curitiba/
PR.
Jornal NOVO TEMPO. Funda-22. 
dor: Antonio do Carmo Ferreira 
– Presidente da Abin. Recife-
PE.

A idiotice é vital para a felici-
dade. Gente chata essa que quer ser 
séria, profunda e visceral sempre.

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: mor-
tes, 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.

Milhares de casamentos aca-
baram-se não pela falta de amor, 
dinheiro, sexo, sincronia, mas 
pela ausência de idiotice. Trate 
seu amor como seu melhor amigo 
e pronto.

Quem disse que é bom divi-
dirmos a vida com alguém, que 
tem conselho para tudo, soluções 
sensatas, mas não consegue rir 

quando tropeça? Há há há há há 
há há há!

Alguém que sabe resolver uma 
crise familiar, mas não tem a menor 
idéia de como preencher as horas 
livres de um fim de semana?

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

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. 
Entendeu?

Esqueça o que te falaram sobre 
ser adulto, tudo aquilo de não brin-
car com comida, não falar besteira, 
não ser imaturo, não chorar, não 
andar descalço, não tomar chuva.

Pule corda! Adultos podem e 
devem contar piadas, passear no 
parque, rir alto e lamber a tampa 
do iogurte.

Ser adulto não é perder os praze-
res da vida – e esse é o único “não” 
realmente aceitável. Teste a teoria.

Uma semáninha para começar. 
Veja e sinta 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 problema na 
cabeça, sorriso na boca e paz no 
coração!

Aliás, entregue os problemas 
nas mãos de Deus, confie e espere 
só NELE e pra relaxar que tal um 
cafezinho gostoso agora?

“A vida é uma peça de teatro 
que não permite ensaios”.

“Por isso cante, chore, dance 
e viva intensamente antes que a 
cortina feche”.

Seja você mesmo sempre e 
VIVA A VIDA !!!

Seja feliz e pronto
ARNALDO jABOR

(09/07/2010)
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Espaço Cultural
Rui GonçAlves DocA (Absaí Gomes Brito)

“ Conta e Tempo
Laurindo Rabelo

Deus pede estrita a conta de meu tempo, 
É forçoso, do tempo já dar conta;
Mas como dar, em tempo, tanta conta, 
Eu que gastei, sem conta, tanto tempo’?

Para ter minha conta feita a tempo 
Dado me foi bom tempo e não fiz conta. 
Não quis, sobrando tempo, fazer conta; 
Quero hoje fazer conta e falta tempo.

Ó vós que tendes tempo sem ter conta, 
Não gasteis esse tempo em passa-tempo 
Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta.

Mas oh! Se os que contam com seu tempo 
Fizessem desse tempo alguma conta, Não 
choravam como eu, o não ter tempo.

PAI
Anibal Silva

Disse-nos Deus ao executar o projeto da criação: 
‘façamos o homem à nossa imagem e semelhança’’’. 
E para prosseguir o processo da multiplicação,
Com a mulher, formou o casal, com muita confiança.

Filho, esposo, companheiro, amigo e orientador, 
és a luz, amparo, esperança e defensor do lar, 
repassando carinho, confiança, respeito e amor, 
proporcionando à família segurança e bem estar.

Símbolo do trabalho, da vigilância, da autoridade. 
Tens a missão de garantir a paz,o bem e a harmonia, 
com exemplos de honradez,de presteza e fidelidade.

Parabéns e abraços neste teu justo e merecido dia. 
Quando te desejamos forças, sucessos e felicidade, 
e que tu sejas sempre aquele paizão e eterno guia.

Anibal Silva – Jornalista e Membro da Academia Goiana 
Maçônica de Letras

SONETO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS

Certa noite
no Araguaia
Rui Gonçalves Doca

Lembro-me ainda, era madrugada. 
Chovia estrelas nas águas do rio. 
A meus ouvidos, não dizia nada 
Aquele alegre e doce vozerio.

Ali fiquei; estático, absorto,
A desfiar todas as minhas mágoas. 
Certifiquei-me – não estava morto 
–Ouvia apenas, murmurar as águas...

Lépido espelho refletindo a luz,
Como quem colhe, passa e não conduz. 
Eu quis ouvir e quis entendê-las.

Confuso som, talvez de um atabaque; 
Pois só quem ama, dizia Bilac: 
Pode ouvir e entender estrelas!

LIVRO “QUANDO VOAM AS BORBOLETAS”

Brasília, Patrimônio Cultural 
da Humanidade
VALfREDO MELO E SOUzA

No dia 15 de dezembro de 2009 
o arquiteto construtor Oscar Nie-
meyer completou cento e dois anos 
de vida. E Brasília, a única cidade 
moderna a ter seu idealizador vivo, 
completará em 21 de abril de 2010, 
meio século de fundação.

Coerente a decisão das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) ao incluir 
em 7 de dezembro de 1987, Bra-
sília, na Lista do Patrinitinio 
Mundial, Cultural e Natural da 
UNESCO – Patrimônio da Hu-
manidade. Tudo em consenso 
unânime do Comitê Interna-
cional de Monumentos e Sítios 
da UNESCO que, - para tanto, 
observou as características 
arquitetônicas, urbanísticas e 
paisagísticas da Capital, como 
também o fato de ser a primeira 
cidade construída no Século 
XX, a partir do nada, para ser-
vir de Capital Federal de um 
país, a Capital da Esperança, 
no dizer de André Malraux, 
Ministro da Cultura da França. 
Nosso embaixador na UNESCO, 
escritor Josué Montelo robustece 
o ato: “estamos a preservar para o 
futuro, monumentos do presente e 
não como de praxe, ter preservado 
para o presente, monumentos do 
passado”.

O tombamento que incluiu Bra-
sília no rol das cidades protegidas 
pela UNESCO,  foi bravamente 
defendido pelo francês Leon Pres-
souyére professor de Arqueologia 

da Universidade Paris (Sorbone), 
relator do processo que apreciou e 
defendeu a construção do conjunto 
arquitetônico com características 
de um complexo urbano dos mais 
modernos do mundo. Um dos re-
presentantes chegou até a opinar 
ser prematuro premiar um tipo de 
arquitetura moderna como a de 
Brasília uma vez que não possui 
o distanciamento necessário para 
avaliar sua importância, ou seja, 

um século, pelo menos, como 
os demais tombamentos. A cara 
progressista e inovadora da escola 
Bauhaus está  assinalada nos traços 
arquitetônicos da Capital: linhas 
retas dos prédios, ambientes; 
claros, espaços bem aproveita-
dos, funcionalidade, ausência de 
adornos.

No Brasil já existiam bens que 
integravam a lista do Patrimônio 
Mundial: a Cidade de Goiás (Goiás 

Velho), no Estado de Goiás, 2001. 
Cidade Histórica de Ouro Preto 
(MG), 1980. Olinda, (PE), 1982. 
Congonhas, (MG) (Santuário 
Bom Jesus de Matosinhos), 1984. 
Diamantina, (MG), 1999. Missões, 
(RS), 1983. São Luiz (MA), 1997. 
Centro Histórico de Salvador – Pe-
lourinho – (BA), 1985.

