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COLUNA DO DIRETOR –“E por 
estas e outras razões que lutamos 
para que este Jornal continue cada 
vez mais atuante e intransigente na 
defesa dos interesses de nossa Loja, 
consequentemente, da Maçonaria”. 
– AbsAi Gomes brito – PáGinA 2

TOLERÂNCIA, UMA CHAVE 
PARA OS GRANDES MISTE-
RIOS – “E bem verdade que uma 
parte muito pequena da humani-
dade está preocupada em ir além 
das necessidades diárias, pensam 
e raciocinam como animais em 
sua labuta”. – Kleber Adorno – 
PáGinA 3

DELEGACIA LITÚRGICA – “A 
Delegacia Litúrgica do Supre-
mo Conselho do Brasil do Grau 
33, para o Rito Escocês Antigo 
e Aceito, a partir deste edição 
passa a ocupar espaço no jornal, 
para divulgação de suas ações no 
âmbito da Regional”. – PáGinA 4

PIRILAMPOS DE MADEIRA
“Deu uma bolacha para cada filho; 
quatro meninos e duas meninas; a 
cacula mamava no peito. Eu era 
o mais velho dos filhos de Dona 
Laudelina”. – dorAcino nAves – 
PáGinA 6

GATO, PAPAGAIO, TELEVI-
SÃO E OUTRAS FUTRICAS 
“Bão, não tenho certeza, mas acho 
que o senhor Neguinho o matou e 
enterrou la praqueles cafundós, no 
meio daquela capoeira de assa-pei-
xe, vizinho do pasto barba de pode”. 
– Hélio moreirA – PAGinA 7

LIBERDADE E UNIÃO INI-
CIA TRÊS NOVOS MAÇONS 
– “Uma linda festa e um momento 
inesquecível para Liberdade e 
União, pois a cada iniciando que 
recebemos, renova-se a vontade de 
seguir em frente, pautando pelos 
principios da Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade entre os homens e 
principalmente dentro da Maçona-
ria” – Alberto coelHo dA costA 
sobrinHo – PAGinA 8

COMENDA DO MÉRITO MAÇÔNICO 
JAIR ASSIS RIBEIRO

O Grande Oriente do Estado de Goiás por Decreto do 

Grão-Mestre Estadual nos Termos da Lei N° 004 de 01-12-

2008, outorga a Loja Maçônica LIBERDADE E UNIÃO 

N° 1.158, Oriente de Goiânia, a COMENDA DO MERITO 

MAÇÔNICO JAIR ASSIS RIBEIRO, pelos relevantes 

serviços prestados Comunidade e a Ordem Maçônica.

Goiânia, 26 de outubro de 2010

Eurípedes Barbosa Nunes

Grão-Mestre Estadual

Em solenidade bastante con-
corrida, realizada no Salão 
Nobre do GOEG, no dia 26 

de outubro do corrente ano e con-
tando corn mais de 400 pessoas, 
destacando inclusive a presença 
de autoridades civis e maçônicas, 
incluindo o Governador do Estado 
de Goiás, Ir:. Alcides Rodrigues 
Filho.

Na oportunidade, foram entre-
gues  os diplomas referentes à maior 
Condecoração do Grande Oriente do 
Estado de Goiás, a 31 Lojas Maçôni-
cas do Estado de Goiás e entre estas, 
ali se mostrava presente o Venerável 
de Liberdade União, representando 
orgulhosamente a sua Loja e ao final 
da solenidade, atendendo ao convite 
do Grão Mestre do Estado de Goiás, 
Ir:. Eurípedes Barbosa Nunes, fez 
uma homenagem àquele que, com 
todo o direito, veio a dar o nome 
à maior Condecoração maçônica 
do Grande Oriente Goiano, Ir:. Jair 
Assis Ribeiro, verdadeiro homem, 
Maçon na expressão da palavra e 
pessoa dedicada à causa humana, 

sempre preocupado com o bem estar 
daqueles que o cercaram. Incansável 
batalhador que tinha em mente a 
construção, o fazer dentro da Ma-
çonaria, deixando transparecer que, 
enquanto pode, trabalhou em prol 
do engrandecimento da Maçonaria 
brasileira, chegando ao cume de sua 
peregrinação, com a construção do 
Palácio Maçônico em Brasilia, que 
hoje leva seu nome. Um homem que 
jamais mediu esforços para colocar 
a Maçonaria no mais alto grau de 
reconhecimento como entidade 
reconhecida mundialmente como 
aquela que une e aprimora o homem, 
diante dos princípios de liberdade, 
igualdade e fraternidade.

Das mãos do Coordenador Re-
gional da Região de Goiânia, Ir. 
Milton Bueno, de Liberdade União, 
o Venerável Mestre Luís Carlos 
de Castro Coelho, recebeu o Di-
ploma da Condecoração Jair Assis 
Ribeiro.

Alberto Coelho da Costa Sobrinho
Membro da Loja Liberdade e União

R A I M U N D O  R O D R I G U E S
(ELEGIA A UM IRMãO MORTO)

Pot-pourri - Lacerda Jr.

Meu Deus! Tu que és tão born e tão clemente,
porque apagas, Senhor, a chama ardente
num crânio de vulcão?
Por que poupas o credo já vetusto,
e, sem dó, vais ferir o frágil arbusto,
às vezes no ernbrião?

Pobre irmão! No seu peito nobre
e nessa fronte que o sepulcro cobre, era fundo o sentir
Agora, solitário, tu descansas,
e contigo, esse mundo de esperanças
tão rico de porvir!

Oh! Lamentamos essa pura estrela
sumida, como no horizonte, a vela,
nas névoas do Jordão.
A sepultura foi há pouco, aberta...
mas o dormente já se não desperta
voz de seus irmãos!

E mudo aquele a quem irmão chamamos
e a mão que tantas vezes apertamos,
agora, é fria, já!
Não mais nas Lojas, esse rosto amigo!

Dorme, pois, Raimundão!
Nós que sabemos que esta vida é nada,
te choramos meu irmão!

Desejamos aos irmãos, amigos e familiares, 
muitas alegrias neste Natal e próspero Ano Novo!

Natal!
Feliz
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Como fazemos regularmente, visitamos o Irmão 
Rui Doca, levando exemplares da última edição do 
Liberdade e União.

Ficamos felizes pois o Irmão Rui está em franca 
reabilitação. Esperamos que ele volte às suas lides 
no correr do próximo ano.

Compulsando um de seus livros de Contos 
– Estrela Cadente, encontramos na capa final, o 
seguinte:

“Durante certa hora da noite, ouviu-se o tropel do 
gado e o mugir incessante dos touros. No outro dia, 
ao ser interrogado sobre o acontecimento, Genésio 

explicou tratar-se do modo como os touros protegiam 
a manada do ataque das onças. O gado era reunido 
em um grande círculo, ficando as vacas paridas com 
suas crias ao centro, outros animais adultos em torno 
delas, enquanto os touros giravam em volta, mugindo 
sempre, numa demonstração de que estavam alertas 
e prontos para o combate, se necessário”.

Recomendamos a leitura do Livro que tem a “ore-
lha” apresentada pelo Irmão Éris Antônio Oliveira, e 
Prefácio do Acadêmico José Mendonça Teles.

Absai Gomes Brito, Diretor

Coluna do Diretor E d i t o r i a l

Órgão de Divulgação da Loja Maçônica “Liberdade e União” nº 1158
Registrado no Cartório da 2ª Zona de Protestos, Títulos e
Documentos, em 16 de junho de 1980, sob o nº 255A04.

Av. Paranaíba nº 984 – Centro Fones: (62) 3223-4087/ 3229-4775
Caixa Postal nº 21, CEP: 74025-900 – Goiânia-GO.

