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SURPRESA E, PRINCIPAL-
MENTE, ESTARRECIMENTO
“Fui surpreendido, acredito que 
a maioria da população goiana 
também tenha sido, com a liminar 
concedida pela Justiça, na ação 
movida pelo PCB contra o Diário 
da Manhã”. – Hélio Moreira – 
Página 2

O VELHO E O MAR – “O roman-
ce “O Velho e o Mar”, figura entre 
os grandes clássicos da literatura 
de língua inglesa. Uma mensagem 
de confiança na grandeza intrínseca 
do homem fiel a si mesmo, íntegro 
em suas convicções, autêntico em 
suas atitudes”. – Valfredo Melo e 
Souza – Página 3

ESCOLHER UM DIREITO DE 
LIBERDADE!...
“O leitor, de imediato, identificará o 
motivo do acréscimo, considerando 
que para analisarmos o título, tal 
qual está encimado, oferece mar-
gem a um cem número de assuntos 
a serem tratados”. – derly Halfeld 
alVeS – Página 4

O OVO DA SERPENTE
“Estamos sempre temerosos por 
saber que, eventualmente, em algu-
ma Loja pode estar sendo chocado 
o ovo da velha serpente... Isso nos 
conduz a ficarmos, eternamente, 
alertas, mesmo cientes de que não 
somos infalíveis”. – e. figueiredo 
– Página 6

A PARTIDA DE RAIMUNDO 
RODRIGUES –  “A maçonaria e 
a literatura perderam um grande ho-
mem no dia 3 deste mês de outubro. 
Foi em São Paulo, onde morava. 
Simples e culto, sabia cativar. Sua 
amável filha Cristina me informou 
que amava seu pai, que era tudo 
para ela”. – ValdeMeS MenezeS – 
Página 7

AMEM
“A meta principal da instituição é 
amenizar o sofrimento das pessoas 
que vivem nas ruas, oferecendo 
o mínimo de dignidade, carinho, 
agasalhos, refeições e moradia 
temporária”. – Página 8

Em solenidade realizada no Tem-
plo da Loja Liberdade e União, 
dia 15 de setembro, aconteceu a 

posse da Diretoria do Tribunal de Justiça 
do Grande Oriente do Estado de Goiás, 
assumindo a Presidência o Respeitável 
Irmão José Gonçalves da Cunha, mem-
bro da Liberdade e União.

Como Vice-Presidente prestou com-
promisso o Poderoso Irmão Cesar Gomes 
da Silva e Orimar de Bastos, que deixou 
a Presidência e tomou posse como Juiz 
Corregedor.

A Sessão contou com a presença de 
numeroso grupo de Irmãos, inclusive o 
Grão-Mestre do GOEG Barbosa Nunes, 
além do Venerável da Loja Luís Carlos 
de Castro Coelho.

Eminente Grão-Mestre do GOEG, Eurípedes Barbosa Nunes; José Gonçalves da 
Cunha, presidente do Tribunal de Justiça do GOEG e Luiz Carlos de Castro Coelho, 
Venerável da Loja Liberdade e União

Posse da nova diretoria 
do Tribunal de Justiça do GOEG

A Loja Maçônica "LUZ E SABER", 
do Rito Adonhiramita, de Goiânia, que 
tem como Venerável Mestre o Respei-
tável Irmão LENINE BARSANULFO 
DA CRUZ, realizou no dia 18 de se-
tembro de 2010, no Templo Nobre do 
Grande Oriente do Estado de Goiás, 
uma Sessão Especial Comemorativa de 
seu 25º ano de fundação, quando foram 
homenageados, além dos fundadores 
da Loja, os ex-Veneráveis e Lojas Co-
laboradoras.

Entre os homenageados, destacamos 
os Irmãos da Liberdade e União – AB-
SAÍ GOMES BRITO e JOÃO LUIZ 
TORRES NETO e a Loja Liberdade 
e União, "pelos relevantes serviços de 
amparo e auxílio prestados nestes 25 
anos de existência de nossa Loja".

HOMENAGENS EM SESSÃO 
ESPECIAL COMEMORATIVA

25º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA LOJA MAÇÔNICA “LUZ E SABER”
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Conforme temos anunciado, o Redator do Jornal, 
Irmão Rui Gonçalves Doca sofreu um AVC e está, 
temporariamente, impossibilitado de exercer suas 
funções na Liberdade e União, como Orador Adjunto 
e Redator do Jornal, entre outras atividades.

Seu quadro clínico é bom e tem se recuperado 
satisfatoriamente, conforme atestam os médicos que 
o assiste e constatado por nós, em nossas visitas.

Na Sessão Ordinária da Liberdade e União, do dia 
28 de setembro, o Irmão Rui apresentou um pedido de 
Licença de seis meses, para continuar seu tratamento 
e pronto restabelecimento. Até lá, o que fazer?

Vamos imprimir o melhor de nossos esforços para 
que a qualidade não caia e o Jornal continue circulan-
do com a regularidade e qualidade de sempre.

Absai Gomes Brito, Diretor
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Viagem aos 
segredos da 
Maçonaria

Quando da minha passagem por Lisboa, em meados do ano 
passado, tive oportunidade de adquirir o Livro “Viagem aos Se-
gredos da Maçonaria”, da jornalista Miriam Assor, prefaciado 
pelo Maçom António Arnaut que, ao referir-se à Igreja Católica 
e Maçonaria, disse: “se um católico for maçon será, certamente, 
melhor católico. E se for bom católico virá a ser, seguramente, um 
maçom exemplar!.

A autora relata fatos ocorridos em Portugal, principalmente 
quando da instalação das primeiras Lojas em terras lusitanas, como: 
“A Inquisição registrou-a “Hereges Mercadores”. O baptismo dado 
pelo tribunal eclesiástico à primeira loja maçônica deve-se apenas 
a uma mera evidência: a esmagadora maioria dos seus elementos 
eram protestantes.... O punho pesado da Inquisição não a perseguiu. 
Sorte invulgar. Talvez devido à nacionalidade e homogeneidade 
profissional dos seus membros, estão protegidos, e bem, pelos 
tratados com a Inglaterra.”

Continua: “Em 1733, nascia a segunda Loja. Os seus membros 
eram quase todos católicos, provenientes da Irlanda , entre eles o 
famoso engenheiro e arquiteto húngaro Carlos Mardel. Quando, 
em má hora, o Papa Clemente XII, em 1738, promulgou a bula 
condenatória In Eminenti Apostolatur Speculate, onde, infundada-
mente, alertava o perigo que a Maçonaria significava para a Igreja e 
a ameaça que representava para a estabilidade política na Europa, e 
introduziu a excomunhão para os católicos que a ela pertencessem, 
a Loja extinguiu-se”.

E prossegue: “Após o governo real publicar um decreto a ile-
galizar a Maçonaria, condenando a adesão com a pena de morte, 
Coustos Venerável foi, tal como todos os membros, preso em 14 de 
Março de 1743. Depois de um penoso e longo interrogatório sobre 
os ritos e procedimentos da Maçonaria, as manápulas tenebrosas 
inquisitórias torturaram-no. Em 21 de Junho de 1744, na Igreja do 
Convento de São Domingos, o velhaco julgamento acusá-lo-ia de 
protestante, herético e de ofensa aos católicos nacionais. Cinco anos 
de trabalhos forçados nas galés substituiram a punição capital a 
Coustos e aos dois vigilantes.... Não será de estranhar que, fruto de 
tamanha perseguição, a Loja Hereges Mercadores abatia colunas em 
1755, nesse ano em que a fúria da terra e do mar destruiram Lisboa 
e mataram nove mil almas”.

Prossegue a autora narrando outros fatos pitorescos e tenebrosos 
ocorridos em Portugal.

Lá, como cá, o nosso início não foi nada fácil e existem alguns 
que ainda pensam que fazer Maçonaria hoje está difícil.