Diga-se de passagem, que o tom-
bamento de Brasília pela UNESCO 
não trouxe qualquer vantagem mo-

netária, nem implicou qualquer 
espécie de ajuda ou garantia. 
Esse reconhecimento é apenas 
um status cultural, uma garan-
tia moral que pode impedir, 
no futuro, que a cidade sofra 
agressões à sua paisagem. Isto 
se constituiria num enorme 
prejuízo para a humanidade 
como um todo. Segundo traços 
do relatório a cidade que foi 
“construída segundo a tese da 
convenção de Atenas (1943), no 
Modo de Pensar o Urbanismo 
(1946) de Le Corbusier, no traço 
de Oscar Niemeyer e na idéia 
de Lúcio Costa”. Adotou-se 
uma legislação que permitisse 

a preservação da cidade, o que foi 
feito pelo governador José Apare-
cido, estando em pleno vigor nos 
dias de hoje.

O Museu Nacional da Repúbli-
ca fará exposição do acervo origi-
nal do Plano Piloto de Brasília, e 
ficará em cartaz de 15 de abril a 30 
de julho de 2010, uma homenagem 
aos sonhadores dessa epopéia.

Academia Maçônica de letras/DF

O sentido dos gansos
Quando se vê bandos de gansos voando rumo ao sul, for-

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

Sempre que um ganso sai do bando, sente subitamente o 
esforço e a resistência necessária para continuar voando sozinho 
rapidamente, ele entra outra vez em formação para aproveitar o 
deslocamento de ar provocado pela ave que voa imediatamente 
à sua frente.

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

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

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

SE BUSCARMOS TAMBÉM 
O SENTIDO DOS GANSOS, fICAREMOS 

UM AO LADO DO OUTRO

ESTE ESPAçO é SEU.
AnUnCIE AqUI
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A I S U B S E Q U E N T E M E N T E O A I A
O U I A O B F G A J L Q D O S A R O H N E S
E O F J D O K L D O H M R I A F G M S T V E
A P R O C E S S O U A I N A C I T I L O P I
D E I T D J G E A B S A I E A O E R S N E L
E D C E F Ç O U E D L R K B E Ç G T V I W N
F O A M J A T E N Ç A O I M O F S W Y E Z T
I U E P E G I J Q H B E S O T N E L A T I O
C A G L I O S T R O E H E I O M Q V O A Y S
U O A O A I E O E I L S J F E Ç I P C D P O
L I U E O P G R O M A E I O H E R E S I A Ç
D O A C D K I E D A J L S N A U O R U O H N
A E O I F I O B I L R I E Ç I R S P O A T A
D A D D H N Ç O G E A P R F P O G E L I N R
E I N C I Q E A U O Z A O J R P I T A R C E
S U E B A U O E F M I O M A V A R U C O R P
O A V E G I P C I O N A U O E N P A O T B S
A O L I D S E A U I A F R H A J L I H S C E
E U O B C I F G O B G H L S U G E S T I V A
I O V O A Ç A I C E R P A O A H V O A H A O
U E N C O A O U A C O A E I O G J I H G C E
A O E B S O C I T A R C O T S I R A E I B A

Palavras a encontrar:  AS MAIúSCULAS:

“CAGLIOSTRO e sua esposa PROCURAVAM amizade em círculos 
ARISTOCRÁTICOS iniciando SENHORAS numa “loja de adoção” em seu 
TEMPLO de Isis em Paris.

Não obstante, ele meteu-se em DIFICULDADES com a lei numa intriga 
ENVOLVENDO um colar de Maria ANTONIETA e mudou-se para ROMA, onde 
tentou ORGANIZAR uma loja do Rito EGIPCIO. Isto chamou a ATENÇÃO 
da INQUISIÇÃO, que o PROCESSOU por HERESIA e o sentenciou à prisão 
PERPÉTUA. Ele morreu SUBSEQUENTEMENTE na prisão, embora o sempre 
ESPIRANÇOSO Manly Hall relate que “há RUMORES de que ele tenha 
FUGIDO, e segundo uMa HISTÓRIA muito SUGESTIVA, Cagliostro fugiu para 
a índia, onde seus TALENTOS receberam a APRECIAÇÃO a eles negadas na 
EUROPA dominada pela POLÍTICA”.

Livro “O Mito Maçônico” de Jay Kinney - pg. 101
Colaboração do Irmão Absaí

C
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A biblioteca, o Livro e a Leitura
IR.: ANTONIO DO CARMO 
fERREIRA

Muito nos alegra constatar a 
existência de certo esforço, no sen-
tido de levar as pessoas a amarem 
o livro, lendo-o e usufruindo, por 
esta via, dos benefícios que nele 
estão entesourados. Sempre se 
creditou ao livro o papel de depo-
sitário do conhecimento e condutor 
do mesmo, através do tempo e do 
espaço. Têm razão os versinhos 
que ensinam ser o livro aberto 
“um cérebro que fala” e, quando 
“fechado, uma alma que espera”. 
O esforço pelo hábito da leitura de 
livros, agora, toma vulto.

Não precisa jejuar, nem fazer 
retiro no deserto, para concluir que 
dos instrumentos de que o homem 
se vale para o exercício da vida, o 
livro é que detém a maior marca 
de utilidades. Enquanto os pode-
rosos telescópios são extensões 
da vista; as espaçonaves, extensão 
das pernas; o telefone, extensão da 
voz; o arado, extensão do braço. 
Instrumentos, sem dúvida, valio-
síssimos. Mas, reparando bem, 
extensão do corpo. O livro é muito 
mais, indo além dos landmarks, 
porque é ele “extensão da memória 
e da imaginação.”

O mundo produtor e leitor 
de livros tomou um susto com o 
advento da Internet. Parecia ser a 
aposentadoria do “audaz guerrei-
ro”. O livro, contudo, nem ligou 
para isto. Ao longo de sua história, 
tem sabido reagir e sobreviver, 
adequando-se ao espírito de cada 
tempo. O livro já teve forma oral. 
A Ilíade e a Odisséia são provas 
disto. Passaram de geração em 
geração boca-ouvido, até que, 

surgindo o uso do papiro, foram 
gravados aí em manuscrito. Esta 
já era uma maneira evoluída dos 
registros feitos em argila.

Deve-se, contudo, a Gutem-
berg o grande salto, a partir de 
1474, quando se deu a descoberta 
da imprensa. Estava garantida, 
para sempre, a sobrevivência do 
livro, com esta forma impressa 
que conhecemos, utilizamos e nos 
beneficiamos.

