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ELEIÇÕES NO GOEG (2) – 
“Sem entrar no mérito da questão 
e devido às explicações do Irmão 
Paim, como inteiramente satisfa-
tórias e para evitar maiores polê-
micas, uma vez que a situação está 
normalizada, consideramos o as-
sunto plenamente resolvido, escla-
recido e encerrado”. – AbsAí Gomes 
brito – PáGinA 2

INDEPENDÊNCIA DO BRA-
SIL – “Um povo, para que seja 
predestinado, tem que buscar com 
luta e heroísmo, alicerçados em 
valores morais, a realização de 
seus anseios e sonhos, para trans-
formá-los em realidade”. – José Gil-
do VolGArini – PáGinA 3

SORRISO DE UM VENCE-
DOR – “O Respeitável e querido 
irmão Hélio Batista Vaz Sobrinho 
(Secretário da Loja Simbólica Li-
berdade e União), após sua Sagra-
ção perante o Delegado Litúrgico 
do Supremo Conselho do Brasil 
do Grau 33 do REAA para Goiás e 
Tocantins, Irmão João Luiz Torres 
Neto, posa ao lado de sua esposa, 
cunhada Hélia, exibindo o Diplo-
ma do Grau 33 e respectiva Espa-
da. Parabéns!”. – PáGinA 4

INCOMODANDO OS ACO-
MODADOS – “A literatura maçô-
nica é vasta, constituindo mesmo 
matéria tremendamente controver-
tida, onde todos se julgam mes-
tres e ninguém quer ser aluno”.  
– VAldemAr sAnsão – PáGinA 6

SÓ TEM BANDIDO – “Contu-
do, no interregno entre a vontade 
e a prudência, novas denúncias 
formuladas via imprensa e as sus-
peitas mais fortes foram para Os 
Ministérios da Agricultura, do Tu-
rismo, das Cidades, Saneamento e, 
como sempre, Saúde e Educação”.
– reis de souzA – PáGinA 7

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE 
HIRAM – “Toda sócia é muito 
importante, tendo muito a ensinar, 
portanto, fiquemos atentas aos avi-
sos da Diretoria sobre os diversos 
acontecimentos e programações da 
Loja e Associação, para que assim, 
sintamos realmente ser partes inte-
grantes do grupo das que realizam 
com amor e dedicação, o trabalho 
que lhes foi confiado”. – lúciA brito 
– diretorA sociAl – PáGinA 8

DIA DO MAÇOM
Em comemoração ao "Dia 

do Maçom", a Assembléia 
Legislativa do Estado de 

Goiás realizou no dia 19 de agos-
to, Sessão Especial de Home-
nagens, quando o Respeitável e 
Estimado Irmão GESMAR JOSÉ 
VIEIRA (foto em destaque),foi 
homenageado com a COMEN-
DA DR. PEDRO LUDOVICO 
TEIXEIRA. Ao lado o Grão-
-Mestre do GOEG, Poderoso 
Irmão Eurípedes Barbosa Nunes, 
quando de seu discurso de sauda-
ção aos Irmãos pelo Dia do Ma-
çom, no Plenário da Assembléia 
Legislativa.

Da esquerda para a direita: Irmão 
Evódio Gualberto Bernardino, 
Venerável da Liberdade e União — 
Manoel da Costa Lima, Isaias Costa 
Dias, o homenageado GESMAR 
JOSÉ VIEIRA, Absaí Gomes Brito, 
Naylor Santos de Oliveira e Tercino 
Alves dos Santos.

Homenagem a 
Gesmar José Vieira

DIA DOS PAIS
Patrocinada pela Associação Filhas 

de Hiram, realizou a Liberdade e União, 
sessão Pública de homenagem aos Pais, 
dia 16 de agosto.

Como convidado especial, compare-
ceu o  PE. CÉSAR LUIZ GARCIA que, 
em brilhante pronunciamento saudou 
os Pais presentes e teceu oportunas 
considerações a respeito da origem e 
atuação da Maçonaria.

Na foto, o Pe. César Garcia ao lado 
do Venerável Manoel da Costa Lima.
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Estamos na Semana da Pátria, quando 
escrevemos esta, comemorando a Independência do 
Brasil.

A data é festiva, sendo feriado nacional e 
todos, irmanados em um só desejo e pensamento, 
largam suas atividades do dia a dia, para sorverem 
as delícias de um momento de descanso e de 
reflexão, analisando as atuações dos protagonistas 
responsáveis pelo que comemoramos.

Somos realmente independentes?
– Independentes de que e, de quem?
– Financeira e economicamente?
– Educacionalmente (analfabetismo)?
– No campo da Saúde?
– Na área de Segurança?
E em muitas outras atividades, como o social, 

familiar, etc. Como estamos?
A frase que encima o presente, não está 

completa. Ela diz assim: “A mulher deve adorar o 
homem como a um deus. Toda manhã, por 9 vezes 
consecutivas, deve-se ajoelhar aos pés do marido e, 
de braços cruzados, perguntar-lhe:

– Senhor, o que desejais que eu faça?”
Foi escrita por Zaratrusta, no século VII a.C.
Estamos hoje – Século XXI, vivendo urna nova 

realidade.
A frase foi enviada ao jornal Diário da Manhã 

pela jornalista Glorinha Drumond, “... para lembrar 

às amigas que reclamam do preço da independência 
feminina, o quão árduo foi o caminho para 
chegarmos aos dias de hoje, em igualdade de 
condições com os homens”.

Na Maçonaria, a mulher, apesar de não ser parte 
integrante do Quadro das Lojas, ocupa lugar de 
destaque, pois sem ela, o cidadão não seria Maçom, 
uma vez que ele só é admitido – aceito, com o 
consentimento dela.

E por que a mulher não é integrante oficial da 
Instituição?

Vários fatores impedem seu ingresso, entre os 
quais o 18º Landmarque de Mackey, que estabelece: 
“Que todo candidato à iniciação há de ser HOMEM 
livre e de maior idade”.

Não importa o que foi escrito no passado. A 
mulher hoje é parte integrante da nossa Instituição, 
ocupando funções diversas e ajudando as Lojas e 
Os Grandes Orientes a realizarem atividades no 
campo social, que não são pequenas, não é mesmo 
Eurípedes Barbosa Nunes – Grão-Mestre do GOEG 
e Luis Carlos de Castro Coelho – Grão-Mestre 
Adjunto?

Nesta oportunidade, quando comemoramos o 
Dia dos Pais, nada mais justo do que homenagearmos 
a Rainha do Lar, em agradecimento por tudo que 
temos recebido.

Absai Gomes Brito – Diretor
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ELEIÇÕES  
NO GOEG (II)

Compareceu na Sessão Ordinária da Li-
berdade e União, de 23 de agosto de 2011, 
o Respeitável Irmão JOSÉ RODRIGUES 
PAIM, acompanhado de mais três Irmãos 
da Loja “Mensageiros da Liberdade” nº 2513 para, através de 
trabalho escrito, tecer considerações a respeito da Coluna do 
Diretor, com o título: “Eleições no GOEG”, edição n° 212, 
março/abril/2011 onde, não concordando com vários conceitos 
ali emitidos, esclarecer pontos obscuros e não relatados.

Depois de explicitar fatos anteriormente ocorridos e, que 
levaram a Loja a tomar as medidas que julgaram cabíveis, o 
Irmão Paim escreveu:

“Venerável Mestre e demais Irmãos, não teve esta 
missiva, qualquer intenção de conflitar ou polemizar 
o assunto, mas tão somente abordar alguns aspectos 
que, espero, permitirão um julgamento mais justo do 
Venerável Mestre, dos Irmãos dessa Loja, do corpo 
editorial do Jornal Liberdade e União e seus leitores, 
por entendermos que a matéria veiculada, mesmo de 
forma não proposital, denigre a imagem da nossa 
Loja e seus Obreiros perante a comunidade maçô-
nica, podendo levar aos leitores desinformados do 
presente e do futuro, a idéia de irresponsabilidade e 
inconsequência maçônica, o que, por não ser verdade, 
não podemos admitir”.

