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LIBERDADE E UNIÃO – 33 
ANOS – “Conforme foi dito, o 
Jornal está completando 33 anos 
de fundação e circulação, o que só 
foi possível graças à abnegação e 
dedicação de grandes maçons que 
dedicaram parte de seus tempos às 
atividades do Jornal”. – AbsAí Gomes 
brito – Diretor/reDAtor – PáGinA 2

A ÁGUIA – “A águia, que muda sua 
plumagem na primavera e adquire o 
aspecto de ave jovem, sente renova-
das suas forças cada ano que passa”.  
– enoc teixeirA WenceslAu – PáGinA 4

A MAÇONARIA E SEU CULTO 
À PATERNIDADE – “Um fator 
interessante a ser analisado é o po-
der da família no seio da socieda-
de como um todo, quando então o 
PAI assume posição altamente sig-
nificativa no contexto da relação 
conjugal”. – AníbAl silvA – PáGinA 6

O ÚLTIMO ESPARTANO – “Es-
partano é como a humanidade difí-
cil de exterminar, enquanto houver 
idealistas, crentes, homens de hon-
ra, sempre haverá uma boa guer-
ra a ser combatida. Conclamo aos 
meus consortes por Esparta e para 
Esparta, vamos ao combate”. – 
FrAncisco De Assis FerreirA rAmos Jubé –  
PáGinA 6

ORDO AB CHAO – “Iniciada, a 
Nova Ordem necessita de um pe-
ríodo de repouso para acomodar 
novos conceitos e transição para 
um novo paradigma, confrontan-
do as contradições remanescentes 
da Ordem anterior, constituída das 
minorias ortodoxas e conservado-
ras”. –  bArsAnulFo PereirA Gomes –  
PáGinA 7

APRESENTAÇÃO – “Li e reco-
mendo cada uma das palavras des-
te livro, certificando-o, estimado 
leitor, de que o autor desta obra 
sabe do que está falando e é dota-
do de toda autoridade no assunto”.  
– APóstolo césAr AuGusto – PáGinA 8

LIBERDADE E UNIÃO
33 anos de circulação

Para registrar os 33 anos de circulação 
do Liberdade e União, registramos 
a estampa do número 1, que circu-

lou em junho de 1979, com Apresentação 
do seu fundador — Luiz Gonzaga Mar-
ques que, entre outras, vaticinou: “Assim 
sendo, apresentando as nossas escusas, 

esperamos ter atingido com este trabalho a 
nossa, finalidade ou seja, a busca de maior 
aproximação dos Iir:., das Lojas co-Irmãs 
através deste meio de comunicação que na 
certeza desempenhará papel muito importante 
na construção de uma Maçonaria mais unida 
e bem mais forte".
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O Jornal Liberdade e União, fundado em junho 
de 1979 está completando 33 anos de circulação, 
com esta edição.

Seu número 1 saiu em junho de 1979, em fase de 
organização, tendo como fundador o Irmão LUIZ 
GONZAGA MARQUES, sendo Venerável o Irmão 
Chafic Gabriel.

Na apresentação, o então fundador escreveu: 
“Na era da comunicação é simplesmente estranhável 
que as nossas Lojas Maçônicas, não tenham, ainda 
aqui, um veículo de divulgação de suas atividades. 
Daí, a nossa iniciativa que ora se concretiza com 
o lançamento do Jornal Liberdade e União”, órgão 
de publicidade e informativo da Aug’. Loj.’. Simb.’. 
Liberdade e União n° 1158, Or.’. de Goiânia, 
jurisdicionada ao Grande Oriente do Estado de 
Goiás.”

Na edição n° 3 – agosto/79, a Diretoria estava 
composta de: Redator Chefe: Luiz Gonzaga 
Marques, Diretor Comercial: Chafic Gabriel e 
Diretor Financeiro: Milton de Melo.

Com o n° 21 – fevereiro/81, surgiu um 
“Comunicado e Agradecimento,” que dizia: “Na 
ordem sucessória dos fatos e acontecimentos, a 1ª  
Diretoria do Jornal “Liberdade e União”, composta 
pelos signatários deste, comunica a todos os IIr.’. 
quer do quadro da Loj.’. “Liberdade e União” bem 
assim de todas as outras Lojas, assinantes ou não, 
que termina aqui, com esta edição (n° 21), a sua 
missão como encarregada ou responsável direta 
pela sua tiragem”.

Com a desistência da administração fundadora, 
o n° 22 – mar/abr/81, circulou com a seguinte 
Diretoria: Colaboradores: Joneval Gomes de 
Carvalho, Absaí Gomes Brito e Chiang de Gomes, 
até a edição n° 23.

A partir do n° 24, a Diretoria do Jornal estava 
composta por: Diretor Responsável:Absaí Gomes 
Brito, Diretor Comercial: Augusto Luiz Fernandes, 
entrando na edição 26 o Irmão Salvador de Almeida 
e Silva na função de Assinaturas/Distribuição.

Em abril/1983, edição 46, nova equipe dirige 
o Jornal, assim formada: Diretor Responsável: 
Absaí Gomes Brito, Diretor Comercial: João Luiz 
Tôrres Neto, Diretor Financeiro: Ilídio Rocha Filho, 
Assinaturas/Distribuição: Salvador de Almeida e 
Silva.

No mês de novembro/1983, outra composição: 
Diretor Responsável: Absaí Gomes Brito,  Diretor 
Financeiro: Ilídio Rocha Filho, Diretor Comercial: 
Elmo Bailoni e Conselho de Revisão: Gerson de 
Almeida Taguatinga, Joneval Gomes de Carvalho, 
Sebastião Hugo Melo. Diagramação: Jorge Ferreira 
de Barros e Assinaturas/Distribuição: Salvador de 
Almeida e Silva.

Assumindo o Veneralato da Loja, o Irmão Ruguê 
resolveu trocar a direção do Jornal, que a partir 
da edição n° 73-74 ficou: Diretor Geral: Mário 
Rodrigues Filho,  Editor: Norton Ribeiro Humel, 
Diretor de Redação e Revisão: Vinícius Junqueira, 
Diretor de Distribuição: Salvador de Almeida e 
Silva.

A Diretoria do Jornal, então nomeada, só 
conseguiu publicar duas edições, voltando o 
Irmão Absaí a Diretor Geral na edição de n° 77, 
correspondente aos meses de janeiro/fevereiro/86, 
onde permanece até o momento.

No período, passaram pela Redação vários 
Irmãos, com destaque para Rui Gonçalves Doca, 
companheiro de inegável valor e competência, 
que nos deixou temporariamente, esperamos nós, 
motivado por sua saúde abalada.

Conforme foi dito, o Jornal está completando 33 
anos de fundação e circulação, o que só foi possível 
graças à abnegação e dedicação de grandes maçons 
que dedicaram parte de seus tempos às atividades 
do Jornal.

Esperamos continuar contando com a 
colaboração de escritores maçons, publicitários, 
assinantes, Lojas e Irmãos, de um modo geral, para 
que o Jornal continue cumprindo seus objetivos.

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
Assistente: Acir Ferreira Cardoso Júnior

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
Impressão: Gráfica Fama (62) 3211-1152
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minhas férias 
inesqueCíveis

Aproveitando o mês de julho, quando os 
goianos usam suas férias para descanso em 
locais previamente escolhidos, como Rio 
Araguaia, Caldas Novas, Lago da Serra da 
Mesa e outros, eu que também sou “Filho de Deus”, aproveitei uma 
semana e resolvi passar uns dias no Recanto dos Periquitos (porque 
ali tudo é esmeraldino), e juntamente com minha esposa – Lúcia 
Brito, minha filha Luciane e o neto Enzo –, pegamos o “possante” 
Corolla (Ano de 1994) e saímos dia 16 de julho (sábado), em direção 
a Uruaçu, distante uns 300 quilômetros da capital.