Em artigo que publiquei re-
centemente, fiz comentário a 
respeito de lei federal (n° 12.244, 
DOU de 24.05.2010) que obriga, 
em dez anos, todas as escolas do 
País terem uma biblioteca. E a 
quantidade de títulos não poderá 
ser inferior à quantidade de alu-
nos matriculados. Minha alegria, 
apesar da longa espera de uma 
década, era ver o estabelecimento 
desta obrigatoriedade, mas não só 
a obrigação, senão também a ob-
servação de que as bibliotecas não 
se tornassem depósitos de livros. 
Naquele dispositivo legal também 
se condicionava a existência do 
funcionário motivador da leitura.

Temos hoje cerca de 190 mi-
lhões de brasileiros. Pesquisa re-
cente da CRI – Câmara Brasileira 
do Livro – dá conta de 
que, desta população, 61% 
dos adultos alfabetizados 
têm pouco contato com 
livros. Certamente, uns 
porque não dispõem de 
meios financeiros com 
que possa comprar livros; 
outros porque não tiveram 
o estímulo para formar o 
hábito de, leitura e do con-
sequente beneficio que, 
por este intermédio, o livro 

proporciona.
E preciso, pois, por razões ób-

vias, que se desenvolva uma políti-
ca de fomento à leitura. Daí minha 
alegria com a lei das bibliotecas e 
com elas a presença do funcionário 
que tenha a atribuição de desper-
tar o desejo de ler, decerto uma 
louvável contribuição à formação 
e exercício da cidadania. Que o 
hábito da leitura seja um prazer.

Quero ressaltar que a Maçona-
ria brasileira merece uma consi-
deração especial neste quesito das 
bibliotecas e do fomento à leitura. 
A editora maçônica A TROLHA, 
situada em Londrina, no Paraná, 
aqui tomada como exemplo, mas 
existem muitas outras editoras da 
mesma especialidade no Brasil, 
publica um título em cada mês. Li-
vros dirigidos para maçons é bem 
verdade, mas vendidos a custo de 
fatores (sem lucro), através do Cír-
culo do Livro Maçônico. Portanto 
a preços muito pequenos. Isto se 
revela um estímulo à constituição 
das bibliotecas em cada Loja e 
sobretudo um convite à leitura 
de livros que trazem assuntos do 
indispensável interesse do maçom 
e de sua formação como construtor 
social.

para rEflExão

os 
pesos

Conta-se que um homem caminhava vacilante pela estrada. Em uma 
das mão levava uni tijolo e, na outra, unia pedra. Nas costas carregava 
uni saco de terra e do pescoço pendiam algumas vinhas. Completando a 
inusitada carga, equilibrava sobre a cabeça pesada abóbora.

Sua figura chamava a atenção e um transeunte o deteve e lhe per-
guntou:

– Por que carrega esta pedra tão grande?
O viajante olhou para a mão e comentou: Que estranho! Eu nunca ha-

via notado que a carregava. Assim dizendo, lançou fora a pedra, sentindo-
se agora bem melhor. Mais adiante, outro transeunte, lhe indagou:

– Você parece muito cansado, por que carrega uma abóbora tão 
pesada’?

Estou contente que me tenha perguntado. falou o viajante. Eu nem 
havia notado o que estava fazendo comigo mesmo.

Então, jogou para longe a abóbora, prosseguindo, a andar com passos 
mais leves. Cada pessoa que ele encontrava, lhe falava de um dos pesos 
que levava consigo. Por sua vez, o Viajante os ia descartando, até se 
tornar uni homem livre. Seus problemas, acaso, eram a pedra. o tijolo, a 
abóbora? Não, era a falta de consciência da existência delas. Quando as 
viu como cargas desnecessárias, lançou-as longe, liberando-se.

Esse é o problema de muitos de nós. Carregamos a pedra dos pensa-
mentos negativos, o tijolo das más impressões. a pesada carga de culpas 
por coisas que não se poderia ter evitado. Penduramos ao pescoço a auto-
piedade, conceitos de punição e que tudo está perdido. sem solução. Não 
é de admirar, que nos sintamos tão cansados, sem energia! Portanto, hoje, 
verifique se está carregando a canga da mágoa, o mármore do remorso, a 
lápide da culpa. Desafogue o coração dos quilos de mágoa perseguindo 
objetivos maiores. Não culpemos a outrem pelo nosso desânimo e nosso 
fracasso. Olhemos para nós mesmos, conscientizemo-nos das cargas 
desnecessárias, tomemos as devidas providências.

Sigamos felizes, conscientes Vamos manter a nossa consciência 
desperta.

Ilumina-te e trabalha para alcançares a felicidade, que tanto an-
seias.

Autor desconhecido

Jornal O Unificador, Ano 15 nº 04, Jan/2010

carta do senador 
publius lentulus a césar

Sabemos que desejas conhe-
cer quanto vou narrar, existindo 
nos nossos tempos um homem, o 
qual, atualmente, vive de grandes 
virtudes, chamado Jesus, que 
pelo povo é inculcado o profeta 
da verdade e os seus discípulos 
dizem que é filho de Deus, cria-
dor do Céu e da Terra e de todas 
as coisas que nela se acham e 
que nela tenham estado; em ver-
dade, ó César, cada dia se ouvem 
coisas maravilhosas desse Jesus: 
Ressuscita os mortos, cura os en-
fermos, em uma só palavra - é um 
homem de justa estatura e muito 
belo no seu aspecto. Há tanta 
majestade no rosto que, aqueles 
que o vêem, são forçados a amá-
lo ou temê-lo. Tem os cabelos 
da cor da amêndoa bem madura, 
distendidos até as orelhas, e das 
orelhas até as espáduas, são da 
cor-da-terra, porém, mais relu-
zentes.

Tem no meio de sua fronte 
uma linha separando os cabelos, 
na forma em uso dos nazarenos; 
o seu rosto é cheio, o aspecto é 
muito sereno, nenhuma ruga ou 
mancha se vê em sua face de 
uma cor moderada; o nariz e a 
boca são irrepreensíveis. A barba 

é espessa, mas semelhante aos 
cabelos, não muito longa, mas 
separada pelo meio; seu olhar é 
muito especioso e grave; tem os 
olhos graciosos e claros; o que 
surpreende é que resplandecem 
no seu rosto como raios de sol, 
porém, ninguém pode olhar fixo 
o seu semblante, porque, quando 
resplende, apavora e, quando 
ameniza, faz chorar, faz-se amar 
e é alegre com gravidade.

Diz-se que nunca ninguém o 
viu rir, mas, antes, chorar. Tem os 
braços e as mãos muito belos, na 
palestra, cativa muito, mas o faz 
raramente e, quando dele alguém 
se aproxima, verifica que é muito 
modesto na presença e na pessoa. 
É o mais belo homem que se possa 
imaginar, muito semelhante à sua 
mãe, a qual é de uma rara beleza, 
não se tendo jamais visto, por 
estas partes, uma mulher tão bela, 
porém se a Majestade Tua, ó César, 
deseja vê-lo, como no aviso passa-
do escreveste, dá-me ordem, que 
não faltarei de mandá-lo o mais 
depressa possível.