Absaí Gomes Brito – Diretor

Sobre Rui Gonçalves Doca

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
Livro BEIJA-FLOR e o Mundo En-1. 
cantado, da escritora Francinete de 
Abreu – Contexto Gráfica e Editora 
Ltda. Goiânia/GO -20 p. – 2010. (A 
autora, é poetisa, escritora, cerimo-
nialista e colunista e, também, pro-
fessora e coordenadora pedagógica 
da Escola Estadual José Madalena 
em Maurilândia/GO)
Boletim INFORMABIM – Órgão da 2. 
Associação Brasileira da Imprensa 
Maçônica-ABIM Recife/PE
Jornal NOVO TEMPO. Fundador: 3. 
Antônio do Carmo Ferreira Grão-
Mestre do GOIPE. Recife/PE
Revista Maçônica A TROLHA. Edi-4. 
tora A Trolha Ltda. Londrina/PR
Revista O PRUMO. Órgão do 5. 
GOSC. Florianópolis/SC
Revista O VIGILANTE. Órgão do 6. 
GOSC. Florianópolis/SC
Jornal O DELTA. Órgão do GOR-7. 
GS– (COMAB) – Porto Alegre/RS
Jornal ÁGUIA DO PLANALTO. 8. 
Órgão da Inspetoria Litúrgica de 
Goiás. Diretor: Licínio Barbosa – 
Goiânia/GO
Jornal O UNIFICADOR. Loja 9. 

Obreiros de Macaé – Macaé/RJ
Jornal O COMPANHEIRO. Loja 10. 
Caridade Universal III – Arara-
quara/SP Jornal O ESPIRRO DO 
BODE. Loja Theodórica. Pequeri/
MG
Jornal UNIÃO SANTISTA. Loja 11. 
União Santista -– Santos/SP
Jornal SEI (Serviço Espírita de 12. 
Informações) – Rio de Janeiro/
RJ (Cortesia do irmão Afonso da 
Costa).
Jornal O YORK. Loja Joaquim Gon-13. 
çalves Ledo. Porto Alegre/RS (Cor-
tesia do irmão Afonso da Cosra)
Jornal IOD. Diretor: Raimundo 14. 
Rodrigues. São Paulo/SP
Boletim TIJOLO. Responsável: Val-15. 
fredo Melo e Souza. Brasília/DF
Revista ACADÊMICA. Oficial da 16. 
Academia Brasileira de Estudos e 
Pesquisas Literárias. Reis de Souza 
– Editor . Rio de Janeiro/RJ
Livro EDUCAÇÃO & MAÇONA-17. 
RIA (De Itambé/PE a Florianópolis/
SC), de Antônio Ferreira do Carmo 
(Grão-Mestre do GOIPE). Artima-
gem Recife/PE2010.

Boletim O BR° DE TSCHOUDY. 18. 
Publicação da Loja Thomas Kem-
phis – Brasília/DF
Jornal do MAÇOM. Oficial da 19. 
Grande Loja Maçônica do Estado 
da Bahia. Salvador/Ba
Revista AO ZENYTE. Órgão do 20. 
Grande Oriente do Distrito Federal. 
Editor-chefe: Gilberto Simonassi 
Corbacho e Editor-executivo e jor-
nalista responsável Joaquim Nogales 
Vasconcelos. Brasília/DF
Jornal O CAVALEIRO de São João. 21. 
Publicação da TERRA SANTA 
Editora Maçônica Ltda. Jornalista 
Responsável: Deolindo Dorta de 
Oliveira. Curitiba/PR
Revista BRASÍLIA. (34 anos na 22. 
cultura do Brasil). Reis de Souza 
Editor. Brasília/DF
Revista A VERDADE. Órgão da 23. 
GLESP. São Paulo/SP
Revista GRANDE LOJA em desta-24. 
que. Órgão da GLESP. São Paulo/
SP 
Jornal O PESQUISADOR MAÇÔ-25. 
NICO. Informativo da SESTHO e 
Loja Simbólica e de Instrução Re-
nascimento n° 8 Cabo Frio/RJ 

F ui surpreendido, acredito que 
a maioria da população goiana 
também tenha sido, com a liminar 
concedida pela Justiça, na ação 
movida pelo PCB contra o Diário 
da Manhã.

Como cidadão e, principal-
mente, como democrata, custa-me 
entender a razão de semelhante 
gesto, tendo em vista o fato de 
que aquele Tribunal deveria estar 
atento às movimentações da nossa 
imprensa.

Quem acompanha o Diário 
da Manhã sabe da sua posição de 
abertura democrática a todos os 
segmentos da sociedade goiana, 
sem restrição ideológica para as 
manifestações nas suas colunas.

Não vejo outra denominação 
para a liminar que não seja cen-
sura!

Volto meu pensamento para 
muitos anos atrás, anos de 1960, 
quando, na qualidade de militante 
estudantil da esquerda, passei por 
monentos de amargura pelos desa-
tinos do movimento revolucionário 
de 1964. Pensávamos, naquela 
época, que nossos ideais (mudan-
ça de regime) fossem a solução 
para os problemas de restrição de 
liberdade que, no verdor da nossa 
juventude, enfrentávamos com 
tanto ardor.

O tempo passou, muitas das 
nossas esperanças foram soterra-
das pela realidade. Em 1998 fui 
à Rússia, ainda com o coração 
emocionado e curioso para re-
ver a cidade de Moscou, que já 
conhecia, sem nunca ter ido ali; 
conhecia a vida do povo soviético, 
conhecia pela literatura a que tive 
acesso naqueles tempos de juven-
tude cada rua e cada monumento 
de Moscou; fiquei emocionado ao 
ver o rio Moscou, cortando, como 
se fora uma artéria, todo o centro 
de Moscou.

Meu amigo russo que me 
acompanhava, o médico Dr. Peter 
Tsarkov, tentava entender este meu 
desembaraço, quando lhe dizia:

– Peter, acho que é nestas ime-
diações que está localizada a casa 
de Pushkin; em frente da Univer-
sidade existe uma esplanada de 
onde poderemos ver toda a beleza 
do rio Moscou e, também, a torre 
de Moscou. Eu conhecia Moscou, 
sem nunca ter ido a Moscou!

De repente, resolvi fazer-lhe 
alguns questionamentos:

– Quando você era jovem, 
conviveu com todas as mentiras 
que um dia (discurso no XX Con-
gresso do Partido Comunista da 
União Soviética) Nikita Krushchev 
revelou ao mundo as crueldades 
perpetradas por Stalin, você não 
via?

– Sei que é muito difícil para 
você entender o que vou lhe di-
zer: – Nós não sabíamos, e o mais 
importante, tínhamos substratos 
para acreditar no que a imprensa 
dizia, pois naqueles anos enviamos 
ao espaço o primeiro astronauta, 
nosso sistema de ensino era o 
“melhor do mundo”, nossas forças 
armadas “eram imbatíveis”, não 
existia desigualdade social ou, pelo 
menos, eu não via isto; tudo de que 
precisávamos tínhamos dentro das 
nossas fronteiras.

Para você ter uma ideia de até 
onde ia nosso alheamento, certa 
feita apareceu em nossa escola um 
funcionário do governo, exibindo 
algumas fotografias de Nova Ior-
que, nas quais se via uma grande 
favela bem ao lado de enormes 
edifícios, mostrando, com isto, 
segundo ele, a desigualdade social 
nos Estados Unidos. O senhor 
acredita que ele pediu-nos algum 
dinheiro para enviar às crianças de 
Nova Iorque?!

Como Peter, muitos de nós da 
geração de 1960 também fomos 
enganados, ele pela censura, e nós, 
pela imaturidade e idealismo da 
juventude.

(Jornal Diário da Manhã)

Hélio Moreira é escritor e membro da 
Academia Goiana de Letras (AGL)

Surpresa e, principalmente, estarrecimento
HéLIO MOREIRA

(10/08/2010)
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Espaço Cultural
Rui GonçALves DocA (Absaí Gomes Brito)

“ Velhas árvores
Olavo Bilac

Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores novas, mais amigas:
Tanto mais belas quanto mais antigas, 
Vencedoras da idade e das procelas...

O homem, a fera, e o inseto, a sombra 
Vivem, livres de fomes e fadigas;
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E os amores das aves tagarelas.

Não choremos, amigo, a mocidade! 
Envelheçamos rindo! envelheçamos 
Como as árvores fortes envelhecem;

Na glória da alegria e da bondade, 
Agasalhando os pássaros nos ramos, 
Dando sombra e consolo aos que padecem!

LIVRO “ANTOLOGIA DE POETAS BRASILEIROS”

As mais Belas
Cristiano Leandro de Souza

Oh! Quão belas e formosas são. 
Delicadas e suaves até no andar. 
Amáveis, limpas, puras e delicadas. 
Sublime, bondade, afeto e retidão. 
Quanta doçura e sinceridade no olhar.