A viagem ia correndo na sua normalidade, apesar do intenso 
trânsito da BR-153, quando uns 20 quilômetros aquém de Uruaçu, o 
possante resolveu nos pregar uma peça e parou num local chamado 
de “curva dos 5”. Para nossa satisfação, um motorista que também 
viajava para Uruaçu, parou, e verificando a situação, deu-nos uma 
carona até Uruaçu, onde deveríamos buscar socorro. Deixamos os 
familiares no local da pane e chegamos a Uruaçu, onde uma Ofi-
cina se prontificou a verificar o que se tratava, dizendo apenas que 
deveríamos rebocar o carro até a cidade e esperar, que na semana 
seguinte eles iriam tomar as providências cabíveis. Alugamos um 
“reboque” e levamos o veículo até a citada Oficina.

Começou aí o problema maior: era sábado e o comércio funciona 
somente até ao meio-dia. Alugamos uma caminhonete e passamos 
a “mudança” do carro para a mesma, que deveria levar-nos até 
o Recanto dos Periquitos, numa distância de mais ou menos 38 
quilômetros, sendo 30 de asfalto e o restante em estrada de terra. 
Informou-nos o motorista, que só poderia levar dois passageiros, 
pois era proibido transportar pessoas na carroceria. Minha esposa 
e filha foram na caminhonete, e eu e meu neto, fomos de Moto-Taxi”, 
no percurso do asfalto, onde passaríamos para a caminhonete, o 
que ocorreu.

Pensam que o problema estava solucionado? Não. Ao chegarmos 
ao Recanto dos Periquitos, verifiquei que as chaves da casa haviam 
ficado no carro, na Oficina. Aproveitei a caminhonete e voltei a 
Uruaçu, para buscar as chaves. Como era sábado e o comércio 
fecha ao meio-dia, a Oficina estava fechada e precisava descobrir 
onde residia o mecânico. Depois de algumas horas de procura e 
dissabores, consegui pegar as chaves. Para retornar ao Recanto 
dos Periquitos, peguei novamente um “Moto-Taxi”, chegando ali 
ao anoitecer.

Esta é a primeira parte da “estória”. O restante, como ficou o 
carro, retorno a Goiânia, etc., fica para outra oportunidade.

O importante é que aqui estamos de “pé e à ordem”, prontos 
para novas aventuras.

Absaí Gomes Brito – Diretor

LIBERDADE E UNIÃO – 33 ANOS

pUBLIcAçõEs 
REcEBIDAsA E P A O B G K J E I A S E R O D A C S E P

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

Palavras a encontrar: AS MAIúSCULAS
NERO – O CÃO VENERÁVEL  Lacerda Jr

O bom MAÇOM, João CARVALHO, certo dia, sonhou com uma 
grande CAÇADA no mais belo rio do Brasil: o ARAGUAIA. Porém, como 
Maçom ESPIRITUALIZADO, falo-ia sem armas e só um CACHORRO, 
só para ter o prazer de ver os BICHOS soltos no mato. Era sabedor da 
EXISTÊNCIA de um irmão (o Ir. ‘. Wilson JASA) que, lá, possuía uma 
CACHORRADA boa de caça e que muito lhe INCENTIVOU: – Pode 
vir, o preço é de maçom para maçom, isto é, nada. Vou te EMPRESTAR 
o melhor cachorro que temos; o famoso VENERÁVEL. O João gostou 
tanto que, no outro ano quis repetir, com seus dois GRANDES amigos: os 
FAMOSOS médicos e PESCADORES, irmãos, Américo PETRAROLLI 
e Edson MONEIRO.

LIGARAM para o irmão Jasa, para COMBINAREM uma nova 
EMPREITADA de caça, com o ESPETACULAR cão, o “Venerável”. 
- Não pode ser, RESPONDEU Jasa: o “Venerável” depois que o 
ELEGEMOS Past-Master, agora só quer ficar sentado e LATINDO!

Lacerda Jr. - Jornal “Uni-Versus” – São Paulo
Colaboração do Ir. Absaí
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Jornal O NOSSO. Diretor Respon-1. 
sável: Amaximênes. Cidade Ecléti-
ca – SAD GO. (Cortesia do Irmão 
Severino Francisco de Oliveira).
 Jornal CLARIM. (Juventude Ec-2. 
lética Universal). Diretor Respon-
sável: Ir. Lucélio. Cidade Eclética. 
Brasília.
 Boletim TIJOLO. Editor: Valfredo 3. 
Melo e Souza. Brasília/DF
 Revista UNIÃO DE GOIÁS. Jor-4. 
nalista Responsável: Aníbal Silva. 
Fundador: Aparício Donizet Bor-
ges. Goiânia/GO
 Boletim ACADEMIA DIA A DIA. 5. 
Loja Academia do Paraíso n° 47 
ONG. Recife/PE
 Jornal O UNIFICADOR. Informa-6. 
tivo da Loja Obreiros de Macaé. 
Macaé/RJ
 Boletim INFORMABIM. Órgão da 7. 
ABIM. Recife/PE
 Boletim Informativo Louis Lower – 8. 
BILL – Órgão da Ordem De Molay. 
Capítulo Fraternidade, Luz, Amor 
e Vida N° 403, Editor Executivo: 
Igor de Oliveira Alvarenga. Goiâ-
nia: GO
Suplemento Literário da Academia 9. 
Goiana de Letras – AGL – (Diário 
da Manhã, Editores: Geraldo Coe-
lho Vaz e Ubirajara Galli. Presiden-
te da AGL: Irmão Hélio Moreira. 
Goiânia/GO)
 Informativo O ESPIRRO DO 10. 
BODE. Órgão da Loja Theodórica 
n° 154. Pequeri/MG
 Jornal O DELTA. Órgão do GOR-11. 
GS. (COMAB). Porto Alegre/RS
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Espaço Cultural
ABSAÍ GOMES BRITO

“LADRÃO DO TEMPO
Rui Gonçalves Doca

Se existir não é viver,
É minha a incompetência.
Quis Deus a mim conceder, 
Meio século de existência!

– Quase nada! – há muito pouco 
Foi que eu cheguei por aqui. 
Furtou-me este mundo louco, 
O tempo que não vivi.

Ao Senhor, culpa não cabe. 
Ele deu-me, é minha a vida. 
Dela o que faço, Ele sabe...

Poderei viver ainda,
Mesmo depois da partida. 
Tudo muda. Nada finda!

(Do livro QuAnDo voAm As borboletAs — PG. 19)

xiii concurso de poesia 
– promoção de “o malhete”

Com muita satisfação 
esta Augusta Academia 
renova, por cada Irmão, 
seu CONCURSO DE POESIA

Para integrar a porfia, 
o cidadão tem que ser 
membro da Maçonaria 
e, as regras obedecer.

Por primeiro, há que mandar 
três cópias tamanho ofício,
num bom digitar,
sem lacuna e sem vício.

Só três poemas, mais, nem ver. 
Estilos, quaisquer, diversos
mas, não pode exceder
um total de trinta versos.

Nome não deve constar, 
pseudônimo, somente,
um envelope, anexar,
Dizendo, quem é pra gente.

Neste envelope, esclareço 
preste bastante atenção: 
coloque nome e endereço 
e, a Loja de filiação.