Site: www.liberdadeeuniao1158.com.br
E-mail: liberdadeeuniao@gmail.com
Fundador: Luiz Gonzaga Marques

DIRETORIA
Diretor: Absaí Gomes Brito – AGI nº 1799

E-mail: absai.brito@hotmail.com
Redator Chefe: Rui Gonçalves Doca – AGI nº 2139
e-mail: ruidoca@bol.com.br – tel. (62) 3877-8163 

Aceitamos colaboração de irmãos e Lojas Maçônicas.
Tiragem desta edição: 1.000 exemplares

A direção do Jornal não se responsabiliza por conceitos emitidos 
em matérias que nem sempre representam a opinião oficial da Loja 

“Liberdade e União”
Assinatura anual: R$ 50,00

Este jornal é filiado à ABIM – Associação Brasileira
de Imprensa Maçônica, sob o nº 003-J

Programação Visual: Adriana Almeida (62) 3211-3458
Revisão: Rui Gonçalves Doca
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PAPEL E RELEVÂNCIA 
DA IMPRENSA MAÇÔNICA 
NO CONTEXTO ATUAL

Se você não fizer com que haja flores ao entor-
no de sua casa, decerto as lindas borboletas 
irão adejar noutros jardins.

O irmão Antônio do Carmo Ferreira, Grão-Mestre 
do Grande Oriente Independente de Pernambuco 
e Presidente da Associação Brasileira da Imprensa 
Maçônica, proferiu excelente e oportuna palestra, por 
ocasião do XV Encontro Nacional da Cultura Maçônica, realizado em Brasília de 
8 a 10 de abril de 2010, com o título: Papel e Relevância da Imprensa Maçônica 
no Contexto Atual”, da qual, por sua importância e atualidade, transcrevemos 
alguns trechos.

“As pessoas desejam ter notícias das outras, pois é próprio do humano recor-
dar. Para atender a esse sentimento, não se exigem escrituras de muitas linhas, 
uma cartinha basta”.

“O Jornal também é um meio de veicular notícias. Uma espécie de carta 
exagerada, escrita não por uma, mas por várias mãos. Os jornais existem, não 
por causa dos saudosos, porém, reparando bem, para saciar curiosidades. Coletor 
e revelador que é, das acontecências para os muitos”...

“Quero fechar esta parte dedicada ao segmento profano da imprensa, repetindo 
notícia divulgada no quinzenal INFORMABIM 215, onde se lê que “Em dezembro 
do ano passado, jornalistas de todo o Brasil estiveram reunidos no Recife, para 
uma breve discussão sobre o papel do jornal em nossa contemporaneidade. Disse 
um de seus participantes de densa representatividade e experiência, que por sua 
destinação não há como substituir o jornal impresso. A quantidade de leitores 
cresce em cada ano”.

“Agora, falemos dos jornais e revistas dos maçons, na atualidade, que é o 
foco desta nossa conversa. A imprensa maçônica é diferente da imprensa profana. 
O jornalista da imprensa profana é o empregado da organização. Tem a sua ação 
pautada, e quando recebe a incumbência de escrever algo sobre determinado e 
importante personagem, seu primeiro questionamento antes de ir ao computador, 
é saber do patrão: “Contra ou a favor?” O jornalista maçom não tem sua ação 
pautada. Ele não é um empregado. É o proprietário do jornal. Ademais não nos 
destinamos apenas à informação. Nosso papel é sempre o de contribuir para o 
alavancamento moral da sociedade. Nosso papel, portanto, é missionário: instru-
mentalizar a maçonaria”.

“Do Carmo, falando a respeito dos maus maçons que entraram para a Ordem 
por interesses pessoais, e que ao sairem, saem “... atirando contra a maçonaria e 
os maçons (infelizmente). Frei Caneca, em sua X Carta de Pitia a Damão, começo 
do século XIX, já denunciava este assunto. Diz que há dois tipos que falam mal da 
maçonaria: os que não conseguiram enntrar, e os que dela foram expelidos, dado 
não terem encontrado ambiente para suas escusas pretensões”.

“Está se exaurindo o tempo em que a maçonaria era noticiada como uma coisa 
abominável que se prestava ao mal. A impensa profana, com seus instrumentos 
poderosos de investigação, até que nos tem sido útil, porque se esta coisa ruim 
fosse verdadeira, tudo à luz do escândalo, já estaria do conhecimento público”.

“Mas está ficando um vácuo. O falar mal tem diminuido. Porém aqui e ali, 
começa a se ouvir a pergunta: “a maçonaria ainda existe?”. Agora é preciso 
estimular o nascimento da curiosidade a nosso respeito. É preciso reinventar 
a curiosidade sobre a maçonaria. Porém ter o cuidade de mostrar a maçonaria 
tal como a maçonaria é: uma sociedade de homens arrojados, líderes, que se 
destinam ao fazimento do bem, livres, de ‘bons constumes, homens de ação pela 
iniciAÇÃO, pela elevAÇÃO, pela exaltAÇÃO. É preciso vigiar porque o inimigo 
não dorme”.

Antônio do Carmo encerra seu trabalho, dizendo: “Agora, se o ilustre irmão, 
realmente, gosta das Borboletas em seu convívio, não fique de braços Cruzados. 
É partir para semear roseiras ao entorno de suja casa, senão as borboletas não 
chegam. Irão adejar, alhures, em outros jardins”.

É por estas e outras razões que lutamos para que este jornal continue cada 
vez mais atuante e intransigente na defesa dos interesses de nossa Loja, conse-
quentemente, da Maçonaria.

Absaí Gomes Brito – Diretor

Ainda sobre Rui Gonçalves Doca

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
Revista Maçônica A Trolha. Ed. 1. 
Maçônica A Trolha. Londrina/
PR
Revista O VIGILANTE. Infor-2. 
mativo do GOSC. Florianópolis/
SC
Revista O PRUMO. Órgão do 3. 
GOSC. Florianópolis/SC
Jornal O DELTA. Órgão do 4. 
GORGS. (COMAB) . Porto 
Alegre/RS
Jornal O UNIFICADOR. Loja 5. 
“Obreiros de Macaé” – Macaé/RJ
Jornal do MAÇOM. Órgão da 6. 
Grande Loja do Estado da Bahia. 
Salvador/BA
Jornal UNIÃO SANTISTA. Loja 7. 
União Santista. Santos/SP
Informativo ENTRE NÓS. (Co-8. 
légio NOBEL). Londrina/PR
Jornal Noticiário ESPECIAL- 9. 
Órgão Informativo Oficial da As-
sociação Pestalozzi de Goiânia-
GO. Ano 6 – N° 13 - Abr/2010 
– Jornalista Responsável: Raquel 
Pinho.
Jornal da AFAPEGO – Presi-10. 
dente: Maria do Rosário Ayres.
VicePresidente:Djalma Tavares 

de Gouveia. Ano IV – 01 Jun/10 
– Goiânia/GO
Livro XXII ANTOLOGIA DE 11. 
POETAS E ESCRITORES DO 
BRASIL-2010, Organizador 
e Editor Reis de Souza.- Sele-
cionados pela Revista Brasília. 
Brasília-2010.
Informativo INFORMABIM. 12. 
Órgão da ABIM. Recife-PE
Jornal VOZES DO TEMPLO. 13. 
Loja João da Escossia. Mossoró/
RN
Jornal MPGOIÁS. Ministério 14. 
Público do Estado de Goiás. Ano 
5 N° 21- out/nov/2010. Procu-
rador Geral: Eduardo Abdon 
Moura. Editor: Miriam Tomé. 
Assessora de Imprensa: Ana 
Cristina Arruda. Goiânia/GO
Jornal OPÇÃO . Diretor-Editor-15. 
Chefe: Euler de França Belém. 
Goiânia-GO
Revista BOA VONTADE. Re-16. 
vista apolítica e apartidária 
da Espiritualidade Ecumênica. 
Diretor e Editor Responsável: 
Francisco de Assis Periotto. São 
Paulo./SP

Boletim Comissão Goiana de 17. 
FOLCLORE. Presidente: Fátima 
Paraguassú. Goiânia/GO
Jornal União – COMAB – In-18. 
formativo da Confederação 
Maçônica do Brasil. Jornalista 
Responsável: Rogério Junkes. 
Florianópoois/SC 
Jornal ÁGUIA DO PLANALTO. 19. 
Órgão Oficial da Inspetoria Li-
túrgica de Goiás. Diretor: Licínio 
Barbosa. Goiânia/GO
Jornal UNI-VERSUS.Orgão 20. 
Oficial da Academia Maçônica 
Internacional de Letras. Editor: 
Lacerda Jr. – São Paulo/SP
Jornal O PESQUISADOR MA-21. 
ÇÔNICO. Informativo Cultural 
da SESTHO e Loja Renascimen-
to n° 8 – Cabo Frio/RJ
Revista A VERDADE. Órgão da 22. 
GLESP. São Paulo. 
Revista GRANDE LOJA EM 23. 
DESTAQUE. Órgão da GLESP 
– São Paulo.
Boletim TIJOLO. Responsável: 24. 
Valfredo Melo e Souza. Brasília/
DF

(18/10/2010)

Você saberia responder se é 
com o pé direito ou com o pé 
esquerdo? A pergunta é clássica, 
recorrente e sempre mal formula-
da: Entramos nos templos com o 
pé direito ou com o pé esquerdo? 
A resposta está no 18° Landmark, 
entramos com os dois pés!