Sois estrelas e não cometa.
Cadentes... cintilantes, de magnitude mil. 
No Universo não há.
Joia Rara, joia Cara ou amuleto.
Caráter, postura, de mulher madura. 
Coração e alma juvenil.

Filhas de Já ! Filhas do Universo 
Filhas de Deus, Filhas do tempo 
Filhas da bondade, és as formosas 
Filhas do pai tentado,
Porém estimado, só tinha fartura 
Num mundo perverso.

Melhor pai, não teria sido.
Para com Deus, com sua fé inabalável 
Mesmo tentado e perseguido
Dotado de sabedoria imensa
E de memorável paciência.

Pedras Preciosas em lapidação.
Ama e respeita a Pátria idolatrada. 
Amor à família é recíproco e precípuo. 
Magnetismo, sabedoria e fraternidade 
são vossos predicados.
Destaque hodierno de uma geração. 
Sois o amparo e a luz dos aflitos.

Abristes as postas do preconceito.
Quebrastes paradigmas aos sultões.
Fé, recompensa, paciência são esperanças.
Não tinha outro jeito 
Entre vossos irmãos,
Contempladas fostes, com herança.

Rosas magnólias, violetas ou jasmins.
Seja como for, sois as mais formosas.
Valores e encantos em prosa.
Enfeites supremos dos jardins.
De todas sois as mais augustas.
As mais belas...as mais belas...as mais belas... 
As mais justas...as mais justas...as mais justas...

Cristiano Leandro de Souza – O autor é Venerável da Loja 
Justiça e União, de Bom Jesus-GO, Junho de 2008

Um homem só
Rui Gonçalves Doca

Nem noite, nem madrugada. 
Eu, a chuva e mais nada.
Me estremece um arrepio... 
Vagando na casa ôca,
Sinto o amargo em minha boca 
E um descomunal vazio!

Gotículas na vidraça,
Trazem memória devassa, 
Da juventude perdida. 
Sou gnomo diminuto,
No espaço absoluto,
Onde se passa uma vida.

Chego junto da janela, 
Querendo clamar por ela,
Mas tenho a voz embargada. 
Pois aturdido, o que vejo: 
Passar na enxurrada, o beijo 
Que deu-me a mulher amada.

Enlouqueci certamente.
Só mesmo alguém demente, 
Teria visões assim.
Como pode a correnteza, 
Arrastar toda a beleza
Que havia dentro de mim?!

LIVRO “QUANDO VOAM AS BORBOLETAS”

Riachão...
Riachão é, hoje, uma terra maldita. Ninguém mora em 

Riachão. Dizem que Riachão é mal-assombrada. Dizem 
que lnocêncio, noites de lua, costuma passear por lá, 
rezando uma reza que ninguém entende. O mato invadiu 
tudo, asfixiou o cafezal. Da casa-grande escombros. Os 
currais caíram de podres. Riachão terra maldita... Em fren-
te daquela casa que foi, anos passados, a sede da fazenda, 
nasceu uma árvore desconhecida, de folhas amarelas, cor 
de ouro novo, e que deixa flores vermelhas, vermelhinhas 
como glóbulos de café. A árvore nasceu no lugar onde 
caiu lnocêncio.

Riachão é terra maldita... Para os vizinhos, é a fazenda 
mal-assombrada por onde Inocêncio perambula em noites 
de lua cheia, rezando uma reza que ninguém entende...

Trecho final do Romance Riachão, do irmão Raimundo Rodrigues. 
São Paulo: 2ª edição, Ed. Marco, 1997.

O Velho e o Mar
VALfREDO MELO E SOUzA (*)

O romance "O Velho e o 
Mar" figura entre os grandes clássi-
cos da literatura de língua inglesa. 
Uma mensagem de confiança na 
grandeza intrínseca do homem 
fiel a si mesmo, íntegro em suas 
convicções, autêntico em suas 
atitudes.

A ambientação cênica está 
localizada em Cuba e no Mar do 
Caribe. O autor morou na Ilha 
vinte e dois anos (décadas de 40 e 
50), embora nascido nos EUA, daí 
a perfeita harmonia do cenário.

O livro escrito em 1952 rendeu 
para Ernest Hemingway (1899-
1961) – ou pelo menos influenciou 
– o Premio Nobel de Literatura 
em 1954.

O início de sua carreira foi 
como repórter no Kansas City 
Star, correspondente durante duas 
grandes crises mundiais: primeira 
guerra e a grande depressão; pas-

sou à literatura quando a escritora 
Gertrude Stein lhe disse que jornal 
era uma espécie de quadro-negro: 
terminando de escrever, passa-se 
um apagador. E, em Paris, junto 
a uma comunidade de escritores 
americanos expatriados, conhecida 
como a "geração perdida" ele deu 
vazão aos seus escritos.

Acontece um paradoxo: tire-
mos o cidadão do papel de autor 
na sua personagem ficcional para 
o de agente na vida real. O Nobel 
de Literatura suicida-se (1961) 
como há trinta e dois anos fizera 
o seu pai. Doente, com depressão, 
diabetes e perda de memória ele 
tomou a decisão fatal: um tiro na 
cabeça. O Velho da ficção – San-
tiago – venceu o Mar; o Velho 
da realidade – Hemingway – foi 
derrotado pela Vida. "Morreu na 
atmosfera do absurdo" como re-
gistrou um crítico na época.

O pescador após oitenta e 
quatro dias que vai ao mar e volta 

sem nada pescar, não esmorece. 
Seus companheiros de comunidade 
o chamam de "salão" (aparado). 
Manolim, seu grande incentivador 
é proibido pelo pai de acompanhá-
lo nas viagens seguintes. Santiago, 
homem de fibra resolve partir 
sozinho para alto mar como últi-
ma esperança de pescar o grande 
produto de seus sonhos. "Deus e o 
homem são seres verdadeiros que 
podem conhecer-se na mesma luz 
e amar-se no mesmo amor". (Ecce 
Homo, Saint Martin).

É emocionante a descrição da 
aventura do velho pescador cubano 
em sua luta para fisgar e trazer à 
terra, preso ao seu bote, um marlim 
gigantesco. O embate durou dois 
dias e duas noites e finaliza com 
o barco ancorado na praia com o 
esqueleto do peixe devorado por 
tubarões.

A história se desenvolve em 
meio a ações de pesca do marlim, 
tubarões selvagens e o velho sábio 
pescador, centro das atenções com 
seus filosóficos monólogos onde 
ressalta a relação mestre-aprendiz 
(Santiago-Manolim). "Mas o ho-
mem não foi feito para a derrota... 
um homem pode ser destruído, mas 
nunca derrotado".

O Mestre transmite ao aprendiz 
sólidas razões de viver de forma 
digna na sociedade, além dos truques 
sobre a arte de pescar. Pescar com 
habilidade e precisão.

O pescador não era homem de 
grande religião, mas acreditava 
no poder da fé; rezava dezenas de 
Padre-Nossos e Ave-Marias em 
seus solilóquios com Deus para 
alcançar êxito na empreitada. "Por 
isso, vos digo que tudo quanto 
em oração pedirdes, crede que 
recebereis e assim convosco será". 
(Marcos 11:24).
_____________________
(*) – Jornalista e escritor, reside em Bra-
sília.

ACADÊMICO FEITOSA
O Irmão Francisco Feitosa da Fonseca – Loja "Rui Barbosa  

n° 46, Oriente de São Lourenço-MG Grande Inspetor Litúrgico da 
14ª MG e Editor Responsável da Revista Maçônica Virtual Arte 
Real, é membro da Academia Maçônica de Letras, Ciências e Artes 
do Estado do Rio de Janeiro, tem a "...incumbência de estreitar os 
laços fraternais com as Academias Maçônicas de Letras do Brasil, 
com o objetivo de criar um intercâmbio cultural e de informação, 
a fim de darmos um dinamismo maior ao altruístico trabalho das 
Academias, em prol da cultura maçônica", e "...caso o Poderoso 
Confrade, além da Academia à qual esteja vinculado, conheça mais 
alguma Academia ou Loja de Estudos e Pesquisas em seu Oriente, e 
possa me oferecer os seus dados cadastrais, muito me ajudará nessa 
altruística empreitada". Endereços do irmão Feitosa:

E-mail feitosa@entreirmãos.net 
Fones: (35) 3331-1288 / 8806-7175
MSN entre-irmãos@hotmail.com 
Skype francisco.feitosa.da.fonseca

VAMOS COLABORAR? 
O FEITOSA ESTÁ ESPERANDO SEU CONTATO!
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Palavras a encontrar:  AS MAIúSCULAS:
 

O MITO MAçôNICO
“Quando a MAIORIA das pessoas pensa na FRANCOMAÇONARIA —se é 

que um dia o FAZEM — uma ou mais imagens CONTRADITORIAS surgem 
PROVAVELMENTE na mente. A Francomaçonaria é (faça a sua escolha)

v um bando de SENHORES idosos VESTIDOS de maneira curiosa, 
REALIZANDO rituais ESTRANHOS;

v um grupo SECRETO de elite, INFLUENTE nos níveis mais altos da 
SOCIEDADE;

v um grupo de HOMENS de negócio CONSERVADORES, patriotas, 
devotos e REFORMISTAS idealistas;

v uma rede secreta de OCULTISTAS pagãos da Nova Era voltados para a 
CRIAÇÃO de uma “Nova Ordem Mundial”;

v uma TRADIÇÃO de séculos que PERPETUA conhecimentos antigos e 
ensinamentos ESOTÉRICOS.”