O PRAZO PARA REMESSA,
fiquem sabendo, vocês, 
que não precisa ter pressa:
É SETEMBRO, VINTE E TRÊS

Todas vão ser apreciadas 
por comissão julgadora: 
três serão classificadas, 
sendo uma vencedora.

De prêmio, nenhuma soma, 
pois em poesia, não calha. 
Aos três, daremos diploma 
Além de uma medalha

E, tem mais: BOA VIAGEM! 
Chegando ao fim do caminho
OS TRÊS TERÃO HOSPEDAGEM
e todo o nosso carinho

Todo o que participar, 
não importa sejam quais, 
terão de renunciar
nos direitos autorais.

Serão, a tempo, informados 
do resultado que for,
assim, os classificados,
quanto o feliz vencedor. 

A festa de ENCERRAMENTO
comunico, informo e lembro, 
será num belo momento,
DIA 19 DE NOVEMBRO.

Envelopes bem fechados 
é uma coisa que encareço. 
Devem ser encaminhados
para o seguinte endereço:

Concurso de poesia “Antonio 
Carlos Furtado” Caixa Postal 603 
CEP 36001– 970-Juiz de Fora – MG

GRANDIOSO ÉS TU
Carl Bobero

Trad. Nathanael Emmerich 

Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, 
Os grandes feitos vejo da Tua mão,
Estrelas, mundos, e trovões rolando, 
A proclamar Teu nome na amplidão.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor, 
Grandioso és Tu, grandioso és Tu! 
Então minh’alma canta a Ti, Senhor, 
Grandioso és Tu, grandioso és Tu!

Quando atravesso bosques e florestas, 
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar, 
Ou vejo, além, montanhas altaneiras, 
O Teu poder e glória proclamar!

Quando percebo que na cruz maldita 
Por Teu amor, Jesus morreu por mim, 
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmezim.

Quando afinal, em resplendor e glória 
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu quero estar de joelhos entre os santos. 
Na mais humilde e vera adoração.

E então cantar eternamente ali;
Grandioso és Tu, grandioso és Tu!
E então cantar eternamente ali,
Grandioso és Tu, grandioso és Tu! Amém.

(Hinário PresbiteriAno – novo cântico)

ACADEMIA MAÇôNICA DE LETRAS DE jUIz DE fORA
Sic itur ad astra

CAROS IRMÃOS,
Esta ACADEMIA está promovendo o XIII CONCURSO DE POESIA, exclusivamente para MAÇONS, 

através de “O MALHETE”, seu órgão de divulgação.
Quaisquer dúvidas serão esclarecidas com o Acadêmico João Carlos Gomes no endereço: Avenida Barão do 

Rio Branco, n° 2748/401 – Centro-Juiz de Fora – MG – CEP 36016-311, telefones: (32) 3215-6493, 8866-6494 
e e-mail icemanhaes@terra.com.br 

O evento será encerrado com uma grandiosa festa comemorativa do vigésimo primeiro aniversário de fun-
dação da entidade, no dia 19 de novembro de 2011.

REGULAMENTO

Obs.: No envelope é necessário acrescentar o nome, o endereço, o telefone, o e-mail e a Loja de filiação.

Juiz de Fora, 18 de março de 2011
Fraternais Saudações

João Carlos Gomes – Presidente da Comissão de Avaliação

c o n v i t e
É com imensa satisfação que convidamos a direto-

ria da Liberdade e União Órgão informativo da Loja 
Maçônica Liberdade e União, a participar de nosso Xiii 
concurso de Poesia Acadêmico Antonio carlos Furtado, 
a se realizar pela Academia Maçônica de Letras de Juiz 
de Fora, em comemoração aos seus 21 (vinte e um) anos 
de fundação, quando faremos uma grandiosa festa com 
queijos e vinhos, degustados no salão nobre do instituto 
de Laticínios cândido tostes, em 19 de novembro de 
2011, com a premiação do concurso e admissão de 
novos Acadêmicos.

na oportunidade, a nossa Associação cultural agra-
dece, e muito, a esse Órgão informativo Maçônico, 
divulgar a matéria que tem como objetivo confraternizar 
com os lir:. a data festiva de seu aniversário.

Anexo: Regulamento do concurso.

Juiz de Fora, 18 de março de 2011.

João Carlos Gomes 
Presidente comissão

o decÁloGo, escrito por lÊnin em 1913
Em 1913, Lênin escreveu o "Decálogo" que 

apresentava ações táticas para a tomada do Po-
der.  Qualquer semelhança com os dias de hoje, 
não é mera coincidência. Tendo a História se 
encarregado de por fim à questão ideológica, a 
meditação dos ideais, então preconizada, poderá 
revelar assombrosas semelhanças nos dias de 
hoje, senão vejamos:
1] Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade 

sexual;
2] Infiltre e depois controle todos os veículos de 

comunicação de massa;
3] Divida a população em grupos antagônicos, 

incitando-os a discussões sobre assuntos so-
ciais;

4] Destrua a confiança do povo em seus líde-
res;

5] Fale sempre sobre Democracia e em Estado 
de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, 
assuma o Poder sem nenhum escrúpulo;

6] Colabore para o esbanjamento do dinheiro 

público; coloque em descrédito a imagem do 
País, especialmente no exterior e provoque 
o pânico e o desassossego na população por 
meio da inflação;

7] Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias 
vitais do País;

8] Promova distúrbios e contribua para que as 
autoridades constituídas não as coíbam;

9] Contribua para a derrocada dos valores morais, 
da honestidade e da crença nas promessas dos 
governantes. Nossos parlamentares infiltrados 
nos partidos democráticos devem acusar os 
não-comunistas, obrigando-os, sem pena de 
expô-los ao ridículo, a votar somente no que 
for de interesse da causa socialista;

10] Procure catalogar todos aqueles que possuam 
armas de fogo, para que elas sejam confiscadas 
no momento oportuno, tornando impossível 
qualquer resistência à causa...

Colaboração da cunhada 
Maria Divina Camargo dos Passos
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ENOC TEIxEIRA WENCESLAU, 
33 CONSISTóRIO Nº 1

Na antiguidade, os países 
que se consideravam fortes, 
poderosos e conquistadores, 
usavam como insígnia princi-
pal de seus exercícios a figura 
de uma águia.

Os exércitos romanos le-
vavam, também, consigo essa 
insígnia, sinal de poder. Os 
Impérios Russo, Austríaco, 
Prussiano e França também 
adotaram a águia como sím-
bolo heráldico.

A águia, que muda sua 
plumagem na primavera e ad-
quire o aspecto de ave jovem, 
sente renovadas suas forças, 
cada ano que passa.

Por essa razão, o profeta 
Isaias (40-31) declarou que 
aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como as águias 
renovam as suas.

A Águia é também a ave de visão mais apurada e perfeita que se 
conhece. No livro de Jó, capítulo 39:28.29, lemos: “Nas penhas mora e 
habita a águia; no cume das penhas, e nos lugares seguros. Dali descobre 
a presa; seus olhos avistam de longe”.

Do alto e de distâncias impossíveis para quaisquer outros olhos, a 
águia avista a sua presa. Os cientistas dizem que a águia pode visar um 
objetivo de uma altura de até três quilômetros. Seus remígeos chegam a 
ter cinqüenta centímetros, que lhe permitem voar a grandes alturas. As 
pontas das asas são fendidas, de modo que ela pode abrir os remígeos 
separadamente, como se fossem dedos.

A águia tem a característica das aves que podem levantar vôo sem ba-
ter as asas. Pode considerar-se senhora do espaço e pairar sem descer.