Sem entrar no mérito da questão e devido às explicações 
do Irmão Paim como inteiramente satisfatórias e para evitar 
maiores polêmicas, uma vez que a situação está normalizada, 
consideramos o assunto plenamente resolvido, esclarecido e 
encerrado.

Absaí Gomes Brito – Diretor

INDEPENDÊNCIA

PUBLICAÇÕES 
RECEBIDASA B E P B A D O C A E I N F O R T U N I O A
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Palavras a encontrar: AS MAIÚSCULAS
CONFIA SEMPRE

Não PERCAS a tua fé entre as SOMBRAS do mundo. Ainda que teus 
pés estejam SANGRANDO, segue para frente erguendo-a por luz 
CELESTE, acima de ti mesmo. Crê e TRABALHA. Esforça-te no bem 
e ESPERA com PACIENCIA. Tudo passa e tudo se RENOVA na Terra, 
mas o que vem do céu PERMANECERÁ. De todos os INFELIZES, os 
mais DESDITOSOS são os que PERDERAM a confiança em Deus e em 
si mesmos, porque o maior INFORTUNIO é sofrer a PRIVAÇÃO da fé 
e PROSSEGUIR vivendo.
Eleva, pois, o teu olhar e CAMINHA. Brilha a ALVORADA além 
da noite. Hoje, é POSSIVEL que a TEMPESTADE te amarfanhe o 
CORAÇÃO e te ATORMENTE o ideal, aguilhoando-te com a AFLIÇAO 
ou ameaçando-te com a MORTE.

Não te ESQUEÇAS, porém, de que AMANHÃ será outro dia.

Meimei
Colaboração do Irmão Absaí
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s 1. Jornal A VOZ DO ESCRIBA. Jor-
nalista Responsável: Jaricé Braga e 
Francisco Maciel. Rio de Janeiro.

2. Jornal ÁGUIA DO PLANALTO. 
Oficial da Inspetoria Litúrgica de 
Goiás. Diretor: Licínio Barbosa. 
Goiânia/GO

3. Jornal O PESQUISADOR MAÇÔ-
NICO. Informativo da SESTHO e 
Loja de Instrução Renascimento n° 
8. Cabo Frio/RJ

4. Jornal MP Goiás. Informativo Ofi-
cial do Ministério Público de Goi-
ás. Assessora de Imprensa: Ana 
Cristina Arruda. Goiânia/GO

5. Revista BRASÍLIA. Editor: Reis de 
Souza. Brasília/DF

6. Boletim TIJOLO. Editor: Valfredo 
Melo e Souza. Brasília/DF

7. Revista A VERDADE. Órgão da 
GLESP. São Paulo

8. Revista GRANDE LOJA Em Des-
taque. Órgão da GLESP. São Paulo

9. Revista A TROLHA. Editora Ma-
çônica A Trolha. Londrina/PR

10. Revista AO ZENYTE. Órgão do 
GODF. Brasília/DF

11. Jornal O BERRO DO BODE. Loja 
“Antenor Ayres Viana”. Santos Du-
mont/MG

12. Suplemento Literário do Diário da 
Manhã – AGL – Presidente: Hélio 
Moreira. Goiânia/GO

13. Jornal VOZES DO TEMPLO. Loja 
João da Escossia. Mossoró/RN

14. Informativo INFORMAI31M. Ór-
gão da ABIM – Recife/PE

15. Jornal O NOSSO. Diretor Respon-
sável: Anaximênes. Cidade Ecléti-
ca – SAD¬GO (Cortesia do irmão 
Severino Francisco de Oliveira).

16. Jornal O COMPANHEIRO. Loja 
Caridade Universal III. Araraquara/
SP

17. Jornal O DELTA. Órgão do GOR-
GS( COMAB ). Porto Alegre/RS

18. Jornal FOLHA PUC. Órgão da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Goiânia/GO.

19. Informativo SPHERA – Conta-
bilidade e Consultoria Tributária. 
(Irmão Roberto Carlos Cardoso 
Labre). Goiânia/GO 20. Jornal O 
UNIFICADOR. Loja Obreiros de 
Macaé. Macaé/RJ

“Senhor, o que desejais que eu faça?”
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Espaço Cultural
ABSAÍ GOMES BRITO

“LADRÃO DO TEMPO
Rui Gonçalves Doca

Se alguém pretende me querer, faça-o agora. 
Deixe que eu saiba desse amor por um momento. 
Um sentimento puro e belo quando aflora, 
E uma prece; um poema é um alento...

De que irá valer-me então, pranto tardio 
E a hipocrisia dos “amigos” prestimosos, 
Quando meu corpo despojado, inerte e frio, 
Ali jazer sob os olhares lacrimosos?

Se alguém deseja me beijar, não se demore, 
Aproveite minha boca entreaberta
E esta chama ardente em mim, ainda desperta...

Não espere que eu suplique, que eu implore.
Venha entregar-se num abraço e a voz convulsa, 
Enquanto o sêmen deste orgasmo ainda pulsa!

(do liVro QuAndo VoAm As borboletAs — PG. 27)

CONSTRASTE
Padre Antonio Tomás

Quando partimos no verdor dos anos
Da vida pela estrada florescente, 
As esperanças vão conosco à frente,
E vão ficando atrás os desenganos.

Rindo e cantando, céleres, ufanos, 
Vamos marchando descuidadamente;
 Eis que chega a velhice, de repente, 
Desfazendo ilusões, matando enganos.

Então, nós enxergamos claramente 
Como a existência é rápida e falaz,
E vemos que sucede, exatamente,

O contrário dos tempos de rapaz:
Os desenganos vão conosco à frente,
E as esperanças vão ficando atrás!

A CHAMADA FINAL

1.   Quando lá do Céu descendo,
 Para os seus Jesus voltar,
 E o clarim de Deus a todos proclamar 
 Que chegou o grande dia
 Da vitória do meu Rei,
 Eu, por sua imensa graça, lá estarei.

 Quando enfim chegar o dia
 Da vitória do meu Rei,
 Quando enfim chegar o dia,
 Pela graça de Jesus eu lá estarei!

2. Nesse dia, quando os mortos
 Hão de a voz de Cristo ouvir,
 E dos seus sepulcros hão de ressurgir, 
 Os remidos transformados,
 Logo aclamarão seu Rei,
 E, por sua imensa graça, lá estarei.

3. Pelo mundo rejeitado,
 Foi Jesus, meu Salvador;
 ‘Desprezaram, insultaram meu Senhor, 
 Mas faustoso vem o dia
 Da vitória do meu Rei,
 E, por sua imensa graça, lá estarei.

H. M. W
(Fonte: Hinário Evangélico)

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
O brio e o valor dos filhos fiéis à 

alma da Pátria marcam, nas páginas 
da história, o destino de um povo.

Um povo, para que seja predesti-
nado, tem que buscar com luta e hero-
ísmo, alicerçados em valores morais, 
a realização de seus anseios e sonhos, 
para transformá-los em realidade.

Mesmo desde o seu descobrimen-
to, a terra de Vera Cruz, já revelou 
sua vocação para o amadurecimento 
e a liberdade, vivendo, desde o início, 
um turbilhão de bem aventuranças, 
não muito comuns à vida de outros 
povos da humanidade.

A partir da figura do índio, des-
provido de maldade e simples de 
coração, somado ao clamor de jus-
tiça presente no degredado, somado 
à expressão de humildade presente 
no quadro de vivência evangélica 
em terras brasileiras, criaram os ele-
mentos básicos para a formação dos 
alicerces culturais do nosso povo, 
possibilitando assim, o recebimento 
de representantes de povos de todos 
os quadrantes da terra, para burilar a 
nossa etnia, projetando para a nova 
Nação recém-nascida um futuro livre 
e promissor.

