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COLUNA DO DIRETOR –  
“Devido ao tempo – garoa e 
muito frio e apenas uma semana 
disponível, não nos foi possível 
conhecer mais da cidade, 
ficando para outra oportunidade, 
inclusive uma visita ao Grande 
Oriente da França” – AbsAí 
Gomes brito – PáGinA 2

QUE ASSIM SEJA. . .  – 
“Certamente sou uma pessoa 
suspeita, e por vários ângulos, 
para falar do que vou falar; canto 
coral e com motivos natalinos”. 
–  Getúlio tArGino limA – 
PáGinA 3

SUPREMO CONSELHO DO 
BRASIL – “Falando sobre 
o Sacro Colégio, o Soberano 
Grande Comendador fez questão 
de citar o nome de cada Irmão 
que dele participa”. – A Voz do 
escribA – PáGinA 4

NOS DESVIOS DOS SONHOS 
O CONTRAPONTO DA 
GRAÇA – “Pela vida, Deus 
me permitiu sonhos, porém 
muitos não os sonhou comigo. 
Em compensação, ofereceu-me 
realidades que pude vivenciar 
sem medo, tanto boas quanto 
más, amparada sempre pela 
surpreendente certeza de que 
nunca estive só, mas em uma 
dimensão que me revelou...” – 
dilzA mAriA bArbosA FerreirA 
– PáGinA 6

I N T O L E R Â N C I A  E 
M A I O R I D A D E  P E N A L 
– “Estes menores-bandidos 
se impunes continuarão as 
agressões, contra professores, 
contra colegas e contra os 
indefesos porque no seu íntimo 
está a vocação para o mal que só 
pode ser contida pela segregação 
em estabelecimento penal. Está 
na hora de reduzir a idade para 
punição legal”. – reis de souzA 
– PáGinA 7

Projeto Ensinar é Viver

Vem aí o XVI Encontro da Cultura Maçônica. em São 
Paulo. nos dias 8 e 9 de abril. no Auditório da Grande Loja de 
São Paulo-GLESP. à Rua São Joaquim. 138. com a seguinte 
programação:
DIA 8 
17h Início de inscrições e recebimento de credenciais e pas-

tas.
19h30  Palestra de abertura a cargo do Sereníssimo Grão-Mestre 

Francisco Gomes da Silva.
21h Coquetel de abertura.
DIA 9 
09h ABIM-Associação Brasileira da Imprensa Maçônica – 

Tema: "A imprensa e os desafios do nosso tempo".
 Expositor: Luiz Carlos Bedran – do jornal O Companheiro 

(Araraquara/SP)
 Debatedor: João Guilherme Cruz Ribeiro – Revista En-

genho & Arte Rio de Janeiro/ RJ
 Moderador: Antônio do Carmo Ferreira – Jornal Novo 

Tempo (Recife/PE)
10h45 INBRAPEM-Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos 

Maçônicos Fernando Salles Paschoal.
14h AABML-Associação das Academias Brasileiras Ma-

çônicas de Letras – Terna: O Século XXI e a Influência 
Positiva das Academias Maçônicas na Evolução da 
Sociedade Brasileira. Palestrante:

 Absaí Gomes Brito – jornal Liberdade e União – Goiânia/
GO. 15:45h – UBRAEM-União Brasileira de Escritores 
Maçons – Tema: O Escritor maçom. O sistema educan-
dário maçônico. Palestrante: Moacir José Outeiro Pinto 
- escritor.

17h45 Encerramento pelo Irmão Elio Figueiredo – Coordenador 
do Evento e Presidente da UBRAEM.

18h Coquetel de encerramento.
DETALHES:

Operadora de Turismo: para hospedagem e transporte aé-
reo.

Lynden Operadora de Turismo – Av. Ipiranga. 1147 – 6° 
andar – cj. 61 - fones (11)5589-8724 e 3313-1150 --com o Ir-
mão Khaled Fayez Mahassen – Cel. (11) 77272242 – Nextel ID 
55*30*13915 – e-mail khaled@lynden,com.br e lynden@lynden.
com.br = site www.lynden.com.br

Contatos com o irmão: Élio Figueiredo – e-mail elio.figueire-
do@bol.com.br – fones (11) 3253-6055 – cel. (11) 8999-3873.

XVi Encontro 
da Cultura Maçônica

PáGinA 4

O Poderoso Irmão ISAIAS COSTA 
DIAS apresentou em Loja. exce-
lente, oportuno e atualíssimo tra-

balho com o título: PROJETO ENSINAR 
É VIVER. com a proposta:

"PROPOSIÇÃO – Incluir o Direito 
Político-Eleitoral na raiz do Plano Nacio-
nal de Educação. tornando-o disciplina 
obrigatória nos currículos escolares do 
ensino médio e superior. nos estabeleci-
mentos de ensino públicos e privados da 
União. dos Estados. do Distrito Federal e 
dos Municípios.

PÚBLICO ALVO – o estudante ado-
lescente. jovem e adulto

EMENTA CONSTITUCIONAL 
– CIDADANIA E EDUCAÇÃO – Fun-

damentos do vigente Estado Democrático 
de Direito. Instrumento de liberdade para 
alcançar o progresso do Estado.

DIREITO POLÍTICO-ELETIVO 
– SUFRÁGIO, ALISTAMENTO ELEI-
TORAL E VOTO OBRIGATÓRIOS. 
Poder político-eleitoral conferido a titula-
res. inclusive a analfabeto. Contradição.

RAMO DO DIREITO PÚBLICO 
– DIREITO ELEITORAL. Fonte re-
guladora dos direitos políticos. Inclusão 
obrigatória no currículos do ensino médio e 
superior dos estabelecimentos de ensino pú-
blicos e privados. Necessidade. Relevância 
da Proposição. Indispensável força-tarefa da 
coletividade (Poderes. Instituições. Entida-
des Públicas e Privadas) para consecução 
plena da cidadania brasileira."

O trabalho, com 16 laudas, analisa 
com profundidade o tema anunciado. 
propondo um debate entre aqueles 
interessados em mudanças reais e ver-
dadeiras. para a transformação positiva 
da sociedade brasileira. notadamente 
nos dias atuais. em que buscamos um 
País verdadeiramente democrático e 
voltado para a solução dos intrincados 
problemas que nos afligem.

O trabalho é de autoria do Irmão Isaias 
Costa Dias (OAB-GO 17.113) e Ítalo 
Costa Dias (OAB-GO 22.775).

O Irmão Isaias. membro da Loja 
"Liberdade e União". pode ser contactado 
pelo Celular (62) 96830629 e o trabalho 
encontra-se em nossa Redação à disposição 
dos interessados.
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Na edição 206-março/abril-2010. nosso irmão 
Redator-Chefe Rui Gonçalves Doca escreveu seu 
último Editorial. com o título “Dissidências e Con-
sequências”. dizendo no primeiro parágrafo: “A 
Maçonaria vem sofrendo duros reveses nos últimos 
tempos. Não resta dúvida que sendo ela constituída 
por homens. está sujeita aos vícios e deslizes próprios 
da espécie humana. por mais rigorosa que haja sido 
a escolha de seus adeptos”.

Na sequência - Ed. 207-maio/junho-2010. escre-
vemos: “Por circunstâncias alheias à nossa vontade. 
o Editorial desta Edição está sendo feito por nós. 
devido à ausência do Redator-Chefe Irmão Rui 
Gonçalves Doca. que em meados do mês de maio. 
sofreu um AVC”.

Com a edição 208-julho/agosto-2010. encerramos 
o Editorial dizendo: “Rui Doca continua licenciado 
de suas atividades do cotidiano. buscando a recupe-
ração total de sua saúde. Está sob cuidados de uma 
equipe médica e promete retornar ao nosso convívio 
muito em breve”.

Em setembro/outubro-2010. Ed. 209. foi regis-
trado que o irmão Rui Doca apresentou na sessão 

ordinária de 28 de setembro. um pedido de Licença 
de seis meses para continuar seu tratamento e pronto 
restabelecimento.

Encerrando o ano passado, edição 210, regis-
tramos: “Ficamos felizes pois O Irmão Rui está em 
franca reabilitação. Esperamos que ele volte às suas 
lides no correr do próximo ano”.

