
Conforme convocatória para a Reu-
nião Magna de Instalação e Posse do E. 
e S. Grão-Mestre do Grande Priorado 
do Brasil, Cavaleiro WAGNER VE-
NEZIANI COSTA, GCT; do M.A.D.E. 
Grande Senescal e dos Grandes Oficiais, 
aconteceu no dia 5 de novembro de 
2011, à Rua São Joaquim, 457, Palácio 
Maçônico, Templo, Piratininga, em São 
Paulo, a reunião convocada.

Participaram da Reunião, Eleição e Posse, os Preceptórios, e 
os Cavaleiros do Grande Priorado do Brasil das Ordens Unidas 
Religiosas, Militares e Maçônicas do Templo e de São João de 
Jerusalém, Palestina, Rodes e Malta.

Cumprimentamos o Resp. Cav. Wagner Veneziani Costa, 
desejando-lhe feliz gestão à frente do Grande Priorado.
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ACADEMIA MAÇÔNICA DE 
LETRAS DE JUIZ DE FORA – 
“O medalhista de OURO deste ano 
é o Irmão SINFRÔNIO SOUZA FI-
LHO, que alcançou o 1° lugar com 
a poesia “Sonho de Criança” da 
Loja Maçônica Liberdade e União 
n° 1158 – Oriente de Goiânia-GO” 
– Prancha de João Carlos Gomes – 
Página 3

POR UMA SESSÃO... JUSTA E 
PERFEITA – “É muito comum ou-
virmos de lir:. que nos visitam, que 
nossas Sessões são agradáveis, rá-
pidas e produtivas”. – Jairo Zoccoli 
– Pagina 4

AS MÁFIAS DE BRASÍLIA – 
“Nesta última década, justamente 
com a ascensão da antiga Oposi-
ção ao poder político, verificou-se 
no país um extraordinário aumento 
dos chamados crimes do “colarinho 
branco”... – Irmão Reis de Souza – 
Página 5

O LIMITE DA VAIDADE –  
“A vaidade existe e sempre existi-
rá na vida de cada um de nós. Por-
que somos seres racionais sujeitos a 
todo tipo de sentimentos que a razão 
pode alcançar”. – Ailton Ferreira – 
Página 6

QUEM SOU EU? – “Não me atre-
vo a escrever sob o ponto de vista da 
Psicologia porque não tenho forma-
ção na área, mas os profissionais do 
comportamento humano chamariam 
minha busca por resposta sobre 
quem sou eu de autoestima”. – Pas-
tor Marcos José – Página 8

DO CARRO DE BOI AO RODO-
VIARISMO – “Somente em 1945, 
se não me falha a memória, foi im-
provisada, por Bernardo Sayão, 
uma ponte de tambores flutuantes 
sobre o Rio, por onde atravessariam 
veículos leves”. – Barsanulfo Perei-
ra Gomes – Página 9

POR UM CAMINHO SEM TRE-
VAS – “Essa luz, aparentemente 
subjetiva, é o que há de mais con-
creto dentro de nós”. José Vicente 
Daniel – Página 10

O DIA SE ESCORA NO SOL – 
“Vou catando aqui e ali e anotando o 
que mais me interessa”. – Doracino 
Naves – Página 11

Na sessão de 22 
de novembro, fo-
ram homenagea-
dos pelo Grande 
Oriente do Estado 
de Goiás, com Di-
plomas de Assiduidade 
— Versão OURO e PRATA, Os se-
guintes Irmãos da Liberdade e União.
Versão OURO: ADÃO BARBOSA 
DOS SANTOS; Versão PRATA: 
Absaí Gomes Brito

Alberto Coelho da Costa Sobrinho 
Hélio Batista Vaz Sobrinho 
Itamar Lopes da Silva
João Ayres da Silva
Luis Carlos de Castro Coelho 
Manoel da Costa Lima
Paulo Roberto Marra
Roberto Antônio Pereira
Sérgio Gomes Machado

E os demais 190 irmãos em que 
patamar ficam? Alguns com ZERO 
frequência (ausência) durante todo o 
ano e ainda se dizem maçons! Só se 
forem lá prás... bem deixa prá lá! É 
assunto para outra abordagem.

M A Ç O N S
HOMENAGEADOS

Os rituais de fim de ano nos 
lembram com insistência o 

es coar do tempo. Vamos dividin-
do nossa estrada terrena em di as, 
meses, anos, séculos. Outros con-
templam a passagem das luas, sóis 
e até idades que vão da escuridão 
do chumbo ou do ferro às clari-
dades de sonhados calendários de 
ouro. Página 11

Espírito 
de Natal

GRANDE PRIORADO DO BRASIL



2 LIBERDADE E UNIÃO novembro/dezembro –  2011

Considerando que nosso Redator Chefe, Irmão 
Rui Gonçalves Doca está licenciado das suas ativi-
dades jornalísticas, temporariamente, achamos por 
bem, em sua homenagem, transcrever o Editorial da 
edição n° 204 – novembro/dezembro/2009, com o 
título É Natal que, temos certeza, é oportuno para 
todos nós:

“A medida que vamos envelhecendo parece que 
o tempo passa cada vez mais rápido. E, de modo 
geral, o parâmetro ou referência que ternos é o Natal. 
Passadas as festas de final do ano, vem a seguir o 
carnaval; e a vida dos brasileiros só retoma seu curso 
normal depois dele. Mas principalmente nos países 
cristãos, o Natal é sem dúvida o mais marcante dos 
acontecimentos de todos os anos.

Não importa muito se o dia 25 de dezembro é de 
fato a data de nascimento de Jesus Cristo. Se o ca-
lendário judeu era diferente do calendário romano, se 
existem divergências e controvérsias quanto às datas. 
Importa mesmo é que convencionou-se comemorar 
o Natal neste dia, e o comércio tratou de incentivar 
mais e mais tais comemorações. Muito mais pelo 

interesse advindo do hábito da troca de presentes, 
que pela devida reverência ao aniversariante.