Livro “O Mito Maçônico” de Jay Kinney – pg. 23
Colaboração do Irmão Absaí
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Escolher é um direito 
de liberdade!...

Shakespeare, em A Megera 
Domada, Ato I, assim se expressa 
com relação ao direito de escolher: 
“Entre maçãs podres, a margem de 
escolha é pequena”.

Ao título, vamos acrescen-
tar: – “Escolher é um direito de 
liberdade, porém, com responsa-
bilidade”

O leitor, de imediato, iden-
tificará o motivo do acréscimo, 
considerando que para analisarmos 
o título, tal qual está encimado, 
oferece margem a um cem número 
de assuntos a serem tratados.

Escolher, é dar preferência, 
é fazer uma opção, até mesmo 
eleger, mas, aqui, preferimos o 
verbo selecionar, posto que, aquele 
que seleciona um, dentre muitos, 
está trazendo para junto de si 
próprio, um seleto e leal amigo, 
para futuramente tornar-se um 
verdadeiro irmão. Muito se tem 
falado, debatido e publicado sobre 
as escolhas, não para ser iniciado 
mais um simplório maçom, mas 
um futuro mestre orientador, um 
transmissor de normas e conhe-
cimentos da ordem maçônica em 
toda a sua extensão, quer na parte 
administrativa, ritualística, como, 
principalmente na parte histórica, 
hoje relegada ao desleixo.

Quando escolhemos um candi-
dato, e temos plena liberdade para 
assim agir, não estamos trazendo 
para junto de nós mais um ma-
çom, e aí vem o acréscimo a que 
me referi anteriormente, além da 
liberdade de escolhermos, abra-
çamos a responsabilidade de que 
seja iniciado um futuro venerável, 
ou quem sabe, um futuro grão-
mestre.

Nosso prezado irmão, Paulo 
Roberto Curi, Grande Secretário 
Geral do Supremo Grande Con-
selho de Maçons do Real Arco do 
Brasil, do qual faço parte, tem uma 
frase de caráter sócio-filosófica re-
lacionada com candidatos ao Real 
Arco: “traga para o seu Capítulo 
(RA), o amigo que você levaria 
para sua casa”...

Não é a primeira vez que faço 
alusão à escolha de um futuro 
irmão, e por vezes questionando 
quando o iniciado, já mestre ma-
çom, demonstra total desinteresse 
pela doutrina da ordem, princi-
palmente quanto à frequência às 
sessões.

O refrão é sempre o mesmo, ou 
seja, não apresentando nenhuma 
mudança: – “de quem cabe a culpa 
— do padrinho ou do candidato?”. 
(tenho um artigo já publicado sob 
este título). No meu entendimento 
a culpa maior cabe ao proponente, 
e justifico: 

De início, nunca se deve con-
vidar um profano sem antes levar 
seus dados pessoais, através de 
uma prévia, colocando-a na bolsa 
de propostas, para que seja lida e 
aguardar o pronunciamento favo-
rável ou desfavorável.

O concebível e salutar seria, 
em Loja aberta emitir seu parecer, 
através de votação simbólica, 
autorizando a que o mestre ma-
çom proponente efetivamente 

convidasse o seu candidato que, 
antecipadamente teria o aval de 
aceitação.

Infelizmente, as legislações 
dos órgãos superiores de todas 
as Obediências obrigam a que as 
Lojas façam ao contrário, ou seja, 
recebe a Loja a proposta — rejeita 
em escrutínio secreto, não só o pro-
fano, como diretamente o mestre 
maçom que o propôs — este é o 
meu entendimento, sem nenhuma 
justificativa, considerando que, 
o proponente fica desmoralizado 
perante o profano, que o julgará 
sem nenhum conceito perante a 
ordem maçônica.

Nos meus trinta anos de ma-
çonaria, se tivesse o desprazer 
de ter um candidato rejeitado, na 
mesma sessão, publicamente, esta-
ria solicitando meu desligamento, 
em caráter irrevogável. O Rito de 
York (no trabalho de Emulação), 
conceitua que um candidato a 
ingressar na Ordem Maçônica, 
deve ser, por parte do proponente, 
cidadão de sua amizade fraternal, 
de relacionamento familiar, e, prin-
cipalmente, avaliar sua vocação 
para o fim a que se propõe.

O convite deve ser discreto, 
sem que haja demonstração de 
obrigatoriedade ou de compromis-
so determinado.

Em Sessão Administrativa, o 
proponente leva ao conhecimento 
dos presentes de que desejaria 
apresentar um candidato (oralmen-
te fornece os dados necessários), 
passando a todos a incumbência 
de uma sindicância previa.

Na próxima Sessão Adminis-
trativa, não havendo nenhuma 
restrição por parte dos demais 
integrantes da Loja, o proponente 
preenche o formulário próprio e, 
em Sessão Ritualística é dado co-
nhecimento oficial, não podendo, 

a partir deste ato a apresentação de 
qualquer objeção, sendo o candi-
dato aprovado e, fluindo todos os 
trâmites legais é marcada a data 
da Iniciação.

Infelizmente, no nosso Brasil, 
este conceito está banido da legisla-
ção que rege a Maçonaria em nosso 
país — o Mestre Maçom, aquele 
que, por ocasião da sua exaltação é 
enaltecido entusiasticamente, não só 
pelo orador como todos os que usam 
da palavra, cumprimentando-o por 
haver atingido “A Plenitute Maçôni-
ca”, é simplesmente desrespeitado, 
o juramento de tratá-lo com o irmão 
é quebrado publicamente — de 
irmão passa a ser primo de terceira 
geração.

Com a imposição desta legis-
lação até certo ponto “ditadora”, 
toma-se responsável e mantenedo-
ra de sérios problemas para a nossa 
Ordem — cito as principais:

–  desconhecimento, senão 
total, quase, da legislação, 
rituais e da nossa história; – 
faltas frequentes às Sessões 
e atrasos com as obrigações 
pecuniárias; 

–  trajes não compatível nas 
Sessões de caráter espe-
ciais;

–  relacionamento fraternal re-
legado a plano secundário;

–  intolerante com os concei-
tos dos irmãos;

–  enfim, quando abandona a 
Ordem em caráter definiti-
vo, a Loja lucra, ao invés de 
perda.

Aí está o pensamento de um 
velho irmão octogenário, hoje, por 
lei “deficiente fisico por ser osto-
mizado”, entretanto, com a graça 
do GADU, ainda lúcido e procu-
rando ser útil a quem me solicita, 
sem nenhuma distinção.

Derly Halfeld Alves – Mi-MRA
ARLM Frat. Brasileira de Est. e Pesquisas

Juiz de Fora – MG

fontes de Consulta:
Larousse Cultural – Grande Enciclopédia
Rónai, Paulo – Dicionário Univ. Nova Fronteira de Citações  
– Ed. Nova Fronteira

“Liberté, egualité, Fraternité!”

Sábado na rua
DORACINO NAVES

Gosto do sábado. Deus o 
criou como modelo para 
os outros dias. Ando livre 

por Goiânia. Na agenda de hoje, 
um passeio sem compromisso pela 
cidade. Saio de casa com a alma 
leve. No bolso, nem lenço nem do-
cumento. No peito, as desventuras 
da semana para mim, o sábado tem 
cheiro de partida. Voo a dia certo, 
no futuro, quando hei de prestar 
conta dos meus atos ao Criador. 
Creio que serei iluminado pela Luz 
Verdadeira. No sábado, faço a mi-
nha catarse semanal. Preparo-me 
para a hora final da existência.