Quando da realização do almoço de confraterniza-
ção de final de ano, dia 18 de dezembro. no refeitório 
da FAMA, o irmão Rui Doca. para satisfação dos 
presentes, compareceu com seus familiares – esposa. 
filhas e genro. o que nos alegrou sobremodo, pois sua 
aparência e disposição. mostraram que a recuperação 
está bastante próxima.

Neste início de ano o irmão Rui está em tratamen-
to) do CRER Centro de Reabilitação Dr. Henrique 
Santillo. buscando reencontrar sua condição de atleta. 
tanto física como cultural/intelectual e retornar aos 
seus afazeres do dia a dia.

Volte logo. Rui, é a nossa oração!

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

Impressão: Gráfica Fama (62) 3211-1152
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TUPINIQUINS 
NA CIDADE LUZ

Por cortesia de nossa filha Carla Brito, 
que adquiriu as passagens e hospedagem, eu, 
minha esposa Lúcia Brito e a própria Carla, 
fomos visitar Paris, num pacote denominado 
“Reveillon em Paris”.

Ali ficamos uma semana, experimentando uma temperatura 
sempre abaixo de zero, sem poder apreciar tudo que a deslumbrante 
Paris tinha a oferecer.

Apesar das dificuldades, principalmente com a língua, visitamos 
alguns monumentos, entre os quais destacamos:

– ARCO DO TRIUNFO – Construído para comemorar as 
conquistas de Napoleão, concluído em 1836. Tem uma altura má-
xima de 45 metros, de onde se descortina uma vista espetacular 
da cidade.

– TORRE EIFFEL – Erguida por Alexandre Gustavo Eiffel, 
para a exposição de Paris de 1889, é feita de colunas de ferro es-
trelaçados simetricamente e eleva-se a 300 metros de altura, com 
treis plataformas – a primeira, a 57 m; a segunda, a 115; a terceira, 
a 276 – servidas por escadas e elevadores. Da última plataforma 
segue uma escada em caracol que leva a um laboratório de serviço 
meteorológico situado na parte mais alta da Torre, que também é 
utilizada para transmissões de rádio e televisão.

– MUSEU DO LOUVRE – Passamos ali uma tarde inteira 
e só conseguimos visitar uma parte dos prédios que formam o 
aglomerado do Museu, onde vimos, entre outros, o célebre quadro 
“Gioconda” de Leonardo da Vinci; “Erasmo”, de Holbein; “Cena 
de Emaús”, de Raimbrandt, “Vênus de Milo”, a “Vitória de Sa-
motracia”, os “Escravos”, de Michelangelo.

Devido ao tempo - garoa e muito frio e apenas uma semana 
disponível, não nos foi possível conhecer mais da cidade, ficando 
para uma outra oportunidade, inclusive urna visita ao Grande 
Oriente da França.

Fala-se muto que não é necessário sairmos do Brasil para 
conhecer coisas belas e importantes, mas passear por Paris vale 
a pena.

Absaí Gomes Brito – Diretor

Continuamos Com Rui Gonçalves DoCa

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
 Revista PAZ E AMOR. Órgão 1. 
da Loja Paz e Amor. de Catalão-
GO. Jornalista Responsável: 
Cunhada Sandra Primo.
Revista GRANDE LOJA em 2. 
destaque. Órgão da GLESP. 
São Paulo
Revista A VERDADE. Órgão 3. 
da GLESP. São Paulo.
Revista O GRAAL Órgão do 4. 
Supremo Conselho do Brasil 
do Grau 33 para o REAA. Rio 
de Janeiro.
Revista BRASÍLIA. Editor: 5. 
Reis de Souza. Brasília-DF
Jornal O DELTA. Órgão do 6. 
GORGS (COMAB). Porto 
Alegre-RS

Jornal UNIÃO. Informativo 7. 
da Confederação Maçônica do 
Brasil - COMAB – Florianó-
polis - SC
Jornal UNIÃO SANTISTA. 8. 
Órgão da Loja União Santista. 
Santos-SP
Boletim TIJOLO. Editor: Val-9. 
fredo Melo e Souza. Brasília-
DF
Jornal O ATENEU. Publicação 10. 
Cultural do Colégio Regional 
de Grandes Inspetores Gerais 
de Alagoas. Maceió-AL
Boletim INFORMABIM - Ór-11. 
gão da ABIM-Recife-PE
Informativo O ESPIRRO DO 12. 
BODE. Órgão da Loja Theodó-

rica nº 154 – Pequeri --MG
Jornal O UNIFICADOR. Loja 13. 
Obreiros de Macaé – Macaé-
RJ
Jornal O COMPANHEIRO. 14. 
Loja Caridade Universal III – 
Araraquara-SP
Jornal O ESCRIBA. Especial 15. 
– 177 do Supremo Conselho 
do Brasil. – Enyr de Jesus 
da Costa e Silva – Soberano 
Grande Comendador. Rio de 
Janeiro -RJ
Livro RAZÃO DO MEU VI-16. 
VER E OUTRAS AMENI-
DADES. Irmão Mário Ribeiro 
Martins. Ed. Kelps. 2011. 
Goiânia - GO
Revista A TROLHA. Editora 17. 
Maçônica A Trolha. Londrina 
- PR
Jornal ÁGUIA DO PLANAL-18. 
TO. Órgão Oficial da Inspetoria 
Litúrgica de Goiás. Diretor: Li-
cínio Barbosa. Goiânia – GO
Jornal O PESQUISADOR 19. 
MAÇÔNICO. Informativo 
Cultural da SESTHO e Loja 
de Instrução Renascimento nº 
8. Cabo Frio – RJ
Jornal SEM CENSURA (Livre 20. 
e Independente). Diretor Geral: 
Jota Neto. (Cortesia do Irmão 
do Carmo – GOIPE) Olinda 
– PE.
Jornal COLUNA LIVRE. Loja 21. 
Moral e Justiça. Belo Horizon-
te-MG
Livro FIM DA ERA LULA. 22. 
Irmão Reis de Souza. Brasília. 
2011.
Folheto HINO NACIONAL 23. 
BRASILEIRO) (Comentado e 
Interpretado). Irmão Derly Hal-
feld Alves. Caixa Postal. 574. 
36001-970 – Juiz de Fora-M

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

Palavras a encontrar:  AS MAIúSCULAS:
 
“E desse RENASCIMENTO serás tu, no tempos VINDOUROS, apontado 

como um dos ANUNCIADORES. homem PREDESTINADO, filho da terra 
verde e PUPILO dos céus azuis. CAMINHEIRO no solo e ITINERANTE 
nas NUVENS; tu, que REALIZASTE o ideal NASCIDO no ESPÍRITO do 
PRIMITIVO na MADRUGADA do mundo, quando, no PARAISO, levantando 
os olhos DESLUMBRADOS, viu a águia ALIPOTENTE atravessar o ESPAÇO e 
viu lançar-se, dentre os TRIGAIS, cantando, a COTOVIA, MARIPOSA do sul”.

Coelho Neto – Discursos brasileiros – Antologia da Cultura Mundial – pg. 213
Colaboração do irmão Absaí
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CIRCO DE HORRORES
Rui Gonçalves Doca

Fui cortejada por poetas e cantores, 
Por namorados e galantes sedutores.
Fui respeitada. desfrutei prestígio imenso! 
Já fui cantada com amor e com pureza... 
Pelos saraus, pelos salões da realeza 
Onde fulgia radiosa em brilho intenso!

Servi a Homero. Camões. Pablo Neruda. 
Hoje legada ao ostracismo. fiquei muda! 
Amordaçada, escarnecida. mutilada. 
Eu que já tive as medidas tão certinhas... 
Violentada. deturparam partes minhas; 
Amorfa e pobre, ora percorro fria estrada...

Sofri reveses. agressões – protesto franco! 
Que até meu verso. acuado. ficou branco! 
Salteadores usurparam-lhe o carmim... 
Deuses do Olimpo socorrei-me! Nesta hora 
Em que a musa fatigada e triste chora. 
Tamanha infâmia que abateu-se sobre mim!