As vitrines estão engalanadas! Ruas e avenidas 
feericamente iluminadas e os shoppings enfeitados 
com muitas luzes e muitos brilhos, que entram pelos 
olhinhos das crianças e se confundem com o brilho 
natural de desejo e curiosidade que deles emanam! 
Multidões se acotovelam nas escadas rolantes e nas 
filas para lotos com Papai Noel. Há uma excitação, 
um estado de êxtase e expectativa pelo Natal. Muitos 
corações se comovem, e compungidos, abrem-se 
bolsas com ofertas e donativos que só acontecem 
movidos pelo espírito benfazejo que paira no período 
natalino.

Uma festa religiosa que cresce pelo interesse 
comercial pagão, mas que ainda assim se reveste de 
uma cândida aura de paz, de amor e solidariedade que 
deveria persistir entre os humanos em todos os dias 
do ano. Que este clima do Natal desça sobre nós e 
fique conosco, abençoando-nos a todos. Assim seja!” 
Rui Gonçalves Doca.

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
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Estamos encerrando o ano de 2011, 
com a edição nº 216, do Liberdade e 
União, relativo aos meses de novembro 
e dezembro.

São mais de 30 anos de circulação, com notícias, fatos, 
histórias, trabalhos, estudos, pensamentos, comunicações 
etc., abrangendo todo o universo maçônico, procurando 
satisfazer a necessidade e curiosidade de maçons de to-
dos os níveis, desde o simples operário ao mais festejado 
tecnólogo em todas as áreas do conhecimento humano.

Nesse período de tempo temos contado em nossas 
colunas com a participação de ilustres e cultos maçons, 
aos quais agradecemos sensibilizados.

Para a efetiva circulação do Jornal, é necessária a 
participação de irmãos, tanto profissionais liberais, como 
comerciantes, industriais e outros, com suas propagandas, 
para que as tiragens bimestrais não onerem a Loja.

Chegamos a esta edição com apenas nove (09) cola-
boradores o que, convenhamos, é muito pouco.

Cumprimentando esses nove irmãos e entidades que 
nos tem prestigiado, rogamos ao Grande Arquiteto do 
Universo sobre todos, para que o próximo ano seja rico 
e abundante em benefícios pessoais e empresariais e que 
suas participações sirvam de exemplo e incentivo aos 
demais irmãos.

Absaí Gomes Brito – Diretor

É NATAL!

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS

A P E A I O D F N G J H O E A U G U S T O A

E R E C E N S E A M E N T O L A G A U L E I
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Palavras a encontrar: AS MAIÚSCULAS

Naqueles dias, foi PUBLICADO um decreto de César AUGUSTO, 
convocando toda a POPULAÇÃO do IMPÉRIO para recensear-se.
Este, o primeiro RECENSEAMENTO, foi feito quando QUIRINO era 
governador da SIRIA.
Todos iam alistar-se, cada um à sua PRÓPRIA cidade.
José TAMBÉM subiu da GALILÉIA, da cidade de NAZARÉ, para 
a JUDÉIA cidade de Davi, chamada BELÉM, por ser ele da casa e 
FAMÍLIA de Davi, a fim de alistar-se com MARIA, sua esposa que 
estava GRAVIDA.
Estando eles ali, ACONTECEU completarem-se-lhe os dias, e ela 
deu à luz o seu filho PRIMOGÊNITO, enfaixou-o e o deitou numa 
MANJEDOURA, porque não havia lugar para eles na HOSPEDARIA.

(Lucas 2. 1/7)
Colaboração do Irmão Absaí
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1.  Livro ESTÉTICA APLICADA ao 
estudo do texto literário, do irmão 
Éris Antônio Oliveira. 96 p. (Co-
leção Goiânia em Prosa e Verso). 
Editora Kelps e Editora PUC Goi-
ás – Goiânia/GO – 2011 (O autor, 
irmão Éris, é membro da Loja Li-
berdade e União).

2.  Livro GUERRAS ASTRAIS – A 
Rebeldia. Irmão Willard S. Ribei-

ro. 2003 –Goiânia/GO (O autor 
é Grande Secretário Adjunto de 
Educação e Cultura do GOEG).

3.  Jornal do BEM (Brasil, Ética e 
Moral). Ano 1 n° 1 – out/2011 – 
Iporá/GO. Diretor-Geral: Marcus 
A. Rodrigues Dias. Editor: João 
Carlos Barreto.

4.  Jornal O NOSSO. Fraternidade 
Eclética Espiritualista Universal. 

Diretor Responsável: Anaximê-
nes. Cidade Eclética-SAD-GO. 
(Colaboração do irmão Severino 
Francisco Oliveira).

5.  Jornal O CLARIM, da Juventu-
de Eclética Universal. Diretor 
Responsável: Ir. Lucília. Cidade 
Eclética. Santo Antonio do Des-
coberto/GO

6.  Jornal (Revista) O DELTA. Órgão 
do GORGS (COMAB ). Editor 
Chefe: Irmão Rodrigo Aliardi 
Reus. Porto Alegre/RS

7.  Jornal A VOZ DO ESCRIBA. 
Jornalista Responsável: Ir. Jacire 
Braga. Rio de Janeiro/RJ.

8.  Jornal da CULTURA GOIANA. 
(Edição Especial Dr. Djalma Ta-
vares de Gouveia) – Um senhor 
brasileiro). Membro da Loja Li-
berdade e União. Diretor Editor: 
Walter Menezes – Goiânia/GO

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

10.  Livro O ROTEIRO DA INICIA-
ÇÃO, de acordo com o REAA, 
do irmão Joaquim da Silva Pires. 
Editora Maçônica A Trolha. Lon-
drina/PR