E se a pergunta fosse: - Trans-
pomos a soleira da porta do templo, 
primeiramente com o pé direito ou 
com o pé esquerdo? Pareceria coi-
sa simples e muitos de imediato já 
responderam mentalmente, mas 
de interessante está na explicação 
que muitos dão ao ato. Já ouvi que 
é com o pé esquerdo, pois é o lado 
do coração, sendo este poderoso 
músculo a fonte emanadora de 
belos sentimentos. Quando ouvi 
isto pensei em propor que a Colu-
na do Sul fosse transferida para a 
esquerda de quem entra no templo, 

já que ela é a própria beleza em sí 
mesma. Desisti, pela perspectiva 
do oriente as posições já estariam 
certas. Também tentaram me en-
sinar que devido aos hemisférios 
cerebrais que atuam de forma cru-
zada sobre o corpo, devemos usar o 
pé direito, pois estaremos ativando 
o lado esquerdo do cérebro que 
controla as atividades científicas 
e de linguagem. Acredito sincera-
mente nas muitas qualidades dos 
antigos ritualistas, mas acreditar 
que eles tinham conhecimento 
neurolinguístico é demais!

Mas afinal qual é a resposta?
Você não vai encontrar nestas 

linhas a solução da questão, sim-
plesmente porque a resposta está 
no seu Ritual do Grau de Apren-
diz, editada com as instruções 
do seu Rito, dentro das normas e 
procedimentos de sua Potência e 
ainda levando em conta os usos e 
costumes de seu Oriente.

Por que isso?
Em alguns Ritos não há men-

ção do ato: algumas Potências 
criaram regras para que os Irmãos 
adentrem ao Templo e ainda temos 
Lojas que iniciam seus trabalhos 
já com todos os Obreiros dentro 
da Oficina. Mas se nada constar 
e mesmo assim você insistir em 
ter uma atitude consciente dessa 
“transposição” do profano (fora 
do templo) para o sagrado (dentro 
do templo) eu sugiro que observe 
a Mar:. do Ap:., tenha, o corpo ere-
to, em uma posição que lembra o 
espírito, os pés posicionados como 
o símbolo da retidão e avançarmos 
o pé... (veja no seu Ritual) é nessa 
posição que os Irmãos se manifes-
tam prontos para servir, aprender 
e ensinar.

Sérgio Quirino Guimarães – AELS Presi-
dente Roosevelt, O Espirro do Bode – Julho 
e agosto de 2010 nº 220.

Pé direito ou pé esquerdo
SéRGIO qUIRINO GUIMARÃES (*)
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MARIA CLARA
Cristiano Leandro de Souza

Tudo foi muito lindo 
Fruto de um amor fecundo 
É doce até o lembrar 
Colorido é o pensar.

Oh! Quão sublime dia
Com demoras tantas
Mas eu já sabia
Que até chegar a hora santa.
Quanta agonia.

Preparei-me pelo coração 
Com afeto e amor tantos 
Com rosas vermelhas
E fitas amarelas
Canção e pirilampos
E aquarelas...

Chorei vezes outras
Com lágrimas escondidas 
Não tinha guarida 
Ansiedade fosca
À espera de uma vida.

Roguei santas e santos 
Entoei versos
Sussurrei palavras 
Murmurei uma canção 
Depois veio o silêncio.

Ainda não era dia
A dor doía, foi alegria
Nasceu poesia
Nasceu uma flor...
Nasceu o amor
Nasceu Maria Clara 
Foi só folia!!!

Espaço Cultural
RuI GOnçALvES DOCA (Absaí Gomes Brito) “

PRÓ-RIMA
Rui Gonçalves Doca

Dizem que prosa não aceita rima.
Visto por cima, pode ser verdade;
Mas eu que tenho os olhos mais em baixo, 
Digo o que acho; - uma banalidade!

Quando isto ocorre ocasionalmente,
Julgo prudente ser mantido impune 
Quem sempre esteve certo até aqui 
E sobre si mais culpa não reúne.

De há muito, há prosa impregnando o verso; 
Escolho imerso na arrebentação...
Porque não pode conviver aquela
Sem mais querela e sem presunção,

Com a rima humilde e despretensiosa, 
Qual uma rosa em seu hibridismo? 
Daí se colhem as flores mais lindas! 
Mais do que as vindas do separatismo.

Se as demarcações estão diluídas,
Quedam rompidas todas as fronteiras. 
Onde os limites foram removidos,
Não há vencidos. Caem-se as barreiras...

Mesmo que afirmem ser literatice, 
Alguém já disse – ser a terra plana! 
Muitos lutaram por um ideal;
Mas afinal, qualquer um se engana!

livro: "QuAndo voAm As borboletAs"

CANÇÃO DO EXÍLIO
Gonçalves Dias

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
As aves que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá;

Minha terra tem primores, 
Que tais encontro eu cá;
Em cismar — sozinho, à noite —
Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá;

Sem que desfrute os primores 
Que não encontro eu cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras 
Onde canta o Sabiá.

Pai Nosso
VALDEMAR SANSÃO

Caríssimos Irmãos!
Pela prece, o homem adquire a força moral necessária para ven-

cer as dificuldades e reencontrar o caminho reto se dele se afastou, 
assim como afastar de si os males que atrai por sua própria culpa. 
Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína.

Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não teme-
remos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do 
orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos 
nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos 
as querelas e as dissenções. Se não fizermos mal a ninguém, não 
temeremos as vinganças, etc.

O poder da prece está no pensamento; ela não se prende nem às 
palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, 
pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. 
A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que 
podem favorecer o recolhimento.

A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando 
todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo 
pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se gritassem 
ao mesmo tempo em conjunto e uníssono; mas o que importa 
estarem unidos em grande número se cada um age isoladamente, 
e por sua própria conta! Cem pessoas reunidas podem orar como 
egoístas, enquanto que duas ou três unidas em comum aspiração, 
orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais 
força que a das outras cem.

A PRECE EM MAÇONARIA — Sendo a Maçonaria uma 
instituição que tem um grande fundo de religiosidade em muitos 
dos seus ritos, a prece tem, consequentemente, um uso constante 
em suas liturgias. É a invocação dirigida à Divindade e, portanto, 
indispensável que os trabalhos maçônicos sejam abertos e encer-
rados por uma prece. Esta obrigação é estritamente observada nos 
sistemas inglês e americano.

O Grande Arquiteto do Universo (Deus) é Paz, é Luz, Ele nos 
ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz.

Que sempre possamos fazer uma prece por alguém quando 
não temos a força para ajudá-lo de alguma forma.

Tolerância, uma chave para os grandes mistérios
KLEBER ADORNO (*)

Em muitos dos nossos textos 
abordamos a dualidade que per-
meia pensamentos, palavras e 
ações, mas se lançarmos o nosso 
olhar um pouco mais longe, po-
deremos observar que o princípio 
dual se repete, inclusive nas ins-
tituições humanas. As chamadas 
escolas de mistério, que procuram 
ir fundo nas questões da filosofia 
universal, em especial aquelas que 
envolvem o que se chama "inicia-
ção", no entanto, são restritas aos 
afiliados. Guardam um segredo. É 
bem claro que o segredo não está 
na filosofia, mas ao que se processa 
as iniciações e estas experiências, 
mesmo entre os irmãos, são pesso-
ais, íntimas, intransferíveis.