De letras, faz-se admirar por 
toda a cidade de Jerusalém; ele 
sabe todas as ciências e nun-
ca estudou nada. Ele caminha 

descalço e sem coisa alguma na 
cabeça. Muitos riem, vendo-o 
assim, mas, em sua presença, 
falando com ele, tremem e o 
admiram.

Dizem que um tal homem nun-
ca fora ouvido por estas partes. Em 
verdade, segundo me dizem os he-
breus, não se ouviram, jamais, tais 
conselhos de tão grande doutrina, 
como ensina este Jesus. Muitos 
judeus têm-no como divino e mui-
tos me querelam, afirmando que é 
contra a lei de Tua Majestade. Eu 
sou grandemente molestado por 
esses malignos hebreus. Diz-se que 
esse Jesus nunca fez o mal a quem 
quer que seja, mas, ao contrário, 
aqueles que o conhecem e com 
ele tem praticado, afirmam dele 
terem recebido grandes benefícios 
e saúde, porém, a Tua obediência, 
estou prontíssimo àquilo que a 
Tua Majestade ordenar, que será 
cumprido.

Vale, da Majestade, Tua, fide-
líssimo e obrigadíssimo Publius 
Lentulus, Governador da Judéia”.

“L’ indizione setima, luna 
seconda”.

O Graal, junho de 2009
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O Colégio Gonçalves 
Ledo, representado pela co-
ordenadora pedagógica Fa-
biane Teles Dhom, entregou 
a Bandeira da Paz ao Colégio 
Estadual  Criméia Oeste, 
representado pela Diretora 
Nelva Pereira, cumprindo 
cronograma da Secretaria 
Estadual de Educação e re-

forçando o vínculo entre os alunos 
das duas escolas. A companhia de 
dança da FAMA sob a coordenação 
da Professora Danyella Patrícia 
Cardoso fizeram apresentação re-
forçando a importância de cuidar 
do meio ambiente e do respeito ao 
próximo. 

Entrega da Bandeira da Paz
reforça vínculo entre alunos

Falar em cidadania é falar em 
direitos. Portanto, falar em cida-
dania de crianças e adolescentes é 
dizer que crianças e adolescentes 
têm direitos especiais em razão 
da sua condição peculiar de pes-
soa em desenvolvimento. Dentro 
dessa visão a Instituição FAMA 
desenvolveu ao longo de sua exis-
tência o importante papel social, e 
para isso, foi constante a busca de 
novos parceiros que na soma de 
esforços, contribuíram de forma 
positiva para alcançar os objetivos 
propostos. Com projetos que ins-
piram confiança e credibilidade, 
parcerias relevantes foram estabe-
lecidas, dentre elas com o Instituto 
Walmart que tem desenvolvido um 
importante e significativo trabalho 
junto aos jovens, através do Pro-

jeto Caminhando para o Futuro 
oferecendo aos mesmos cursos 
preparatórios para o mercado de 
trabalho  e encaminhando-os  para 
o primeiro emprego.

Seja você e sua empresa um 
parceiro desse Projeto!

E-mail: fama@famavida.org.br

CIDADANIA

Projeto Caminhando para o Futuro

Colégio Gonçalves Ledo vi-
sando maior interação entre co-
munidade e escola proporcionou 
no final do primeiro semestre de 
2010 a quarta edição da FIQUIBIO 
com a exposição de trabalhos na 
área de Física, Química e Biologia 
com o tema: Tecnologia e Susten-
tabilidade. Na oportunidade, foram 
expostos pelos alunos trabalhos 
de alto nível considerando serem 
turmas de Ensino médio, enchen-

IV FIQUIBIO

Tecnologia e Sustentabilidade

do de realização os professores e 
toda equipe gestora desta Unidade 
Escolar. 

Qualificação e 
Profissionalização

No dia 29 de julho foi realiza-
do na Instituição sob a Coordena-
ção do Sr. Paulo Roberto Marra 
– Diretor de Educação e Cultura o 
planejamento semestral com toda 
a equipe visando o aprimoramento 
profissional de educadores e a 
qualificação da operacionalização 
das atividades.

Retornando o 2º semestre, 
o Srº Manoel da Costa Lima, 
diretor, em consonância com a 
Instituição Mantenedora FAMA 
representada pelo Sr. Americano 

do Brasil Freitas presenteou alu-
nos e toda comunidade escolar 
com o recapeamento de todo o 
pátio e pintura externa do prédio, 
demonstrando preocupação tanto 
com o crescimento do aprendi-
zado bem como com o conforto 
de estudantes, professores e 
funcionários.

Parabéns tanto para a equipe 
gestora quanto para os profis-
sionais, alunos e familiares que 
trabalham com empenho para o 
desenvolvimento e qualificação 
deste estabelecimento de ensino.

VOLTA ÀS AULAS

Reformas e melhorias 
para o retorno às aulas
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medo 
da Velhice

Há pessoas que vivem todos os dias de sua 
vida temendo a velhice. Não sei se é feli-
cidade ou infelicidade, mas morrem ainda 

moços. Que perda de tempo! Passaram-se os anos 
e elas se esqueceram de viver, temendo chegar à 
velhice que nunca chegou. Não seria mais fácil 
viver o dia-a-dia aproveitando todos os momentos 
bons? A vida é tão boa!

Não seria melhor que se esquecesse da velhice 
e procurasse cuidar-se para viver melhor todos os 
dias de sua vida? Há pessoas que dizem a todo 
instante que têm horror à velhice e passam a maior 
parte do tempo sentadas em sua poltrona, comendo, 
bebendo, conversando sempre sobre o seu assunto 
predileto: velhice.

Por que não procuram uma atividade útil, que 
pudesse ocupar os seus momentos vazios, que são 
muitos, ajudando o próximo ou lendo, escrevendo, 
fazendo caminhadas, freqüentando uma academia 
de ginástica?

O que conseguiram com a sua preocupação foi 
uma falta de exercício, de lazer, de trabalho comuni-
tário, conseguindo apenas um aumento excessivo de 
peso. Pelo menos agora têm a desculpa de que não 
podem fazer nada porque estão muito gordos!

Na maioria das vezes, as pessoas que têm tanto 
medo de envelhecer já estão velhas por dentro. É 
comum as crianças dizerem que determinada pessoa 
está com a marcha reduzida, quase parando...

Há pessoas que ficam sonolentas durante o dia e 
à noite dizem que não dormem. O horário de sono é 
importante, é bom dormir mais ou menos no mes-
mo horário. Se tem dificuldade em pegar no sono, 
recomenda-se ler um pouco antes de deitar-se, ouvir 
música e fazer esses exercícios de relaxamento que 
estão em moda. Se acordar durante a noite, não ficar 
olhando o relógio a todo instante. Sempre acordar 
no mesmo horário sem se preocupar com as horas 
que dormiu ou deixou de dormir. Durante o dia, se 
ficar sonolento, após o almoço, deitar-se pelo menos 
meia hora e, para isso, escurecer o quarto, colocar 
uma roupa leve e deitar-se.