Resisto à sanha dos incautos predadores 
E me disfarço neste circo de horrores,
Em que o espetáculo se repete a cada dia... 
Quando imaginam-me abatida, alço vôo 
Para dizer ao mundo inteiro – aqui estou! 
Permitam apresentar-me: sou a poesia!

liVro QuAndo VoAm As borboletAs – PáG. 54

Espaço Cultural
Rui GonçAlves DocA (Absaí Gomes Brito) “A JESUS NOSSO SENHOR

Gregório de Matos

Pequei Senhor: mas não porque hei pecado, 
Da vossa alta piedade me despido;
Antes, quanto mais tenho delinquido, 
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto pecado
A abrandar-vos sobeja um só gemido; 
Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 
Vos tem para o perdão lisonjeado.

Se uma ovelha perdida, já cobrada, 
Glória tal, e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na Sacra História,

Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada; 
Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino, 
Perder na vossa ovelha a vossa glória.

SE
Rudyard Kipling

Se és capaz de manter a tua calma quando
Todo o mundo em redor já a perdeu e te culpa. 

De crer em ti quando estão todos duvidando
E para esses, no entanto, achar uma desculpa; 

Se és capaz de esperar sem te desesperares.
Ou, enganado, não mentir ao mentiroso.

Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares.
E não parecer bom demais. nem pretensioso; 

Se és capaz de pensar — sem que a isso só te atires;
De sonhar — sem fazer dos sonhos teus senhores;

Se, encontrando a Desgraça e o Triunfo, conseguires
Tratar da mesma forma a esses dois impostores; 

Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas
Em armadilhas as verdades que disseste

E as coisas, porque deste a vida. estraçalhadas.
E refazê-las com o bem pouco que te reste; 

Se és capaz de arriscar numa única parada
Tudo quanto ganhaste em toda a tua vida.
E perder e, ao perder. sem nunca dizer nada.

Resignado, tornar ao ponto de partida;
De forçar coração, nervos, músculos, tudo

A dar seja o que for que neles ainda existe.
E a persistir assim quando, exausto, contudo.

Resta a vontade em ti, que ainda ordena: Persiste!
Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes;
E, entre Reis, não perder a naturalidade 

E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes;
Se a todos podes ser de alguma utilidade; 

E se és capaz de dar. segundo por segundo.
Ao minuto fatal todo valor e brilho;

Tua é a terra como tudo o que existe no mundo.
E – o que ainda é muito mais – és um homem, meu filho!

Que assim seja... e continue sendo!
GETÚLIO TARGINO LIMA (*)

Certamente sou uma pessoa 
suspeita, e por vários ângulos, 
para falar do que vou falar: 
canto coral e com motivos 
natalinos.

O Natal sempre me apai-
xonou, tocou fundo e firme em 
meu coração.

Apanho-me em conjecturas 
profundas, e nunca deixou de 
ser assim, acerca do nascimento 
do Messias e da encarnação do 
Verbo, numa verdadeira epo-
péia da divindade, na busca da 
redenção da matéria. Daí o meu 
profundo desgosto quando vejo 
o Natal ser transformado apenas 
num festejo externo, com pouca 
ou quase nenhuma significação 
espiritual. Mas mesmo assim o 
espírito do Natal sempre tomou 
conta de mim, e não dá, sequer, 
para esperar o dia 25 de dezem-
bro. Tudo se transforma nos 
albores deste mês. Assim, sou 
suspeito para falar de qualquer 
coisa que envolva as belezas 
do Natal, por ser devoto cativo 
delas.

O canto coral sempre me 
impressionou e me fez parti-
cipar destas organizações por 
vários anos.

Por outro lado, ouvir Ha-
endel, o grande mestre e com-
positor da música para corais, 
desde muito cedo me encantou 
a alma.

E o evento a que me vou 
referir está ligado à nossa Aca-
demia Goiana de Letras, a cuja 
diretoria pertenço.

Todavia, ainda assim, e 
embora toda esta inclinação a 
favor, devo dizer que serei im-
parcial, no que irei escrever.

No último dia 22, às 19h30, 
em frente à Casa da Cultura 
Altamiro de Moura Pacheco, 
da Academia Goiana de Letras, 
diversos corais reunidos sob 
a regência da musicista Elen 
Lara, nos brindaram com uma 
Cantata de Natal, com o tema: 
Jesus, Príncipe da Paz!

Reuniram-se diversos Co-
rais formando o coral Empre-
sarial. Participaram também um 
quinteto de metais, uma banda 
(teclado, bateria e baixo) o te-
nor Damon Farias e a soprano 
Vanessa Bertollini.

Em palco armado em frente 
à Casa da Cultura Altamiro de 
Moura Pacheco, regente, músi-
cos, coralistas e solistas presen-
tearam o povo em geral, já que 
parte da Avenida Araguaia foi 
interditada, com uma apresen-
tação sensibilizadora.

Desde clássicos natalinos 
como Noite Feliz, Adeste Fi-
delis e Minuit Crétiens, com 
espaço para Messum Dorma, La 
Donna é Móbile e fechamento 
com temas desde a anunciação 
do nascimento de Jesus até seu 

ministério de paz, numa ver-
dadeira apoteose, em forma de 
cantata, os artistas conseguiram 
prender a atenção de tantos 
quantos para lá foram ou por 
ali passaram. Sentados ou de 
pê, o que se via é que, naqueles 
momentos de felicidade, olhos, 
ouvidos e corações se fechavam 
para tantas dificuldades da vida 
e se elevavam para sentir a be-
leza dos cânticos e a imensidão 
do amor do Pai.

Ao final de cada apresên-
tação, aplausos calorosos. Até 
crianças. Sim, vi crianças aplau-
dindo, e isto me tocou muito.

Foi a prova provada de que, 
com muito trabalho, confiança 
e perseverança, as coisas são 
possíveis e que no Brasil, como 
na Europa por exemplo, há 
pessoas comprometidas coma 
arte e capazes de realizá-la, com 
qualidade, para público especial 
e para o povo em geral, de modo 
a generalizar o gosto pelo belo 
em todas as camadas sociais.

Houve problemas? Claro 
que houve, mas o que representa 
pequena microfonia ante a gran-
diosidade do evento e a beleza 
do alcance de seu objetivo?

O que representa constatar 
que talvez maior número de 
microfones surtiria efeito mais 
suntuoso, se conseguimos per-
ceber, mesmo do meio da rua, 
a mensagem musical, literária 

e espiritual dos cantos? E ouvir 
Brindisi, em notável apresenta-
ção de Dàmom Farias e Vanessa 
Bertollini ?

Que maravilha ver esta mu-
lher notável, musicista e maes-
trina Elen Lara, tocar o teclado 
e reger ao mesmo tempo, com a 
mão esquerda, músicos e corais-
tas, enquanto a direita dedilhava 
as melodias em apresentação, 
cantando-as com seus pupilos. 
Que ânimo, que entrega, que 
dedicação!

Por outro lado, seus dirigi-
dos, todos eles com boa vonta-
de, competência e determinação 
cumpriam suas ordens e deter-
minas para que tudo, afinal, 
resultasse em acerto.

E não foi outra coisa que 
vimos senão isto tudo e um 
pouco mais.

Entrega, dedicação e resul-
tado maravilhoso, traduzido nos 
aplausos gerais e nos cumpri-
mentos pessoais recebidos.

Olhei emocionado para 
aquele povo, na rua, sentado e 
em pé, bebendo música, haurin-
do cultura, aspirando felicidade, 
em plena quarta-feira, dia 22 de 
dezembro de 2010, num ban-
quete cultural popular gratuito.

Aleluia! Que assim seja... e 
continue sendo!
*Ocupante da Cadeira n.° 6 na AGL
(Fonte: Suplemento Literário do Jornal 
Diário da Manhã).

aos que 
se foRam*

Já que se foram tantos e tantos...
Porque somente eu fico aqui?
Por eles chorei prantos e prantos,
E ninguém sabe o quanto eu senti.

Chorei por ele e chorei por ela.
Poucos sabem sobre meus áis.
Chorei também na partida dela,
Até minh’alma já chorou demais.

Enquanto aqui vou ficando,
Cada vez alguém vai partindo
Nesta partida inexorável, infinda.