Não raro, conhecemos pessoas 
que pertencem a determinadas 
ordens iniciáticas, mas cujo com-
portamento e percepção do mundo 
e da sociedade, não nos parecem 
compatíveis com o código de vida 
de instituições tão cuidadosamente 
protegidas pelo mistério. Muitos 
entram para a Ordem, mas a Ordem 
não entra em todos. Muitos estão 
presos às coisas mais elementares 
da matéria, aos erros que se acu-
mulam sobre erros, e aos quais se 
junta, a má vontade, a mentira, a 
calúnia, o perjúrio. Defendem o 
lado externo da questão. Ficam 
presos nos toques, nas palavras 
de passe, nos pezinhos e nas mão-
zinhas, ignorando as forças a que 
estão submetidos, cujas naturezas 
coincidem com a parte oculta des-
tas instituições - que nada tem de 
política ou social. Produzem, de 

certa forma, o equilíbrio entre o 
positivo e o negativo, propiciando-
nos um exercício de tolerância e 
compreensão e nos libertando do 
julgamento severo .

Estas escolas possuem uma 
força interna que as tornam indes-
trutíveis e alguns comportamentos 
incompatíveis dos seus afiliados não 
as abalam, pois estão solidamente 
apoiadas em colunas simbólicas, 
que o olhar de quem está de fora 
não consegue entender. Regra geral, 
as ordens iniciáticas estão divididas 
em graus que representam chaves 
para quem sabe ver ou sentir e são 
nos planos profundos que aconte-
cem os laços fraternais, íntimos e 
secretos, que ninguém pode que-
brar. As escolas de mistério não têm 
exatamente uma doutrina, tudo que 
se diz delas são opiniões individuais 
da organização em si ou de suas 
relações com o mundo profano. As 
escolas transitam no conceito da 
tolerância, sem impor dogma al-
gum, deixando seus afiliados livres 
para pensar como entender. Livres, 
claro, para assumir e arcar com as 
consequências dos seus pensamen-
tos, palavras e ações. Ilusão pensar 
que as escolas existem apenas para 
garantir status no mundo visível. 
Pessoas que colocam plaquinhas 
no pescoço para sinalizar ao mundo 
que "são especiais", normalmente, 
não conseguiram passar dos graus 
simbólicos. Por este critério, não se 
pode avaliar uma instituição pelos 
atos ocasionais de seus membros, 
assim como a um homem por seus 
lapsos ocasionais.

E bem verdade que uma parte 
muito pequena da humanidade está 
preocupada em ir além das necessi-
dades diárias, pensam e raciocinam 
como animais em sua labuta. As 
coisas do espírito não têm signi-
ficado real, são meras palavras 
ou adereços ritualísticos. Uma 
vida consciente não é conquista-
da com facilidade e indulgência. 
Ao se buscar escolas iniciáticas, 
com desejo legítimo e verdadeiro 
de buscar o autoconhecimento, 
o caminho é espinhoso, mas os 
resultados podem ser vistos nas 
atitudes externas de promover a 
cultura mental na família e no tra-
balho. Mas se o objetivo for apenas 
o de satisfazer a nossa ambição ou 
vaidade, o resultado tende para o 
mal, com o perigo da queda.

A verdadeira iluminação, entre-
tanto, é mais que percepção. O des-
conhecido causa um efeito dual no 
ser humano e, se por um lado ele se 
sente desafiado a retirar seus véus, 
por outro, as trevas mentais geram 
o medo. O medo gera a defesa e o 
homem termina se agarrando ao 
concreto. Não é nosso, o poder, os 
holofotes que mostrarão o teatro 
da energia masculina, da renúncia 
rígida e da virtude elevada, mas os 
talentos e as virtudes, devidamente 
trabalhados, malhados na experi-
ência diária da tolerância.

Kleber Adorno, advogado, escritor, se-
cretário municipal da Cultura e pró-
reitor de Comunicação e Cultura da 
uni-Anhanguera.
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A B I O D F L P H G A S O R I E M I R P E A
B F S H L A J F S U N I Q I O A E S L A F I
E S O B S C U R I D A D E D F L R Y V C L D
F V T U O A S T Y Z F O F L T W U K A O I E
G U I A J L T A B K T A O I A I F X P A E T
I A C O P T I Ç Q N A S C E U A E I S O S E
E B R H V X Ç B I D L A O I S P R S O N O R
R D E M Y Ç A E U G I E A B S A I T X I A N
E L X A E P Z K I H A O Q A B I E I T N E I
C A E B O R O A O M B R O S O G W T L E A D
E G H E V Ç M C B E I A B T L E T N E M U A
L I S J Z G O V E R N O A O J T W A S E O D
E M R Y X D L B I A B E I G N Ç A Y L O N E
B E O U B O U A O D P L O T K A V B V T B A
A L M G O U B E G N R T V W A S A V C O A E
T A S L A R E G I A O V Ç R O A D B Z Y E O
S B I O V U Z A E I S Z K I A I N P R A O F
E F P R Z T O G J T Q A O E T N A I D E M J
G A L I L E I A V O W Q A U O C R O I N S P
E D M O E N S O U L E V I Z E R P S E D U P
B I A S O G P R A B O B D E S O B A O C I B
A O C O N T I N U A R A O I D M P R G E B A

Palavras a encontrar:  AS MAIúSCULAS:
 

O NASCIMENTO E O REINO 
DO PRÍNCIPE DA PAz

1. Mas para a terra que estava aflita não CONTINUARÁ a OBSCURIDADE . Deus, nos PRIMEIROS 
tempos, tornou DESPREZÍVEL a terra de ZEBULOM e a terra de NAFTALI; mas, nos últimos, tornará 
GLORIOSO o caminho do mar, além do Jordão, GALILEIA dos gentios.

2. O povo que ANDAVA em trevas viu grande luz, e aos que viviam na REGIÃO da sombra da morte, 
resplandeceu-lhes a luz.

6. Porque um MENINO nos NASCEU, um filho se nos deu; o GOVERNO está sobre os seus OMBROS; 
e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da ETERNIDADE, Príncipe da Paz;

7. para que se AUMENTE o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, 
para o ESTABELECER e o firmar MEDIANTE o juízo e a JUSTIÇA, desde agora e para sempre. O zelo 
do Senhor dos EXÉRCITOS fará isto”. 

(Isaias 9: 1,2,6 e 7)
Colaboração do Irmão Absaí
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- Secretário -  Absaí Gomes Brito
- Tesoureiro - Francisco Juraci Rolim
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Vale de Goiânia -  Loja de Perfeição Tiradentes
  Sublime Capítulo Liberdade e União 
  Conselho Filosófico de Kadosch n° 9
  Consistório de Príncipes do Real Segredo n° 4
Vale de Anápolis -  Loja de Perfeição Gen. Moreira Guimarães 
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  Sublime Capítulo Paz e Amor IV
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Vale de Morrinhos -  Sublime Capítulo Luz e Liberdade
Vale de Palmas/TO -  Loja de Perfeição D. Pedro I n° 2 
  Sublime Capítulo Mahatma Gandhi
Vale de Pires do Rio -  Loja de Perfeição Amor e Luz IV 
  Sublime Capítulo Nasseri Gabriel
Vale de Porangatu -  Loja de Perfeição Otoghamis Ferreira Paiva
Vale de Rio Verde -  Loja de Perfeição Edsel Emrich Portilho 
  Sublime Capítulo Estrela Rioverdense 
  Conselho Filosófico de Kadosch n° 48 
  Consistório de Príncipes do Real Segredo n°72

ADMINISTRAÇÃO
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Encerraremos nossas atividades no dia 08 de 
dezembro com educandos apresentando as ati-
vidades desenvolvidas pelas oficinas durante 
todo o ano, e para que esta festa seja mais gran-
diosa contaremos com a presença das famílias.

Os conhecimentos adquiridos na 
escola podem incentivar uma mu-
dança nos hábitos alimentares das 
crianças e das famílias, portanto, a 
escola deve oferecer alimentação 
equilibrada e orientar seus alunos 
para a prática de bons hábitos de 
vida, pois o aluno bem alimentado 
apresenta maior aproveitamento 
escolar, tem o equilíbrio neces-
sário para seu crescimento e de-
senvolvimento, previne carências 
nutricionais e mantêm as defesas 
imunológicas adequadas. 