É um hábito salutar ler ou ouvir música antes 
de deitar-se. Se gostar de ver filmes, é importante 
que não o faça no quarto de dormir, principalmente 
se forem filmes de terror. Se for dormir com essas 
idéias na cabeça, somente poderá ter pesadelos.

Há pessoas acostumadas a tomar uma xícara de 
chá antes de dormir, chá de cidreira, camomila e 
jasmim costumam ser calmantes.

(*) Médica Geriatra e escritora, colaboradora de jornais e 
revistas.

A Palavra

THEREzA fREIRE VIEIRA (*)

(*) IR:. jOSÉ ANÍzIO 
DE ARAÚjO

“Criou Deus, pois, os gran-
des peixes e todos os animais 
que tem vida e movimento e 
todas as aves e animais sel-
vagens e domésticos e todos 
os répteis da terra, cada um 
segundo seu gênero e espécie”. 
(Ge. 1; 21-25).

Para todos eles o Criador 
ofereceu-lhes uma linguagem 
própria. Assim, as aves gor-
jeiam, o gado muge, o cão 
ladra, o gato mia...

Ao homem – o primor de 
Deus, criado à Sua Imagem 
e Semelhança (Ge. 1; 26,27) 
foi-lhe dado o domínio sobre os 
peixes do mar, as aves do céu e 
os animais da terra. Para tanto 
ele teria o aber da Palavra. Ele 
podia falar.

Com a palavra o homem 
experimentou a sedução da 
mulher e descobriu que estava 
nu.

Expulso do Paraíso tratou 
de expandir seus domínios 
terrenos: plantou seu sustento, 
subjugou os animais, construiu 
casas e cidades, formou im-
périos, aperfeiçoou exércitos 
para destruir outros homens, 
embrenhou-se nos rudimentos 
das ciências e escravizou seus 
irmãos.

Alguns homens pelas ini-
ciações da vida fizeram-se 

Mestres com o uso da palavra 
e tornaram-se elevados no 
saber.

Estes Mestres esclarecidos 
foram alvo da cobiça e da 
inveja de seus companheiros 
que desejavam a Palavra para 
conseguirem posições na so-
ciedade da época que não os 
reconheciam.

Então eles mataram os Mes-
tres e a Palavra perdeu-se nas 
brumas do tempo. A ignorân-
cia do homem durou várias 
gerações, época que surgiram 
diferentes idiomas para povos 
distintos. O homem não sabia 
como se comunicar com os 
outros homens.

O nascer de uma criança 
divina fez transmutar a Rosa 
Mística do Amor e a Palavra 
foi encontrada no Sacrifício 
da Cruz, conforme nos conta 
o Livro do Evangelista João 
(1; 4,5): “No Verbo estava a 

Vida e a Vida era a Luz dos 
homens; a Luz resplandeceu 
nas trevas, mas as trevas não a 
compreenderam”.

Antes um simples meio de 
comunicação, a Palavra – o 
Verbo Divino, tornou-se a fonte 
inesgotável do conhecimento. 
Os diversos idiomas foram tra-
duzidos entre si e o saber falar 
transformou-se no PODER DA 
PALAVRA.

Tamanha a força propulsora 
da Palavra que ela transfere ao 
homem que a pronuncia um 
conceito social de honorabili-
dade e respeito.

Estar com a Palavra em 
uma assembléia é manter-se 
momentaneamente no Poder 
pela oração. Já empenhar a 
Palavra é comprometer-se com 
o que ficou acertado.

Esta posição pela palavra 
deu à sociedade moderna um 
conceito de alto valor pela 

moral que ela encerra. Se um 
chefe de Governo afirma suas 
convicções no uso da palavra 
vã, esta certamente se voltará 
contra ele e o destruirá.

A promessa verbal é uma 
palavra que merece a maior 
confiança, principalmente se 
for dada com espontaneidade 
por uma pessoa merecedora da 
nossa confiança. Se, por acaso, 
a palavra dada for negada pos-
teriormente poderá levar esta 
pessoa que negou ao descrédito 
e a vergonha.

A PALAVRA é, pois, a 
honra de um protesto verbal 
que afirma a realização de uma 
promessa.

Para tratar-se de uma dádiva 
divina a palavra deve ser usada 
com moderação, sabedoria e 
prudência.

(*) José Anízio de Araújo, Grau 33, 
Delegado litúrgico do ceará

MONTEZUMA
(*) IR:. CREMILDO VICENTE 
DE OLIVEIRA

Padrão de glória da nossa nacio-
nalidade, FRANCISCO GOMES 
BRANDÃO (GE ACAYABA MON-
TEZUMA) é, sem dúvida, uma dessas 
personalidades em que sobreleva 
atributos tão belos que sua lembrança 
nos remete o espírito ao ambiente de 
seu tempo, onde gravitou como astro 
de primeira grandeza.

Nasceu na Bahia (Cachoeira) a 
23 de março de 1794, comemorando-
se este ano, portanto, o 204º de seu 
nascimento.

Foi o fundador do Supremo Conse-
lho do Brasil para o Rito Escocês An-
tigo e Aceito, em 12 de novembro de 
1832, e por doze anos exerceu o cargo 
de Soberano Grande Comendador.

Entre aqueles que viveram no 
Brasil nos meados do século XIX, 
desponta sua personalidade inconfun-
dível, como cidadão, jurista e político 
dos mais hábeis e perspicazes de sua 
época.

Por suas atividades na vida maçô-
nica e pública, deixou um expressivo 
legado de realizações, já que foi de-

putado, senador, ministro, advogado, 
jornalista e escritor.

No mundo profano, notabilizou-
se como fundador do Instituto dos 
Advogados do Brasil, em 1843, enti-
dade que presidiu até 1850, além de 
ser, também, membro – fundador do 
Instituto Histórico e Geográfico.

Incansável na luta contra o tráfico 
de escravos apresentou no Parlamen-
to vários projetos para acabar com a 
escravatura no Brasil.

Aos 76 anos, quando amanhecia 
o dia 15 de fevereiro de 1870, par-
tiu para o Oriente Eterno, em sua 
casa da Rua Rio Comprido, número 
5, ladeado pelos escravos Helena, 
Lucréia e o cozinheiro Sezinando, 
todos já alforriados por MONTEZU-
MA. Era o fim de uma romanesca e 
grandiosa vida.

Ostentando o fardão de Conse-
lheiro, foi sepultado no Campo do 
Catumbi, no Rio de Janeiro.

Perderam-se suas lembranças ma-
teriais, mas as recordações espirituais 
das obras que deixou no campo do 
Direito, da Política e, sobretudo, da 
Arte Real, estas são uma perene lição 
de sapiência e patriotismo a extravasar 

as páginas da História e a encher de 
admiração as gerações do presente.