O tempo correu célere. 
Os jesuítas difundiram a religio-
sidade, as capitanias revelaram as 
riquezas e os tesouros escondidos, 
os colonizadores desbravaram e 
semearam as terras, os bandeirantes 
expandiram em limites quase im-
pensáveis as nossas fronteiras, os 
idealistas começaram a pensar e fo-
mentar a autonomia, a corte brasilei-
ra passou a explorar nossas riquezas 
e arrecadar impostos, os invasores, 
cobiçando nossas riquezas geraram 
reações de nosso povo, o brasileiro 
amadureceu e a partir daí nasceu à 
idéia de liberdade.

A independência chegou.
Segundo ensinam os nossos livros 

escolares, criados com fundamen-
tação didática e pedagógica para o 
ensino de nossas crianças e jovens, 
no dia 7 de setembro de 1 822, às 
margens do Riacho Ipiranga, em São 
Paulo, por um ato épico, o Príncipe 
Regente, arrancou de suas vestes o 
laço que representava a obediência 
da colônia à corte portuguesa, ergueu 
aos céus a sua espada e, acompanha-
do por sua comitiva, bradou o grito 
"Independência ou Morte".

Naquele exato momento o País 
deixava de ser colônia.

Para os que têm interesse em me-
lhor acompanhar a autenticidade dos 
fatos, os compêndios que demons-
tram maior aplicação a pesquisa e à 
realidade histórica, nos relatam que a 
independência não foi um fato surgi-
do ao acaso e impulsionado por um 
instante de bravura do Príncipe Re-
gente, mas sim, como um aconteci-
mento cuidadosamente pensado, pre-
parado, e planejado por homens que 
traziam no âmago de seu ser, muito 
bem viva e acesa, a chama da liberda-
de. Desde os primeiros movimentos 
separatistas de Tiradentes, o treslou-
cado e cheio de esperança Mártir da 
Inconfidência, até o Príncipe Regen-
te, jovem e afoito, porém, muito bem 
orientado por verdadeiros patriotas, a 
história registra um elenco de perso-
nalidades que lutaram imolando suas 
vidas para a realização de um ideal de 
independência da nossa Nação.

A Arte Real, que no mundo, em 
todos os tempos, marcou a sua exis-
tência pela defesa sagrada dos prin-
cípios da liberdade e da fraternidade 

humana, aqui no Brasil também não 
hesitou em estender o seu concurso à 
independência. Foi muito além e de-
dicou todo o seu potencial de traba-
lho e influência social para alcançar a 
autonomia de nossa Pátria.

José Bonifácio de Andrada e Sil-
va, foi feito Ministro do Reino e dos 
Negócios Estrangeiros e ao adotar as 
medidas práticas que a política exi-
gia, passou a influenciar diretamente 
as atitudes do Príncipe Regente nos 
seus encargos de governo.

Gonçalves Ledo, maçom notável, 
figura exponencial da imprensa da 
época, impulsionou o movimento de 
formação de opinião pública, canali-
zando as energias do povo nacional 
para os ideais de liberdade da pátria.

Historiadores fazem coro ao 
apontar a ação dos obreiros da Arte 
Real e das Oficinas Maçônicas no 
curso do movimento de libertação. 
Assim Pedro Calmon ensina que: 
"por toda à parte, em Portugal, 
nas ilhas e no Brasil, entre 1.800 e 
1.820, as Lojas Maçônicas fomen-
taram o distúrbio latente, o mútuo 
auxílio aos conspiradores liberais e 
a coligação dos que um dia fariam 
a revolução contra a realeza histó-
rica". Otávio Tarquínio de Souza 
ensina que: "o grupo da Maçonaria 
não queria perder um só momento. 
Em sessão de 20 de agosto de 1.822, 
Ledo proclamava a necessidade de 
firmar-se logo, não só a Indepen-
dência do Brasil, mas também a re-
aleza constitucional e hereditária do 
Príncipe Defensor Perpétuo". Assis 
Cintra afirmou: "num eloquente dis-
curso no Grande Oriente, na sessão 
de 20 de agosto de 1.822, Gonçalves 
Ledo proclamou a Independência do 
Brasil. Por toda à parte os maçons 
turbilhonavam, despertando o senti-
mento de liberdade".

Fartos documentos demonstram 
a intrepidez dos nossos antepassados 
nas lides maçônicas. Está registrada 
no livro "História Secreta do Brasil", 
que a libertação foi decidida e procla-
mada no Grande Oriente Brasileiro, 
no Palácio da Rua do Lavradio, no 
Rio de Janeiro e o brado "Indepen-
dência ou Morte", foi apenas e tão 
somente à declaração pública das de-
cisões tomadas nas reuniões secretas 
da maçonaria.

A Independência do Brasil estava 
consumada e pouco mais de três sé-
culos de história eram passados. O di-
reito de buscar o porvir pelos próprios 
passos e a auto-determinação, enfim, 
foram conquistados e o povo Brasi-
leiro, com sua luta pela liberdade, sai 
do anonimato e finalmente passa a ter 
espaço na história da humanidade. 
A geração de mártires, estrategistas, 
heróis e homens do povo comum pu-
deram legar às gerações futuras a res-
ponsabilidade de continuar a edificar 
uma Nação livre e soberana.

Caminhamos independentes há 
pouco menos de dois séculos. Duran-
te esta caminhada, os nossos progres-
sos e conquistas sempre marcharam 
aliados a muitas dificuldades de per-
curso.

Comparados com outros povos, 
nós ainda somos uma jovem Nação 
com pouco mais de quinhentos anos 
de existência e pouco menos de dois 
séculos de vida independente.

O nosso dia a dia ainda é marcado 
por conflitos sociais, busca da etnia, 
realização social e política, emanci-
pação econômica e social, evolução 
cultural e outros tantos desafios pró-

prios de uma nação que busca com-
pletar a sua formação.

Nosso povo luta por habitação, 
luta por melhor saúde, luta por mais 
oportunidades de trabalho, luta por 
mais acesso à cultura, luta por mais 
oportunidade de lazer, luta por bem 
estar social e luta até por comida.

Esse é um trabalho em que a exe-
cução é de indivíduo para indivíduo. 
É nesse campo que temos que agir 
nos posicionando pessoalmente dian-
te do cotidiano, exigindo posição 
corajosa de cada cidadão, para que 
possamos projetar a transformação 
da nossa sociedade.

Isso é um fato novo?
Claro que não! Trata-se da repre-

sentação dos ideais humanos à procu-
ra de progresso e burilamento pessoal 
e coletivo.

A independência de um povo só 
pode ser feita com muitas indepen-
dências!

Principalmente a independência 
moral.

Enquanto política, econômica ou 
social, a independência trata-se de 
uma questão de coletividade, de so-
nho e de anseio de um povo.

Porém, a independência no aspec-
to moral, passa a ser no campo da in-
dividualidade, por isso requer trans-
formação e preparo do ser humano 
para obtê-la.

Esta afirmação leva-nos à reflexão 
de que a independência irá luzir na 
ação pessoal de cada Obreiro em sua 
Oficina e na sua ação dentro da co-
munidade. Só assim ela poderá cres-
cer e atingir a sua influência na ação 
desenvolvida, junto ao outros seres 
humanos que formam a sociedade. 
Esta postura enaltece o obreiro, dig-
nifica o irmão, valoriza o pai, consa-
gra o companheiro e marca o cidadão 
na vida comum.

Esta é a magia e a razão maior da 
independência que ainda está para ser 
conquistada por cada um de nós.

A independência coletiva, própria 
das nações e raças, revela a fraterni-
dade e a solidariedade na convivência 
entre os povos.

A independência moral, colocada 
no valor pessoal de cada indivíduo, 
materializa a certeza do dever cum-
prido e solidifica o direito à busca in-
cessante da felicidade.

Os fatos do dia a dia em que vi-
vemos, amplamente revelados pelos 
meios de comunicação, nos mostram 
o estado de doença terminal em que 
se encontra a independência moral 
d'entre os homens a quem confiamos 
os destinos de nossa Nação, com ên-
fase maior nos poderes executivo e 
legislativo, mas, também, chegando 
ao poder judiciário. O Congresso Na-
cional é a caixa de ressonância que 
revela o estado moral em que nos en-
contramos.

Hoje é o nosso tempo, o nosso 
dia, a nossa hora de agir.