Também com intuito de escla-
recer sobre a Dengue e conscien-
tizar nossos alunos com relação a 
participação de todos no combate a 
essa doença realizou-se no  dia 23 
de novembro uma Palestra sobre o 
assunto  com o grupo de alunos da 
Universidade Federal de Goiás.
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Fama em Foco

Estamos chegando ao final de 
mais um ano letivo  e nosso IV 
bimestre foi cheio de atividades 
diferenciadas.Visitamos no dia 04 
de novembro a ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto), partici-
param do passeio todos os alunos 
da I Fase do Ensino Fundamental. 
Visando preparar nossas atletas do 
Vôlei Feminino para os jogos do 
SESI  visitamos o centro esportivo 
do Goiás Esporte Clube para um 
amistoso e fizemos um belíssimo 
jogo.  O Departamento de Saúde 
mais especificamente o de Nutri-
ção  realizou   palestras para os 
pais e as crianças com objetivo de 
promover  a alimentação saudável 
na escola e na comunidade.

A promoção da alimentação 
saudável busca prevenir defici-
ências nutricionais, reforçar a 
resistência a doenças infecciosas, 
reduzir a incidência de Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (por 
exemplo, obesidade e diabetes) e 
promover a qualidade de vida e 
segurança alimentar. 

O ambiente escolar é responsá-
vel por uma parcela importante do 
conteúdo educativo global, inclu-
sive do ponto de vista nutricional, 
pois, é na infância que se estabele-
ce hábitos alimentares saudáveis. 

Realizando um final 
de ano diferenciado
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Um código
de moralidade
IR.: VALFREDO MELO E SOUzA  (*)

Vez por outra encontro amigos fazendo busca 
nos peripatéticos para uma conversa com Aris-
tóteles (384 - 323 a.C.) a fim de revitalizar con-
ceitos de moralidade, ética e cidadania. Viagem 
necessária quando se quer preencher um vazio 
existencial, calar uma angústia ou mesmo aliviar 
uma inadequação social aparente. É a consolação 
da filosofia no pensar de Boécio (480 - 524 d.C.) 
em sua clássica obra.

De inicio relembro a frase que sintetiza o 
estagirita: “Amo Platão, mas amo ainda mais a 
verdade.” Tamanha é a coerência desse pensamento 
que o filosofo chegou a ouvir de um dos seus mais 
famosos discípulos, Alexandre, filho de Felipe da 
Macedônia, que o amava tanto quanto ao seu pai, 
porque do pai recebera a vida e de Aristóteles en-
sinamentos de como vivê-la bem.

No livro ‘Ética a Nicômano’. Aristóteles dis-
corre sobre seu clássico caminho do meio. Assim 
como a saúde do corpo é determinada pelo equi-
líbrio fisiológico dos seus componentes, a virtude 
consiste na disposição em escolher o justo meio, 
por deliberação ou por escolha. Evitar-se o excesso 
e a falta para alcançar o justo meio (sem ir além 
ou aquém). Uma perfeição rara. Assim a coragem 
é um ponto de perfeição equidistante da covardia 
e da temeridade. A temperança está tão afastada da 
ironia quanto da insensibilidade. A altivez evita não 
só a insolência quanto a baixeza. A veracidade se 
afasta tanto da indiscrição quanto da dissimulação. 
Só a perseverança edifica a virtude. É o aprender 
fazendo. A virtude é fixada pelo hábito de praticá-
la. Escreveu Aristóteles: ‘Nós somos aquilo que 
fazemos repetidas vezes. A virtude, então, não é 
um ato, mas um hábito’ E segue ele a conceituar 
dentro do sentimento, o excesso e a escassez para 
situar o justo meio, a virtude. Fama - nem vaidade, 
nem humildade e sim magnificência. Honra - nem 
vulgaridade, nem vileza e sim respeito próprio. 
Convívio – nem zombaria, nem grosseria e sim 
agudeza de espírito. Cólera – nem irrascibilidade, 
nem indiferença e sim. gentileza

Do homem sábio, enumero de Aristóteles, al-
guns tópicos dos quais ele precisa exercitar para 
viver de acordo com o que de mais excelente há 
em nós mesmos:

• Está pronto a servir aos homens, mas se en-
vergonha quando o servem. Fazer um favor 
é sinal de superioridade; receber um favor é 
sinal de subordinação;

• E franco quanto às suas antipatias e prefe-
rências: fala e age com franqueza;

• Não se deixa tornar de admiração, porque 
nada entre os homens a merece;

• Nunca tem maldade e sempre esquece as 
injustiças de que é vitima;

• Não se importa nem com os elogios e nem 
com as censuras dos outros;

• Não fala mal dos outros, nem dos inimigos, 
a menos que seja com eles mesmos;

• Não é apressado, pois só se preocupa com 
poucas coisas; e nem veemente, pois não 
acha nada muito importante;

• Suporta os acidentes da vida com dignidade 
e graça.

São estas algumas das profundas influências 
deixadas por Aristóteles visando alcançar o desen-
volvimento de uma consciência cívica. Textos de 
ressonância universal. Palavras estimulantes que 
nos remete a propósitos definidos.

Nos fortes laços de nossa Loja Mãe.

(*) É membro da Academia Maçônica de Letras do DF. O 
Pesquisador Maçônico nº 62, set/out 2009.

DORACINO NAVES (*)

O trem, uma maria-fumaça 
que vinha de Araguari sacole-
java e soltava fumaça pelas 
ventas. Nesta viagem havia 
lugares vazios na primeira 
classe, com bancos estofados 
de couro; sobrava gente na se-
gunda classe de bancos duros 
de ipê. Amanhece, pequena 
cidade de Minas, ficara para 
trás. De longe, avistava-se a 
ponte sobre o rio Paranaíba; 
do outro lado, Anhanguera, a 
primeira cidade em Goiás. O 
sol, cor de pequi, caía do céu 
no fim da tarde. As árvores 
retorcidas do cerrado eram 
iluminadas pelo sol poente; 
espectros em movimento. 
A paisagem amarelada dava 
sinais de que estava com sede. 
O vagão avançava sobre o 
barranco da serra, engolindo 
terra, dormentes e pedras; os 
trilhos faziam o trem chico-
tear noutra direção. Parecia 
uma sucuri esgueirando-se 
pelo sertão de veredas.

Fungando e gemendo 
avançou sobre a pinguela 
entre Goiás e Minas. Funga-
va e gemia sem parar. Mais 
rápido:

Funga e geme! funga e 
geme, funga e geme. 

Fiiuííí!
Tac... talac... tac..... fazia o 

trem ao passar pelas emendas 
da ferrovia. Dentro do vagão, 
cada um ajeitava-se no seu 
canto. Uma mulher jovem, 

com menos de 30 anos, ro-
deada por sete filhos abriu 
uma lata de bolachas caseiras 
feitas de polvilho. Deu uma 
bolacha para cada filho; qua-
tro meninos e duas meninas; 
a caçula mamava no peito. Eu 
era o mais velho dos filhos de 
Dona Laudelina.

Escureceu rapidamente. 
Uma senhora, vestido de 
chita rosa, ofereceu farofa. 
Nenhum lugar do mundo era 
mais solidário do que a maria-
fumaça da minha infância. 
Ali vicejava calor humano. A 
noite trouxe frio. Minha mãe 
estendeu um cobertor sobre 
nós, deitados no corredor do 
vagão. Um velho, fumando 
um cigarro de palha, estendeu 
outro cobertor. As faíscas da 
fuligem, liberadas pelo vapor 
do trem, formavam gotículas 
de luzes. Efêmeros pirilampos 
de madeira.

Um homem taciturno, ter-
no de casimira cinza e chapéu 
de feltro, apressou-se em fe-
char a janela. As lágrimas das 
madeiras em brasa voavam 
pelo espaço querendo furar o 
terno fino de casemira. Seus 
sonhos viajavam com as bra-
sinhas para além das janelas 
de vidro. As faíscas viravam 
cinzas. Outras eram acesas 
pela fornalha da locomotiva 
à lenha.