BIBLIOGRAFIA: 
- Revista “A Ordem”, janeiro 1974 
GUIMARÃES, Argeu. Dicionário 
Bibliográfico Brasileiro.
- SISSON, S.S. Galeria de Brasileiros 
Ilustres.

(*) cremildo vicente de oliveira é Membro 
Emérito do Supremo Conselho

Eu acredito em uma América em que a separação 
da Igreja e Estado seja absoluta... em que nenhuma 
igreja ou escola religiosa receba fundos públicos 
ou preferência política... Eu acredito em uma 
América que oficialmente não seja nem católica, 
nem protestante, nem judaica... em que nenhuma 
entidade religiosa procure impor a sua vontade 
direta ou indiretamente sobre o povo em geral, ou 
sobre os atos públicos ou seus funcionários, e onde 
a liberdade religiosa seja tão indivisível que um ato 
contra uma igreja seja tratado como um ato contra 
todas elas!.

JOHN F. KENNEDY

“

“
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AnUnCIE nESTE ESPAçO

Fernando Pessoa, 
um poeta Maçom?

Embora não se tenha notícia de 
Fernando Pessoa ter sido iniciado 
Maçom, o seu pensamento e os 
seus escritos teosóficos contêm 
fundamentos que remetem à Ma-
çonaria. Vejamos por exemplo, o 
que ele escreveu sobre Iniciação. 
“A Maçonaria compõe-se de três 
elementos: o iniciático, pela qual 
é secreta; o elemento fraternal 
e o elemento, a que chamarei 
humano, isto é, o que resulta de 
ela ser composta por diversas 
espécies de homens, de diferentes 
graus de inteligência e cultura, 
e o que resulta de ela existir em 
muitos países, sujeita, portanto a 
diversas circunstâncias do meio e 
do momento histórico, perante as 
quais, de país para país e de época 
para época, reage, quanto à atitude 
social diferentemente.

Nos primeiros dois elementos, 
em que reside essencialmente o 
espírito maçônico, a Ordem é a 
mesma sempre em todo o mundo. 
No terceiro, a Maçonaria – como, 
aliás, qualquer instituição humana, 
secreta ou não – apresenta dife-
rentes aspectos, conforme a men-
talidade de maçons individuais, e 
conforme circunstâncias de meio e 
momento histórico, de que ela não 
tem culpa.”.

Fernando Pessoa deixa claro o 
seu amor e carinho pela Maçonaria 
em seu poema “INICIAÇÃO”.

NOTAS DO REPÓRTER

Corrupção 
em números

A prestigiosa e insuspeita FIESP – Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo realizou estudos técnicos e espe-

cializados sobre o panorama nacional e se preocupou em uma 
análise, ainda que por projeção estatística, sobre a corrupção 
endêmica que se instalou no setor oficial, notadamente nos últi-
mos oito anos. Há uma tolerância desmedida para atos ilícitos, 
uma leniência que tem início nos mais altos escalões gestores e 
vai até vereadores de pequenas comunas e chefes de secção do 
chamado “serviço público”.Um nebuloso Secretário Nacional 
de Justiça, o sr. Romeu Tuma Jr., é peremptório e arrogante 
em responder sobre sua eventual demissão do cargo: - “ De-
pende de quem vai pedir, quando vai pedir e como vai pedir”. 
Só esta resposta merecia, sem prejuízo das investigações em 
curso, um solene bilhete azul, pois ninguém é dono de cargo 
público. Apenas ocupante enquanto merecer confiança e agir 
com transparência que estão em falta.

Caixa Dois, Mensalão do PT e do DEM, ministros, assessores 
diretos do Presidente da República, deputados, senadores, go-
vernadores da base aliada do Governo flagrados em falcatruas, 
são apenas removidos, sempre com afagos dos “companheiros” 
e dezenas continuam a responder inquéritos com fórum especial, 
mais perspectivas de prescrição, imunidades que envergonham 
todo o país e a Moral e a Ética são apenas palavras sem nenhuma 
aplicabilidade.

De acordo com o estudo do Departamento de Competitividade 
e Tecnologia da FIESP, o custo médio da corrupção no Brasil, nos 
dias atuais, é de 1,38% do Produto Interno Bruto (PIB, somatório 
de toda a riqueza produzida no país/ano), algo como R$ 41,5 
Bilhões, que são desviados para os bolsos dos gestores, áulicos, 
grupos econômicos que financiam as campanhas eleitorais, e até 
“aloprados” que falsificam documentos para prejudicar adver-
sários em vez de serem injetados na economia. Uma simulação 
realizada pelos técnicos apresentou um quadro significativo de 
como o dinheiro desviado fosse aplicado em setores notoriamen-
te deficitários como Educação, Saúde, Transportes , Segurança, 
Habitação, Meio Ambiente que a propaganda colorida e o carisma 
do presidente não conseguem esconder. Sem corrupção, a quan-
tidade de alunos matriculados na rede pública do ensino básico 
poderia subir 47 %, ou seja, de 34,5 milhões de jovens e crianças 
para 51 milhões. Na Saúde, a quantidade de leitos para interna-
ção poderia crescer 89%, igual a 327.012 leitos acabando com o 
cenário dantesco dos hospitais públicos brasileiros.Com certeza o 
país cresceu em corrupção e esta, infelizmente, é a bandeira mais 
destacada e que nos identifica melhor no cenário internacional. 
Melhor que os diplomas e medalhas que conseguem “arrumar” 
para nosso Guia.

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

IR.: REIS DE SOUSA (*)

INICIAÇÃO

                Fernando Pessoa

Não dormes sob os ciprestes,
Pois não há sono no mundo.
O corpo é a sombra das vestes 
Que encobrem teu ser profundo. 
Vem a noite, que é a morte, 
Ea sombra acabou sem ser.
Vais na noite só recorte,
Igual a ti sem querer. 
Mas na Estalagem do Assombro
Tiram-te os anjos a capa. 
Segue sem capa no ombro, 
Com o pouco que te tapa.
Então Arcanjos da Estrada
Despemte e deixam-te nu. 
Não tens vestes, não tens nada; 
Por fim, na funda caverna, 
Os Deuses despem-te mais. 
Teu corpo cessa, alma externa,
Mas vês que são teus iguais.
A sombra das tuas vestes 
Ficou entre nós na Sorte.
Não estás morto, entre ciprestes. 
Neófito, não há morte.

Esquecer, integrar, perdoar
(*) IR.: VALfREDO MELO E SOUzA

“Só a tolerância nos permitiu 
chegar até hoje. Por isso eu con-
vido: vamos esquecer, integrar, 
perdoar. Vamos fazer o que nin-
guém mais fez no mundo”. Pare-
cem palavras do Papa Bento XVI 
falando sobre os atuais pecados 
da Igreja (ênfase para a pedofilia), 
mas não são.