Na afirmação de certeiro trova-
dor popular encerro dizendo-lhes que 
"esperar não é saber, quem sabe faz a 
hora não espera acontecer" e a hora 
é chegada, a hora é agora.

Desperta Maçom!

José Gildo Volgarini – M.'. I.'. CM– 157.041
Palestra proferida pelo Ilustre Irmão José Gil-
do Volgarini, membro ativo da Augusta e Res-
peitável Loja Simbólica "Liberdade e União 
n° 1.158", no oriente de Goiânia, em Sessão 
comemorativa do Dia da Independência, reali-
zada no dia 6 de setembro de 2.011.
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SORRISO DE UM 
VENCEDOR
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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 JULHO E AGOSTO DE 2011

7 LP Paz e Amor III Elton José Pinheiro
 Catalão Fausto Henrique Candido Rosa
  Francisco Ribeiro de Sousa
  Giovanni da Silva Campos Junior
  Herio Ferreira de Lima
  João Jerônimo dos Santos
  Marcos Moreira Mela
  Onofre Bernardes de M. Netto
  Orival Candido Leão Junior
9 LP Paz e Amor III Paulo André Quirino
 Catalão Raniere Rodrigues Ribeiro
9 LP Tiradentes Carlos Henrique Affiune
 Goiânia David Chagas Coutinho
  Deotino Martins Chaves
  José Jurandir Pedro da Silva
  Marcos Moreno Ferraz
  Nicola Limongi Filho
  Nivaldo José Mendes
  Odimar Gomes Barreira
  Silas Augusto de Sousa
10 LP Paz e Amor III Agostinho Ivo de Souza Junior
 Catalão Carlos Eduardo M. Crespo
  Costa Junior de Oliveira
  Eline Flávio Dias da Silva
  Israel Carvalho da Silva
14 LP Paz e Amor III Andrei A. R. de S. Barbosa
 Catalão Antonio Aparecido Beleli
  João Pedro Vieira
  José Henrique V. Lopes Bizzotto
  Ronivaldo de Barbacena Borges
  Wiris Marco Arantes

15 SC Nasseri Gabriel Esio Campo
 Pires do Rio 
16 SC E. Rioverdense Roberto Correia de Castro
 Rio Verde Cleuvimar Selvio Peres
  Eurico de Sousa
  Emerson Gomes de Almeida
  Jamar Urias Mendonça
  Marcelo Ananias Costa
  Nivando Alves da Silva
  Odilon Correia Santana Junior
  Oduvaldo Borges Filho
  Osvaldo Borges Filho
  Paulo Eustaquio do Nascimento  
  Venerando F. de Souza Neto
  Lorivaldo Alves Rocha
16 SC Paz e Amor III Elias Ferreira de Barros
 Catalão 
16 SC Nasseri Gabriel Alex Fabiano Borges Mont
 Pires do Rio Claudiney Antonio da Silva
  João Batista de Souza
  Sinésio Simão da Silva
17 SC V. do S. Patrício Marcos Terra Iacoelo
 Ceres 
17 SC Lib. e União Albanir Pereira Santana
 Goiânia Ascim Calil
  Carlos José de Oliveira
  Carlito Lariucci
  Osemar Nazareno Ribeiro
  Osvanir Ferreira de Santana
  Ricardo de Jesus Margioti
  Sergio Antonio da Silva Rocha

18 SC V. do S. Patrício Adriano A. Rodrigues
 Ceres Antonio Carlos Guimarães
  Antonio Maria da Costa Araujo
  Antonio Paulino de Oliveira
  Delfim Domingos Longuinho
  João Batista de Sousa
  Joaquim Valdir Cardoso
  Osmair Divino da Silva
19 CF Kadosch 35 Acrisio Neto de Freitas
 Itumbiara  Claudio de Oliveira Penido
  Cleito Alvez Lima
  Cleiton da Silva Lima
  Everton Luiz de Miranda
  Harley Santin Gonzales
  Henrique Martins Gomes
  Mauro Cesar de Oliveira
22 CF Kadosch 48 Waldomiro Machado de Freitas
 Rio Verde Natanael Ferreira Montes
  Ubaldino Honorio Rios
  Estevão Batista de Moraes
22 CF Kadosch 9 Luiz Popeu de Pina Junior
 Goiânia Manoel Campos da Costa
  Manoel Roberto Pereira Loria 
  Max Luis Camargo
  Silverio Gomes de Prado
29 CF Kadosch 73 Silvio de Castro Lima
 Catalão 

GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME

SAGRAÇÃO DE IRMÃOS
Por ocasião da Reunião do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33, do Rito Escocês Antigo 

e Aceito, no Rio de Janeiro, dia 25 de junho de 2011, foram sagrados Grau 33 – Grande Inspetor 
Geral, os Respeitáveis Irmãos: FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO OLIVEIRA, ALBATÊNIO 
DE SERRA CAMPOS, LINDOLFO CANÊDO MACHADO e WALTECÍLIO GONÇALVES.

Na foto o grupo sagrado, tendo ao centro o Grande Inspetor Geral JOÃO LUIZ TÔRRES NETO, 
Delegado Litúrgico do Supremo Conselho para Goiás e Tocantins.

GRANDES 
INSPETORES GERAIS

Grupo de Irmãos que no dia 25 de junho de 2011 foram Sagrados 
Grandes Inspetores Gerais — Grau 33, alguns no Rio de Janeiro, 
diretamente no Supremo Conselho do Brasil e os outros em Goiânia, 
perante o Delegado Litúrgico.

Na foto, da esquerda para a direita, Os Irmãos: João de Deus 
Pereira Borges, Geraldo Cesar Tameirão, Sóstenes Azevedo Farias, 
Hélio Batista Vaz Sobrinho, Francisco de Assis Azevedo de Oliveira, 
Waltecílio Gonçalves e Francisco Divino Jorge dos Santos.

TROVA DO EDITOR

Sabemos que 
cada dia,

Só a Deus pertence 
a vida. 

Porém, nossa 
grande alegria, 

É ter uma vida 
bem vivida.

(O Espirro do Bode — jul/ago/2011)

O Respeitável e Querido 
Irmão HÉLIO BATISTA 
VAZ SOBRINHO 
(Secretário da Loja 
Simbólica Liberdade e 
União), após sua Sagração 
perante o Delegado 
Litúrgico do Supremo 
Conselho do Brasil do 
Grau 33, para o R.E.A.A., 
para Goiás e Tocantins, 
Irmão João Luiz Tôrres 
Neto, posa ao lado de sua 
esposa, cunhada Hélia, 
exibindo o Diploma de 
Grau 33 e a respectiva 
espada.Parabéns.
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FAMA EM FOCO

VOLTA ÀS AULAS
Retomamos as nossas atividades no dia 01 de agosto visando realizar vários Projetos 

ao longo desse semestre. Desenvolvemos atividades diferenciadas   buscando integrar 
e motivar nossos alunos. Para os educandos da I fase uma apresentação teatral ence-
nada pelos educadores com a peça Rita Não Grita,  os alunos da II fase participaram 
de atividades esportivas.

DIA DO ESTUDANTE
No dia 11 de agosto em Comemoração ao Dia do Estudante realizou-se uma manhã 

com diversas brincadeiras interativas, gincana de soletrando, vôlei de lençol, pula pula 
e dança. 

PALESTRA DO JUDOCA
No dia 16 de agosto recebemos o senhor Leonel Cunha Morais 

Filho, judoca 22 vezes campeão brasileiro consecutivo. Portador de 
necessidade especial após ter perdido a visão aos dezenove anos, relatou 
um pouco da sua história  de superação e conquistas. Participou de três 
Paraolimpíadas conquistando uma medalha de Bronze em Seul, e os 5º 
lugares nas olimpíadas de Barcelona e Sydney. Direcionada aos alunos 
do 6º ao 9º ano a palestra teve como objetivo motivar e incentivar os 
adolescentes nas escolhas feitas.