Prenuncio nesse dia inevitável 
um espírito mais sossegado. O 
tempo, pode tirar a minha paz nos 
outros dias; menos no sábado. 
Peço, que a minha amada não nos 
ouça – cure a minha chatice. As-
sim, ela vai perceber que não sou 
sempre chato. Solto a gravata, o sa-
pato apertado, as ambições que se 
abstraem da mente por um instante. 
Expulso até as frustrações da alma 
só `para ficar solto no sábado. De 
preferência debaixo de uma árvore 
no Bosque dos Buritis ou dentro de 
uma livraria no shopping.

Minhas emoções, presas nos lu-
gares mais recônditos, se libertam 
no sábado. Elas voam alto acima 
do ipê-amarelo da T-1. Anjos ade-
jam no céu. Embaixo, o tempo seco 
de agosto com baixa umidade no 

ar. Do outro lado de Goiânia, no-
Parque Areião, na marca 300, em 
frente ao quartel da Polícia Militar, 
a lua cheia branquejou as flores de 
um ipê. Exuberante!

O sábado, animado, se veste 
de branco; inocente, puro, com a 
cor da pele do cordeiro. Um vento 
suave e fresco balança minha ca-
misa de algodão. Olho para o lado 
procurando a palavra perdida no 
tempo de Hiram. Quero a chave 
da minha existência. Pode ser que 
esteja guardada sob a abóbada do 
Arco Real. Ou, talvez, a luz ainda 
esteja longe da minha compreen-
são.

Fico perto de mim para en-
tender melhor como sou. Sina 
inglória essa de a gente se esmiuçar 
nas lembranças. Vi na padaria do 
Jardim Goiás um amigo da época 
do Automóvel Clube, onde hoje 
é o Parque Flamboyant. Sábado 
jogávamos futebol de salão; ele, o 
poeta da bola.

Penso que o poeta é sublime 
nesse dia. Gosto do sábado. Se a 
maioria dos casamentos acontece 
no sábado, também é o simbólico 
de desfeitas, de perdas. A lua é 
cheia. Com o sol da tarde as som-
bras recuam para dentro da mata.

(Diário da Manhã, 30/08/2010)

Doracino naves é jornalista, diretor-apre-
sentador do programa Raízes Jornalismo 
cultural, na Fonte Tv (www.raizestv.net)

Parque Areião, Goiânia
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C O M U N i C A D O
A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE 

enviou ao Serviço Social da instituição FAMA, que o curso 
de Assistente de Administrativo foi validado:

Em atendimento ao estabelecido no § 3° do Art. 2° 
da Portaria MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) n°. 
1003/2008 regularizou-se que sejam cadastradas as tur-
mas e encaminhadas para as mesmas, os aprendizes via 
sistema juventudeweb do MTE. informou-se ainda que 
esse procedimento deverá ser realizado para todos os 
cursos desta Entidade que foram validados.

O Departamento de Pedagogia da instituição FAMA 
dentro do planejamento das suas atividades pedagógicas 
comemorativas ao Dia do Folclore promoveu a Mostra 
Cultural tendo como tema comidas típicas da nossa re-
gião. Também em comemoração ao Dia da Árvore foram 
plantadas dentro do espaço físico da instituição mudas de 
Bálsamo de forma simbólica expressando a nossa preo-
cupação com a preservação ambiental. O Departamento 
de Serviço Social tem realizado visitas domiciliares para 
reavaliar perfil dos educandos atendidos no Programa 
Social FAMA, visando cada vez mais ser coerente com os 
critérios estabelecidos pela mesma. O Colégio Gonçalves 
Lêdo no dia 28 de setembro  com a abertura da Banda 
Marcial  iniciou-se  o Segundo Torneio dos Jogos internos  
com intuito de promover e incentivar  o esporte como 
sinônimo de vida saudável.

No período de 15 e 16 de ju-
lho de 2010, aconteceu na cidade 
de São Paulo, o curso de Gestão 
e Avaliação de Projetos Sociais 
ministrados e organizados pelo 
Instituto HSBC Solidariedade 
e BRAZILFOUNDATION. O 
objetivo deste curso foi  de 
oferecer/apresentar estratégias, 
ferramentas e instrumentos de 
avaliação de projetos sociais 
orientados a aprimorar e alcan-
çar os processos eficientes de 
gerenciamento de programas 
em diversas áreas de atuação, 
além de promover a troca de 
experiências, informações e 
de estratégias entre instituição 
com a finalidade de contribuir 
para a melhoria da qualidade do 
planejamento, gestão e avaliação 
dos projetos sociais conduzidos 
pelas instituições sociais.

O Instituto HSBC Solida-
riedade é responsável por gerir 
iniciativas sustentáveis de forma 
transparente, ética e com equidade 
e um de seus focos de atuação, é 
o investimento social do HSBC 
no Brasil.

Além disso, o mesmo, conta 
com a parceria da BrazilFounda-
tion, que apoia projetos sociais em 
todo o Brasil, com recursos doados 
principalmente pela comunidade 
brasileira estabelecida nos EUA.

A sintonia de objetivos entre 
ambos tem possibilitado o alcan-
ce de resultados significativos e 
a constatação de que todos – in-
vestidor, instituições apoiadas e o 
conhecimento técnico da funda-
ção – encontraram um caminho 
útil e proveitoso para estimular a 
transformação da realidade social 
do Brasil.

Participação do diretor de Educação e Cultura e  
Assistência Social, Senhor Paulo Roberto Marra ao 
curso ministrado pelo instituto HSBC Solidariedade.

Curso de Gestão e Avaliação 
de Projetos Sociais

Participação da Psicóloga/ Psicopedagoga Lidianne Araújo 
ao iii Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão

iii ConGreSSo BrASileiro de 
PSiColoGiA: CiênCiA e ProfiSSão

Com o compromisso de cons-
truir referenciais éticos, democrá-
ticos e participativos, que o III 
Congresso Brasileiro de Psicolo-
gia: Ciência e Profissão, realizado 
na cidade de São Paulo entre os 
dias 03 e 07 de Setembro, se con-
solidou como o maior encontro da 
Psicologia Brasileira.

Como psicóloga, observei que 
a principal marca deste encontro 
foi de aprofundar e qualificar o 
compromisso com a construção 
de uma sociedade justa e iguali-
tária, que respeita e promove os 
direitos humanos e sociais. Por 
isso, a atenção ao rigor científico 
que garante a qualidade e per-
mite o desenvolvimento de um 
projeto ético e a valorização da 
democracia como forma de en-

volver a todos nessa construção. 
Os trabalhos trazidos ao evento 
representaram todas as áreas de 
investigação e prática da Psico-
logia, as diferentes abordagens 
teóricas e as múltiplas concepções 
presentes no campo, às variadas 
formas de inserção social dessa 
ciência e profissão. 

Outra marca fundamental des-
te evento, foi reconhecer divulgar 
e refletir sobre a diversidade da 
Psicologia além de garantir um 
espaço de articulação dessa di-
versidade nos âmbitos da ciência 
e da profissão.

As atividades encontradas 
no evento se diversificaram em: 
conferências, mini-cursos, mesas 
redondas, simpósios, pôsteres, 
conversando sobre..., como eu 

faço..., além de reuniões de vários 
segmentos e entidades. Cabe des-
tacar que dentre estas atividades, 
foram realizados simpósios com 
o tema Ciência e Profissão, onde 
o diálogo entre saberes e fazeres 
da Psicologia teve um lugar pri-
vilegiado.

Por fim, afirmo, através da 
participação no mesmo que, este 
congresso possibilitou esclare-
cimentos de como se encontra a 
Psicologia no Brasil, além de ter 
sido um lugar propício para de-
senvolvimento do compromisso 
da mesma com as necessidades 
da Sociedade Brasileira.

Lidianne Araújo
Psicóloga/ Psicopedagoga

O qUE rOla NA ESCOLA
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Lazer 
na Velhice

A aposentadoria muitas vezes não traz a calma, 
a felicidade e o descanso esperado. Mesmo que a 
renda familiar seja satisfatória, a ociosidade traz 
consigo maus hábitos, desânimo, desleixo, perda 
de interesse pelas coisas circundantes. Faz mal à 
saúde. Quem não se preparou, para a aposentadoria, 
desenvolvendo alguma  outra atividade, não pensou 
em como completar o seu tampo com algo de que 
goste e ao mesmo tempo que lhe aumente a renda 
familiar, deverá urgentemente procurar algo para 
fazer e de preferência que aumente a renda, para 
que possa passear, viajar, fazer as coisas que tanto 
desejava fazer.