Quem as pronunciou foi Nelson 
Mandela, falando sobre sua época 
no cárcere. Vinte e sete anos de 
martírio na cadeia por sua intensa 
militância contra o sistema segre-
gacionista da África do Sul. Man-
dela foi solto em 1990 como herói 
nacional e principal candidato à 
Presidência da República. No fim 
de abril de 1994, quando os negros 
do país se livraram das amarras 
do preconceito (?) e da opressão 
puderam ir às urnas e o elegeram 
para o maior cargo da nação com 
maioria esmagadora dos votos.

Uma multidão de cinco mil 
pessoas assistiu a posse daquele 
que, merecera as honras e láureas 
de várias instituições como o Prê-

mio Internacional Al-Gaddafi de 
Direitos Humanos (Líbia), 1989, 
Prêmio Lênin de Paz, atribuído 
em 1990 e o Prêmio Nobel da Paz, 
1993. Sua investidura como 10° 
Presidente da África do Sul, uma 
cerimônia histórica. O primeiro 
presidente negro desta nação, 
onde desmontou do poder a mi-
noria branca que durante quase 
cinqüenta anos segregou e humi-
lhou os negros com a política do 
apartheid.

Agora o homem que teve a co-
ragem de nunca desdenhar do hu-
milde nem de vergar o joelho ante 
o poder insolente, vai governar um 
país de quase cinqüenta milhões de 
habitantes, república multirracial, 
atípica até na sua formação políti-
ca. Tem três Capitais. Três sedes de 
governo: Pretória (administrativa), 
Bloemfontein (judiciária) e Cidade 
do Cabo (legislativa).

Deus abençoe a África do Sul, 
disse Mandela em seu discurso 
de posse. “Que haja neste país, 
justiça, trabalho, paz, água e ter-
ra para todo o mundo”. “Vamos 
fazer deste, um grande país”. 

Antes fora saudado, também, por 
representantes das igrejas hindu, 
judaica e mulçumana. Outro Nobel 
da Paz, Bispo Desmond Tutu o 
abençoou.

O Papa Bento XVI disse ontem 
(11 de Maio) ao desembarcar em 
Lisboa que a Igreja tem uma pro-
funda necessidade de aprender o 
perdão e também a necessidade de 
Justiça aos seus pecadores (pedófi-
los) ressaltando que o perdão não 
substitui a Justiça para as vítimas 
de crimes. Disse mais: o maior 
sofrimento da Igreja é o pecado 
dentro da própria Igreja, e que é 
chegada a hora de a instituição 
reconhecer isso. Exortou então 
o “reaprendizado do essencial- a 
conversão, a prece, a penitência- e 
as virtudes teológicas — fé, espe-
rança e caridade”.

Estamos diante de grupos que 
não querem debater conteúdos, 
apenas os rótulos. Que Sua Santi-
dade aprenda a realidade do perdão 
com Mandela. Assim seja.

(*) Valfredo Melo e Souza, é Jornalista 
e escritor.

pílulas maçônicas
(*) IR:. ANTHERO BARRADAS

São por demais conhecidos os desentendimentos e desencon-
tros entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, durante a luta pelo 
ideal que ambos perseguiam, a Independência do Brasil.

José Bonifácio, monarquista declarado, desejava uma inde-
pendência sem a quebra dos laços com a Corte Portuguesa, isto 
é, queria um Parlamentarismo parecido como o da Inglaterra, em 
que “o Rei reina, mas não governa”; enquanto Gonçalves Ledo, 
republicano convicto e assumido, desejava o Brasil totalmente 
libertado de Portugal.
Colaboração do Ir.: ANTHERO BARRADAS/ M.:M.(*)
(*) Membro da ARLS E DE INSTRUÇÃO RENASCIMENTO N 08

O Pesquisador Maçônico, nº 62, set/out-2009
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Eleições para Grão-Mestrado 
do Estado agora é para valer

03-08-2010. Nesta data foi reali-
zada a primeira sessão do segundo 
semestre de 2010 sob a direção do 
Venerável Luis Carlos de Castro 
Coelho, contando com 50 mem-
bros do quadro, 06 visitantes, 
incluindo aí o Venerável da Loja 
Acácia Brasiliense e o represen-
tante do Venerável da loja Ordem 
e Progresso, além de deputados 
Federais, Estaduais pertencentes 
ao quadro de Liberdade e União. 
Contamos ainda com a honrosa 
presença do Eminente Grão Mestre 
Eurípedes Barbosa Nunes que, no 
decorrer dos trabalhos em Loja, 
pediu a palavra para informar do 
andamento dos trabalhos para o 
próximo pleito que deverá ocorrer 
em 01 de março de 2010, quando 
uma nova equipe estará à frente da 
Administração do Grande Oriente 
do Estado de Goiás, para os próxi-
mos quatro anos (2011 a 2015).

Com a sinalização de que é 
candidato à reeleição para o Grão 
Mestrado do Estado de Goiás, 
Barbosa Nunes, vem procurando 
um nome que pudesse compor sua 
equipe, para o cargo de Grão Mes-
tre Adjunto. Com este objetivo, 
procurou identificar um irmão que 
disponibilizasse de tempo e dedi-
cação nas Lojas do Interior, não 
conseguindo obter êxito em sua 
busca . Voltando aos trabalhos na 
capital, retomou os contatos com 
as autoridades Maçônicas de Goiás 
e discutiu a idéia de indicar um 
Venerável de uma Loja de Goiânia 
e citou o nome de um companheiro 
que tem mostrado um trabalho e 
um carinho todo especial para com 
a Ordem Maçônica, deixando aí 
transparecer o nome do Venerável 
de Liberdade e União.

Tendo sido apoiado em seu 
intento, iniciaram-se os contatos 
mais via telefone e reuniões que 
se sucederam durante o período de 

férias maçônicas (mês de julho), 
sendo definido que a indicação 
seria de Luis Carlos para o Cargo 
de Adjunto.

Assim, deixando transparecer 
uma grande alegria, o Grão Mestre, 
veio de público, em Liberdade e 
União, oficializar o convite para 
que o Venerável Luis Carlos de 
Castro Coelho, venha compor 
a Chapa Eleitoral, no cargo de 
Adjunto ao Grão Mestrado e 
adiantando que já tem o apoio 
de 17 (dezessete) Coordenadores 
regionais de Lojas Maçônicas de 
Goiás e solicitou aos membros 
de Liberdade e União, que sejam 
intensificados os trabalhos para o 
sucesso dessa candidatura que será 
oficializada no início de novembro 
de 2010. Que esta candidatura 
se faça conhecida em todo o Es-
tado de Goiás, onde houver um 
conhecido, um email, um irmão 
que possa somar à esta pretensão, 
que seja convidado a compor esta 
força tarefa para eleger Eurípedes 
Barbosa Nunes e Luis Carlos de 
Castro Coelho, para dirigir o Gran-
de Oriente do Estado de Goiás no 
próximo quadriênio.