11.  Boletim TIJOLO. Assuntos Ma-
çônicos e Correlatos. Editor Val-
fredo Melo e Souza. Brasília/DF

12. Informativo O ESPIRRO DO 
BODE. Loja Theodórica n° 154. 
Pequeri/MG

13.  Revista A VERDADE . Órgão da 
GLESP. São Paulo/SP

14.  Revista GRANDE LOJA Em 
Destaque. Órgão da GLESP. São 
Paulo/SP

15.  Revista SEICHO-NO-IE. Pomba 
Branca. Diretor Presidente: Marie 
Murakami

16.  Suplemento Literário – Diário da 
Manhã . Responsabilidade:AGL. 
Presidente: Getúlio Targino Lima. 
Goiânia/GO

17.  Revista O PESQUISADOR MA-
ÇÔNICO. Informativo Cultural 
da SESTHO (Sociedade Anthero 
Barradas de Estudos do Homem. 
Cabo Frio/RJ

18.  Livreto 90 FEST MÉDICO (Fes-
tival de Arte do Médico Goiano) 
publicado sob a orientação do Ir-
mão Dr. Fausto Gomes – membro 
da Loja Liberdade e União –Pre-
sidente do SOBRAMES-GO – 
2010/2012
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Espaço Cultural
ABSAÍ GOMES BRITO

“SONHO DE CRIANÇA
Cagliostro (*)

Inocente criança bem querida,
Começo de Esperança e de vida,
Muitos querem melhorar teu ambiente,
Para teres endereço decente.

A ti dedicam campanhas de milhões.
Imponentes shows e comemorações. 
Ainda assim, abrigas-te nas ruas
E implorando carinho continuas.

Ter estatutos, brinquedos e festa, 
Alegra esse teu mundo bisonho,
E até mitiga essa vida incesta.

Mas, nenhuma certeza de alcançar
O aconchego de família, o teu sonho:
Ser feliz, ter um pai para abraçar!...

(Pseudônimo de Sinfrônio Souza Filho, membro 
da Liberdade e União)

NASCE JESUS
Robert Hawkey Moreton

Nasce Jesus! Fonte de luz!
Descem os anjos cantando.
Nasce Jesus! É nossa luz
Que as trevas vêm dissipando.
Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Eis a mensagem celeste!
Raia a luz da Salvação, triunfante vem! 
Salve, ó Cristo! Firma Teu justo império! 
Gratos louvores homens e anjos dêem!

Nasce Jesus! Nasce Jesus! 
Glória a Deus nas alturas! 
Paz na terra, graça e amor, 
Que a todos Deus quer bem!

Deus nos amou! Deus nos mandou
Cristo Seu Filho amado,
Deus nos amou! Deus Se encarnou!
Vede o Menino deitado!
Deus nos amou! Deus nos amou!
Digam-nos todos os povos,
Gozam paz e salvação todos os que crêem.
Reino bendito! Reino de amor divino!
Gratos louvores homens e anjos dêem!

ACADEMIA MAÇÔNICA DE LETRAS DE JUIZ DE FORA
Sic itur ad Astra

Correspondência n° 151 A.M.L.J.F. Juiz de Fora, 11 de outubro de 2011 
Ao Irmão e Poeta Sinfronio Souza Filho

Rua 10, n° 269 apt° 902 – Setor Oeste – CEP 74120-020 – Goiânia – GO

Como escrevia o escritor lusitano, Virgílio Ferreira, a Língua Portuguesa é um bem precioso que une povos 
que o mar separa, mas que a efetividade aproxima.

A degradação da língua de um povo gera confusão nas ciências, a degradação das artes e confusão entre 
os homens. (Confúcio)

A luz é, e sempre foi, a metáfora da inteligência. No entanto, de nada vale o conhecimento sem a aproxi-
mação de pessoas.

O discipulado é formado pela absorção de conhecimento que recebe, pelo treinamento que pratica, e pelo 
ensinamento que ministra. Esses três juntos constituem o único método viável de formar multiplicadores de 
ensinamentos.

De todas as artes a mais bela, a mais expressiva, a mais difícil é sem dúvida a arte da palavra. A escultura é 
a palavra solidificada; a pintura é a palavra colorida; a dança é a palavra em harmonia; a música é a palavra em 
surdina; o silêncio é a palavra do pensamento; a bíblia é a palavra sagrada. O Poeta é um cirurgião de palavras

Aquele que faz poesia, 
Não tem alma vazia,
Aprende o valor da magia, 
Recebe paixão e alegria.

Não há Academia Maçônica de Letras sem unidade real, pois ela não existe sem o sentido verdadeiro da 
agregação.

A Academia Maçônica de Letras de Juiz de Fora, tem a grata satisfação de tê-lo participante do 13° con-
curso de Poesias Acadêmico Antonio Carlos Furtado, e de dar a conhecer os agraciados, num momento de 
grande alegria na festiva comemoração de seu 21° aniversário de fundação.

O medalhista de Ouro deste ano é o Irmão Sinfronio Souza Filho que alcançou o 1° lugar com a poesia 
"Sonho de Criança" da Loja Maçônica Liberdade e União n° 1158 - Oriente de Goiânia - GO; o 2° colocado, 
com a medalha de Prata, ficou o Irmão Adonai Pinheiro de Ulhôa Cintra que nos enviou a poesia "Iniciação" 
da Loja Maçônica Emiliano Pernetta n° 136 - Oriente de Curitiba - PR; e o medalha de Bronze, com a 3a 
colocação, com a poesia "Propósito" o Irmão Paulo Alberto Garbus também da Loja Maçônica Emiliano 
Pernetta n° 136 - Oriente de Curitiba- PR.