Dia 27 de Agosto aconteceu dentro 
do espaço físico da Instituição o MOBI-
LIZE uma Ação  realizado pelo Instituto 
Solidariedade do Banco HSBC em todo 
o Brasil. Por já termos sidos parceiros do 
Instituto e pela organização assim como 
destacou o executivo presente o senhor 
Waldir Freitas a FAMA foi a escolhida 
em Goiânia para a realização do  mesmo. 
O evento teve como abertura a apresenta-
ção de alunos do Coral Pequenos Apren-
dizes e  da Banda, alunas da Oficina de 
Dança, abrilhantando  ainda mais a nossa 
festa o Quarteto de Cordas Compasso 

sob a regência do Maestro Vagner Seal. 
Vários Diretores se fizeram presentes. As 
atividades foram desenvolvidas durante 
todo o período matutino com palestras 
sobre Mitos e Verdades da  Alimentação, 
Sustentabilidade  e  oficinas de confecção 
de brinquedos com materiais recicláveis( 
garrafa pet, frascos de iogurte), e uma 
peça de teatro preparada pela equipe da I 
fase do ensino fundamental. Encerramos 
a manhã com o almoço oferecido a todos 
os presentes entre eles funcionários do 
Banco HSBC e familiares, educandos 
e pais.

MOBILIZE

PALESTRA 
No dia 31 realizou-se no auditório da Instituição com 

acadêmicos da Faculdade Alfa umas palestra sobre sexu-
alidade para os alunos do 9º ano do ensino fundamental

I ETAPA DO PROCESSO 
SELETIVO PARA O FAMA

Foi  realizada pelo Departamento de Serviço Social 
durante todo o mês de agosto a I etapa do processo Se-
letivo para possível inclusão no Programa Social FAMA 
em 2012, ao todo 148 crianças estão inscritas para pleitear 
uma vaga.

FUTEBOL FEMININO
O Aliança Futebol Clube Feminino, apoiado pela 

Instituição FAMA que oferece o espaço físico para os 
treinamentos participou da Copa SESC Futsal Feminino 

nas categorias Sub 14 e Sub 16  e em ambas 
foram campeãs invictas.
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THEREZA FREIRE VIEIRA (*)

A maioria das pessoas não sente que está envelhe cendo. Às vezes essa noção 
surge quando começam a controlar as suas atividades. “Não faça isso, mãe, você 
não tem idade para essas coisas...”

Lembro-me de uma paciente que tinha uma vida normal. Morava em uma 
chácara e era ela quem plantava as verduras e os legumes, cuidava dos canteiros 
de flores e era com alegria que exibia as suas plantas, chamando todos para ver 
o colorido das flores.

Um dia, porém, ouviram de um médico que essas atividades poderiam ser 
prejudiciais a ela, pois a osteo porose era evidente e, numa daquelas descidas para 
a chácara, a fim de exercer as suas atividades, podia cair e sofrer uma fratura, o 
que limitaria ainda mais as suas atividades.

A idosa foi ficando cada vez mais triste. Foram re ceitados antidepressivos e 
medicamentos para o trata mento da osteoporose. Ela não melhorava.

Fui visitá-la e, logo que entrei no quarto, ela sen tou-se no leito e disse:
– Doutora, eu tenho 87 anos, por que deixar de fazer as coisas de que gosto 

e que fiz durante toda a mi nha vida?
– Estão preocupados com a senhora e temem que uma queda, por menor 

que seja lhe traga como con sequência uma fratura, e assim dificilmente voltará 
a andar.

– Já vivi muito, não gostaria de continuar vivendo se não fosse para fazer 
as coisas de que gosto. Continuar vivendo como uma inválida? Prefiro morrer.

Conversando com a família, resolveram colocar na rampa no lugar da escada. 
Ela compreendeu que precisava tomar cuidado para descer apenas pela rampa 
e apoiada no corrimão. Passou a viver a vida como ela que ria. Os familiares 
compreenderam que precisavam ter cuidados com ela, mas não restringir as suas 
atividades. A vida é prolongada para ser vivida com muito amor e com liberdade.

Não importa o tempo que se vive e, sim como se vive. É importante sentir-se 
feliz com a vida que se leva. E muitas vezes o excesso de proteção prejudica muito 
mais. O idoso sente que é um trapo, que fazem com ele o que bem entendem e 
a sua vida vai ficando vazia e sem sentido.

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

QUANDO COMEÇA A VELHICE

VALDEMAR SANSÃO (*)

HISTÓRICO – Tempos idos, a 
Maçonaria desempenhou o papel 
mais nobre e digno de todos os 
aplausos concretizando o primeiro 
postulado da Grande Divisa da Li-
berdade, Igualdade e Fraternidade. 
Colocando-se na defesa dos anseios 
e das aspirações de quem vinha sen-
do iniciado na senda da “Verdadeira 
Luz”, na organização deste País e no 
progresso da Humanidade.

Destacando os feitos do passado, 
que contribuição levou a Maçonaria 
em todo século XX e nestes 11 anos 
do alvorecer do novo milênio? Con-
seguimos sobreviver em um mundo 
pontilhado de eventos trágicos; 
vivemos o tempo das doenças da 
alma e do espírito, vivemos o tempo 
e a hora de pensar. Pensar muito e 
realizar muito.

A Maçonaria, como fraternidade, 
deve ser uma instituição fundamen-
talmente ética, de rígidos códigos 
de moral e haver-se sempre com 
probidade, praticando o Bem, a To-
lerância e a Solidariedade humana, 
observando-se que, quando se en-
contra diante de um poder opressivo, 
pede liberdade e, diante de um poder 
arbitrário, pede justiça.

GRAUS – Qual é a significação 
atual de Maçonaria, fora dos Graus, 
das Jóias, e das Fitas que cada qual 
quer trazer em maior quantidade, 
mas de que não compreende sequer 
a significação? Fizemos da aquisição 
de Graus o “meio e o fim” de toda a 
existência maçônica.

Muito outra era, entretanto, a 
atividade dos nossos antigos Irmãos, 
para os quais o ritual era um meio e 
não um fim. Estes Irmãos se preo-
cupavam, antes de tudo, em prestar 
serviços, efetivos e duradouros à 
Humanidade. O trabalho em Loja 
nada mais é que uma leitura forma-
lista do ritual.

A literatura maçônica é vasta, 
constituindo mesmo matéria tremen-
damente controvertida onde todos se 
julgam mestres e ninguém quer ser 
aluno. Sobre as coisas mais banais, 
armam-se polêmicas, cada qual 
pretensamente convicto da verdade, 
com conhecimento, muitas vezes, 
hauridos em fontes apócrifas.

AUMENTO DE SALÁRIO – To-
das às vezes, que uma Loja resolve, 
dentro da sua competência, conce-
der a um maçom, um grau superior 
àquele em que esteja colado. Diz-se, 
em linguagem peculiar, que concede 
um “aumento de salário”.

As Lojas se ocupam de tal 
modo em fazer iniciações, filia-
ções e aumento de salário com um 
ritual árido, que, pouco a pouco, 
se esquecem do dever primordial, 
que é fazer Verdadeiros Maçons. 
O neófito é elevado rapidamente 
na hierarquia dos Graus; nomi-
nalmente, ele é maçom, mas, na 
realidade, apenas tem uma com-
preensão confusa e superficial do 
que é Maçonaria. Não estuda, não 
quer adquirir conhecimento e, por 
isso, não faz a mínima ideia de sua 

responsabilidade na Instituição 
maçônica e na sociedade em geral.

É muito raro que um candida-
to à Iniciação tenha a verdadeira 
compreensão do ideal e da verdade 
maçônica. Não menos raro, porém, 
é vermos Aprendizes, Companheiros 
e Mestres serem contemplados com 
“aumento de salário”, encerrando 
seus interstícios sem o devido pre-
paro para tal.