Ficar sem fazer nada, sem se interessar por nada, 
não é lazer, é ócio e prejudicial à saúde. Lazer é 
o que se deve fazer nos fins de semana: passeios, 
ir à praia, divertir-se com a esposa, com os netos, 
organizar jogos e brincadeiras.

As pessoas que se aposentam poderiam empre-
gar o tempo que lhes sobra fazendo o que sabem, 
o que gostam, ajudando os menos favorecidos. 
Lembro-me de um senhor que depois dos setenta 
anos – aprendeu a ler e escrever, numa escola 
montada por uma aposentada que dizia não saber 
fazer outra coisa que ensinar, e como se dedicara 
a vida inteira ensinando crianças, resolveu ensinar 
adultos. O resultado foi surpreendente. Esse senhor, 
que era um dos mais idosos da turma, fazia peças 
de madeira e escrevia nelas verdadeiras poesias. 
Fez exposição, foi entrevistado, saiu seu currículo 
em todos os jornais da cidade. Ele, que sempre 
trabalhara na lavoura e tinha filhos para criar e para 
encaminhar à escola, havia chegado o seu tempo e 
ele não o desperdiçou.

Ele se sentia feliz com tudo que aprendera e 
começou a ler todos os livros que .a professora lhe 
dava. Ela sentia-se realizada, disse que a sua satis-
fação era maior que nos tempos em que lecionava 
no grupo escolar.

As paróquias têm grupos de mães que se reúnem 
para discutir os problemas, ensinar costura, bor-
dado, pintura e fazer enxoval para as mães pobres 
que também ajudam na costura, fazendo também 
casaquinhos, sapatinhos e roupas próprias para be-
bês, que são entregues às mães menos favorecidas. 
Algumas, com o que aprenderam, começaram a 
costurar, fazer tricô e crochê para ajudar na renda 
familiar

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

O ovo da serpente

THEREzA fREIRE VIEIRA (*)

(*) E. fIGUEIREDO

o homem é um abismo e 
a vertigem me assalta quando 
contemplo suas profundezas.

georg BucHner

No momento que alguém 
está sendo iniciado, para in-
gresso na Maçonaria, aqueles 
que assistem e participam da 
cerimônia, não podem intuir 
que ali, possivelmente, pode-
rá estar um grande Maçom, 
que um dia estará exercendo 
altos cargos na entidade ou, 
até, fora dela. Naquele ins-
tante está se presenciando a 
costumeira Sessão Magna de 
Iniciação, e que nas reuniões 
seguintes o neófito começará 
a receber as instruções previs-
tas para começar a lapidação 
da Pedra Bruta. Em outras 
palavras, a iniciação, em si, 
tem a intenção de purificar 
o estranho e prepará-lo para 
receber os ensinamentos que 
ser-lhe-ão ministrados por 
etapas. Então começa seu 
crescimento espiritual no 
primeiro degrau de uma hie-
rarquia simbolizada por uma 
escada que se perde nas altu-
ras do céu. Cada novo degrau 
será acompanhado de novas 
cerimônias iniciáticas e com 
revelações mais profundas. 
Não obstante, ninguém, em 
sã consciência, poderá adivi-
nhar o real destino do novo 
Irmão que está nascendo, ao 
receber a Verdadeira Luz, que 
imaginamos ser. Somente o 
tempo dirá....

O Maçom autêntico se or-
gulha quando sabe que heróis 
da pátria, líderes honestos, 
formadores de opinião corre-
tos são Maçons, pois vê neles 
o exemplo que deve ser segui-
do e espelhado. Entretanto, 
quando toma conhecimento 
da existência de que maus 
políticos, governantes apro-
veitadores, dirigentes corrup-
tos, pertencem ou vieram a 
pertencer à Sublime Ordem, 
o Maçom puro, honesto e 
realmente de bons costumes 
estranha e fica estupefato. O 
pior é que é possível encontrar 
maus elementos agindo da 
mesma forma dentro da en-
tidade, contrariando, sem pu-
dor, a linha comportamental 
e a postura digna de Maçom. 
Quer dizer, fundamentando-se 
nas leis da aprendizagem Ma-
çônica e do condicionamento, 
que modifica o indivíduo, 
levando-o a diminuir seus 
comportamentos inadaptados 
e aumentar seus comporta-
mentos adaptados, para esses, 
o resultado foi inverso. Nem a 
Iniciação ele entendeu!

Quando deparamos com 
esses Maçons, cujas atitudes 

desvirtuam dos princípios 
da Sublime Ordem, ficamos 
imaginando o dia da sua 
Iniciação, quando além das 
investigações de praxe, que 
antecedem a sua aceitação 
para ingresso, até o que lhe 
é dito durante o ato e os seus 
juramentos que se sucedem. 
Não nos esquecendo que ele 
passou pela Câmara de Refle-
xões, em cujas paredes estão 
pintadas várias inscrições 
de advertência, sendo que 
uma delas diz, textualmente, 
“se fores dissimulado, serás 
descoberto’. Posteriormen-
te o Aprendiz Maçom, por 
meio de participações em 
cerimônias, chegará ao grau 
de Mestre Maçom, passando 
antes pelo de Companheiro 
Maçom. Esse processo cos-
tuma estender-se, aproxima-
damente, por dois anos, perí-
odo suficiente para entender, 
compreender, absorver e se 
integrar ao espírito Maçônico. 
Se persevera, utiliza nos acon-
tecimentos de suas atividades 
cotidianas — o progresso 
ritual que realizou através 
dos graus simbólicos – com o 
tempo conseguirá uma espé-
cie de maturidade psicológica 
que implicará no seu título 
de Mestre Maçom. Obvia-
mente, não deixa de ser uma 
tarefa árdua, porém, será um 
trabalho que servir-lhe-á por 
toda a vida. O Maçom terá de 
entender os princípios, mes-
clados durante as instruções 
que recebe como um modo de 
crescimento pessoal, primeiro 
como conceitos intelectuais 
e, depois, com a prática, e ter 
consciência de sua realidade 
através da experiência ao lon-
go de sua atividade diária no 
mundo físico. Após alcançar a 
plenitude simbólica o Maçom 
passa a ter consciência de que 
ele não é mais um homem 
comum, mas sim, passou a 

ter qualidades superiores que 
o distinguem na coletividade 
em que vive.

São os próprios Maçons 
que arregimentam outros 
para a Ordem, e, para tanto 
devem estar imbuídos dos 
preceitos cuja escolha não 
traga elementos que possam 
provocar lamentações pos-
teriores. Ao se convidar de-
terminada pessoa para fazer 
parte da Maçonaria, leva-se 
em conta uma série de fato-
res que envolvem a sua vida 
cotidiana, até então, para ver 
se se enquadra no perfil do 
cidadão livre e de bons cos-
tumes, aprofundadas através 
de investigações, entrevistas 
e sindicâncias para apurar 
se as informações obtidas 
procedem.

Mas, se a Ordem se acerca 
de todos esses elementos. 
como se explica que por 
vezes, aquele iniciado não 
correspondera aos seus prin-
cípios? Por que o aprendizado 
recebido que seria aplicado 
para o bem, ficou direcionado 
para o mal?

Não há alternativa, numa 
Maçonaria que se deseja justa 
e perfeita, sem os cuidados 
que se deve tomar visando 
o seu funcionamento com os 
preceitos básicos que estão 
sintetizados nas Constitui-
ções de Anderson. Se nos 
permitimos passar por cima 
desses preceitos, eternamente, 
pondo para chocar o ovo da 
serpente. Para salgar a terra 
onde esse ovo possa vir e 
desenvolver-se há uma neces-
sidade imperiosa para que se 
cumpra todos os itens quando 
da admissão de um profano, 
de uma forma íntegra, séria e 
sem apadrinhamento espúrio. 
Algumas condições devem 
ser consideradas, como a 
amizade, a posição social, o 
modo de vida, o parentesco 

e o relacionamento profis-
sional, todavia, elas não são 
imperativas. Às vezes um 
amigo ou um parente por 
mais íntimo que seja, pode 
merecer toda consideração 
como tal, entretanto, não ser 
digno de que depositem nele a 
confiança necessária para ser 
candidato a Maçom.