O Presidente da Academia Maçônica de Letras de Juiz de Fora, Acadêmico Boanerges Drummond Barbosa 
de Castro, por intermédio da Comissão de Coordenação do Concurso, tem a honrosa satisfação de cumprimen-
tar o Irmão pelo brilhantismo de ter alcançado a 1a colocação no 13° concurso de Poesia Acadêmico Antonio 
Carlos Furtado, com o trabalho intitulado "Sonho de Criança!"

Pelo regulamento do concurso o Irmão é merecedor de estada nesta cidade para apresentação de sua poesia, 
acompanhado da cunhada, no dia 19 de novembro próximo, numa grande festa pública comemorativa do 21° 
aniversário de Fundação da Entidade, ocasião em que vai receber diploma e medalha.

Estou passando ao Irmão as facilidades de comunicação que disponho para receber informações suas sobre 
o assunto. Peço, por favor, que entre em contato o mais breve possível informando-me da vinda à solenidade ou 
não, a fim de que possamos organizar a estada aqui, ou designarmos outro Irmão a representá-lo na festividade, 
além, é claro, da oportunidade de vivenciarmos o momento de alegria como verdadeiros irmãos. Endereço: 
Av. Barão do Rio Branco, n° 2748/401, Centro – Juiz de Fora – MG, CEP 36016-311; e-mail: jcgmanhaes@
terra.com.br e telefones 32 3215-6493, 32 8883-4675.

Esperando estarmos juntos novamente no próximo ano, em outros concursos formalizados pela Academia, 
despedimo-nos com forte, tríplice e fraternais abraços.

Saúdo-te de coração, meu Irmão. Sinto-me realmente feliz e honrado por ter-te abrilhantado o concurso.
Manda-me nome do teu venerável e endereço da Loja que vou enviar uma prancha aos Irmãos.

JOÃO CARLOS GOMES
Coordenador

Canção do Exílio
VALFREDO MELO E SOUZA (*)

Perfilados, heróis da Força Ex-
pedicionária Brasileira, em sessão 
solene, cantam o seu hino. Letra de 
Guilherme de Almeida. "Por mais 
terra que eu percorra/ Deus permita 
que eu não morra sem que volte 
para lá/ sem que leve por divisa 
este "V" que simboliza a vitória 
que virá/".

Não posso deixar de singrar 
pelos revoltos mares do mundo 
iniciático. O cativeiro babilônico 
de quarenta mil hebreus, uma 
poça estagnada de vidas humanas. 
Visões das grandes conquistas do 
Príncipe Zorobabel. A Liberdade 
de Pensar (LDP). A reconstrução 
do templo destruído por Nabuco-
donosor. Imagens que me chegam 
à mente no momento em que se 
encena no Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro, neste julho de 2011, a 
peça "Nabuco", onde se interpreta 
o episódio. A canção agora é o "Va 
pensiero", (Coro dos Escravos He-
breus) de Giuseppe Verdi (1813-
1901), considerada por muitos, o 
hino nacional da Itália. Belíssima 
peça de harmonia.

O mesmo espetáculo passou 
pelo Rio de Janeiro há cerca de 
quatorze anos. Inspirados neste 
evento, lançamos um livro de 
estudos para o grau capitular de 
Príncipe de Jerusalém – grau 16. O 
Boletim n° 225, Mar/Abr 2000 do 
Supremo Conselho do Brasil para 
o Rito Escocês Antigo e Aceito 
(Campo de São Cristóvão – RJ), na 
IV Parte – Colégios e Instruções, o 
aconselha para todos os Capítulos 
do país. Um relato bíblico rico em 
símbolos, uma fonte cosmogônica 
que respalda o estudo iniciático, 

com um tempo e um lugar onde 
foram desenvolvidas as ações. 
Reacender o passado não é só 
trazer à mente meras recordações. 
E reaprender a viver através de nar-
rativas que falam essencialmente a 
linguagem dos símbolos, lingua-
gem que alcança em profundidade 
a alma do homem.

É a história de um povo sem 
pátria, uma religião sem Templo, 
sem liberdade para a prática de 
seu culto, uma nação sem alma 
preservada – a Palestina. Parecia o 
fim. Mas foi o começo. A liberdade 
abrira suas asas sobre essa gente.

Da ópera de Verdi (Nabuco) 
enfatizamos o canto coral quando 
um grupo de prisioneiros hebreus, 
dentro de masmorras, canta a 
saudade de sua terra natal, enfra-
quecidos pela miséria, suplicando 
a liberdade.

Exalta-se a figura do Príncipe 
Libertador – Zorobabel – escolhido 
entre pares para negociar com o rei 
Ciro essa liberdade, e, para livres 
os escravos, conduzi-los à sua Pá-
tria. Assim foi feito. A despeito da 
inveja dos Samaritanos inicia-se a 
reconstrução do templo destruído 
por Nabucodonosor. Do libreto de 
Va pensiero (Ato 3, Cena 2):

"Vá pensamento, sobre as 
asas douradas/ Vá e pousa sobre 
as encostas e as colinas/ Onde 
os ares são tépidos e macios/ 
Com a doce fragrância do solo 
natal!/ Saúda as margens do 
Jordão/ E as torres abatidas do 
Sião./ Oh! Minha pátria tão bela 
e perdida!/ Oh! Lembrança tão 
cara e fatal!/ Harpa dourada 
de desígnios fatídicos/ Porque 
você chora a ausência querida?/ 
Reacende a memória no nosso 

peito/ Fale-nos do tempo que 
passou!/ Lembra-nos o destino 
de Jerusalém./ Traga-nos um ar 
de lamentação triste/ ou o que 
o Senhor te inspire harmonias/ 
que nos infundam a força para 
suportar o sofrimento."