Desde o meado do século XVIII (1758) a Maçonaria adota a águia 
bicéfala, quando se formou em Paris o Conselho de Imperadores do 
Oriente e do Ocidente.

A águia bicéfala representa a coragem física e moral, a elevação e 
nobreza de espírito. Os graus 30, 31, 32 e 33 adotaram-na, bem como 
o Supremo Conselho, onde ela simboliza a autoridade e a elevação do 
nível deste alto Corpo Maçônico.

No período medieval, a águia bicéfala foi utilizada com frequência 
e faz parte da heráldica como distintivo das casas reais da Alemanha e 
da Áustria. Pedro o Grande, da Rússia, também adotou a águia bicéfala 
em suas armas. Ela representa o dualismo e a nobreza, a dignidade e a 
coragem, além da força e vigor.

(Transcrito do Boletim do Supremo Conselho nº 168 set/out/1990)
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DELEGACIA LITÚRGICA DO SUPREMO 
CONSELHO DO BRASIL DO GRAU 33 PARA 

O RITO ESCOCÊS ANTIGOS E ACEITO 
PARA GOIÁS E TOCANTINS

eLevações de maio a juLho de 2011

Grau Loja Nome
4 LP Paz e Amor III Paulo Antonio Azevedo Lima
 Catalão 
4 LP Tiradentes Alexandre Vian Coutinho
 Ceres Claúdio Evangelista dos Santos
  Edson Wanderley T. de Carvalho
  Hamilton José dos Santos
  Messias Francisco de Souza
  Ogmar de Souza Oliveira
  Paulo Cessar Alves Borges
  Paulo Sérgio Pereira da Silva
  Rodolpho Valentim Gonçalves
  Wagner Sean Costa Brito
  Zeno Augusto de Sousa Junior
4 LP General Moreira 
 Guimarães Eric Breviglieri
 Anápolis José Carlos Sabo

7 LP Tiradentes Carlos André Pereira Nunes
 Goiânia Edimar Rodrigues da Silva
  José Batista Faleiro
  Leandro César Pinheiro Romano
  Marcos Vinícius Boaron
  Michel Vitor Dorneles Bezerra
  Wesley Honorato da Silva
  Volney Cesar de Deus
10 LP Estrela do Vale Eduardo Oliveira Pimenta
 Ceres Philips Viana
14 LP Estrela do Vale Nelson Cardoso do Couto
 Ceres 
15 SC Justiça e  
 Caridade II Alessandro Vilarinho Prudencio
 Itumbiara Eulálio Bárbara da Silva
  Eurípedes Ernani do Nascimento
  Mario da Costa Vidica

  Ricardo Prata
  Samuel Lima Alves
  Sílvio Luís Ribeiro
  Vagniton Silva Ribeiro
19 Kadosch 135 Almir Tavares da Silva
 Ceres Antonio Alves Filho
  Antônio José de Carvalho Silva
  Diocelio Sansoni Paim
  Edson José de Souza
  José Jesus Cunha
  Manoel Messias R. dos Reis
  Ruy Barbosa da Silva
31 Consistório 4 Alan Kardec Ferreira dos Reis
 Goiânia Joel Alves de Souza
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ÁGUIA BICÉFALA
LUCIANO fERNANDES, GR:. 33
CONSISTóRIO N° 01

A Águia Bicéfala sempre foi 
usada como símbolo de uma auto-
ridade suprema, tendo sua origem 
nos Hititas. Foi retomada na Idade 
Média pelos turcos Seldjúquidas e 
copiado pelos europeus na época 
das cruzadas.

Os Xamãs da Ásia Central a em-
pregam no topo de uma colu-
na, situada no meio de suas 
aldeias, chamando-a de o 
Pássaro Senhor. A heráldica 
de vários governos passados 
e atuais a consideram-na, 
como símbolo da força e 
ordem de seu país, sob a vi-
gilância do ser supremo.

Voltando no tempo, a 
águia bicéfala ornamentou 
a Bandeira do Império Bi-
zantino e, por volta de 1452, 
foi incorporada ao escudo 
da Rússia, numa época em 
que o mundo cristão pas-
sava tempos difíceis pela 
tomada de Constantinopla 
e invasão da Grécia pelos 
turcos ameaçando até a 
própria Itália.

O Imperador de Cons-
tantinopla, morto pelos 
turcos, foi substituído por 
seu irmão Tomas Paleólogo, 
que se exilou voluntaria-
mente no Vaticano, com a 
sua filha, a Princesa Sofia. O papa 
maquinou o casamento de Ivan III, 
Czar da Rússia com esta princesa 
objetivando que o mesmo entrasse 
em guerra com os turcos pela reto-
mada de Constantinopla.

A Águia Bicéfala foi incorpo-
rada a Bandeira da Rússia, repre-
sentando a união do ocidente com 
o oriente. Com a subida de Ivan IV. 
O Terrível, ao trono da Rússia, o 
mesmo fez acréscimo ao símbolo, 
ao colocar no peito da Águia uma 
imagem de São Jorge, matando o 
dragão. Com o correr dos séculos 

cada imperador que subia ao trono, 
acrescentava-lhe cetros, esfera 
armilar e três coroas encimando 
as cabeças da águia, a simbolizar 
a Santíssima Trindade. Condeco-
rou e ornamentou a águia com a 
mais alta comenda da Rússia, a 
Ordem do Santo Apóstolo André, 
e mandou pintar a águia também de 
preto (a cor da coragem, segundo 
o simbolismo Russo).

A Águia Bicéfala Russa foi 
alvo de alterações por parte dos 
Czares. No fim da União Soviéti-
ca, todos os adereços, inclusive a 
foice e o martelo, que também lhe 
tinham sido acrescentados, foram 
substituídos por uma Águia Bicé-
fala sem coroa, sem cetros e com o 
bico fechado, em face que passou 
a ser chamada pelos críticos como 
"Pobre Galinha".

Em dezembro de 2000, a Rús-
sia adotou a nova águia, que é 
usada até hoje: com duas cabeças, 
cada uma com uma coroa, enci-

A ÁGUIA
madas por outra coroa maior e 
tendo um cetro na garra direita e, 
na esquerda, a esfera. No peito, a 
figura de São Jorge, com armadura 
prateada e túnica azul, ferindo com 
sua lança o dragão negro.

Pelo relato acima, vê-se que a 
heráldica russa foi seguidamente 
alterada, mas fica no ar a pergun-
ta: qual a razão de o Vaticano, ao 
tentar a união entre o ocidente e 

oriente, ter adotado a Águia 
Bicéfala?

A razão é de que a Águia 
Bicéfala era fartamente 
empregada pelo Vaticano, 
e São João Evangelista a 
havia utilizado como seu 
símbolo.

O domínio sobre tudo 
é dístico simbólico do po-
der de Jesus, que ao ser 
indagado do destino que 
daria a João, depois de 
designar Pedro para a Pe-
dra Fundamental da Igreja, 
respondeu-lhes: ele ficará 
até que eu regresse. Daí 
admitirem alguns que ele 
não faleceu.

A Águia Bicéfala tem 
acompanhado Reis e Impé-
rios com seu simbolismo, 
que representa não só o 
poder, mas, também, a força 
da criação.

Recentemente foram 
encontradas em símbolos 

do codex das antigas civilizações 
mexicanas, ilustrações de Águias 
Bicéfalas, em cor preta.

Os homens continuam a usá-
la, em heráldicas de seus países, 
do mesmo modo que usaram as 
legiões romanas e os antigos impé-
rios, como símbolos de correntes 
filosóficas e do saber.