Recordemos os primei-
ros artigos dos Estatutos de 
Anderson que entre outras 
coisas, que um Maçom é obri-
gado, em virtude ao seu esta-
do, a obedecer, a ter moral, e, 
que consiste ser bom, sincero, 
homem de honra e da probi-
dade”. Claro está que não é só 
o Maçom que precisa possuir 
essas virtudes, porém, para 
ser Maçom essas qualidades 
são imprescindíveis. Temos 
de entender, igualmente, que 
ser desonesto não é somente 
enfiar a mão no bolso de ou-
trem para roubar: por vezes 
certas atitudes podem ser 
consideradas, ainda, piores.

Estaremos sempre teme-
rosos por saber que, eventual-
mente, em alguma Loja pode 
estar sendo chocado o ovo da 
velha serpente... Isso nos in-
duz a ficarmos, eternamente, 
alertas, mesmo cientes de que 
não somos infalíveis.

Numa cerimônia de Ini-
ciação nem todos conseguem 
compreender a possibilidade 
de se estar trazendo uma pes-
soa perniciosa. Se for o caso 
e alguém der o alerta, pode 
ser que nem tenha crédito. 
Mas, se houver um mínimo de 
esforço, verá e compreenderá 
o que nos espera lá dentro, 
no futuro. Através das finas 
membranas poder-se-á dis-
cernir de forma clara o réptil 
já perfeitamente concebido, e, 
teremos sidos os responsáveis 
— por ação ou omissão – por  
fazer germinar o ovo da ser-
pente......

 

Bibliografia: Anderson. James – 
constituições dos Franco-Maçons; 
Bergman, ingmar – o ovo da ser-
pente; Bryant – Mitologia Antiga; 
Figueiredo, e. – ... entrando na 
Maçonaria; Macnulty, Kirk – Ma-
çonaria; Mellor. Alec – Dicioná-
rio da Franco-Maçonaria e dos 
Franco-Maçons; seitas secretas – 
coleção Mistérios do Desconhecido. 
 
(e. Figueiredo – pertence ao ce-
RAT – clube epistolar Real Arco do 
Templo / integra, o GeiA – Grupa de 
estudos iniciáticos Athenas Membro 
da confratermidade Mesa 22, e é 
obreiro da ARLs verdadeiros lrmãos 
– 669 (GLesP)

“ferramentas são os 
objetos físicos empregados 
por um artesão para fazer 
seu trabalho e seu uso 
geralmente envolve uma 
habilidade adquirida. 
Maçonicamente, as 
ferramentas de Trabalho 
representam capacidades 
psicológicas que o Maçom 
precisa identificar, controlar 
e depois usar em sua vida 
cotidiana”.  (W. KirK Macnulty)
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ADVOGADO

ANUNCIE NESTE ESPAÇO

Atualidades da educação  
e proposta da Maçonaria
IR:. ANTôNIO DO CARMO  
fERREIRA

Dois fatos recentes servem 
para identificar a grande preocu-
pação da maçonaria com relação 
ao estado da educação em nosso 
País. Não é que, somente ago-
ra, a Ordem se preocupa com o 
ensino e a educação. Não seria 
verdadeiro pensar assim. O ensino 
sempre esteve na ordem do dia 
das reuniões maçônicas. A própria 
Maçonaria é conhecida como uma 
“escola de conhecimentos”. Todos 
os iniciados têm a obrigação da 
aprendizagem. Da leitura de seus 
livros de doutrina e ritualismo. E 
o ensino ali é no sentido de que o 
maçom venha a ser “um construtor 
social”, pugnando pela melhoria 
dos costumes, pela destruição dos 
vícios, pelo combate incessante à 
ignorância, porque ela “é a mãe de 
todos os vícios”.

O envolvimento da maçonaria 
com a melhoria da qualidade do 
ensino foi tema principal em dois 
grandes momentos, em conclaves 
da Ordem, no meado deste ano. 
Diagnósticos das frágeis condições 
em que a educação se encontra e 
a necessidade da cobrança de pro-
gresso nesse setor da vida brasilei-
ra povoaram os pronunciamentos 
de representantes da COMAB, em 
Blumenau/SC, durante a posse de 
seu Presidente, e do Supremo Con-
selho dos Graus Escoceses para o 
Brasil, em São Paulo.

Reporto-me, neste artigo, à 
palestra que foi proferida pelo ma-
çom Rosa-Cruz Adhemar Módena, 
cujo texto se encontra publicado no 

Boletim Oficial daquele Supremo 
Conselho, edição de abril/maio/
junho do corrente ano. Vários as-
suntos da maior preocupação para 
a maçonaria foram denunciados 
naquele Encontro, mas em nosso 
entender, nenhum foi mais eviden-
te que o relacionado com o estado 
da educação.

O palestrante segue a linha de 
que a Ordem não deve se pren-
der exclusivamente ao casulo. 
É preciso rasgá-lo. Formar para 
a construção social, segundo os 
moldes da instituição, e, aí, sim, 
a exigência esotérica. Mas ao tér-
mino disto, cumpre a “o semeador 
sair a semear”. Pois “o maior de 
todos os sermões é o exemplo”. O 
ser sendo.

A maçonaria deve estar voltada 
para a fiscalização, para a audito-
ria, e para a cobrança de tais obri-
gações de quem recebeu do povo a 
delegação para representá-lo.

Ouçamos os clamores do pa-
lestrante e seus conselhos e suas 
orientações. Fala com a respon-
sabilidade de quem não apenas 
colocou o diploma de “mestre se-
meador” na parede da sala, porém 
que nele tem o alerta para “sair a 
semear”. Diz assim: “urge que a 
Maçonaria trabalhe com afinco 
junto à sociedade e junto ao Poder 
Público para que sejam imple-
mentadas alterações nas áreas de 
educação [... ] , visando municiar 
a juventude de conhecimentos e 
oportunidades éticas e sadias que 
ajudem na sua firmação intelectual 
e moral. Pois se permanece omis-
sa, ela mesma será vítima e sofrerá 
as consequências desastrosas de 

uma juventude mal firmada. E em 
futuro próximo, a Maçonaria e a 
sociedade como um todo serão o 
resultado da boa ou má firmação 
de seus jovens”.

Louve-se o arrojo do pales-
trante, porque não fica na raia dos 
sentimentos volitivos, nem no 
campo das ideias. Sugere cami-
nhos práticos, modus faciendi = 
maneira ‘de fazer. Entendimentos 
seus que coincidem com outros, 
para os quais venho alertando, 
como registra ele: “... para tanto, 
as Lojas desenvolvam projetos, 
que de modo efetivo contribuam 
nessa firmação”.

Estas discussões afloram no 
momento certo e não devem ser 
adiadas, pois há decisões que são 
iminentes. São como mandado de 
segurança. Se não se concede a 
medida na hora da solicitação e 
deixa-se para depois, o prejuízo 
estará consumado e nunca mais se 
repara o dano.

As propostas de um novo go-
verno estão em curso, como em 
elaboração se encontra um plano 
decenal para a nossa educação. E 
neles é preciso incluir o compro-
misso com a melhoria da qualidade 
da educação e do ensino, como 
lastro para a formação de profis-
sionais ao nível das exigências 
de nosso progresso, e de cidadãos 
habilitados ao pleno exercício da 
cidadania.

O futuro que aliás já está em 
nossa sala, dependerá do estabele-
cimento desses compromissos e da 
especial atenção para seu resgate. 
Assim pensam os Maçons e com 
esta consciência procederão.

A partida de 
Raimundo Rodrigues
IR:. VALDEMES RIBEIRO

A maçonaria e a literatura perderam um grande homem no dia 
3 deste mês de outubro. Foi em São Paulo, onde morava. Simples 
e culto, sabia cativar. Sua amável filha Cristina me informou que 
amava seu pai, que era tudo para ela. Depois de ficar internado 
durante 61 dias, sofrendo com infecções generalizadas, Raimundo 
Acreano Rodrigues de Albuquerque, aos 90 anos, partiu. Ele era 
natural de Vila Seabra, hoje Tarauacá, no Acre.

O extraordinário Raimundo Rodrigues foi professor, jornalis-
ta, romancista, poeta, cronista. Idealizador e um dos fundadores 
da Academia de Letras do Triângulo Mineiro (Uberaba- MG)e, 
também, idealizador da Academia Paulista Maçônica de Letras, 
que se transformaria em Academia Brasileira Maçônica de Artes, 
Ciências e Letras, Amacle (São Paulo-SP). Autor de vários livros, 
iniciou sua vida literária em Goiás, pela Bolsa de Publicações 
Hugo de Carvalho Ramos, com o romance Riachão.