Mas enquanto estou esperando,
Amigos, companheiros estão indo.
Restando-me ficar chorando ainda.

* Soneto dedicado aos meus colegas pionei-
ros do extinto DNER e aos Ilr. de Ordem que 
já me antecederam. 
barsagomes@hotmail.com



4 LIBERDADE E UNIÃO janeiro/fevereiro – 2011

Av. Paranaíba nº 984 – Centro – Cx. Postal 10.122 – Fone: (62) 3941-6377 - Goiânia-GO

DELEGACIA LITÚRGICA DO SUPREMO  
CONSELHO DO BRASIL DO GRAU 33 PARA 

O RITO ESCOCÊS ANTIGOS E ACEITO 
PARA GOIÁS E TOCANTINS

Sacro Colégio
Falando sobre o Sacro Colégio, 

o Soberano Grande Comendador 
fez questão de citar o nome cada 
Irmão que dele participa: Soberano 
Lugar Tenente Comendador Irmão 
Cid Ney Filardi Ramos; Soberano 
Grande Chanceler Irmão Antonio 
Carlos Barbosa Ramos; Soberano 
Grande Ministro de Estado Irmão 
Raimundo Ramos; Soberano Gran-
de Secretário de Finanças Irmão 
Stenélio Rodrigues de Freitas; So-
berano Grande Secretário de Rela-
ções Exteriores Irmão Bernardino 
Coelho Pontes; Soberano Grande 
Secretário de Relações Interiores 
Irmão Josué Morais de Oliveira; 
Soberano Grande Secretário de 
Cultura e Comunicação Irmão 
Carmelino Souza Vieira.

“A todos esses irmãos eu só 
posso dizer o meu muito obrigado 
por estarmos juntos e unidos com 
os mesmos objetivos, que é levar 
e elevar cada vez mais o nosso Su-
premo Conselho do Brasil, sempre 
com o apoio irrestrito de todos os 
membros efetivos”, conclui o So-
berano Grande Comendador Enyr 
de Jesus da Costa e Silva, que fez 
questão de deixar registrada a sau-
dade de todo o Sacro colégio e de 
cada membro Supremo Conselho 
do Brasil do grande Irmão e grande 
Maçom Irmão Ary Charuto, que 
partiu para o Oriente Eterno, mas 
deixou os ensinamentos que fize-
ram dele um ícone da Maçonaria 
brasileira.

Fonte: A voz do escriba (bragaescriba@
yahoo.com.br

Cid Ney Filardi ramoS 
lugar tenente Comendador

eNyr de JeSUS da CoSTa e SilVa
soberano Grande Comendador

STeNelio rodrigUeS de FreiTaS
Grande secretário de finanças

JoSUÉ moraiS de oliVeira 
Grande sec. de Relações do interior

CarmeliNo SoUZa Vieira
Grande sec. de Com. e Cultura

aNToNio CarloS BarBoSa ramoS
soberano Grande Chanceler

raimUNdo ramoS
Grande ministro de estado

BerNardiNo CoelHo PoNTeS
Grande sec. de Rel. exteriores

eLevações de novembro de dezembro de 2010
GRAU  LOJA NOME
4 LP Estrela do vale Adair Oscar de Borba
 Ceres Antonio Augusto Zardine 
  Cilenio Pereira de Sousa 
  Charbel de Paula Sebba 
  Eduardo Mendanha da Cunha 
  Fabian Arantes de Oliveira 
  Jefferson Gomes de Sousa
  Joao Fereira de Barros
  Joao Pedro Alves Filho 
  Jose Xavier da Silva
  Laerte Gonçelves Junior 
  Laurentino Xavier da Silva 
4 LP Tiradentes Carlos Andre Pereira Nunes
Goiânia  Elio Gualberto Caetano 
  Edmar Rodrigues da Silva 
  Jose Batista Faleiro
  Leandro Cesar Pinheiro Romano
  Marcos Vinicios Boaron 
  Michel Vitor Dorneles Bezerra 
  Tulio Moraes Almeida 
  Volney Cesar de Deus
  Wesley Honorato da Silva
4 LP Paz e Amor III Bartolomeu H do Nascimento
Catalão  Jose Joel Bitencurt 
  Juliano Ribeiro dos Santos
4 LP Amor e Luz IV Joao Pires de Lima
Pires do Rio Divino Pereiro Rodrigues 
  Edmundo Macedo
  Paulo Lucas de Faria
  Walter Antonio Nunes
9 LP Edsel E. Portilho Anilton Guerreiro de Morais
Rio Verde Beckembauer Ferreira 
  Ceser de Melo Filho Ferro
  Divino Fernandes Honorato
  Edgar Pinto
  Fernando Rodrigues de Souza 
  Gilberto de Prado Czeder 
  Luis Alberto Bueno Bezerra 
  Marcelo Castro Morais 
  Marco Ferreira de Oliveira 
  Osman Jose da Silva 

GRAU  LOJA NOME
  Robson Perreira da Costa 
  Socrates de Souza Melo
  Timoteo David Marcelino de Oliveira
14 LP Luz e Amor IV Alex Fabiano Borges
Pires do Rio Claudiney Antonio da Silva
  Joao Batista de Souza
  Sinesio Simao da Silva
14 LP Paz e Amor III Elias Ferreira de Barros Catalão
9 LP Paz e Amor III Andrei Aparecido R. de S. Barbosa
Catalao  Antonio Aparecido Beleli 
  Jesus Manoel Vaz
  Joao Pedro Vieira
  Jose Henrique V. Lopes Bizzotto
  Juscelino Valerio Dias 
  Rafael Gontijo de Sousa 
  Ronivaldo Barbacena Borges 
  Walter Luiz
  Wiris Marcos Arantes
10 LP F. de Morais Idercy Cabral de Castro
Itumbiara Luciano Marques 
  Wagner Serafin Ferreira 
  Wallace Serafin Ferreira
14 LP Tiradentes AbelAraujo Filho
Goiânia  Leandro Castro Borges
  Gilmar Fernandes da Silva 
  Jose Antonio da Silva Junior 
  Darcy Marques Filho
18 SC Nasseri Gabriel Divaldo Firmino dos Santos
Pires do Rio Edson Luiz Ferreira 
  Flavio de Souza Paiva
  Gilmar Francisco Bolina
  Jose Viana Borges
  Manoel Lucio dos Santos 
  Nadim Saud Junior
  Bruno Gonçalves de Rezende
  Rubens Fernandes de Jesus 
  Walter da Costa Mendes 
15 SC Lib. e Uniao Albanir Pereira Santana
Goiânia  Ascim Calil
  Carlos jose de Oliveira 
  Carlito Lariucci
  Osemar Nazareno Ribeiro

GRAU  LOJA NOME
  Osvanir Ferreira de Santana 
  Sergio Antonio da Silva Rocha
15  SC Just. e Caridade Dirceu Aparecido Machado Borges
Itumbiara Oswaldo Eustáquio da Silva
18 SC Paz e Amor III Antonio Jacome Neto
Catalão  Jose Eduardo Dias Calixto
16 SC Paz e Amor III Flavio Garcia de Alvarenga
Catalão  Jose Jeronimo dos Santos 
  Jose Rubens Mesquita Rosa 
  Marco Antonio B. dos Santos 
  Jair Melo de Sousa
15 SC Paz e Amor III Anderson Jose Roque
Catalão  Lelio Jose Alves Martins 
  Hugo Eduardo Peres
29 CF Kadosch 9 Carlos Jose dos Santos
Goiânia  Divino Miguel de Oliveira 
  Jose Altair de Sousa
  Jose Maria Oliva
31 Consistorio 53  Miguel Mauricio P. Safatle
Catalão  Ricardo Soares de Oliveira 
  Sergio de Fatima Martins
32 Consistorio 4 Albatenio Serra Campos
Goiânia  Antonio Seixo de Brito Neto
  Davidson Antonio Soares 
  Francisco Divino Jorge dos Santos
  Francisco de Assis Azeredo Oliveira
  Geraldo Cesar Temeirão 
  Goiandir Oliveira Ramos
  Helio Batista Vaz Sobrinho 
  Joao de Deus Pereira Borges
  Lindolfo Canedo Machado 
  Manoel Jose da Silva
  Sóstenes de Azevedo Farias 
  Waltercilio Gonçalves
33 Consistorio 72 Gustavo Almeida Magalhães 
  Guedes Brasiliense
Rio Verde Oscar Machado da Silva Filho
33 Consistorio 53 Geraldo Vieira Rocha – Catalão 
33 Consistorio 4 José Moreira Filho
Goiânia  Edvar Alves de Oliveira 
  Eurípedes da Silva
  Francisco Juraci Rolim
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Fama em Foco

Nota
A FAMA estabeleceu 

Convênio com o SINDILO-
JAS presidido atualmente 
pelo Sr. José Carlos Palma 
Ribeiro, membro da Loja 
Liberdade e União nº 1158 
e o Tesoureiro José Teles 
Neto, também membro da 
mesma loja, oferecendo as 
empresas filiadas ao SIN-
DILOJAS desconto de 5% 
a 30% nos serviços gráfi-
cos realizados pela Gráfica 
FAMA.