FONTES:
Da Livraria José Olimpio: Dicionário 
de Símbolos de Jean Chevalier e Alain 
Gheerbrant; Enciclopédias da Internet e 
o Dicionário de Maçonaria Portuguesa e 
A.H. de Oliveira Marques.
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Fama em Foco
Festa Junina

Qual a origem da festa junina? Descobrir isso pode ser o primeiro passo para 
a contextualização da festa. E é importante motivar os alunos a buscarem esta 
resposta. Saber que a tradição vem dos festejos de agradecimento aos santos 
pela colheita do meio do ano e que, por isso, a maioria dos quitutes é feita de 
milho, por exemplo, pode despertar neles o interesse pela história. Foi com esta 
proposta que foi realizada no dia 22 de junho de 2011 na Quadra do Colégio 
Gonçalves Lêdo / FAMA a Festa Junina do “Gonça”, com a participação dos 
pais, educadores e do Coral da Instituição.

inÍCiO Das 
OBRas 

na FaMa
Em Julho foram iniciadas 

as obras para abertura 
da avenida que ligará  

Bernardo Sayão 
à avenida Goiás.

alMOçO De 
COnFRateRnizaçãO

No dia 30 de junho de 2011 foi realizado um 
almoço para os educadores, professores e funcio-
nários do Colégio Gonçalves Lêdo / FAMA com a 
proposta de integração da Equipe escolar.

insCRiçÕes 
As inscrições para o processo 

seletivo 2012 do Programa Social 
FAMA serão feitas de 

01 a 31 de agosto das 14h às 17h30. 
Procurar o Departamento 

de Serviço Social da Instituição. 
Dúvidas e/ou informações 

ligue 3211-1390

ativiDaDes nO 
gOnçalves lêDO e FaMa

As atividades do Colégio Gonçalves Lêdo 
e da FAMA deram início  no dia 01/08/2011 

com muita expectativa de um semestre  cheio 
de conquistas e novos conhecimentos.

COlÔnia De 
FÉRias na FaMa

O Departamento de Educação 
Física, coordenado pela Professora 
Danyella Patrícia e pelo Professor 
Odair, preparou atividades lúdicas 
e recreativas, além de passeios para 
alguns educandos da Instituição 
durante todo o mês de Julho. Os 
estudantes puderam conhecer e 
apreciar o Parque Flamboyant além 
de se refrescarem no Clube SESC  
Faiçalville e curtirem um cineminha 
no Shopping Flamboyant.
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fRANCISCO DE A. fERREIRA
Especial para Opinião Pública

Os militares de todo o mun do 
são originais de Esparta na Grécia. 
Ali foi plantada a semen te de uma 
das mais fortes ferra mentas de 
gestão do mundo, equiparadas à 
igreja. A cultura militar foi criada 
com base na honra, dignidade, leal-
dade e união, adjetivos traduzidos 
em duas palavras para os dias mo-
dernos, hierarquia e disciplina.

A Cidade-Estado guerreira 
sobrevive até hoje, pelo menos 
em alguns guerreiros idealistas. 
As academias militares pregam 
valores éticos e morais, cria-se um 
estereótipo de como deveria ser o 
combatente moderno. As sim foi 
com este subscritor. Um ideal foi 
plantado ali no banco da caserna, o 
qual pode ser re sumido pela frase 
“antes morrer lutando que viver 
sem Esparta”.

A derrocada de Esparta, após 
a queda dos 300, os últimos es-
partanos originais, sucumbiu, não 
por ausência ou incompe tência de 

seus guerreiros, mas na ver-
dade pelo egoísmo do Senado 
em conluio com generais es-
partanos, que venderam a urbe 
gre ga ao império Persa.

Do passado pode-se reti-
rar experiências e optar por 
táticas mais adequadas em 
situações semelhantes no hoje 
e futuro. Várias “Espartas” 
existem no Brasil, inclusive 
em Goiás. Pou cos são os 
verdadeiros esparta nos, mui-
tos os senadores e ge nerais 
que abandonaram os úl timos 
trezentos.

Generais que se preocu-
pam em encher os bolsos com ouro 
e promiscuidade “Persa”, que se 
corrompem ao simples cintilar do 
metal, entregam nossa Esparta a 
preços irrisórios. En quanto poucos 
“Leônidas” devastam a pedra bruta 
tentando erguer novas colunas para 
re construção espartana, os gene-
rais entregam as nossas Cidades-
Estado para manter um status quo, 
que a eles conveniente.

Esparta é como a humanida de 

o último espartano

difícil de exterminar, en quanto 
houver idealistas, cren tes, homens 
de honra, sempre haverá uma boa 
guerra a ser combatida. Conclamo 
aos meus consortes por Esparta e 
para Esparta, vamos ao combate. 

(Fran cisco de Assis ferreira Ramos 
ju bé, Espartano de alma - francisco jube.
blogspot.com; twiter: @rjube)

IR:. ANíBAL SILVA (*)

Neste 14 de agosto (2º domingo do mês), é comemorado o DIA 
DOS PAIS, justa homenagem a esses heróis considerados colunas 
fortes da família. E como a Maçonaria valoriza esta magnânima ins-
tituição, pois é consciente de que o GADU quando criou a mulher, 
tinha Ele em mente um propósito muito especial. Ele arquitetou para 
o homem “uma auxiliadora que lhe fosse idônea”, ou seja, uma com-
panheira para apoiá-lo, ajudá-lo, encorajá-lo e completá-lo.

E o que é ser PAI? Como se trata de uma indagação difícil de 
responder, primeiramente, buscamos definições no Livro da Lei, 
começando por Gênesis, no cap. 2, explicitadas no processo da 
criação. Em seguida, vem a Maçonaria, que tem a missão de doutri-
nariamente criar nova concepção de vida humana, cuja instituição 
procura transformar o homem em um ser consciente de suas próprias 
responsabilidades para com a Humanidade e para consigo mesmo. 
E entendemos que é aí que se fundamentam as ideias, bem como a 
orientação e os empreendimentos de uma época, proporcionando 
voluntariamente a seus iniciados os esforços como um sacrifício 
vivo sobre o altar da Fraternidade, do Amor, da Responsabilidade, 
do Carinho e da Verdade.

Em meio às inúmeras espécies de PAI que existem no universo, 
deparamos na sociedade ocidental com o tradicional (cujas atividades 
são centralizadas no trabalho, cabendo à mãe o dever essencial de 
cuidar dos filhos), o moderno (como orientador/promotor do papel 
sexual, do desenvolvimento acadêmico e moral) e o emergente (aquele 
que compartilha com a companheira, de modo mais igualitário, na 
educação e na garan-
tia de outros cuidados 
com a família). Daí, 
o surgimento de mais 
três espécies: o pai 
biológico, o econô-
mico e o social. Estas 
são consideradas ca-
tegorias importantes, 
sobretudo em países 
onde a paternidade 
não é reconhecida, ou 
seja, se o homem não 
é casado com a mãe 
biológica da criança.

Um fator interessante a ser analisado é o poder da família no seio 
da sociedade como um todo, quando então o PAI assume posição 
altamente significativa no contexto da relação conjugal. E aí vem à 
tona o valioso princípio da autoridade na regulamentação de todas as 
formas de relações humanas. Seu objetivo é permitir, essencialmente, 
que metas pessoais ou grupais, indiferentemente, sejam atingidas da 
maneira mais plena possível. A autoridade, sem dúvida, será sempre 
principio básico da estruturação do grupo familiar, onde o poder é 
vinculado naturalmente à figura do pai e da mãe. Os dois, em conjunto, 
devem exercer o poder maior, que por sua vez, indispensavelmente, 
é traduzido em autoridade.