Tudo ocorre dentro da beleza 
que encerra o estudo dos diversos 
graus superiores em sua trajetória 
ascendente.

Este canto de exílio é uma 
súplica repetida com outras pa-
lavras, em diversas épocas, por 
clássicos poetas como Gonçalves 
Dias (1823-1864), Casimiro de 
Abreu (1839-1860), Drummond de 
Andrade (1902-1987). A Canção 
do Exílio.

(*) – JORNALISTA. E _ESCRITOR
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Cadeia de União traduz-se como 
o cerimonial que reúne de forma 
litúrgica todos os membros do 

Quadro de uma Loja. Os aspectos a 
serem observados são múltiplos, envol-
vendo parte emocional, filosófica, esoté-
rica e espiritual. (da CAMINO, 2006).

Há pouco mais de cinquenta anos, 
umaCadeia de União era formada para 
nela introduzir no Círculo Fraterno 
o novo membro, recém-iniciado; o 
segundo objetivo era o de transmitir 
especificamente a Palavra Semestral. 
(da CAMINO, 2006).

A formação de uma Cadeia de 
União obedece às normas, que são rí-
gidas ou emanadas pelo Poder Central.

Segundo, D’ELIA JUNIOR, 2007, 
o simbolismo da Cadeia de União, 
também comumente conhecida como 
Corrente, significa a União de todos os 
Maçons na Terra, isto é, a formação da 
Corrente Universal entre Maçons pela 
qual são extraídas e absorvidas Forças 
Magnéticas e Astrais.

A palavra Cadeia, com origem 
no latim CATENA, simboliza os elos 
que relacionam o Céu e a Terra, ou 
ainda, a ‘ligação’ de dois extremos ou 
de dois seres.

Platão se referiu à Corrente Dou-
rada como a Corda Luminosa que 
encadeia o Universo, isto é, a união 
do Cosmos com o Planeta, e foi ainda 
por meio dela que Sócrates unia con-
ceitualmente a Felicidade do Homem 
à Prática da Justiça.

Já Homero citou a Corrente de 
Ouro como ‘Ligação da Abóbada Ce-
leste a Terra’, relacionando a Corrente 
com o Cordão Astral ou Corda Astral 
que unia à Psique, ou seja, o ‘Nous – a 
Razão, e a Alma – Animus, Anima.

ORIGEM 
DA CADEIA DE UNIÃO

De acordo com OUTEIRO PIN-
TO, 2007, a Cadeia de União teve 
origem na Maçonaria Operativa, em 
que os profissionais da construção, 
os canteiros que eram pedreiros 
talhadores de pedra, usavam uma 
corrente de ferro para delimitar a área 
de construção.

Eles fincavam em torno dessas 
construções estacas de madeira, que 
eram inseridas em cada elo da corrente.

Na entrada dessa área, era deixada 
uma abertura por meio de dois postes 
de madeira. A área delimitada geral-
mente tinha forma retangular.

Essa prática foi introduzida na Ma-
çonaria única e exclusivamente para 
a transmissão da Palavra Semestral.

Entretanto, os introdutores desse 
procedimento maçônico não poderiam 
imaginar que hoje, em pleno século 
XXI, a Cadeia de União, elos enxertos 
ritualísticos, criasse novos usos.

FORMAÇÃO 
DA CADEIA DE UNIÃO

Geralmente após o encerramen-
to dos trabalhos, ainda no Templo, 
forma-se a Cadeia de União, isto é, 
todos os presentes se colocam em 
círculo: os oficiais defronte aos locais 
que ocupavam. O Venerável Mestre 
voltado com as costas para o Oriente e 
o Mestre-de-cerimônias no lado opos-
to, dando as costas à Porta de Entrada.

A formação ocorre em círculo, e 
os Irmãos representam seus elos, per-
manecem eretos com os braços caídos.

O Venerável Mestre comanda que 
os pés se unam, cada um une os cal-
canhares e abre os pés em esquadria, 
tocando as pontas dos pés dos irmãos 
que estão ao lado.

Todo esse posicionamento hierár-
quico é de grande relevância, porque 
as Luzes da Loja (V.:M.:, Vigilantes e 

Oficiais), distribuídas no circulo que 
monta a Cadeia, proporcionarão o 
real equilíbrio que espargirá as For-
ças Espirituais, pois essas autoridade 
maçônicas são portadoras de maior 
Potência Magnética.

A postura correta de cada integran-
te na Cadeia é muito importante, isto 
é, os pés devem estar em esquadria 
com os calcanhares unidos e as pontas 
tocando as que lhes estão aos lados, 
sendo que os braços cruzados à frente 
devem ter o direito sobre o esquerdo, 
porque qualquer Maçom jamais se 
completará sozinho, sendo necessário 
unir-se a outro(s) para que encontre 
a si próprio, e os pés em ângulo de 
90º buscam seus pares ao tocá-los, 
procurando o Quadro Perfeito, que 
demonstra o seu amor fraterno.

Os braços cruzados, pelas leis 
da Física, lembram o ‘acoplamento 
de pilhas’ em que se reúne o eletro-
-positivo ao eletro-negativo, sendo que 
a mão direita ativa, ‘emite e transmite 
o fluido’ recebido pela esquerda que 
é passiva, e, portanto, é necessário 
que o braço direito comunique esta 
força para o integrante postado a sua 
esquerda.

Portanto, se o encostar os pés 
produz o primeiro contato, o aperto de 
mãos ultrapassa o simples toque, pois 
desempenham a Função de Garras, 
que firmam os músculos exigindo a 
passagem de energia, constituindo no 
segundo contato e o terceiro contato 
imaterial se completa através das men-
tes, segundo: D’ELIA JUNIOR, 2007.

Forma-se, assim, um círculo unin-
do os elos, dando uma base sólida 
posta no pavimento. É o contato com a 
matéria. O Venerável observa se todos 
se posicionam corretamente.