SEMaNa DE 
aDaPtaÇÃo ESCoLaR

FE i Ra  DE  NEGÓCioS

Ainda como parte prática do 
Curso de Assistente Administrativo, 
a profª Maria Pereira organizou uma 
Feira de Negócios para que fosse 
desenvolvida pelos seus alunos. 
Nessa Feira, realizada em 18 de ja-
neiro de 2011, os alunos expuseram 
e venderam produtos da culinária de 
Goiás para os colaboradores da Ins-
tituição FAMA e para os educadores 
do Colégio Gonçalves Ledo.

VISITA À FÁBRICA IMPERIAL
Os alunos da  4ª Turma do Projeto Caminhando para o 

Futuro estiveram visitando a fábrica Imperial em dezembro de 
2010, como parte prática do curso de Assistente Administrativo 
sob a coordenação da professora Maria Pereira. A visita foi 
marcada pela presença do Sr. Rochester Almeida Benevides 
que muito tem apoiado e contribuído para as atividades e para 
o desenvolvimento do mesmo.

INÍCIO DAS ATIVIDADES 
DO PROJETO SOCIAL... 2011

A Semana de Planejamento e Integração organizada pelo Departa-
mento de Psicologia com a supervisão do Diretor Dr. Paulo Roberto 
Marra teve como objetivo principal integrar educadores do Colégio 
Gonçalves Ledo e educadores da FAMA conscientizando-os sobre a 
importância da participação de cada um nos resultados.

 A Semana de planejamento 
contou com a ilustre presença 
do Dr. Marcelo Faria da Costa 
Lima – promotor de justiça com 
a palestra “Conversando sobre 
Disciplina e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente”, além de outros 
profissionais que trataram de temas 
relevantes na área da infância e da 
juventude.

A Semana de Planejamento e Integração organizada pelo Departa-
mento de Psicologia com a supervisão do Diretor Dr. Paulo Roberto 
Marra teve como objetivo principal integrar educadores do Colégio 
Gonçalves Ledo e educadores da FAMA conscientizando-os sobre a 
importância da participação de cada um nos resultados.

O ano letivo teve início 
no dia 24 de janeiro com o 
desenvolvimento do Projeto 
de Adaptação Escolar que 
teve como finalidade pro-
piciar às crianças do ensino 
fundamental I (1º ao 5º ano) 
uma acolhida fraterna va-
lorizando sua presença na 
escola.

  Durante toda a primeira 
semana de aula os educado-
res estimularam e orientaram 
as crianças por meio de aulas diferenciadas e com conotação lúdica, 
favorecendo a aproximação da criança à realidade escolar.

PROJETO CAMINHANDO 
PARA O FUTURO
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o BRiC Na  
tERCEiRa oNDa
IR.: VALFREDO MELO E SOUzA  (*)

Hoje estou surfando na “terceira onda” (1980) 
de Alvin Toffler, economista. escritor futurista, sem-
pre atual em suas predições sobre a proliferação do 
capitalismo e seu desenvolvimento na nova ordem 
mundial. Sua análise sobre essas mudanças (sociais. 
culturais, políticas. filosóficas e institucionais) estão 
enquadradas no nosso século XXI. Da civilização 
nômade (dez mil anos atrás) para a civilização agrí-
cola. Desta para a civilização industrial (há cerca de 
trezentos anos) nos EUA e Europa. A terceira vaga 
vem acontecendo com o crescimento irreversível 
da tecnologia.

Dentro destas três revoluções (ondas) – agríco-
la, industrial e tecnológica – estão as opções dos 
BRICs.

Criado pelo economista-chefe do Banco Gol-
dman Sachs em Nova York, Jim O’Neill, (2001). 
BRIC é um acrônimo para designar o grupo de 
países composto do Brasil, Rússia. índia e China, 
considerados os expoentes das nações em desen-
volvimento – os emergentes – que ocupam cerca 
de 25% da área do planeta (38 milhões de Km2). 
portanto um peso significativo no quadro da eco-
nomia mundial.

Projeta-se que. daqui a quarenta anos, o bloco 
tenha um PIB superior aos EUA ou da União Eu-
ropeia. inclusive do G-6 (EUA, Japão. Alemanha, 
Inglaterra. França e Itália). Como principal difi-
culdade a ser vencida nesta proposta de intenções, 
seria a coesão do bloco. As diferenças entre os 
participantes são imensas. A China ainda vive sob 
sistema político ditatorial. a Rússia embora permita 
disputa eleitoral, longe está de ser uma democracia. 
A Índia, embora democrática. tem sérios proble-
mas de disputa territorial com vizinhos e contínua 
tensão entre os grupos étnicos que formam sua 
população.

O Brasil. em nossa ótica, é o mais avançado 
institucionalmente, embora precisando passar aos 
planos básicos de realidade material. Há sérios 
obstáculos como. o abandono da juventude, erra-
dicação da pobreza e do analfabetismo. procurar 
atingir um ensino técnico (básico) universal. a 
igualdade entre os gêneros. redução da mortalidade 
infantil. melhoria da saúde. e por fim buscar uma 
sustentabilidade ambiental. Ao navegar nos dias da 
terceira onda. observa-se que o Brasil revela um sis-
tema democrático moderno. vive-se num estado de 
direito aperfeiçoado, tem-se harmonia lingüística, 
cultural e uma etnia coerentemente miscigenada. 
De relevante importância: não há confronto ou 
problemas com países vizinhos.

Numa visão de conjunto os países do BRIC se 
posicionam de forma clara a favor de uma nova 
ordem mundial. São nações que compartilham 
dimensões geográficas e estatísticas econômicas e 
sociais semelhantes. Com todo o otimismo o BRIC 
já é um jargão internacional, entretanto, os quatro 
países não conseguiram nenhum documento conso-
lidador importante, a não ser a própria vontade de 
realizar reuniões periódicas. Por isto, não são uma 
organização internacional institucionalizada.

O fato é que, com a consolidação ou não do 
BRIC, o Brasil passa a ter maior importância nas 
decisões mundiais e tem condições de assumir um 
papel relevante no cenário mundial. inclusive, um 
assento permanente do Conselho de Segurança da 
ONU.

Quem viver verá.

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

IR:. ANTONIO DO CARMO 
FERREIRA (*)

O cortejo ingressou no 
Templo. Cada qual fazendo a 
caminhada que lhe era devi-
da. O Mestre de Cerimônias, 
zeloso por seu ofício, postado 
Entre as Colunas, marca a 
divisão dos espaços.

Quem trabalha e se hospe-
da no setentrião demanda essa 
Coluna. Luz, oficiais e hóspe-
des do meio-dia tomam aquele 
rumo. E, finalmente, autorida-
des, oficiais e o Presidente vão 
aos respectivos postos de tra-
balho ao Oriente. Cumprida, 
com admirável desempenho, 
esta parte inicial das atividades 
que lhe são atinentes, o Mestre 
de Cerimônias também ocupa 
seu lugar.