A Maçonaria ressalta com muita ênfase o papel do PAI no âmbito 
familiar, vez que ela é uma instituição que procura transformar o 
homem em um ser exemplar por excelência, capaz de cultuar forte-
mente o amor, a tolerância, a dignidade, a honradez e outras grandes 
virtudes próprias das criaturas de bem. A mesma Ordem ensina que 
o PAI precisa sempre ser fonte de luz, irradiando sua luminosidade 
pelos caminhos por onde passa, dando exemplos de ternura, de com-
preensão e de muito amor ao próximo, notadamente aos membros de 
sua família. E podemos dizer com conhecimento de causa, que a Ma-
çonaria, em todas as épocas, sustentou seus ensinamentos, baseados 
nos sentimentos de formação nas ideias justas do que seja a razão e 
a justiça, estabelecendo a concordância de todas as funções do nosso 
espírito em sua mais viva colaboração de todas as forças.

(*) Ir. Aníbal Silva – Jornalista e Membro da Academia Goiana Maçônica de Letras.

a maçonaria e seu culto 
À paternidade

IR.: ANTôNIO C. fERREIRA (*)

Tenho boas notícias para os 
editores de jornais. Nos mundos 
profano e também da Maçonaria. 
E irei dá-las mesmo sabendo que 
por serem boas não terão a leitura 
merecida. Quer dizer, neste mundo 
da informação, “boa” mesmo é 
notícia “ruim”. Notícias de mui-
tos e muitos leitores são as que se 
reportam a catástrofes e à falação 
da vida alheia. E estas, aqui, não 
se reportam a isto. Referem-se ao 
progresso. Ao tempo de felicidade. 
Ótimas para os produtores de jor-
nais. Da imprensa escrita.

Recentemente, a Presidência da 
República desejou saber qual seria 
nossa principal fonte de informa-
ção, e acionou os serviços de sua 
Secretaria de Comunicação, man-
dando pesquisar 12 mil pessoas, a 
partir de 16 anos, que foram entre-
vistadas em seus domicílios, nas 
cinco regiões do País. Resultado: a 
principal fonte de informação para 
METADE da população brasileira 
é o JORNAL impresso.

A pesquisa rica em detalhes 
revela que um quarto da popula-
ção lê jornal diariamente e mais 
30% lêem o jornal uma vez por 
semana sendo preferido o dia de 
domingo. De parabéns, o Sul, por-
que é a região em que a população 
mais lê jornal. Segue-se o Sudeste. 

No Nordeste, não se deixa de ler, 
mas é a região em que menos se faz 
isto no Brasil. Pessoas que têm de 
25 a 39 anos são as que constituem 
o principal público dos leitores 
diários. E, em segundo lugar, vêm 
às pessoas de 40 a 49 anos.

O hábito da leitura apareceu 
relacionado com a renda. Pois en-
tre os entrevistados – os que têm 
renda superior a dez salários míni-
mos — 65% cultivam o hábito de 
ler jornal diariamente. Também a 
escolaridade revelou-se influente: 
entre as pessoas entrevistadas. Das 
que possuem curso superior, 67% 
costumam ler jornais. Comparan-
do-se o mesmo comportamento 
para revista e jornal, o total dos 
que lêem jornais ficou 11% acima 
dos que lêem revistas.

Houve tempo em que muito se 
temeu pela continuidade da existên-
cia do jornal e da revista. Quando, 
por exemplo, surgiu a televisão. Era 
o que se dizia: “agora a vaca vai pro 
brejo”. Nada disto. Os jornais con-
tinuaram e aumentaram as tiragens 
e cresceram os investimentos no 
setor. Depois, veio a Internet. Aí se 
dizia: “o jornal não vai resistir”. Re-
sistiu. Resistiram o jornal, a revista, 
os boletins, o livro... Parece aquela 
história do pão-de-ló, quanto mais 
bate, mais cresce.

A imprensa maçônica, diga-
mos assim, não é tão sensível 

Sabem de onde o brasileiro obtêm 
suas informações?

a estas acontecências. Porque 
ainda não noticiamos pelas te-
levisões. Quer dizer, não temos 
canais exclusivamente voltados 
para assuntos da Maçonaria. 
Pela Internet, ainda é tímida a 
sua utilização para nossas notí-
cias. Estamos nos valendo desse 
instrumento, mais na questão 
da correspondência, conquanto 
grande quantidade de maçons já 
dispõem de e-mail. Contudo para 
o quesito jornal ainda são poucos 
os que usam deste suporte.

Recentemente, a ABIM foi 
procurada e registrou novos as-
sociados. Boa quantidade. Espe-
cialmente revistas, editadas por 
empresas de maçons, voltadas 
apenas para o fato maçônico, e 
produzidas atendendo às melho-
res qualidades e exigências da 
imprensa moderna. Sinal de que 
há um mercado franco, e este 
mercado franco é sinônimo de 
muitos leitores.

Então, confirma-se o resul-
tado da pesquisa presidencial: 
é no jornal impresso que se 
encontra a principal fonte de 
informação dos brasileiros, em 
nossos dias.

(*)Presidente da ABIM e Grão-Mestre do 
GOIPE. Jornal “O Pesquisador Maçônico 
– Cabo Frio/RJ.
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IR. BARSANULfO PEREIRA GOMES (*)
<barsagomes@hotmail.com>

Há uma infinidade de símbolos, palavras e frases que nos 
chamam a atenção e nos levam a reflexões, despertando-nos, ou 
ativando ideias que, postas em ação, nos conduzem a conceitos 
transcendentes. Entre a diversidade de ideogramas, o que foi 
tomada como título desta minha elucubração tem profundo conte-
údo filosófico e cosmogônico. ORDO AB CHAO, ou seja, ordem 
extraída, originada do caos.

Este lema tem uma amplitude extraordinária, desde o micro ao 
macrocosmo, levando-nos ao conceito de uma unidade ordenada 
a partir da diversidade, ideias estas que nos conduz também à 
concepção da entropia do universo.

A partir da Gênesis Bíblica pode-se conceber um caos do qual 
surgiu o “Fiat Lux”- Faça-se a Luz - para estabelecer uma Nova 
Ordem cósmica dentro de um universo dinâmico.

Iniciada, a Nova Ordem necessita de um período de repouso 
para acomodar novos conceitos e transição para um novo para-
digma, confrontando as contradições remanescentes da Ordem 
anterior, constituída das minorias ortodoxas e conservadoras.

Este período de integração à Nova Ordem constitui o “Sétimo 
Dia” de descanso, referido no Gênesis embora, no dinamismo do 
universo não exista dia de descanso contrapondo uma dinâmica 
interna para acomodação do Caos ao Cosmos e prosseguir na 
diástole e sístole de um Universo em pulsação, que caminha cons-
tantemente em direção a um destino inconcebível pela limitação 
da mente humana.

Nem Plotino, nem Neo Platônicos e nem Gnósticos, com seus 
conhecimentos das sete artes, conseguiram transpor o abismo 
interposto entre a simbólica Montanha Misteriosa e a Jerusalém 
Celeste. Somente puderam vislumbrar de longe a “Cidade Ilumi-
nada”, assim como o pensamento humano estaca no cimo de suas 
concepções, onde não é mais humanamente possível qualquer 
tipo de conceitos.