O chefe de trem, um mi-
neiro forte, negro com bigode 
de arame, farda azul igual à de 
um militar; quepe com cor-

dinhas amarelas na aba e um 
apito amarrado com cordões 
brancos trançados, preso no 
bolso superior do casaco. Na 
mão direita um alicate com 
uma redonda haste de metal 
nas pontas. Ele soprava o 
apito com os pulmões para se 
anunciar; a artéria do pescoço 
estufava.

- Bilhete. Bilheeete!
O bilhete da passagem, 

feito de papelão era picotado 
e devolvido ao passageiro. 
No fim da viagem tinha três 
furos. Quem pegava o trem 
numa estação intermediária 
tinha menos furo no final do 
percurso. Em trajeto menor 
não tinha nenhum furo; mas 
o bilhete era exigido na des-
cida. A população fazia festa 
quando o trem parava. Ho-
mens de ternos, mulheres com 
vestidos coloridos, meninos 

encapetados postavam-se nas 
plataformas.

Depois de muito sacudir 
nas tripas da sucuri de ferro, 
adormeci. Tive sobressaltos 
durante a viagem. O frio da-
quela madrugada se agarrou 
nas beiradas do alvorecer 
temendo morrer ao calor do 
sol. Acordo com o apito es-
trepitoso do chefe do trem que 
tinha pose de general:

- Goiânia! Estamos che-
gando à estação de Goiânia!

Taac...talaaac...taaac... 
soava as rodas de ferro, agora 
mais lentas, sobre os trilhos. 
O trem parou. Uma multidão 
de vendedores invadiu os 
vagões. O gerente de hotel 
entrou nos vagões oferecendo 
hospedagem barata

- Mãe, eu vou descer pri-
meiro e ficar no pé da escada, 
contando os meninos para 
ninguém se perder.

Um olhar de alegria, lento, 
acompanhou a chegada da 
família. Meu pai, Zequinha 
Naves, nos esperava na esta-
ção. O ar de Goiânia estava 
puro e azul; as curvas das 
ruas rasgavam o cerrado. 
Maria-fumaça. cansada da 
viagem, espreitou os passos 
da esperança.

Doracino naves é jornalista, diretor 
e apresentador do programa Raízes 
Jornalismo Cultural, na Fonte 
Tv (www.raizestv.net). Diário da 
Manhã

Pirilampos de Madeira

IR.: RAIMUNDO RODRIGUES (*)

Existe uma grande dife-
rença entre o Primeiro Grau 
e o Segundo. O Grau de 
Aprendiz é personalístico e se 
estrutura e se ergue sobre Os 
alicerces de dois princípios 
filosóficos inquestionáveis: 
“Conhece-te a ti mesmo” e 
“Vence-te, se queres realmen-
te vencer”.

Ao transpor os umbrais de 
um Templo Maçônico, o can-
didato à Iniciação ainda está 
preso a uma série de injunções 
que lhe tiram, muitas vezes, a 
liberdade de ver claramente 
o que se passa dentro de si 
mesmo.

Por isso é que, envolto em 
trevas, ele pede a luz.

Quando a luz lhe é con-
cedida (consumada a sua 
Iniciação), ele tem nas mãos 
os meios e os modos de se 
libertar da escravidão que o 
envolvia até ali.

O Neófito, pela Iniciação 
Maçônica, renasce, voltan-

do ao seu estado de pureza 
natural. Daí a maravilhosa 
alegoria da purificação pela 
água e pelo fogo.

Entretanto, é bom que se 
diga que a Iniciação só pro-
duzirá reflexos permanentes, 
através de seu conteúdo sim-
bólico e místico, se o candi-
dato estiver preparado mental 
e espiritualmente para receber 
tais benefícios.

O Aprendiz tem dois ca-
minhos para se descobrir a si 
mesmo e para compreender 
os mistérios de sua própria 
essência e os mistérios do 
Universo: estudar, pesquisar 
e praticar a meditação.

Esses dois caminhos são 
difíceis de serem percorri-
dos, porque, simbolicamente, 
cheios de espinhos, repletos 
de pedras pontiagudas, com 
abismos insondáveis em cada 
uma de suas margens.

Isto significa que a tare-
fa a que se propõe o Inician-
do é muito difícil, e exige 
coragem, e exige perseve-

rança, e exige, sobretudo, 
amor para que consiga a 
vitória, a grande vitória de 
se tornar um maçom verda-
deiro. Daí a razão porque 
começamos por afirmar 
que o Grau de Aprendiz é 
personalístico.

Já o Segundo Grau é so-
cial e político. Chega a ser 
um grau cognoscível, porque 
exige uma interpretação ob-
jetiva, segura e inteligente da 
realidade física.

O Segundo Grau é, sob 
todos os aspectos, intrinseca-
mente filosófico.

Antes de tudo o Com-
panheiro há que buscar os 
conhecimentos sociológicos 
para casar equilibradamente 
os valores sociais com os 
valores individuais.

É preciso perceber que 
em sociologia, o que marca 
os estudos sobre a sociedade 
como um todo é a perspectiva 
finalista aliada a um ponto de 
vista normativo. A perspecti-
va finalista visualiza somente 

o ideal a realizar, enquanto 
que o ponto de vista normati-
vo estabelece regras e normas 
de ação.

Na Maçonaria isto se re-
aliza sobretudo no Segundo 
Grau e, mais uma vez, a Su-
blime Instituição comprova 
os acertos de sua diretiva 
filosófica.

Basta que se compulse “A 
República” ou “As Leis” de 
Platão, a “Política” de Aris-
tóteles, ou ainda os “Tratados 
Políticos” de Spinoza e o “En-
saio sobre o Governo Civil” 
dc Locke, para que se saiba 
onde a Maçonaria foi buscar 
boa parte dos ensinamentos 
que ela procura passar aos 
Companheiros.

* in Cartilha do Companheiro,  
4ª edição (1ª parte, José Castellani); 
2ª parte, (Raimundo Rodrigues) - 
Editora - A Trolha”, Londrina. 2ª 
parte, pg. 121. Jornal IOD, nº 108 
– mai/jun 201. SP.

Um retrospectivo útil
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ANUNCIE NESTE ESPAÇO

Fidelização e, então, ação
IR:. ARMANDO RIGHETTO
OR:. PASSOS-MG

Às vezes a gente esquece de ser 
gente e deixa de existir...

Caminha pela vida e não a 
vê. Sente a alma a pedir amor e a 
esquece.

Caminha na noite escura e 
não nota o Sol partir, nem sequer 
o vento movendo as folhas e as 
nuvens...

De repente a gente acorda e 
sente que é gente, que vive e per-
cebe que: jamais ajustaremos os 
sentimentos ao ritmo do Divino 
Amor se nós os torpedearmos no 
paiol do ódio.

Somos daqueles que acreditam, 
principalmente nos tempos em que 
vivemos, a ser a UNIDADE o Prin-
cípio Fundamental da Maçonaria, 
a UNIÃO das três Obediências, e, 
como tal, vemos nos vários RITOS 
o estímulo, a motivação maior 
para a preservação da Fidelização 
e total Ação em busca de Resul-
tados, vivendo cada Loja em sua 
plenitude, como nossos lIrm:. que 
nos legaram esta herança, orgulho 
de todos os Maçons.

Procuramos e alcançamo-nos, 
reunimo-nos uns aos outros, fiéis 
às nossas Obediências e à nossa 
Sublime Ordem.

Vencemos os obstáculos à 
nossa UNIÃO. Assim fortalecidos 
alcançaremos nossos propósitos. 

A solidão faz sofrer, nosso Amor 
maior venceu e selou a UNIDA-
DE.

Lembro-lhes, mais uma vez, 
que homem algum em tempo al-
gum, realize uma obra.

Ele sempre abre caminhos. 
Elimina espinhos, ameniza difi-
culdades.

Você Irm:. pode ser o cami-
nho. Estenda sua mão, saia de 
sua morada, reparta o fardo, seja 
o caminho. Procuremo-nos ainda 
mais. Alcancemos a todos.