O MOMENTO ATUAL DO PAÍS 
– Basta corrermos os olhos na inter-
net para constatarmos que o nosso 
país atravessa sérias dificuldades. 
Os últimos resultados, as últimas 
notícias, são as maiores provas 
disso. Vivemos num quadro de ex-
clusão social. Miséria, preconceito 
e corrupção, são seus principais 
responsáveis. A miséria leva à 
marginalidade milhões de pessoas. 
O preconceito afasta das relações 
sociais e marginaliza outro tanto. 
Alastrasse a pobreza escandalosa, 
a ladroagem do “colarinho branco” 
em face da arbitrariedade, fraudes, 
desvios de recursos públicos. A 
corrupção, inegavelmente, gera a ex-
clusão, na medida em que o dinheiro 
público é desviado da educação, da 
saúde, da habitação, da segurança, 
dos transportes, prejudicando aque-
les que mais dependem dos serviços 
públicos, ou seja, os mais pobres. 
Em todos os níveis da administração 
pública, federal, estadual, municipal 
e Instituições, em desrespeito às 
Leis e até mesmo à Constituição 
no desempenho dos três Poderes da 
República, que não funcionam em 
harmonia, e interdependência.

O Legislativo não produz as leis 
essenciais para administração do 
País, legislando em atenção aos inte-
resses corporativos e inconfessáveis. 
O Poder Judiciário vem legislando 
em substituição ao Legislativo a 
quem acusa de omisso.

O crime organizado desafia o 
aparato de segurança, realçando a 
incapacidade do Estado e falta de 
garantia à segurança dos cidadãos e 
das instituições.

O custo de um parlamentar 
é mais de 120 vezes o custo do 
operário, mesmo o da indústria ou 
do comércio que são os mais bem 
pagos, para citarmos umas poucas 
incoerências.

Em contraposição, o MST pros-
segue impune como entidade sem 
registro, mas aquinhoado com recur-
so governamental, mais adestrado, 
mais agressivo.

O SUS paga a um médico, por 
cirurgia cardíaca R$ 70,00, igual à 
diária de uma faxineira. Tudo isso 
deixa atônito o povo oprimido, exige 
de cada cidadão, atuação pessoal 
acima e além das preocupações es-
tritamente individuais.

CIVISMO  – O civismo é o respeito 
à pátria, nela compreendida a auto-
ridade que a administra. Os maçons 
“juram” fidelidade à pátria e aos 
governos legitimamente instalados.

A Maçonaria cultiva o civismo, 
comemorando as datas históricas 
pátrias, a Bandeira, o Hino Na-

Incomodando os incomodados

cional, Escudo e os vultos que se 
destacaram.

Nosso Hino Nacional e da Ban-
deira são entoados com vigor cívico, 
nas Sessões Magnas e outras soleni-
dades que assim os exigem.

Causou-nos forte e comovente 
emoção a redação de uma jovem de 
Joinville/SC, estudante de 14 anos, 
que numa demonstração pura de 
amor à Pátria e, uma lição a tantos 
brasileiros que já não sabem mais o 
que vem a ser este sentimento cívico, 
produzir o texto que se segue:

“Certa noite, ao entrar em minha 
sala de aula, vi num mapa-múndi, o 
nosso Brasil chorar: O que houve meu 
Brasil brasileiro? – perguntei-lhe”.

E ele, espreguiçando-se em seu 
berço esplêndido, esparramado e 
verdejante sobre a América ao Sul, 
respondeu chorando, com suas lágri-
mas amazônicas:

– Estou sofrendo. Vejam o que 
estão fazendo comigo... Antes, os 
meus bosques tinham mais flores 
e meus seios mais amores. Meu 
povo era heroico e os seus brados 
retumbantes. O sol da liberdade era 
mais fúlgido e brilhava no céu a 
todo instante.

Onde anda a liberdade, onde 
estão os braços fortes?

Eu era a Pátria amada, idolatra-
da. Havia paz no futuro e glória no 
passado.

Nenhum filho meu fugia a luta. 
Eu era a terra adorada e dos filhos 
deste solo era a mãe gentil. E era gi-
gante pela própria natureza, que hoje 
devastam e queimam, sem nenhum 
homem de coragem que às margens 
plácidas de algum “riachinho”, tenha 
a coragem de gritar mais alto para 
libertar-me desses novos tiranos que 
ousam roubar o verde louro de minha 
flâmula.

E não suportando as chorosas 
queixas do Brasil, saí e fui para o 
jardim. Era noite e pude ver a imagem 
do Cruzeiro que resplandece no lába-
ro que o nosso país ostenta estrelado. 
Pensei... Conseguiremos salvar esse 
país sem braços fortes?

Pensei mais... Quem nos devolve-
rá a grandeza que a Pátria nos traz?

Voltei à sala, mas encontrei o 
mapa silencioso e mudo, como uma 
criança dormindo em seu berço 
esplêndido”.

CONCLUINDO – Ousaremos falar 
alto e com convicção, a fim de que o 
mundo ouça nossa voz e fique intei-
rado de que a solução dos problemas 
angustiosos em que se debate nosso 
país e a Humanidade ainda interessa 
à nossa Sublime Ordem no mais 
alto grau?

Qual tem sido a verdadeira par-
ticipação da Ordem na construção 
da fraternidade universal e da paz 
mundial? Que programa tem ela para 
restabelecer a Moral no mundo, a 
elevação do sentimento humano e 
diminuir os males sociais?

Constatamos que temos perdido 
de vista nossos ideais fraternalmente 
devotados à obra maçônica, que é o 
melhoramento espiritual e moral da 
humanidade, não mais possuíram o 
senso comum das relatividades.

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se o poder nas mãos dos maus, 
homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de 
ser honesto” (rui bArbosA)

CÉLULAS NAZISTAS: 
CADEIA NELES...
DIRMAR DE CAYREIT (*)

O desequilibrado Anders Behring, 
autor da chacina que vitimou 77 
pessoas, (em Oslo, na Noruega, é 
fruto da hostilidade que nações in-
dustrializadas ou de primeiro mundo 
cultivam por seus imigrantes, trazidos 
para servir, e exercer as funções mais 
humildes e degradantes, mas que, com 
o tempo, vão crescendo em número, 
em poder econômico, trazendo preo-
cupações para os patrões e senhores. 
Foi assim nos EUA, o país viveu uma 
guerra interna devido à escra vidão e 
duzentos anos após tem um negro na 
presidência.

A Noruega tem uma história pare-
cida. Para o serviço braçal importou 
do Oriente Médio levas de imigrantes 
com pequena qualificação ou sem 
nenhuma, isolou-os em guetos e im-
pôs dificuldades para permanência 
definitiva ou na turalização. Com os 
poucos meios a população estrangei-
ra cresceu, as mesqui tas se tornaram 
parte da paisagem e muçulmanos de 
segunda e terceiras gerações come-
çaram a assumir profissões liberais, 
funções nos quadros administrativos, 
na polícia, nas forças armadas e na 
política. Foi assim na Ale manha, na 
França, na Inglaterra etc. etc., ense-
jando o descontentamento e a tese de 
que a ocupação usurpava direitos dos 
nacionais. Não poderia ocorrer melhor 
caldo de cultura para a extrema direita 
e para o racismo que o medo de perder 
privilégios e ideologias que se acredi-

tava sepultadas ressurgiram primeiro 
modestamente, criando forças até se 
estabelecerem como partidos políticos 
que hoje exercitam o jogo do poder. O 
apelo contra as populações descenden-
tes de imigrantes tem tido como base 
a civilização cristã e o ódio xenófobo 
se dirige, principalmente, contra os 
muçulmanos.

Aqui no Brasil estamos longe 
de tais problemas devido à intensa e 
nacional miscigenação que levou o so-
ciólogo Fernando Henrique Cardoso, 
então pre sidente da República a decla-
rar que "todo brasileiro tem um pé na 
senzala". Mas os péssimos exemplos 
encontram guarita. Um psicopata 
complexado, mas fortemente armado, 
invadiu uma escola suburbana, no Rio 
de Janeiro e fuzilou crianças indefe-
sas. No sul do país e no centro-sul 
são desbaratadas pela Polícia Federal 
células de "skinheads" de inspiração 
nazista, com os uniformes das tropas 
hitleristas, preconizando a eliminação 
de judeus, negros, homossexuais e 
nordestinos. Para coibir no nascedouro 
é preciso varrer da internet os sites que 
pregam o nacionalismo exacerbado, a 
adesão a ideolo gias totalitárias como o 
nazismo e o comunismo, e denunciar 
células que pretendam se organizar em 
colégios, faculdades e até em agremia-
ções políticas. O preço da liberdade, 
pregava o grande, brasileiro Eduardo 
Gomes, é a eterna vigilância..