Devo momentos felizes ao Raimundo Rodrigues. Graças a 
ele, que me indicou, sou membro da Amacle. A posse naquela 
Academia, cujo presidente era ele, foi em 18 de junho de 1999, 
em São Paulo, no salão de eventos do tradicional restaurante  
“A Toca”, no bairro Perdizes. Eis os empossados no referido 
18 de junho; no módulo Artes, Marcílio de Camargo Braga  
(São Paulo-SP); e no módulo Letras:

Breno Trauthwein e Valter Martins de Toledo (ambos de 
Curitiba-PR), João Carlos Pereira da Silva (Porto Alegre-RS), que 
nos conhecemos na capital paulista e me divulgou no Rio Gran-
de do Sul na sua revista maçônica A Renascença e este simples 
Valdemes, o único proveniente de Goiás.

Muita gente na nossa festejada posse.
Raimundo Rodrigues, pai exemplar, maçom convicto e amante 

das letras, todos nós, seus admiradores e amigos, ficamos tristes 
porque você se foi, porém, a sua maravilhosa lembrança ficou.

(Diário da Manhã)

(*) valdemes Ribeiro de Menezes é escritor, procurador de Justiça 
aposentado e diretor regional da união Brasileira de escritores, 
seção Goiás, e escreve quinzenalmente neste espaço.Cresce a violência ao redor de nós e também no 

meio de nós; nos lares, nas escolas, nas ruas, nos 
cantos da cidade. As pessoas gemem de dor, porque 
um sorriso está ausente na hora de jantar. A violência 
não faz mais distinção entre noite e dia. Ela entristece 
a manhã no noticiário e traz o desespero ao cair da 
tarde quando não voltou quem deveria voltar. Ela 
se esconde na disciplina que virou agressão; ela se 
estampa no estampido da arma assassina comprada 
para proteção e usada para vociferar a coragem de 
fazer o mal, ela rouba a vida na trinca do espelho 
do retrovisor de quem resolveu amar mais o bem 
(material) do que fazer o bem (moral e social). Ela 
esfaqueou o amor e atropelou a paz.

A violência é fruto da corrupção humana. 
Como afastamento de Deus e rebeldia à sua Lei 
(Gn6.11), e trás a tona a verdadeira natureza do 
homem e da mulher sem Deus. Faz parte daquilo 
que os teólogos do passado chamaram de "de-
pravação total", que preconizava que o homem 
deixado a si mesmo não consegue por si só fazer 
e perseverar em fazer o bem, quanto mais salvar 
a si mesmo! A violência não só entristece a Deus, 
como também lhe é abominável (Sl 11.5). Quem 
ama a violência vai se ver com Deus e não poderá 

fugir da Sua justiça. Deus ama a justiça e a exe-
cuta. Seu veredicto é soberano e final.

A violência agride a vida. Agride a  vida por-
que agride a imagem de Deus no homem. Como 
Deus é o autor da vida, ela o agride também. Quem 
poderá tentar agredir a Deus e sair impune? Como 
agressão ela desumaniza o homem; desfigura a 
presença de Deus entre nós; rouba a esperança e 
instala o desespero. Ela é a vara dos opressores e 
as lágrimas dos oprimidos (Ec 4.1).

Deus ordena a não violência. Ele quer que tro-
quemos violência por justiça e por direito (Jr 22.3), 
quando não há justiça, mas violência, Deus torna a 
terra em desolação e abandono. Deus não abençoa 
a nação violenta! O crescimento da violência atrai 
a ira de Deus sobre a nação, especialmente sobre o 
seu povo (Ez 22.29-31; 45.9,10).

Ouçamos a Deus! Não façamos violência, 
nem derramemos o sangue inocente (Jr 22.3). 
Lavemos nossas mãos no sangue de Cristo e pra-
tiquemos a verdadeira religião (Tg 1.26,27).

Por amor a cristo Rev. Hélio de oliveira silva

Boletim da PIPG, 22/08/2010

"Não Farás Violência..."

O Tempo
A vida é o dever que nós trouxemos  
para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas.
Quando se vê, já é sexta-feira...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê, perdemos o amor  
da nossa vida.
Quando se vê, já passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado.
Se me fosse dada, um dia, outra oportunida-
de, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre 
em frente e iria jogando, pelo caminho, a 
casca dourada e inútil das horas.
Desta forma eu digo: Não deixe de fazer 
algo de que gosta, devido à falta de tempo, 
a única falta que terá, será desse tempo que 
infelizmente não voltará mais.

Mário Quintana
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DIA DO MAÇOM

No dia 23 de agosto, comemorando o Dia do Maçom, a Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás prestou significativa homenagem 
a Maçons do Grande Oriente do Estado de Goiás e da Serenís-

sima Grande Loja de Goiás, outorgando-lhes a COMENDA PEDRO 
LUDOVICO TEIXEIRA.

Da Liberdade e União foram contemplados os Respeitáveis Irmãos 
JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, MILTON BUENO DE FARIA e 
OSEMAR NAZARENO RIBEIRO.

O plenário da Assembleia esteve superlotado, demonstrando o carinho 
e amizade para com os homenageados. 

COMENDA PEDRO 
LUDOViCO TEiXEiRA

O Respeitável Irmão JOSÉ MARQUES 
DE ALBUQUERQUE, membro da Loja Li-
berdade e União, foi homenageado pela As-
sembleia Legislativa do Estado de Goiás, 
dia 10 de setembro, com a MEDALHA DO 
MÉRITO LEGISLATIVO PEDRO LUDO-
VICO TEIXEIRA, por relevantes serviços 
prestados ao Estado de Goiás, notadamente 

como jornalista da "Velha Guarda".
Na foto, da esquerda para a direita: Absaí 

Gomes Brito, Janine – Presidente da Asso-
ciação das Filhas de Hiram, Luís Carlos de 
Castro Coelho; Venerável da Liberdade e 
União, Donila – esposa do José Marques, o 
homenageado José Marques de Albuquerque 
e duas filhas do casal.

Milton Bueno de Faria, Deputada Mara Naves,  
Grão-Mestre Barbosa Nunes e Venerável Luís Carlos 
de Castro Coelho

José Gonçalves da Cunha ao lado da Deputada Mara 
Naves

Deputada Mara Naves com 
Osemar Nazareno Ribeiro

F A L E C I M E N T O

Perdeu a Liberdade e União mais 
um membro  neste ano, com o fale-
cimento do Irmão JOSÉ NUNES DA 
COSTA, que foi velado e sepultado no 
Cemitério Jardim das Palmeiras, no dia 
17 de setembro.

Aos familiares, nossos sentimentos 
de pesar.

"A Associação Maçônica de 
Erradicação da Mendicância — 
AMEM, foi fundada em 21 de abril 
de 1980 graças ao esforço do Irmão 
Manoel Ribeiro Sobrinho.

A meta principal da institui-
ção é amenizar o sofrimento das 
pessoas que vivem nas ruas, ofe-
recendo o mínimo de dignidade, 
carinho, agasalhos, refeições e 
moradia temporária. Hoje, após 
três décadas de dedicação aos mais 

necessitados, a AMEM atende as 
solicitações das Lojas filiadas tanto 
da Capital como do Interior e até de 
outros Estados da Federação, para 
alojar pessoas comprovadamente 
carentes e enfermas que vêm para 
Goiânia para realizar tratamentos 
de saúde, mas que não dispõem de 
condições financeiras para arcar 
com hospedagem e alimentação 
durante o período de permanência 
na cidade."

ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA DE
ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA – AMEM

30 anos de fraternidade e Serviço

“A AMEM para mim significa uma nova família, 
um recomeço.” – adelina da SilVa (BarreiraS-Ba)

“Se não fosse a AMEM eu teria que largar o tra-
tamento médico aqui em Goiânia e voltar para 
minha cidade.” – nair da conceição (BuritinóPoliS-go)

“Nós que somos mais fracos morreríamos à 
míngua se não existisse a AMEM.” – Julio JoSefa 
(BuritinóPoliS-go)

“Aqui a gente recebe alimentação, cama, banho 
e o mais importante para mim, que é o carinho.” 
– celino Pereira (aragarçaS-go)

D E P O i M E N T O S