Todos de pé, entreolham-
se, e alguns, fitando para 
o Pavimento de Mosaico, 
fingindo que não, ainda ar-
riscam, discretamente, com o 
Irmão ao lado, uma conver-
sinha. Aí, o Presidente larga 
sobre a sua mesa de trabalho 
os papéis que os tinha à mão, 
reexamina e repõe o chapéu 
sobre a cabeça, estende um 

olhar atento como que varren-
do todo o Ocidente, toma do 
Malhete e com ele bate sobre 
a mesa, dizendo:

Em Loja, meus Irmãos! 
Sentemo-nos!

Outro dia, um recém-
Iniciado encontra-me no salão 
de Banquetes, abre o livrinho 
do R:.E:.A:.A:., aponta a frase 
dita pelo Presidente das reu-
niões e me pergunta se é só 
aquilo mesmo que está escrito 
e foi dito, ou se a autoridade 
queria com a frase transmitir 
alguma sugestão. O Apren-
diz alimenta a sua dúvida no 
que já foi instruído de que a 
“Maçonaria é um sistema de 
moral velado por alegorias 
e ilustrado por Símbolos”. 
Ensinamentos que se colhem 
pela interpretação ...

Bravo. meu pertinente 
Aprendiz! Continue assim: 
perguntando. Seu futuro, 
na Ordem, será brilhante. 
O Presidente falou somente 
aquelas palavras, mas queria 
dizer muito mais. Muitas 
outras palavras. Decerto um 
pedido de reflexão, antes 
de convidar a todos para o 
efetivo início dos trabalhos, 

invocando a presença e o 
auxílio do Grande Arquiteto 
do Universo.

Por que e para que fomos 
à Loja?

É só fazer essa breve re-
flexão sobre isto e pronto. 
Atendemos aos anseios do 
Presidente contidos naquela 
frase. Os Maçons se reúnem 
em Loja para se estimularem 
uns aos outros na prática da 
virtude. Na aprendizagem ao 
servir a Deus, pois serve ao 
Criador quem vive no bem e 
pratica a virtude.

É bom recordar as respos-
tas a um interrogatório posto 
em nosso Ritual. Numa das 
perguntas. deseja-se saber o 
que o Maçom vai fazer na 
reunião da Loja. “O que se 
fazem em sua Loja?” Pense 
nisto ao ensejo daquela pausa: 
eu preciso me lapidar. Minha 
vontade, minhas paixões, 
talvez sejam elas que me 
põem em estado de Pedra 
Bruta, quando devia estar 
num estado evoluído. Então, a 
reunião é a oportunidade para 
rever tudo isto. Para criar as 
condições de submissão da 
vontade e das paixões.

O refletir sobre estas 
ideias, vai ver que está im-
plícito na frase do Presiden-
te. A reunião é o laboratório. 
Os Irmãos, os Mestres. Não 
temer sobre o éxito da pre-
tensão. Recordemos a tibie-
za inicial de Moisés, quan-
do Jeová o convocou para 
retirar o povo de Deus do 
cativeiro do Faraó! Moisés 
se achava fraco para aquela 
grande missão. Até gago se 
dizia e por isto com séria 
dificuldade de comunicação. 
Mas Jeová lhe garantiu: “EU 
serei contigo”. O Presidente, 
na reunião, também vai pe-
dir o amparo do Gr:. Arq:. do 
Universo para a felicidade 
de todos. Para “ser” com os 
presentes.

Vamos alertar a consciên-
cia para o fato de que aquele 
é o momento facultado para 
a aprendizagem da prática da 
virtude, o qual exige nossa 
melhor disposição para isto. 
E nesta harmonia de ideias. 
ajudarmos o Presidente a dar 
curso aos trabalhos que nos 
cabe na construção social. Daí 
por que estamos ali, “em Loja, 
meus Irmãos!”.

em loja, meus irmãos!

MEU TESTEMUNHO

Pela vida, Deus me per-
mitiu sonhos, porém muitos 
não os sonhou comigo. Em 
compensação, ofereceu-me 
realidades que pude vivenciar 
sem medo, tanto boas quanto 
más, amparada sempre pela 
surpreendente certeza de que 
nunca estive só, mas em uma 
dimensão que me revelou, 
tanto agora como em outras 
incontáveis vezes, o infinito 
inimaginável de seu amor. 
Amor este, só possível aos 
que ele ama e que por amor 
separou.

Não percorri um deserto, 
mas quando analiso os mo-
mentos difíceis pelos quais 
passei, comparo minha traje-
tória, nestes últimos meses, 
como se estivesse atraves-
sando uma floresta densa e 
escura. Mas porquê floresta? 
Por saber que, nos desertos à 
noite, não existe luz que não 
seja a dos objetos celestes, 
luz esta que está distante. No 
meu caso, e especificamente 
na minha floresta, senti bem 
de perto pequenos luzeiros, 
assim como que inúmeros 
vaga-lumes, que, postados à 
margem do estreito caminho, 
clareavam o zigue-zague de 
meus tormentos revelados na 

incredulidade, na apreensão e 
porfim na certeza de que esse 
cálice era meu, só meu.

Assim iluminada, pela luz 
maior que é Deus, e segura na 
visão de outras luzes como as 
de meus familiares, irmãos 
em Cristo e amigos, adentrei 
nessa luta, honrando, com fé, 
Aquele que não nos dá nada 
além de nossas próprias for-
ças, completamente entregue 
à Sua vontade, procurando 
cumprir meu papel de aceita-
ção inconteste para desempe-
nhar com sabedoria a luta que 
a mim estava determinada.

Neste combate, abracei 
a Bíblia Sagrada e encontrei 
consolo em sua leitura, espe-
cialmente no livro de Salmos 
cap:1 8 v: 28, no qual o Rei 
Davi dirige suas palavras ao 
Senhor, quando Este o livrou 
de seus inimigos e das mãos 
de Saul: “ porque fazes res-
plandecer a minha lâmpada; 
o Senhor, meu Deus, derrama 
luz nas minhas trevas”. Não 
posso negar as trevas, mas 
elas nunca foram tão densas 
que me tirassem a certeza da 
presença constante de Deus 
no comando de todas as deci-
sões que deveriam ser toma-
das. Amparada pelos faróis de 
oração que espargiram brilho 
e me acompanharam pelas 

veredas, caminhei em meio 
ao imponderável que a mim 
se apresentou: receber o diag-
nóstico e aceitá-lo, noticiar 
aos mais próximos e amigos, 
entregar-me nas mãos dos 
médicos e conviver com os 
efeitos colaterais do tratamen-
to, que embora passageiros, 
constituíram desafios difíceis 
ao extremo.

O combate foi árduo e 
as perguntas sem respostas 
se multiplicaram, à medida 
que caminhava tensa por 
consultórios. Em tudo isso, 
“Deus derramou luz nas mi-
nhas trevas”. Coragem não 
me faltou, médicos capazes 
proporcionaram-me amparo 
a cada tropeço nas enormes 
pedras de desânimo e fraque-
za. Entreguei-me no altar do 
Senhor para quaisquer que 

sejam Seus propósitos. Segui 
a cada dia, certa de que os 
clamores levantados chega-
vam ao altar de Deus e assim 
as lutas foram amenizadas, 
levando meus pés a permear 
pelos caminhos densos dessa 
floresta, devagar, mas con-
fiante, rumo às margens de 
um rio caudaloso de gratidão. 
Desta maneira , procurei viver 
segundo Provérbios 4:18 — 
“mas a vereda dos justos é 
como a luz da aurora que vai 
brilhando mais e mais até ser 
dia perfeito”; pois tenho no 
coração um Deus que foi on-
tem, é hoje e será eternamente 
o mesmo, um Deus de perdão 
e de esperança.

Dilza Maria Barbosa é esposa do 
irmão célio Gomes.