Assim, as extremidades se unem. 
A posição obriga o aperto das mãos, 
bem como do plexo solar, controlando 
assim a respiração, de acordo com 
OUTEIRO PINTO, 2007.

FINALIDADES 
DA CADEIA DE UNIÃO

Além da Palavra Semestral, al-
gumas Lojas utilizam-na para fazer 
Orações em corrente para irmãos ou 
parentes enfermos, em favor das almas 
de Irmãos falecidos, ou quando dois 
irmãos estão em desavença e também 
utilizada em sessões fúnebres.

CONCLUSÃO

Tendo em vista as finalidades da 
Cadeia de União, e os deveres dos Ma-
çons, que cada um tenha consciência 
de seu papel exemplar a desempenhar, 
não apenas na Maçonaria, mas o pró-
prio Mundo receberia a Influência Be-
néfica emanada desde as Lojas, e desse 
trabalho eficiente e sem publicidade, 
pois deve ser executado em silêncio e 
com medicação ativa, e não passiva, 
os Pensamentos se transformariam 
na adição de Ideia mais Força, pois é 
pela Cadeia de União que essa Soma 
de Ideia mais Força se projeta para o 
Mundo Profano.
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A CADEIA DE UNIÃO
“Seja a mudança que você deseja ver no mundo”

(Mahatma Gandhi)

Para pensar

Por uma Sessão...
JUSTA E PERFEITA

É muito comum ouvirmos de 
IIr... que nos visitam, que nossas 
Sessões são agradáveis, rápidas 
e produtivas. O intuito deste mo-
desto trabalho é que, com a com-
preensão de cada um, se melhore 
ainda mais esse desempenho, ou 
que ao menos se mantenha nos 
níveis atuais.

Os IIr... sempre entram no 
Temp... com pensamentos po-
sitivos e com o intuito de reno-
varem suas energias absorvendo 
os fluídos positivos que uma 
sessão maçônica deve produzir. 
Podemos sentir sempre no início 
das sessões que o ambiente é 
agradável, muito tranquilo, e o 
desejável é que, à medida que a 
Sessão transcorra, essa harmonia 
aumente e vá se transformando 
em energias que fortificam a 
corrente positiva, gerando mais 
e mais fluidos positivos os quais 
recarregarão nossas baterias para 
mais uma semana de lutas e dis-
putas no mundo profano.

Mas isso não acontece sem-
pre. Algumas vezes essa corrente 
positiva que gera harmonia é que-
brada, muitas vezes pelos irmãos 
mais evoluídos, esclarecidos e 

que pensam serem dotados de 
uma oratória muito eloquente. 
Então fluídos negativos começam 
a se formar e acabam dominando 
o ambiente.

POR QUÊ?
Porque assuntos que pode-

riam ser expostos em poucos 
minutos com palavras simples e 
ao alcance da compreensão de 
todos, são estendidos por um 
tempo interminável, falam mais 
do que o necessário, e com isso 
prolongam desnecessariamente 
a reunião.

Alguns não perdoam nem as 
menores falhas de outros IIr:. e 
com isso humilham com obser-
vações inoportunas e passadas 
algumas vezes de forma até agres-
siva, outras vezes demonstram 
sua reprovação com expressões 
faciais que ferem mais do que as 
palavras. Qualquer desses casos 
quebra a corrente positiva, a 
reunião deixa de ser agradável, 
emanam fluídos negativos que se 
multiplicam e rapidamente atin-
gem a todos. Paira uma ansiedade 
para que a Sessão termine logo.

Não existe um tempo específi-

co para a duração de uma Sessão 
Maçônica, já que, dependendo 
dos assuntos a ser tratados, ela 
poderá durar mais ou menos tem-
po. Qualquer limitação do tempo 
de duração das Sessões seria 
medida arbitraria, pois cercearia 
a liberdade dos Irmãos. Cada um 
é que deve ter discernimento, 
lembrando-se sempre que são 
condenáveis aquelas apresenta-
ções demoradas ou repetitivas, 
IIr:.que pedem a palavra em todas 
as oportunidades para repetir o 
que já foi dito por outros, muitas 
vezes com apartes indisciplinados 
que não são permitidos por nossos 
rituais.

Quando a reunião é realizada 
com disciplina, sem oratórias 
prolixas, o ambiente agradável 
permanece até o final e saímos 
renovados, com as baterias com-
pletamente recarregadas, tivemos 
uma reunião realmente "Justa e 
Perfeita" e podemos ver isso cla-
ramente no semblante de cada Ir:.

Nossas Sessões precisam ser 
Justas e Perfeitas.

Serão Justas quando obede-
cerem rigorosamente ao Ritual.

Serão Perfeitas quando foram 

respeitadas as seguintes regras:
• Quando fizermos uso da palavra, que sejamos o 

mais breve possível, nunca repetitivos.
• Quando a Sessão já estiver atrasada, antes de fa-

zermos uso da palavra, analisarmos se o assunto é 
urgente ou se poderá esperar pela próxima Sessão.

• Não tratarmos em Loja, assuntos que podemos 
tratar na sala dos PP:. PP:., durante o cafezinho.

 Só fazermos uso da palavra quando esta nos for 
concedida pelo Venerável através dos Vigilantes ou 
diretamente quando o Ir:. estiver no Or:. Ninguém 
pode fazer apartes quando um Ir:. estiver com a 
palavra, caso não concorde com o que está sendo 
exposto, espere para fazer a contestação no mo-
mento oportuno. Dessa maneira nunca teremos as 
desagradáveis polêmicas em Loja. Se a palavra já 
tiver passado por sua Coluna, peça ao seu Vigilante 
e este pedirá ao Venerável que poderá retorná-la 
às Colunas, se julgar conveniente.