Desfaçamos a solidão. Unidos 
iniciemos um Movimento de Van-
guarda. Renovemos nossas cons-
ciências inteiremo-nos de nossa 
Filosofia, junta e unida, partamos 
para a Ação. A apatia tão decanta-
da, a inércia sempre comentada, 
não é da MAÇONARIA, é nossa 
de cada um de nós. NÓS SOMOS 
A MAÇONARIA.

O homem precisa ser esclare-
cido de seu EGOÍSMO, que, sem 
dúvida, é filho da ignorância e 
responsável por todo o desvario 
da alma.

IIrm:. estudem. Ninguém Ama 
aquilo que não conhece bem e 
ninguém se afasta daquilo que 
Ama. Conheça a leis e a Filosofia 
Maçônica.

Um Maçom inativo é um Irm: 
insatisfeito, precisa ser ouvido e 
deveremos tirar dele o máximo de 
proveito visando o benefício da 

Loja, e consequentemente da OR-
DEM MAÇÔNICA. Fidelizemos 
nossos IIrm:. ativos e resgatemos 
nossos IIrm:. inertes e até os ador-
mecidos, por que não?

Somos, todos nós, convidados 
naturalmente a refletirmos sobre 
a verdadeira função que cabe a 
cada um de nós, Maçons, na ordem 
Moral da vida. Quantos dos nossos 
estão dando os piores exemplos 
no trato dos valores públicos, 
preocupados unicamente com seu 
enriquecimento ilícito sem com-
promisso com a ORDEM, apesar 
da ajuda que dela tiveram.

Cérebros e corações, mãos e 
pés, em disponibilidade para um 
trabalho digno, em harmonia geral, 
com palavras de sabedoria desper-
tando e convencendo a todos para 
o verdadeiro Serviço da Revolução 
através da Ação.

Meus queridos IIrm:. a Maço-
naria coloca o Maçom em presença 
da VERDADE, do BELO e do 
BEM. De fora onde estavam, pre-
cisam entrar para dentro dele.

MM:. MM:., a responsabilida-
de de cada um de vocês é plena, 
por falta de ASCESE e de CONS-
CIÊNCIA MAÇÔNICA, poderão 
vir a ser um obstáculo. Os AApr:. 
e CComp:. devem comungar a 
substância da Verdade através da 
HÓSTIA VIVA DO M:. M:.

Revista A Trolha, set/2010

Diálogo entre uma cunhada e um sobrinho:
Mãe, explique para mim, com bastante clareza, 

o que é ser Maçom? Que cuidado te dá nisso, meu 
filho?

Meu pai é Maçom, é justo que eu saiba!
A mãe, com grande ternura e afeto, passando-

lhe as mãos puras pelos cabelos, fez o sentar-se ao 
seu lado e começou a narrar a bela e verdadeira 
descrição:

Maçom, meu querido filho, é um homem instru-
ído, de boa conduta, que não permite que nenhuma 
má paixão vibre em seu coração e que também não 
admite que em seu cérebro nasça sequer uma idéia 
de injustiça ou de maldade; que procura sempre a 
verdade e, por sua conduta e honradez, se mostra 
um exemplo.

Em qualquer causa, atua como o Justo. Con-
sidera o Lar, um Templo. É um estudioso que não 
se cansa de aprender, respeita todas as opiniões. É 
contrário a todas as pressões e, ao humilde, dá a sua 
mão. Cumpre todos os deveres do Lar e conserva 
como Virtude material, a caridade.

Abomina o mal, está sempre pronto para correr 
em defesa da Virtude. Ampara os velhos e dá con-
selhos aos jovens.

Perdoa toda ofensa e sua grande obra é atingir 
a Perfeição do homem que a despeito de todos 
os escrúpulos, ninguém está isento de defeitos. 
De qualquer forma, meu filho, creio que defini a 
personalidade de um Maçom, porque, tracei-te o 
retrato de teu Pai.

O menino, beijando sua mãe, agradecido sus-
surrou em seu ouvido: MÃE TENHO ORGULHO 
DE MEU PAI.

Meus Irmãos, a Virtude maior de nós Maçons é 
a prática da Tolerância, da Igualdade, da Fraternida-
de e que sejamos mais compreensivos uns com os 
outros, para servirmos de exemplo, com o objetivo 
de tornar feliz a Humanidade.

Eduardo Jorge v. de Carvalho neves. Boletim ACADEMIA 
DIA A DIA - Maio/2010.

O que é ser maçom?

Gato, papagaio, televisão 
e outras futricas
HéLIO MOREIRA (*)

O assunto só veio à tona por-
que o menino Felipe chegou de lá 
trazendo a notícia:

– Eles não têm gelo; demorei 
um pouco porque a mulher do 
senhor Neguinho pediu para eu 
ajudar a procurar o gato.

– Não há quem encontre este 
gato – replicou de imediato a dona 
Marcelinha.

– Por quê? – quis saber Marília, 
minha mulher; curiosa e, sobretu-
do, preocupada com os animais de 
estimação dos peões.

– Bão, não tenho certeza, mas 
acho que o senhor Neguinho o 
matou e enterrou lá praqueles ca-
fundós, no meio daquela capoeira 
de assa-peixe, vizinho do pasto 
barba de bode.

– Acuma? Por que ele fez isto 
dona Marlene -interrompeu a já 
assustada dona Maria, esposa do 
Fidelino; aliás, naquela altura, 
todos os que participavam da ani-
mada reunião da cozinha ficaram 
curiosos.

– Bão, não tenho certeza, mas 
a filha dela contou para nós que o 
gato deu um pulo “prá riba” do som 
do senhor Neguinho e derrubou 
tudo no chão; depois disso, o som 
não funcionou mais. O problema 
maior é que o senhor Neguinho 
quando “bebe” fica meio azaran-
zado e, sem mais quê nem pra quê, 
deixa todo mundo desorientado na 
casa deles; é um Deus nos acuda! 
É só começar a beber uns goles, 
a sua mulher, na companhia das 
crianças, já fica esperta; junta tudo 
quanto é espécie de faca e esconde; 
imagine que até as daqui de casa 
tenho que esconder! De imediato 
a mulher manda uma das crianças 
correr aqui em casa dando o aviso 
e eu, de imediato, escondo todas 
as minhas facas.

– Mas dona Marlene, a casa 
deles é tão distante da sua e, mes-
mo assim, ele vai até lá na busca 
de faca?

– Bão, até hoje não foi; mas é 
bom não descuidar!

– Se eu fosse a senhora, dona 
Marlene – volta a intervir a Ma-
rília, ainda curiosa e agora, como 
se vê, preocupada com as crianças 
-, não deixava os seus filhos se 
aproximarem da casa dele, porque 
a gente nunca sabe quando ele está 
meio “loco”.

– Felipe, quem mandou você 
ir lá agora?

– Foi o Dotô que mandou bus-
car gelo pra bebida dele!

– Ah, tá bão! É por isso que eu 
falo que foi o senhor Neguinho 
quem matou o gato numa destas 
crises de bebedeira com loucura. 

“Anliás”, ele fala que foi o ca-
chorro quem matou o gato, mas 
não acredito nisso, porque os dois 
animais foram criados juntos desde 
pequenos, como se fossem irmãos. 
Você não há de ver que o senhor 
Neguinho teve a coragem de ajudar 
a procurar o gato no terreiro? Acho 
muita falta de consideração, não é 
mesmo? Mas, também, acho que 
ela não era boa dona de gato, “an-
liás”, longe de eu querer feitorar a 
casa dela, nem bancar a leva e traz 
“aporém”, fiquei sabendo que até 
o papagaio que ela tem já bicou no 
seu pé por duas vezes. Fico assun-
tando: animal de estimação, igual 
ao papagaio, não bica no dono, não 
é mesmo dona Marília?

Bastante preocupada com ani-
mais de estimação, como vimos 
acima e, sobretudo, com desejo de 
se inteirar um pouco mais destes 
problemas que afligiam a vida 
cotidiana dos nossos funcionários, 
Marília, com a calma que lhe é 
peculiar, quis saber, na opinião de 
dona Marlene, qual seria a razão 
do papagaio ter bicado a sua pro-
prietária.

– “Seio” não. Só “seio” que 
depois disso o bichinho não quer 
mais morar lá com eles!