Nos desvios dos sonhos o contraponto da graça
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Preconceito e intolerância estão ganhando status entre a juventude, 
principalmente devido a impunidade de menores às transgressões 
criminais. Se de famílias abastadas a agressão a quem quer que seja 
é um esporte: da periferia

a violência é meio de vida, desde a infância e o tráfico, assaltan-
tes e marginais escolados atribuem menores a responsabilidade dos 
delitos. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília têm aumentado suas 
estatísticas sobre o assunto e umbandistas, homossexuais, negros e 
nordestinos são os principais alvos das gangues que após as baladas, 
entupidos de drogas e de álcool , saem à caça de prostitutas, gays e 
paus-de-araras. E o principal argumento de tais predadores, quando 
chegam às delegacias policiais, para escapar das penalidades e .que 
são “di menor”. E isto vale para os meninos bem nascidos como 
para os moleques do morro, todos bandidinhos mas protegidos pela 
legislação. Esta hipocrisia legal, de não cominar com punibilidade os 
menores de 18 anos, incentiva os abusos e permite até a reincidência 
genérica e específica sem o competente processo e recolhimento a 
presídio. Reduzir a menoridade legal para 14 ou 15 anos é um im-
perativo e a sociedade precisa se debruçar sobre o assunto para uma 
tomada de posição.

Além da homofobia que em S. Paulo tem recordes vergonhosos, 
saliente-se o caso da Avenida Paulista, esta semana, com a brutal 
agressão de um transeunte por quadrilha de bandidos, já soltos sendo 
que a vitima está em riscos de perder a visão de um olho, a perse-
guição religiosa encontra seguidores em todos os Estados, sendo as 
vitimas mais usuais umbandistas, espíritas e judeus com terreiros 
arrasados, centros ameaçados e sinagogas pintadas com a suástica 
nazista, recordando um horror que parecia sepultado nos escombros 
da Segunda Grande Guerra Mundial.

A história de quem o Brasil é uma democracia racial e de crença, 
face aos eventos que vão se acumulando deixou de ser propalada e o 
velado racismo que encontra tantos seguidores entre os jovens vai à 
discriminação contra nordestinos notadamente em S. Paulo e Brasília. 
E os integrantes destas gangues de “skinheads” são, invariavelmente, 
personagens na faixa dos 16, 17 anos como os membros das conhe-
cidas gangues da Asa Sul, em Brasília, que agridem, à noite, quem 
encontrar. Em caso de índios, eles incendiavam, hoje em desuso 
devido a repercussão.

Estes menores-bandidos se impunes continuarão as agressões, 
contra professores, contra colegas e contra os indefesos porque no 
seu íntimo está a vocação para o mal que só pode ser contida pela 
segregação em estabelecimento penal. Está na hora de reduzir a idade 
para punição legal.

(*) É escritor, jornalista e presidente da Academia Brasileira de 
estudos e Pesquisas literárias.
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Luís Gustavo NicoLi
ADVOGADO

manDamentos CíviCo-patRiótiCos
IR.: DERLy HALFELD ALVES

“Penso que o patriotismo é como a caridade: começa em 
casa.” (Henry James, em Retrato de uma senhora).

A prática da educação cívica nas escolas brasi-
leiras infelizmente tomou um rumo de total desin-
teresse pelo amor ao nosso Brasil.

O canto dos Hinos Nacional, da Bandeira, da 
nossa Independência ou da República, é relegado 
a plano inferior; nossa Bandeira só é cultuada, se 
assim posso me expressar, de quatro em quatro 
anos, por ocasião das copas mundiais de futebol – é 
o que chamo e já escrevi, sob o título “O Patriotismo 
Quadrienal”.

Em determinadas cerimônias, canta-se apenas a 
primeira estrofe do Hino à Bandeira e o estribilho 
– (estrofe é o primeiro grupo de versos, e estribilho 
são os versos repetidos ao final de cada estrofe) – e 
qual seria a razão? -  A grande maioria dos brasilei-
ros não sabe cantar a composição em sua totalidade, 
ou seja, as restantes três estrofes.

Unamo, escritor, filólogo, poeta e romancista 
espanhol, em sua obra “Solilóquios e Conversa-
ções”, assim define o nosso título deste verbete: “A 
primeira coisa que um cidadão precisa ter é civismo, 
e não pode haver pátria, verdadeira pátria, onde 
os cidadãos não se preocupam com os problemas 
políticos”...

Os  Mandamentos Cívicos de que nos fala 
Amaral Fontoura, em seu livro “Calendário Cívi-
co”, são praticados ao inverso de sua orientação, 
senão vejamos:

1. O amor ao nosso Brasil e às suas causas, são 
sentimentos desenvolvidos?

2. Há respeito às autoridades e à nossa ordem 
constituída?

3. O brasileiro mantém admiração pelos gran-
des feitos nacionais, tais como: a Abolição 
da Escravatura, a Conjuração Mineira, nossa 
Independência, Proclamação da República, e 
lembra em que dia mês e ano o nosso Brasil 
foi descoberto?

4. Cultua admiração por todos quantos brasilei-
ros que construíram e enobreceram com seus 
atos e feitos este grande País, como Caxias 
(o Pacificador) – Deodoro (o Proclamador 
da República) - Benjamin Constant (o Ins-
pirador da República)-Floriano Peixoto (o 
Consolidador) - Joaquim Nabuco e José do 
Patrocínio (os Abolicionistas) -  Rui Barbosa 
(o Águia de Haia) -  Bento Gonçalves(O 
Revolucionário) - Juscelino Kubitschek (o 
fundador de Brasília), Santos Dumont (O 
pai da Aviação), e tantos outros?  Não!... 
– preferem render culto  a figuras de terro-
ristas internacionais, estampando em suas 
camisetas seus nomes e fotos.

5. Dilapidam o patrimônio comunitário, as-
sim como desfiguram estátuas ou símbolos 
públicos, ao invés de conservá-los, ou pelo 
menos não danificá-las..

6. É conservado, mantido e respeitado o espí-
rito democrático, tanto quanto aos abusos e 
excessos de autoridade e de liberdade?

7. Finalmente, o brasileiro está devidamente 
preparado para a vida política nacional com 
base na representação partidária, na eleição 
e no voto? Os que pleiteiam representar o 
povo, principalmente nos poderes executivo 
e legislativo têm conhecimento pleno das 
funções que irão desempenhar em nome da 
população? O edil (vereador), que deveria 
ser o primeiro passo da hierarquia política, 
saberia definir o que é Lei Orgânica Muni-
cipal, Constituição, Lei ou Decreto? Teria 
conhecimento da nossa Organização Social 
e Política, aliás, matéria infelizmente abolida 
do currículo escolar, onde, ainda que, sinte-
ticamente, se ensinava “Teoria do Estado”.

A prática das virtudes foi substituída pelos ví-
cios que denigrem o ser humano, a Prudência que 
deveria guiar o homem para o correto caminho foi 
substituída pela imoderação, pela impulsividade; 
a Temperança que deveria purificar todas as ações 
cometidas passaram ao descomedimento, à prática 
da sordidez; a Justiça que deveria dar a cada um 
o que lhe é de direito, proporcionar a equidade 
social, transforma-se muitas vezes em injustiça ou 
até mesmo na iniqüidade.

O que deveria ser justo e perfeito transformou 
a prática das virtudes numa verdadeira antonímia, 
ou seja, em uma  verdadeira oposição.

 Plauto, poeta cômico latino, em seu pensamento 
(Asinaria, “A burra” II, 4.88), assim se expressa: - 
(O homo homini lupus -  O homem é um lobo para 
o homem), cujo sentido é que o homem não raro se 
mostra feroz para o seu semelhante.

Concluo, com os versos líricos, “Ilusões da 
Vida”, do poeta carioca, Francisco Otaviano:

Quem passou pela vida em branca nuvem
e em plácido repouso adormeceu;
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu;
Foi espectro(1) de homem – não foi homem,
só passou pela vida – não viveu.
(1) Fantasma, espantalho.

Frat. Brazileira de est. e Pesquisas. Juiz de For a- MG

THEREzA FREIRE VIEIRA (*)

Assim como no computador 
vemos uma lixeira na qual vamos 
jogando tudo o que é inútil, na 
nossa vida pessoal, deve-se fazer 
o mesmo com as coisas que nos 
incomodam e são inúteis.

A gente vai juntando tantas 
coisas durante toda a nossa vida, 
que deveríamos ter um lixão se 
quiséssemos nos desfazer delas.

Não digo as coisas que repre-
sentam para nós uma fase da vida, 
isso deveríamos guardar em um 
museu.