Após as palavras do eminente 
Grão Mestre, o Venerável Luis 
Carlos declinou seu aceite ao 
convite, na condição de que co-
locou seu nome à disposição do 
Grande Oriente com o apoio dos 
irmãos de Liberdade e União, 
aos quais agradeceu de público e 
disse que seu propósito é trabalhar 
pela harmonia dentro da Ordem 
Maçônica.

Durante o jantar que sucedeu à 
sessão, o Grão Mestre informou a 
todas as cunhadas presentes, o que 
ficou definido em Loja, quanto à 
indicação do Grão Mestre Adjunto 
e pediu apoio incondicional de 
todas elas.

(Reportagem de Alberto Sobrinho)

Na edição anterior, pg. 8, com o título  
"Absaí Homenageado" foi cometido um equívo-
co, quando mencionado o nome do Presidente 
do Legislativo, como Honor Cruvinel.

Na realidade e nos apressamos a corrigir, o 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de Goiás, é o Ilustre Deputado HELDER VALIN, 
autor da Homenagem ao irmão Absaí, com a 
Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico 
Teixeira, por indicação do sobrinho RONALDO 

JOSÉ FERNANDES — Diretor Executivo da 
Assembléia.

Naquela oportunidade, também foi home-
nageado o dileto e querido irmão, Dr. FAUSTO 
GOMES, membro da Loja Liberdade e União, 
que recebeu a homenagem graças à sua condi-
ção de cidadão honrado e médico respeitadís-
simo e de renome no estado de Goiás.

Aos homenageados, os parabéns da Loja 
liberdade e união.

E R R ATA

Do lEiTor

ROBÉRIO PESSOA, 
QUER SABER

O Irmão Robério Pessoa, de 
Campo Grande-RJ, em carta de 
05-04-2010, pergunta: "Por acaso 
você tem o endereço da Confraria 
da Viola? Fundada pelo Irmão 
Gr. 33 —Dalvan Cantor Popular 
Sertanejo? Diz mais: "Sabemos 
que temos e tivemos vários Irmãos 
Maçons, que são e foram ligados 
às nossas Artes, nossa Cultura 
Popular, nossas Raízes e Tradi-
ções, como: Manoel da Nóbrega, 
Carequinha, Capitão Aza, Dalvan, 
Toninho (Dupla Tinoco), Noite 
Ilustrada, Vicente Celestino, Zé 
Rodrix, (Luiz Gonzaga) e outros,

Gostaria de receber informa-
ções dos citados e outros, pois 
sou apaixonado pela MBP, pelas 
Raízes e Tradições, pela Cultura 
Popular.

ASSOCIAÇÃO GOIANA 
DE LETRAS-AGI

“Em 1904, uma plêiade de 
jovens de Vila Boa, antiga Capital 
do Estado, criou a Academia de 
Letras, em reunião, na residência 
do doutor Guimarães Natal. Por 
aclamação, foi indicado o nome da 
jovem Eurídice Natal e Silva para 
ocupar a presidência da entidade.

A Academia teve curta duração 
e parou de funcionar no ano de 
1908.

Em 29 de abril de 1939, em 
Goiânia e por iniciativa de seu 
filho Colemar Natal e Silva e dos 
escritores Vasco dos Reis Gonçal-
ves, Guilherme Xavier de Almeida 
e Victor Coelho de Almeida foi 
fundada a Academia Goiana de 
Letras.

É uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, tem por finalidade a cul-
tura da língua pátria, da literatura 
brasileira, em particular a goiana, 
bem como a proteção, apoio e o 
incentivo à cultura em geral e ao 
desenvolvimento intelectual do 
homem no território goiano; pre-
servar a memória de seus patronos 
e dos acadêmicos mortos, trans-
mitindo-a e a fazendo presente às 
gerações atuais e futuras”. 

Hélio moreirA — Presidente

c O M U N i c A d O
A ACADEMIA MAÇÔNICA DE LETRAS DE JUIZ DE 

FORA, comunica estar promovendo o XII CONCURSO DE 
POESIA exclusivamente para Maçons, através de “O MALHE-
TE”, seu órgão de divulgação. O evento será encerrado com uma 
grande festa comemorativa do vigésimo aniversário de fundação 
da entidade, no dia 13 de novembro de 2010.

Maiores informações com o Acadêmico João Carlos Gomes 
- Av. Barão de Rio Branco, n° 2748/401 centro- Juiz de Fora 
-MG- CEP 36016-311 Fone: (32) 3215-6493

LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE 
BRASILEIRA DE ESTUDOS E PESQUISAS

Departamento de Membros Correspondentes-DMC

O Departamento está comunicando que o XVII Encontro de 
Membros Correspondentes será realizado no dia 16 de outubro 
próximo, no Oriente de Foz do Iguaçu-PR. Os trabalhos para 
este XVII Encontro serão como “Tema Livre”, e a sugestão dos 
organizadores enfoca o seguinte tema: “Planejamento Estraté-
gico para Reuniões Maçônicas”.

Maiores informações com o Irmão Renato Gabriel, pelo 
e-mail renatogabriel(a)sisten.com.br - Fones: (32) 3215-3438-
Com e 3218-7797-Res. Ou pelo Ce1.8412.0102.

IR:. ANÍBAL COMPLETA 40 ANOS DE MAÇONARIA

Dia 30 de agosto próximo,o 
Ir. Aníbal Silva, membro ativo da 
ARBBLS “Paz Universal, n° 17”, 
do oriente de Goiânia/Go, do Alto 
Corpo da Grande Loja Maçônica 
do Estado de Goiás e 
da Academia Goiana 
Maçônica de Letras, 
completa seus 40 anos 
de iniciação no ‘Au-
gustos’ Mistérios da 
Ordem, apresentando 
um balanço altamente 
positivo de obras em 
benefício da Maçona-
ria Universal.

Depois de exer-
cer vários cargos na 
administração de sua Loja-Mãe, 
inclusive o de Ven. Mestre, esse 
valoroso irmão ingressou no 
Filosofismo,onde igualmente de-
senvolveu brilhante trabalho em 
prol do progresso da Arte Real.
Foi eleito por duas vezes para a 
presidência da Loja de Perfeição 

“Segredo e Virtude” e do Consis-
tório de Príncipes do Real Segre-
do “Carlos Reis Filho”, quando 
deixou marcas inesquecíveis na 
administração destes dois Corpos 

Filosóficos.
Membro Honorá-

rio-da ARLS “Luz e 
Virtude”, do oriente 
de Piracanjuba,ele 
p r e s t o u  e n o r m e 
c o l a b o r a ç ã o  à s 
Lojas Maçônicas 
“ D e u s , O r d e m  e 
Progresso” de Pal-
meiras de Goiás e 
João Racy,de Guapó, 
todas jurisdicionadas 

ao Grande Oriente do Estado de 
Goiás.

Parabenizamos o Ir. Aní-
bal pela conquista honrosa de 
quatro décadas de caminhada 
na senda da Maçonaria,quando 
auguramos-lhe muitos sucessos 
pela frente.