O assunto sobre o gato come-
çara a esfriar, resolvi perguntar o 
que ela achou da nossa nova antena 
parabólica.

– É muito boa, “Dotô”, é me-
lhor até que a do senhor Neguinho, 
a imagem aqui está mui melhor que 
a dele! Eu e o Catalão é que não es-
tamos muito satisfeitos, porque as 
duas antenas ligadas perto da nossa 
casa “chupou” todas imagens e a 
nossa televisão piorou um absurdo 
agora, se eu quero assistir a novela, 
o Catalão tem que ficar do lado de 
fora da casa, controlando a direção 
do pau da antena, ah, ah, ah!

– O pior de tudo – interveio 
o Catalão quem escuta de longe 
a gritaria da minha mulher pode 
entender de maneira errada o que 
ela está dizendo: vira o pau para a 
direita! Vi o pau para a esquerda! 
Segura o pau neste rumo aí mesmo 
benzinho! Não mexa o pau agOra 
amor, estão quase beijando!

Para evitar futuros desdobra-
mentos e mal-entendidos, doei a 
nossa antiga antena para o casal.

Hélio Moreira é escritor. Membro da 
Academia Goiana de Letras, Aca-
demia Goiana de Medicina, Institu-
to Histórico e Geográfico de Goiás.  
( d r h m o r e i r a @ g m a i l . c o m ) 
w w w. h e l i o m o re i r a . b l o g s p o t . c o m 
www.academiagoianadeletras.org
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Em Sessão Magna de Iniciação 
na Loja Maçônica Liberdade e 
União n° 1158, bastante presti-
giada, contando com aproxima-
damente 100 irmãos e entre estes, 
representantes de 13 lojas, incluin-
do ai Veneráveis, representantes do 
Tribunal Eleitoral, e da Assembléia 
Legislativa Federal, foram inicia-
dos os profanos, Magnus Silveira 
Mello, advogado, Marcelo Pereira 
de Amorim, Juiz de Direito e Rel-
ton Santos Ramos, Advogado que 
sob a condução do Venerável Mes-
tre Luis Carlos de Castro Coelho e 
com a prestimosa colaboração de 
seu Mestre de Cerimônia Irmão 
José Teles, puderam demonstrar 
capacidade e dedicação aos traba-
lhos da Oficina, cumprindo toda 
a ritualística exigida no dia 19 de 
outubro, terça-feira.

Destacamos a presença da Loja 
Imperatriz n° 15 de Formosa-Go, 
integrante da Grande Loja Maçôni-
ca, que veio prestigiar o iniciando 
Relton Santos Ramos, onde um 
de seus membros, o Irmão Mario 
Jacintho de Almeida, Delegado do 
Sereníssimo Grão Mestre se apre-
sentou como representante do Grão 
Mestre Ruy Rocha Macedo da 

Loja Liberdade e União 
inicia três novos maçons

Grande Loja Maçônica do Estado 
de Goiás e cunhado do irmão Rel-
ton Santos, ao qual declinou fortes 
elogios, tendo apontado o mesmo 
como sendo uma grande aquisição 
para Liberdade e União.

Ao término dos trabalhos o 
Orador Irmão Absai Gomes Brito, 
fez a sua Oratória destacando a 
origem e ligação consangüínea 
dos novos aprendizes com Irmãos 
Maçônicos, inclusive pertencentes 
ao quadro de Liberdade e União, 

felicitou-os e pediu dedicação aos 
trabalhos da Ordem, assim como o 
fizeram durante o juramento.

No Salão de Festas de Liber-
dade e União, o Venerável Luis 
Carlos fez a homenagem das luvas 
brancas onde mostrou às cunhadas 
o significado das mesmas e em 
seguida a Presidente da Associa-
ção Filhas de Hiram, cunhada 
Janine Gomes de Gouveia Coelho, 
desejou boas vindas aos novos 
cunhados e cunhadas, passando a 
seguir a palavra à Oradora da Asso-
ciação Cunhada Maria das Graças 
P. M. Hamu que, com um discurso 
maravilhoso, mostrou o valor da 
família no seio da sociedade e no 
meio maçônico.

Uma linda festa e um momen-
to inesquecível para Liberdade e 
União, pois a cada iniciando que 
recebemos, renova-se a vontade 
de seguir em frente, pautando 
pelos princípios da Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade entre os 
homens e principalmente dentro 
da Maçonaria. Que este sangue 
nove possa trazer para nós, novos 
estímulos e brilhantismo aos nos-
sos trabalhos.

PROTEÇÃO À CRIANÇA 
O que diz o artigo 227 da Constituição Federal:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”.

Por que me ajudou?
O carro de um vendedor que 

viajava pelo interior quebrou e 
conversando com um fazendeiro 
de um campo próximo eles desco-
briram que são “Irmãos”.

O vendedor está preocupado 
porque ele tem um compromisso 
importante na cidade local. “Não 
se preocupe diz o fazendeiro, você 
pode usar o meu carro. Vou chamar 
um amigo e mandar consertar o 
carro enquanto você vai ao seu 
compromisso”.

Lá foi o vendedor e umas duas 
horas mais tarde ele voltou, mas 
infelizmente o carro precisava de 
uma peça que chegaria somente no 
dia seguinte.

“Sem problemas” diz o fazen-
deiro, “use meu telefone e repro-
grame seu primeiro compromisso 
de amanhã, fique conosco e pro-

grande oriente do estado de goiás
secretaria estadual de orientação ritualística
O Grande Oriente do Estado de Goiás realizou no dia 06 de 

novembro de 2010, o Seminário Estadual de Orientação Ritua-
lística, ministrado pelo Secretário Nacional de Orientação Ritu-
alística para o Rito Escocês Antigo e Aceito, do Grande Oriente 
do Brasil, Irmão PEDRO JUK, realizado no Palácio Maçônico 
Nasseri Gabriel, destinado a Veneráveis Mestres, Oradores e 
Mestres de Cerimônias.

A Liberdade e União se fez presente com os titulares das 
funções citadas – Luis Carlos de Castro Coelho, Absaí Gomes 
Brito e José Teles Neto, mais os irmãos Alberto Coelho da Costa 
Sobrinho e Naylor Santos de Oliveira.

De parabéns o Grande Oriente do Estado de Goiás, na pessoa 
de seu Grão-Mestre Barbosa Nunes e o Secretário de Orientação 
Ritualística, irmão Machado, por esta feliz, oportuna e necessária 
orientação.

videnciaremos para que seu carro 
esteja pronto logo cedo”.

A esposa do fazendeiro pre-
parou um jantar maravilhoso e 
eles tomaram um malte puro em 
uma noite agradável. O vendedor 
dormiu profundamente e quan-
do acordou, lá estava seu carro, 
consertado e pronto para ir. Após 
um excelente café da manhã, o 
vendedor agradeceu a ambos pela 
hospitalidade.

Quando ele e o fazendeiro ca-
minhavam para seu carro, ele se 
voltou e perguntou: “Meu irmão, 
muito obrigado, mas preciso per-
guntar, você me ajudou porque sou 
Maçom?:”

“Não”, foi a resposta. “Eu aju-
dei porque em sou Maçom”.

(O Espirro do Bode)

Envelhecer
Envelheço, quando me fecho para as novas idéias e me tomo radical. 

Envelheço, quando o novo me assusta. E minha mente insiste em não 
aceitar.

Envelheço, quando me torno impaciente, intransigente e não consigo 
dialogar.

Envelheço, quando meu pensamento abandona sua casa. E retorna 
sem nada a acrescentar.

Envelheço, quando me preocupo e depois me culpo porque não tinha 
tantos motivos para me preocupar.

Envelheço, quando penso demasiadamente em mim mesmo e conse-
quentemente esqueço os outros.

Envelheço, quando penso em ousar e já antevejo o preço que terei de 
pagar pelo ato, mesmo que os fatos insistam em me contrariar.

Envelheço, quando tenho a chance de amar e deixo o coração que se 
põe a pensar: - Será que vale a pena correr o risco de me dar?

Será que vai compensar?
Envelheço, quando permito que o cansaço e o desalento tomem conta 

da minha alma que se põe a lamentar.
Envelheço, enfim, quando paro de lutar!

(O Espirro do Bode)