É a fronteira (landmark) do conhecimento. É o limite máximo 
do raciocínio humano, quando suas ilusões tendem para o infinito; 
é a solidão da alma, o tédio e a morte do Ego. É o limbo que o 
separa do Nirvana budista, limite do espaço e do tempo; domínio 
do Inominável. É também o limite evolutivo do Ser na sua fase 
humana e o início de uma Nova Ordem adimensional surgida do 
Caos que leva a humanidade à loucura. É a procura da ORDO AB 
CHAO na confusão Espiritual que o homem experimenta na sua 
busca constante de uma verdade ilusória que o levaria a um Deus 
humanamente inatingível. É o Non Plus Ultra e o Nec Plus Ultra, 
restando, ao homem que busca esta Verdade, o consolo na Fé.

Goiânia 25 de julho de 2011.

O Ir. Barsanulfo é M:. I:. Emérito da Liberdade e União

jOSÉ ALVES fRAGA (*)

Ao pesquisarmos a literatura 
maçônica acerca da trilogia “Li-
berdade, Igualdade e Fraternidade” 
encontraremos uma infinidade de 
definições, conceituações e ex-
planações sobre cada um desses 
vocábulos.

Não temos aqui a pretensão 
de acrescentarmos nada mais que 
envolva qualquer desses conceitos, 
mesmo porque nos falta cabedal 
para tanto. O nosso objetivo aqui 
é tão somente o de analisarmos o 
verbete “Liberdade”, com aquilo 
que temos observado ultimamente 
na prática maçônica.

Afinal de contas, o que vem a 
ser liberdade? Qual a abrangência 
do entendimento que temos acerca 
desse conceito?

Liberdade não quer exprimir 
apenas a nossa condição de não 
estarmos presos sob o aspecto 
físico. O termo envolve muito 
mais que isso. Só seremos livres 
se não devermos nada para nin-
guém e esse débito pode ser tanto 
de ordem pecuniária, material ou 
moral. Também não seremos livres 
se não tivermos condições de con-
duzir a nossa vida, os nossos atos, 
de conformidade com aquilo que 
entendemos ser o correto perante 
nossa consciência. E para agirmos 
de acordo com nossa consciência, 
necessário é que tenhamos noção 
de nossas responsabilidades peran-
te o próximo, perante a sociedade; 
necessário é que tenhamos noção 
de nossos limites, caso contrário, 
estaremos agindo inconsciente-
mente. Para que possamos usufruir 

na plenitude de nossa liberdade, 
necessário é que saibamos res-
peitar o próximo e que sejamos 
também respeitados por ele. Para 
que tudo isso possa fluir com na-
turalidade, devemos permanecer 
vigilantes quanto aos nossos atos 
e atitudes; quanto ao nosso com-
portamento, enfim.

Fizemos esse intróito a fim de 
tecermos algumas considerações 
sobre o que se segue.

Temos notado, quando das 
campanhas eleitorais maçônicas 
para o Grão-Mestrado, os candida-
tos buscarem junto às Lojas apoio 
por escrito a fim de divulgarem 
esses documentos junto às demais 
jurisdicionadas. Entendemos que 
essa prática, apesar de não muito 
ética de acordo com nossos prin-
cípios, é até tolerável.

Existe, no entanto, uma prática 
que consideramos abominável sob 
todos os aspectos: o fechamento 
de questão por parte de algumas 
Lojas em torno do nome de um 
candidato. Isso ocorre devido à 
simpatia nutrida pelo Venerável ou 
outro Irmão com ascendência so-
bre os demais, que buscam forçar 
essa tomada de posição, antes da 
eleição, por parte de todo o qua-
dro. Não podemos nos esquecer 
que existe também certa pressão 
vinda do candidato beneficiado, 
provocando o receio de ser tomada 
alguma medida que contraria os 
interesses da Loja.

Quando uma Loja toma uma 
atitude dessa natureza, ela, a 
Loja, está atuando em sentido 
contrário àquilo que preconiza os 
nossos ensinamentos; ela, a Loja, 

A liberdade em maçonaria 
está atuando em sentido contrário 
àquilo para o qual ela existe que 
é a disseminação, dentre ou-
tros, do conceito de Liberdade de 
Consciência. Quando uma Loja 
assim age, ela está simplesmente 
estuprando a consciência de cada 
Irmão ao forçá-lo a tomar uma 
decisão que poderia ser tomada 
em outro momento. Cada Irmão é 
livre para escolher o candidato que 
entender mais conveniente para a 
Obediência, de acordo com sua 
consciência, e essa liberdade deve 
ser respeitada em sua plenitude. 
Se é para fechar questão em torno 
de um candidato, então não é ne-
cessário que todos votem: basta o 
voto do Venerável e pronto.

Os candidatos devem buscar 
se eleger apresentando suas pla-
taformas políticas sem, contudo, 
deixarem de praticar os preceitos 
sagrados de nossa Instituição. 
Candidato que busca apoio por 
escrito, não raras vezes forçando a 
barra, demonstra ser desprovido de 
conteúdo. O candidato deve ter um 
discurso proativo, sem ser repeti-
tivo. O candidato deve convencer 
pelo argumento, pelo exemplo em 
sua postura e não trazendo práticas 
profanas para nosso meio, sendo 
esse um dos vários motivos que 
levam muitos maçons a abando-
narem a Ordem.

Enfim, o primeiro predicado de 
todo líder maçônico é respeitar a 
liberdade de seu Irmão, evitando 
o estupro de sua consciência.

José Alves FRAGA – A:. R:. L:. S :.  
“Estrela da Serrinha” n° 2.033.

ordo ab chao

a maçonaria É oculta?
É de fato útil a palavra oculta?

Num belo dia ensolarado de outono, estou 
almoçando com um casal de amigos Maçons 
num pequeno restaurante de uma cidadezinha 
em Oklahoma. O Salão está cheio de operários 
em seu intervalo de almoço, todos absorvidos nas 
suas conversas. Nós estamos partilhando anedotas 
de natureza Maçônica. O irmão à minha frente 
exibe um sorriso lacônico ao lembrar-se de uma 
favorita. Ele é o engenheiro da construção de um 
Templo do Rito Escocês na cidade – uma estrutura 
imponente dominada por uma escadaria frontal 
levando a colunas gigantescas, com elegantes 
vitrais alinhados nas laterais do prédio.

"Um dia desses o pastor evangélico resolveu 
trazer a sua congregação para a cidade para "exor-
cizar" o Templo. Ele ficou à frente dos seguidores 
e eles ficaram marchando em volta do Templo. 
De tempos em tempos, eles paravam e ele tocava 
um imenso berrante para expulsar os demônios 
do prédio. Uma chatice!

"Nós tentamos ignorá-los, mas eu continuo 
achando que a gente devia ter feito alguma coisa 
e se livrado deles de uma vez. Minha ideia era 

vestir um dos irmãos de ceroulas vermelhas 
com rabo e chifres, e pintá-lo de vermelho. Num 
momento de clímax, o irmão sairia correndo do 
Templo a toda, atravessaria o gramado e sumiria 
na distância. Então a gente ia poder sair e dizer: 
"Estão vendo? Vocês expulsaram o demônio. Já 
podem ir para casa, agora".

Livro: O MITO MAÇÔNICO, de Jay Kinney - Editora Record 
-- Rio de Janeiro - pgs. 299/300.