• O Tempo de Estudos, salvo exceções necessárias 
permitidas pelo Ven:. Mest:., deve ser breve, em 

torno de 15 minutos.
• Quem fala pela Loja para cumprimentar visitantes, 

elogiar ou contestar trabalhos e apresentações de 
palestras, cumprimentar algum Irmão por qualquer 
fato ou motivo é somente o Ir:. Orad:. em suas 
Palavras Finais, e o Ir:. Orad:., como guarda da 
lei, tem também a obrigação de considerar se os 
trabalhos transcorreram de forma Justa e Perfeita, 
e deve se limitar a isso. Outras apresentações, por 
mais interessantes ou curiosas que possam ser, 
devem ser apresentadas no Tempo de Estudos ou 
na Palavra a Bem da Ordem em Geral e Quadro 
em Particular.

• Lembremo-nos sempre que falar bem não é falar 
muito nem falar sempre. Falar bem é conseguir 
traduzir nossas ideias em um mínimo de palavras, 
falar muito e falar sempre são geralmente efeito 
de algum complexo.

• E segundo James Russel Lowell: "Aqueles que 
nada têm a dizer, geralmente conseguem levar um 
tempo enorme para fazê-lo".

Fonte: http://www.polibusca.com.br/texto.aspx?idTxt=36
N:. E:. Artigo recebido, por e-mail, do Irmão Jairo Zoccoli

(Extraído da Revista O Pesquisador Maçônica, Edição n. 01, ano XI, maio/junho de 2011)

Se a letra é pequena, não se pode ler
Se a letra é grande, quase não se tem o que ler
Se trata de política, é intrometido
Se não trata, é monótono
Se desenvolve a notícia, é mentiroso
Se não desenvolve, é falho
Se é satírico, não é sério
Se não é, foi escrito para estátua de pedra
Se interessa a senhoras, é um jornal de mulher
Se interessa aos homens, é um jornal de machista 
Se é caro, tá explorando.

Se é barato, não presta.
Se chega atrasado, recebe reclamações,
Se falha um dia, está indo à falência.
Se sai todos os dias, é escrito por analfabeto. 
Se usa o linguajar profundo, é esnobe. 
Se usa palavras vulgares não tem qualidade. 
Se não tem notas políticas, é comprometido. 
Se tem nota policial, é desumano.
Se é sucinto, é superficial.
Se é profundo, é cansativo.
Desse jeito, não é mole fazer jornal.

Não é mole fazer jornal!

ASSIM, ESPERAMOS COLABORAÇÃO.
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Nesta última década, justamente com a ascensão da antiga 
Oposição ao poder político, verificou-se no país um ex-
traordinário aumento dos chamados crimes do “colarinho 

branco”, alusão aos engravatados que usam e abusam dos dinheiros 
públicos via superfaturamentos, licitações fraudadas, falsificações, 
empresas fantasmas, aditivos desonestos em contratos, barganha 
de cargos, propinas e até extorsões e empresários que corrompem, 
e se deixam corromper. E que a imprensa, a polícia e o ministério 
público batizam suas operações com nomes curiosos e fora do 
contexto comum. O jornalismo investigativo alcunhou de máfias 
os grupos de gestores que atuam na Esplanada dos Ministérios, no 
Congresso, nas estatais, nos governos estaduais, nas prefeituras 
interioranas e até na Presidência da República de onde vários já 
caíram do cavalo ao serem flagrados em ilícitos (Dirceu, Delúbio, 
Luizinho, Erenice, Waldomiro, Pallo, etc. etc.). Uma das mais 
conhecidas foi a máfia do Mensalão (Congresso) ou a Máfia dos 
Sanguessugas e das Ambulâncias (Saúde), ou a máfia do GDF 
(Governo do Distrito Federal) e a lista é grande e não há espaço 
para enumerá-las. Nesta reprise do Governo anterior a presidente 
tenta se desvencilhar das máfias, mas o entrosamento é grande 
e atinge toda a base partidária e algo inviável seria tentar gover-
nar sem um suporte nas Casas de Leis (Câmara e Senado), que 
pode blindar ministros, sepultar CPIs (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) e salvar indiciados com culpa até o pescoço. E eles, 
os políticos com mandatos sabem quanto são necessários para 
uma administração que não pode conter a corrupção até porque 
significa sua própria sobrevivência.

Surge agora, neste deplorável cenário a que foi reduzida a vida 
pública do país a “Máfia do Turismo”, envolvendo deputados 
propineiros, um ministro teleguiado pelo clã dos Sarney e firmas 
forjadas apenas para assaltar as contas do Ministério do Turismo, 
com endereços fictícios (apenas em umasala no centro de Brasília 
funcionavam duzentas destas firmas). Foram presas cerca de 40 
pessoas, alguns da alta administração ministerial em operação 
da Polícia Federal que, como é comum, já ganharam a liberdade 
após serem fichados e pagarem modestas fianças. Depois do 
Ministério dos Transportes, e do Turismo surge na berlinda o da 
Agricultura com falcatruas de toda sorte habilmente manejadas 
pelos “eleitos pela vontade soberana do povo!”. Na Agricultura 
o setor mais podre, se isso fosse possível, é o dos convênios que 
desviaram milhões sem contra partida... O melhor é fazer como 
a ministra Ideli Salvatti que encontrou uma solução – “A culpa é 
da imprensa”. Francamente já estou ficando cansado de escrever 
sobre máfias e mafiosos...

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

NOTAS DO REPÓRTER

AS MÁFIAS 
DE BRASÍLIA

IR.: REIS DE SOUSA (*)
que significa modo de ser, e Moral 
tem sua origem no latim, que vem 
de ‘mores’, significando costumes”.

Reforçando seu significado, 
encontramos ainda a Ética como: 
“um conjunto de valores morais e 
princípios que norteiam a conduta 
humana na sociedade”.