(*) – Jornalista em Brasília
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PASTOR MARCOS JOSÉ (*)

Jesus nos deixou uma história 
que foi registrada no Evange-
lho de Lucas com o título: A 

parábola do filho pródigo. Esta 
parábola fala de três personagens 
que formam uma pequena família: 
O pai e dois filhos. Nada sabemos 
sobre a mãe ou outros membros 
além dos que nos são apresentados 
no texto. O fi lho mais moço pediu 
a parte da he rança que lhe cabia e 
foi embora de casa, deixando o pai 
em profunda tristeza. Conhecendo 
os contornos da história, reconhe-
cemos este pai como um homem 
de caráter e com o perfil de um 
bom homem e, con sequentemente, 
extraordinário pai.

Que motivos um filho teria 
para desejar sair da casa de um 
pai in crível, com todo conforto 
que a ri queza lhe proporcionava? 
Ne nhum! Pelo contrário, ele tinha 
mo tivos de sobra para ser apaixo-
nado pelo pai e querer continuar 
ali, des frutando o bem-estar que 
aquele lar lhe oferecia. Mas as 
coisas nem sempre funcionam 
assim.

Um bom pai não cria filhos pa ra 
as drogas, prostituição, crime ou 
para qualquer rebeldia As expec-
tativas sempre são positivas. Mas, 
quando as coisas saem diferente do 
planejado, vem a pergunta Onde 
eu errei, na certeza de que sempre 
pro curei fazer o melhor?

A conclusão realista a que 
chega mos é: por mais que um pai 
invista na educação dos filhos, che-
ga um momento em que o próprio 
filho irá tomar as decisões sobre 
sua vida, seu futuro e, necessaria-
mente, fará suas escolhas. Li um 
livro sobre a fa mília do palestrante 
e escritor Pas tor Josué Gonçalves, 
que analisa al guns pontos desta 
parábola de Je sus e nos ensina al-
gumas lições ex traídas das virtudes 
deste pai.

A primeira lição que aprende-
mos é: mesmo que as coisas não 
saiam conforme foi planejado, o 
bom pai vai sempre fazer o me lhor 
que puder para não sofrer com a 
dor da culpa, do remorso ou do 
arrependimento. O pai pode chorar 
de saudades, sofrer pela perda, mas 
não vai lamentar nem chorar com 
o peso da consciência que fica o 
tempo todo martelando: você po-
deria ter feito melhor.

Pai, faça sempre o melhor. 
Talvez você receberá a ingratidão 
como recompensa, mas estará com 
a consciência tranquila. Ame! Não 
economize carinho! Discipline, 
mas também celebre as vitórias. 
Seja mo delo. Os filhos aprendem 
mais com o exemplo do que com 
as palavras.

A segunda lição que aprende-
mos das virtudes deste pai é que 
nunca devemos fechar a porta da 
reconci liação. Manter esta porta 
aberta é compreender o amor e a 
graça de Deus. Manter esta porta 
aberta é acreditar que um dia a 
semente que foi plantada irá brotar 
e cres cer, o filho irá voltar. Manter 
a porta da reconciliação aberta é 
continuar crendo, continuar es-
perando e continuar sonhando. A 
reconstrução do que foi destruído 
sempre passa pela porta da re-
conciliação. Veja quantos lares 
di vididos que fecharam esta porta, 
impedindo a reconstrução dos re-
lacionamentos. Sei de filho que 
deixou pai e mãe morrerem sem 
que houvesse reconciliação. Há 
pais que dizem: “se você sair, nun-
ca mais pense em voltar, por que 
não o aceitarei outra vez em minha 
casa”. Não faça isso, queri do pai. 
Mantenha a porta da re conciliação 
sempre aberta.

Outra lição que se evidencia na 
parábola é que o pai nunca perdeu 
a esperança. Ele sempre olhava pa-
ra a estrada esperando que o filho 
voltasse. Quando isso ocorreu, a 

Onde eu errei? Pergunta de um pai
Bí blia diz que o pai o avistou de 
longe e correu para abraçá-lo. A 
esperança é o combustível que 
alimenta os so nhos. O pai comprou 
roupa, sandá lias e anel. Planejou 
uma festa. Con cebeu toda a cena 
no coração, por que ele esperava 
pela volta do filho.

Se o seu filho está rebelde, per-
dido nos vícios, longe da sua casa 
ou longe do seu coração, não perca 
a esperança. Continue so nhando. 
Planeje a festa. Compo nha o cân-
tico. Acredite que seu filho irá ser 
restaurado. 

Por último, construa situações 
que marquem a família. Quando a 
crise chegou para o rapaz, ele re-
lembrou os momentos marcantes 
da casa do pai. Ele concluiu que 
ser filho legítimo fora de casa era 
pior do que ser empregado do pai 
dentro de casa. Ele preferia abrir 
mão do direito de ser filho, mas 
queria de volta a chance de ficar 
perto do pai, mesmo na condição 
de servo. Que exemplo!

Sua casa é um ambiente gos-
toso com boas recordações? Os 
membros de sua família sentem 
vontade de voltar para casa, de pois 
de um período fora? O bom pai é 
aquele que consegue mar car a vida 
dos filhos, de tal modo que eles 
sempre se lembrarão dos momen-
tos agradáveis, das histórias, do 
carinho, do diálogo, dos momentos 
de alegria...

O pai é a primeira figura que 
re vela ou representa Deus na vida 
do filho. Devemos lembrar esta 
respon sabilidade porque Jesus nos 
ensinou a orar a Deus com bastante 
intimi dade, o chamando de “Pai 
nosso que está nos céus”. Mesmo 
com al gum atraso, quero desejar 
aos leito res que tem filhos, que 
são filhos um permanente Feliz 
Dia dos Pais!

(*) Pastor Marcos José, teólogo e pastor 
da Igreja Cristã Evangélica de Campinas.

A frase é emblemática de uma administração que ainda não 
se encontrou, sem planificação, vendo suas promessas de 
campanha tornarem-se inexe quíveis devido a incompa-

tibilidade com as finanças nacionais, a corrupção generalizada 
e o clientelismo político que impôs nomes integrantes de um 
governo marcado por fraudes e ilícitos para um continuísmo sem 
cabimen to. A realidade é que a presidente Dilma Rousseff herdou 
um imenso la maçal de contas impossíveis de pagar, de gastos per-
dulários e de assessores viciados em aditivos fantasmas, licitações 
fraudulentas, propinas e compa drio e não sabe como se livrar 
de tantos problemas em curto prazo sem ofender e desautorizar 
seu mentor e principal cabo-eleitoral e que a elegeu a revelia da 
vontade dos partidos políticos.

Quando foram detectadas operações danosas ao erário no 
Ministério dos Transportes, gerido por um dos mais fiéis “colabo-
radores”, o Sr. Alfredo Nascimento (PR-AM), a presidente ensaiou 
uma faxina, demitindo sem apelação dezenas de correligionários 
suspeitos de conluio em irregularida des que só em aditivos alcan-
çam 20 bilhões de reais. Em princípio a opi nião pública aplaudiu 
a varredura presidencial e as notícias de que os próximos alvos 
de auditorias, sindicâncias e investigações seriam as esta tais e 
ministérios entregues aos sócios PT e PMDB. Houve certo temor 
em Brasília de que suspeitas há muito armazenadas pelos serviços 
de inteli gência seriam entregues aos órgãos investigativos, mas a 
reação do Partido da República que, após um revoltado discurso 
de seu presidente na tribuna do Senado deixou a base aliada, 
arrefeceu ímpetos, cessou medidas e ocorreu uma meia volta na 
faxina geral em nome da governabilidade. Co mo governar sem 
o apoio das agremiações e seus votos no Congresso Na cional e o 
exemplo de Collor de Melo balançou como um pêndulo sobre a 
cabeça da Chefe da Nação?