Se morrêssemos daqui a pouco, 
logo mais tudo seria jogado no 
lixo. Isso quando respeitam a nossa 
presença nesta vida... Pois, muitas 
vezes, diante de nosso nariz, vão 
jogando as coisas às quais somos 
apegados.

Infelizmente, somos apegados 
a algumas coisas inúteis. Isso 
também é verdade. Por que não 
tentamos fazer uma avaliação 
do que tem serventia para outra 
pessoa e para nós não tem grande 
utilidade? Se doarmos essas coisas 
para uma obra de caridade, poderá 
ajudar, agasalhar alguém que pas-
sa frio, calçar alguém descalço, 
alegrar alguma criança, algum 
adolescente...

São tantos os papelinhos, cartas 
que nada mais significam para nós, 

caixinhas que vieram com presente 
de alguém que gostamos e que não 
existe mais... Essas coisas dariam 
uma boa fogueira.

Lembro-me de uma senhora em 
cujo quarto, depois de seu sepulta-
mento, descobriram uma dúzia de 
guarda-chuvas.

Há os que, ao enviuvar, não 
dividem o espólio com os filhos 
e às vezes com o filho único, que 
deveria receber a metade dos bens. 
Fazem o tal do usufruto, de que os 
filhos podem tomar posse apenas 
depois da morte dos pais. E com 
isso muitas vezes é exigido deles 
que deixem a casa onde moram 
para ser alugada por um bom preço 
e melhorar a renda. Exigem que o 
filho ou a filha more em sua casa 
para que tenham alguém para cui-
dar deles. Eles não imaginam ou 
não percebem que, quando se mor-
re, não se leva nada deste mundo? 
Nem os faraós, que construíram 
pirâmides para serem enterrados 
juntos com seus bens materiais, 
conseguiram transportá-los para 
a outra vida; o que conseguiram 
foi apenas, depois de séculos, de 
milênios, serem invadidos, des-
truídos para que seus bens fossem 
roubados.

(*) – Médica Geriatra e escritora, colabo-
radora de jornais e revistas.

cesto de lixo

NOTAS DO REPÓRTER

intolerância e 
maioridade penal

IR.: REIS DE SOUSA (*)

VA I D A D E
Sonho que sou a Poetisa eleita,
Aquela que diz tudo e tudo sabe,
Que tem a inspiração pura e perfeita,
Que reúne num verso a imensidade!

Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita!

Sonho que sou Alguém cá neste mundo...
Aquela de saber vasto e profundo,
Aos pés de quem a Terra anda curvada!

E quando mais no céu eu vou sonhando,
E quando mais no alto ando voando,
Acordo do meu sonho...E não sou nada!...

Florbela espanca 



pequena parte da história da Fama foi contada em 
versos e representações, mostrando a grandeza da-
quela unidade Educacional, mantida pela Estrutura 
de Liberdade e União. A família de Liberdade e 
União se integrou de forma bastante familiar com 
os alunos da FAMA, demonstrando o apreço e o 
carinho com aquelas crianças que farão o futuro de 
nossa sociedade.

Seguindo ao evento, todos os convidados, Ir-
mãos de Loja,Cunhadas , Funcionários da Fama 
e alunos foram convidados a participar de um 
almoço de confraternização no salão de festas da 
Fama. Os Irmãos ali presentes puderam demonstrar 
seu espírito de solidariedade, levando cada um, 
uma quantidade de alimentos não perecíveis para 
distribuição aos mais necessitados.

Em 16 de dezembro de 2010, reuniram-se no 
Auditório da FAMA, os IIr:. de Liberdade e União, 
para aprovação do Projeto de Construção do Sho-
pping FAMA, em parceria com as Construtoras 
EBM e Terral.

A Assembléia foi presidida pelo Ven:. Mestre 
de Liberdade e União Ir:. Luis Carlos, tendo ainda 
como integrantes da mesa diretora o Presidente 
da FAMA Ir:. Americano do Brasil, Ir:. Manoel 
Costa Lima Vice Presidente da Fama e o Ir:. José 
Gonçalves da Cunha, Presidente do Tribunal de 
Contas Maçônico do GOB-Go.

Na oportunidade foi comemorado o Sexagésimo 
aniversário da FAMA, tendo os professores e alunos 
apresentado vários trabalhos desenvolvidos pelas 
oficinas de Balé, Coral e Interpretação Teatral. Uma 
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“fim Da eRa lula”: 
novo livro do jornalista Reis de souza

Dedicado à analise da vida política nacional, o jornalista Reis 
de Souza é autor de mais de uma dezena de livros focalizando as 
instituições, os protagonistas, os reflexos da ação dos gestores e 
principalmente, as consequências. Sobre a administração Lula, o 
autor reuniu uma série de artigos publicados em jornais e revistas, 
inclusive no Liberdade e União, que rendeu uma trilogia, culmi-
nando com o “FIM DA ERA LULA”, já lançado em Brasília, que 
alinhava os erros e acertos, comenta o fenômeno do Lulismo e sua 
presença no palco político. O jornalista já tem agendado presença 
em São Paulo e Rio de Janeiro para divulgar a obra. 

Pedidos de exemplares podem ser feitos para a Editora RS 
na Caixa Postal 1133 – CEP 20010-974 ou pelos telefones (62) 
2533-9850 e 7490-1898.

Irmãos da Liberdade e União que estão ocupando funções 
diversas em órgãos do Governo do Estado de Goiás

Luis CarLos de 
Castro CoeLho
Diretor Jurídico do tribunal de 
Contas do Estado

JosÉ roBerto  
Ferreira aLVes
Corregedor Geral do Estado

PeriNÁCio saYLoN 
de aNdrade LiMa
Diretor de Gestão, Planejamen-
to e Finanças – agrodefesa

MaNoeL NaVes de 
oLiVeira
Gerente administrativo e Finan-
ceiro – Secretaria de Esportes 
– agel

Exaltação
Em Sessão Especial realizada pela Loja Liberdade e União, dia 15 de fevereiro, os estimados 

irmãos JOÃO AYRES DA SILVA E ROCHESTER ALMEIDA BENEVIDES, perante 69 irmãos 
do quadro e visitantes, foram agraciados com o Grau de Mestre Maçom, alcançando a plenitude do 
Simbolismo. Parabéns!

Assembleia Geral da Fama e Almoço de Confraternização

Família Brito em visita à Paris

lúcia e absaí no pátio do museu do louvre

Carla, lúcia e absaí, jantando em restaurante 
na Champs Élysées

absaí e lúcia, ao fundo a torre 
eiffel

absaí e lúcia em frente ao arco 
do triunfo

AIDENOR AIRES
Se não existe poesia pura, deve 

existir eternidade pura. O sapato da 
memória pode andar e anda, veloz-
mente, até o solo da imaginação, o 
solo de saxofone da luz.

O que acontece depois da morte 
é Deus. E o que acontece depois 
do sonho é um acordar absoluto, 
acordar de mais acordar ainda até 
a madrugada que deve ser o sopro, 
o fim do cansaço.

Vivemos porque a eternidade 
existe, porque levamos alma e a 
alma nos leva e não acabamos na 
morte.

O que está vivo, insiste em ser 
eterno. Mas quero a minha eterni-
dade povoada de palavra, quero a 
palavra povoada de eternidade .

Porque a palavra é Deus e nele 
não terminamos. Ele, apenas Ele 
é o tamanho da eternidade, maior 

do que ela, senhor de todas as 
esferas.

Ninguém de lá voltou — disse 
Shakespeare —  mas não importa. 
Ela se inventa com Deus. E a morte 
dá cria de vida em abundância.

Andamos com tantas máscaras. 
A dos deveres sociais, a dos cos-
tumes e hábitos, a das cerimônias 
e efemérides, a efêmera educação 
do corpo, a delicada surpresa dos 
sentidos, o indesejado abismo, a 
da religião e os ritos. Máscaras 
de máscaras. Como se nos colas-
sem ao rosto e ninguém mais se 
visse .

A eternidade é a plenitude, 
onde os “eus” desaparecem, a 
máscara das máscaras é retirada. E 
o que somos — livres, invioláveis 
— só em Deus se eterniza.

Fonte: Diário da Manhã

a insônia da eternidade