Querem ver como volta e meia esbarramos em conexões incríveis? 
O cavaleiro Ramsay, como vimos, foi preceptor dos filhos do duque de 
Buillon e do neto de James II, Charles Edward, que era pretendente ao 
trono inglês. Bouillon era o sobrenome de Godefrois (Godofredo), o lider 
da Cruzada que, em 1099 a.D., tomou Jerusalém aos turcos. Seu irmão, 
Baldouin de Flandres (Balduíno I), foi o primeiro rei cristão de Jerusa-
lém. Foi ele quem deu à recém-formada Ordem dos Pobres Cavaleiros 
de Cristo os alojamentos no local em que se supunha ser o do Templo 
do Rei Salomão. Por causa desses alojamentos, os cavaleiros passaram 
a ser conhecidos como Templários. E quem sugeriu a origem Templária 
da Maçonaria? Ora, Ramsay, é claro! História é ou não é fascinante? E 
tem gente que não gosta.

Acadêmico João Guilherme C. Ribeiro. Rio de Janeiro-RJ. Jornal Uni-Versus, janeiro 
de 2010.

conexões curiosas

PoLÍtiCo duvidoso – Um político é julgado por corrupção. 
Enquanto transcorre o julgamento, ele aguarda em casa, nervoso. 
Toca o telefone. É o advogado de defesa:

– Finalmente a justiça foi feita!
– Então vamos apelar! – rebate o político.

(Jornal Uni-Versus)
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APRESENTAÇÃO (*)

Muitas vezes, encontramos na  vida pessoas que se aproxima 
de nós e passam a caminhar ao  nosso lado. Neste primeiro 
encontro nem nos damos conta, mas elas marcarão presença 

ao longo do nosso caminho, com seu exemplo e sua força. Quando 
caminham para o mesmo destino que nós, seguimos juntos por longo 
tempo.

Conheço Heribaldo há anos e com ele venho mantendo laços 
duradouros. Nossas famílias são próximas e conheço bem a fibra de 
que este homem é feito.

Incautos podem até pensar que este empresário e homem de 
Deus recebeu a vida pronta, mas quem o conhece sabe que não. He-
ribaldo se construiu, edificou sua casa e sua empresa com disciplina, 
perseverança e antes de tudo fé na visão que recebeu do alto, na 
perspectiva de tornar-se 
significante no mundo, 
de realizar e imprimir 
seu dinamismo na vida 
de outras pessoas.

Como disse, venho 
acompanhando sua tra-
jetória, e tomei conhe-
cimento de seus mo-
mentos mais difíceis e 
seus dilemas profissio-
nais e pessoais. Como 
um vencedor, ele nunca 
ignorou os desafios e as 
dificuldades, antes foi 
estimulado a superá-
los e a demonstrar que 
há não uma fórmula, 
mas uma postura, uma 
maneira de se posicio-
nar frente à vida que 
garante resultados e 
conquistas.

Heribaldo tem um 
casamento sólido, fi-
lhos bem educados e estruturados, tornaram-se homem e mulheres 
respeitáveis e honrados, promissores, realizadores que preservarão 
o legado do pai. Como empresário, Heribaldo coleciona prêmios 
e dirige com ousadia uma empresa que está entre as primeiras do 
segmento no País. Corno cristão, vem sendo exemplo e testemunha 
do que faz o amor de Deus.

Mas olhar apenas para isso é só ver os resultados de um processo 
longo que passa por valores bem mais apurados e que permeiam a 
vida desse homem. Valores que Heribaldo partilha conosco nesta 
obra, demonstrando claramente, que com fidelidade e obediência aos 
princípios de vida que Cristo nos deu, é possível conseguir uma vida 
emocionante e repleta de paz, a despeito de todas as turbulências e 
obstáculos.

Li e recomendo cada uma das palavras deste livro, certificando-o, 
estimado leitor, de que o autor desta obra sabe do que está falando e 
é dotado de toda autoridade no assunto.

Que o Senhor Deus possa encorajá-lo nesta leitura a seguir o 
exemplo de fé, integridade e ousadia dado por Heribaldo e que 
este exemplo se multiplique e forme novos empreendedores com-
prometidos com o bem do próximo e com o desenvolvimento de 
uma nação temente a Deus e próspera.

Apóstolo César Augusto

(*) Apresentação do Livro Heribaldo Egídio – Vida e Negócios – A trajetória de um 
empresário de Ubirajara Galli – Editora Kelps – 2007 – Goiânia/Go. 

Colaboração de Absaí Jr.

Heribaldo Egídio
Vida e neGÓcios

a trajetória de um empresário

associação “filhas de hiram”

estamos, a partir desta edição, abrindo um espaço para a associação filhas de hiram, para a divulgação 
de suas atividades gerais, como relatórios, trabalhos escritos, programações e tudo o que for necessário 
a divulgação de seus serviços.

memBRos da assoCiação 

Por ocasião da Posse da Diretoria da Loja Liberdade e União, as sócias da Associação “Filhas de  
Hiram”, braço social da Loja, empossou sua nova Diretoria, tendo à frente a cunhada Eleusa Lopes de Fa-
ria Lima, esposa do Venerável Manoel da Costa Lima. Na foto, parte das integrantes da Associação.

diretoria social

"Dia dos Pais"
"Chamava Jó a seus filhos e os santificava; 
levantava-se de madrugada e oferecia ho-
locaustos segundo o número de todos eles, 
pois dizia: talvez tenham pecado os meus 
filhos e blasfemado contra Deus em seu 
coração. Assim fazia Jó continuamente" 
(Jó I: 5b).

Desejamos nesta oportunidade, 
usar este espaço para falar aos 
pais, nossos cunhados, que ao 
observarmos o desajuste social, 
percebemos que as famílias vivem 
um contexto de grandes desafios, 
cujos valores estão invertidos, em 
que só o sim, prevalece, e o não, 
está "fora de moda".

Reconhecemos que para os pais 
cristãos o desafio é ainda maior, 
pois entendemos que a tarefa de 
educar, cuidar dos filhos, mais as 
tarefas regulares, exigem muita 
disposição, paciência e sabedoria.

Entretanto, as cunhadas sabem 
que a maior ajuda que podem ter vem 
do Senhor, que pode todas as coisas, 
e a Ele poderão recorrer sempre.

Nossa palavra aqui é de estí-
mulo para que não esmoreçam, e 
façam, continuamente, como fazia 
Jó, depositem seus filhos nas mãos 
de Deus, na certeza de que Ele es-
tará ouvindo e atendendo naquilo 
que for melhor para todos.

Que os cunhados recebam da 
parte dos seus filhos, não só no Dia 
dos Pais, mas sempre, a honra, o amor 
e a resposta dos sonhos deles. E nós, 
como auxiliadoras idôneas, colabore-
mos sempre, sendo instrumentos de 
Deus na condução dos nossos lares.

Que o "Dia dos Pais" aconteça 
em todos os dias do ano, são os 
votos das Filhas de Hiram.

noVa diretoria assume 
fraternidade feminina 

“filhas de hiram”
A ASSOCIAÇAO FILHAS DE HIRAM, com sede na Rua Ar-

mogaste José da Silveira n° 100, Setor Criméia Oeste, vinculada à 
Loja Maçônica Liberdade e União deu posse à sua nova Diretoria 
no dia 07 de junho de 2011. A principal missão da Associação é 
a de estreitar os laços de união e solidariedade de toda a família 
maçônica, através de reuniões, conferências, palestras, recepções, 
festas, recreações e, principalmente, iniciativas filantrópicas. Tem 
como meta para esta gestão ampliar o número de Instituições 
atendidas e auxiliar no trabalho social da Loja Liberdade e União, 
através do Projeto desenvolvido pela FAMA – Fraternidade e 
Assistência a Menores Aprendizes.

diRetoRia eXeCutiva
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