Contudo, no interregno entre a vontade e a prudência, novas 
denúncias formuladas via imprensa e as suspeitas mais fortes 
foram para os Ministérios da Agricultura, do Turismo, das Cida-
des. Saneamento e, como sempre, Saúde e Educação. Procurando 
desautorizá-las, o Sr. Gilberto Carvalho, principal representante 
de Lula no Palácio do Planalto, o mesmo que declarou que 
“morreria por ele”, informou que se matéria de jornal demitisse 
alguém, a Esplanada ficaria vazia. Contrapondo a observação, um 
dos demitidos por falcatruas, o Sr. Oscar Jucá (irmão do senador 
Romero Jucá, líder do Governo no Senado), apanhado em ma-
racutaia na CONAB (Comissão Nacional de Abastecimento do 
MA), de cerca de 8 milhões de reais, diretor-financeiro que era, 
curto e grosso declarou: “só tem bandido”. E mais não disse nem 
lhe foi perguntado...

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

NOTAS DO REPÓRTER

SÓ TEM 
BANDIDO

IR.: REIS DE SOUSA (*)

LER É PRECISO
O prazer de ler é resultado de estímulos cons-

tantes, que aos poucos se torna uma questão de 
gosto, de escolha pes soal, de atitude.

Para chegar a essa escolha é necessário ter 
acesso ao li vro, depois vem o entendimento, 
que se trata de uma janela por onde acessamos 
séculos de conhecimento; é brinquedo que não 
acaba, é viajar sem sair do lugar, é o mundo na 
ponta dos dedos que se descortina em um virar 
de página.

Ler, entender, refletir, escrever, transformar. 
O livro é o passaporte para o autoconhecimento, 
para aprender a ler o mundo, viabiliza conquistas 
individuais e coletivas, inspira transformações, 
dá voz às ideias.

Investir em ações que promovem o livro é 
investir na for mação de cidadãos, é contribuir 
para a construção de um país mais justo. Não há 

como discordar de Monteiro Lo bato: “Um país 
se faz com homens e livros”.

Por isso existe o programa Ler é Preciso: 
transformando a leitura no meio para transformar 
leitores em protagonistas da história, através da 
implantação da Biblioteca Comunitária, capa-
citação de promotores de leitura e promoção de 
Concursos de Redação. Incentivar o hábito de 
leitura é traçar um futuro diferente e melhor para 
todos e cada um de nós.

RELEMBRANDO:

“A Ordem maçônica é uma 
associação de homens esclarecidos e 
virtuosos, que se consideram Irmãos 
entre si, cujo fim, é viver em perfeita 
igualdade, intimamente ligados por 
laços de recíproca estima, confiança 
e amizade, estimulando-se uns aos 
outros, na prática da virtude”.



A Associação Filhas de Hiram, vinculada à Loja “Liberdade e União”, vem marcando 
presença nas atividades desenvolvidas pela Instituição, para as quais foi constituída. 
Entretanto, para cumprir com sua finalidade, precisa contar com a participação mais 

efetiva de suas Associadas. Pensando no valor de cada uma, quanto poderíamos executar, 
se todas pudessem estar presentes nas reuniões das terças e quartas-feiras?

Toda sócia é muito importante, tendo muito a ensinar, portanto, fiquemos atentas aos 
avisos da Diretoria sobre os diversos acontecimentos e programações da Loja e Associação, 
para que assim, sintamos realmente ser partes integrantes do grupo das que realizam com 
amor e dedicação, o trabalho que lhes foi confiado.

Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lemos: “Ora, o que planta e que rega são um; 
e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho”. 

Lúcia Brito – Diretora Social
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ASSOCIAÇÃO “FILHAS DE HIRAM”

A Associação Filhas de Hiram rece-
beu no dia 30 de agosto o Major Décio 
Fernandes de Faria, especialista em Po-
lícia Comunitária (Planejamento Opera-
cional - Comando Geral), para informar 
sobre a filosofia da Polícia Comunitária 
– uma parceria com a sociedade, ora 
implantada em Goiás.

É uma filosofia e estratégia operacio-
nal que proporciona uma nova parceria 
entre a população e a polícia. Baseia-
-se na premissa de que tanto a polícia, 
quanto o cidadão devem trabalhar juntos 
para identificar, priorizar e resolver 
problemas contemporâneos, tais como: 
crimes, medo do crime, desordens físi-
cas e morais e em geral a decadência 

do bairro, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida.

A sociedade não tem conhecimento 
de cuidados mínimos, nem da forma de 
participar da Segurança. Nesse contexto, 
Comunidade que discute Segurança Pú-
blica e busca apoio ou faz parceria com 
ONGS, grupos que trabalham contra a 
violência, como por exemplo, os CON-
SEGS e outros, pode mais facilmente 
conhecer cominhos eficazes na luta pela 
defesa dos seus direitos e pelo resgate da 
dignidade da pessoa humana.Algumas 
dicas de Segurança podem ser encontradas 
em Cartilhas disponíveis na Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Goiás.

Maria Divina Cardoso Passos

SESSÃO MAGNA – INDEPENDÊNCIA

No altar, da esquerda 
para a direita: Eurípedes 
Barbosa Nunes – Grão-
Mestre do GOEG; 
Manoel da Costa Lima 
– Venerável da Liberdade 
e União; Luís Carlos de 
Castro Coelho – Grão-
Mestre Estadual Adjunto 
e o conferencista da 
noite, Irmão José Gildo 
Volgarini. Dia 06/09/2011.

DOAÇÃO

Entrega da cadeira de 
rodas, doada pela Loja 
Liberdade e União ao 
filho do irmão Rubens de 
Araújo, Danilo Carvalho 
de Araújo, portador de 
necessidades especiais.

SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO
Da esquerda para a 
direita: Grande Secretário 
Estadual de Previdência 
e Assistência, João José 
Klein; Luis Carlos de 
Castro Coelho – Grão-
Mestre Adjunto; Iniciando 
Luiz Antônio Sotério 
de Oliveira; Venerável 
Mestre Manoel da 
Costa Lima; Iniciando 
Salviano de Araújo Leão 
e Presidente da PALME 
Lázaro Rodrigues Naves.  
Dia 30/08/2011.

CASAIS DE INICIANDOS

Luiz Antônio Sotério de 
Oliveira e esposa Danielly 
de Oliveira Santos e 
Salviano de Araújo Leão 
e esposa Sylvia Nogueira 
Affiune Leão, dia 
30/08/2011.

> FALECIMENTO – Faleceu em 31 de julho, em Natal/RN, onde 
passava férias e foi sepultado em Brasília, o Irmão FERNANDO FERREIRA 
DE ARAUJO, membro da Loja Liberdade e União.

POLICIA COMUNITÁRIA

GALINHADA 
BENEFICENTE

A Associação Filhas de Hiram fará realizar no dia 30 de outubro corrente (domingo), 
no período das 12 às 15 horas, na sede da Fundação de Assistência a Menores 
Aprendizes — FAMA — Rua Armogaste José da Silveira N° 100, Setor FAMA urna 

GALINHADA BENEFICENTE, no valor de R$10,00 para adultos. 
* Crianças até 7 anos nada pagam.

OBSEVAÇÕES: BEBIDAS E OUTROS "OBJETOS" À DISPOSIÇÃO, 
PAGAMENTO A PARTE. INGRESSOS COM AS ASSOCIADAS.

(COLABORAR É PRECISO, POIS A FINALIDADE É UNICAMENTE A PRÁTICA DA 
BENEFICÊNCIA, O QUE FAZEMOS COM REGULARIDADE)

> FALECIMENTO – Com pesar registramos o falecimento da Associada 
LYRA PIMENTA MACHADO DE MORAIS, esposa do cunhado Amaury Corrêa 
de Morais, ocorrido em 2 de outubro. O corpo foi sepultado no Cemitério Jardim 
das Palmeiras, com expressiva presença de familiares e amigos.