Se a Ética é o limite dos va-
lores pré-estabelecidos para as 
sociedades, deve haver uma única 
Ética Maior, cósmica, ou cosmoé-
tica que regula o comportamento 
de uma sociedade universal.

É esta a ÉTICA que, literal-
mente, tem Princípios e, para-
doxalmente, tem um Fim, ou 
finalidade.

(*) O Ir:. Barsanulfo é Emérito da Loja Li-
berdade e União. E-mail: <barsagomes@ 
hotmail.com>

BARSANULFO P. GOMES (*)

O título acima lembra uma das 
palavras de ordem da maçonaria 
em Goiás, no início da década de 
90, como reação à corrupção que 
começara a contaminar seguimen-
tos políticos e sociais de instituições 
brasileiras. Nós mesmos, como 
Venerável da Loja Filhos da Justi-
ça, rascunhamos este lema para ser 
repetido em nossa fala na época, 
ao assistirmos a Posse do novo 
Venerável da Loja Asilo da Acácia.

Hoje com esta avalanche de 
inversão dos valores conquistados 
por etapas educativas a médio e 
longo prazo, está também des-
moronando a esperança de uma 
sociedade sadia, cuja qualidade 
é avaliada pelos valores éticos 
e morais dos cidadãos que dela 
fazem parte.

Preocupados com essa per-
missividade antiética e imoral 
dos três poderes da República, 
procuramos nos sites da Internet 
correlação de diversos pensamen-
tos onde o nosso se adequasse e 
neles pudesse se inserir.

Encontramos um título no qual 
nossos pensamentos se enqua-
dram: “Moral e Ética: Dois Con-
ceitos de Uma Mesma Realidade”.

O texto começa com um de-
senho ilustrativo, onde uma pro-
fessora manda o aluno escre-
ver na lousa a palavra ÉTICA.  
O aluno escreve: “Roubaram o 
giz, Professora!”.

No desenvolvimento, o autor 
diz acontecer, há muitos séculos, 
uma confusão entre as palavras 
Moral e Ética.

Etimologicamente, explica o 
autor: “Ética vem do grego ‘ethos’ 

Ética: Um Princípio que não tem Fim 

AGI APÓIA O COMBATE À CORRUPÇÃO
O Conselho Deliberativo da As-

sociação Goiana de Imprensa deci-
diu por unanimidade apoiar o movi-
mento contra a corrupção. A AGI é a 
mais antiga entidade representativa 
dos integrantes da mídia em Goiás, 
tendo sido fundada há 77 anos. O 
apoio está materializado através de 
manifesto aprovado durante reunião 
extraordinária realizada em Goiânia 
às 12 horas do dia 17 de outubro de 
2011. O documento é o seguinte:

MANIFESTO DA AGI
A Associação Goiana de Im-

prensa (AGI), representativa dos 
que exercem atividades na área de 
Comunicação em Goiás, por decisão 
de seu Conselho Deliberativo vem 
a público proclamar integral apoio 
às manifestações de brasileiras e 
brasileiros no combate à corrupção. 
Ao mesmo tempo, conclama toda 
a sociedade a participar do movi-
mento iniciado pelas redes sociais, 
com apoio da mídia e de outros 
segmentos, que chegou às ruas, nos 
dias 7 de setembro e 12 de outubro, 
reunindo milhares de pessoas em 
dezenas de cidades.

Depois de importante conquista 
no campo da cidadania, simbolizada 
pela Constituição democrática cuja 

vigência completou 23 anos neste 
5 de outubro, é mais que chegada 
a hora de novo esforço em favor 
do Brasil. A História das últimas 
décadas demonstra que quando a 
sociedade se mobiliza, vai às ruas 
e toma posição, transformações 
positivas se concretizam. Exemplo 
eloquente, para mencionar somente 
um, é o movimento por eleições, o 
“Diretas Já”.

A liberdade conquistada é um 
bem inquestionável. Ela deve ser 
usada para conquistar novos degraus 
no aprimoramento democrático. 
Para isto, é fundamental combater 
as mazelas que deterioram a Nação 
e constituem ameaça às instituições, 
comprometendo a própria vida 
democrática.

O Movimento Contra a Corrup-
ção não tem dono. Nasceu da socie-
dade, de pessoas anônimas, e virou 
multidão. Assim deve prosseguir, 
crescendo e ganhando amplitude, 
até alcançar seu superior objetivo: 
drástica redução da sangria que faz 
esvaírem-se as forças de todo um 
País. Eliminando a roubalheira dos 
de cima, isto servirá de exemplo e 
por certo a marginalidade que comete 
violências nas ruas, matando e rou-
bando, deixando a todos com medo 

ARTIGO

e tornando o Brasil um dos países 
com maior índice de criminalidade, 
também terá seu ânimo arrefecido.

Eliminar a corrupção significa 
também mais recursos para setores 
essenciais como saúde, educação 
e infraestrutura, entre outros itens 
propulsores do desenvolvimento.

Os comunicadores goianos, em-
pregados, autônomos e empresários, 
congregados em torno, de sua enti-
dade mater, com História de 77 anos 
de defesa da liberdade de Expressão 
e dos interesses de Goiás e do Bra-
sil, acredita no movimento popular 
recentemente iniciado, certos de 
que a vitória será alcançada, repre-
sentada pela conquista de uma nova 
etapa, capaz de deixar para trás, 
definitivamente, uma condição que 
envergonha a todos: a de habitarmos 
um país classificado por entidades 
internacionais sérias, entre os mais 
corruptos da Terra.

Compareça às próximas mani-
festações populares contra a corrup-
ção. Contribua na construção de um 
Brasil melhor em favor das gerações 
do presente e do futuro!

(Associação Goiana de Imprensa, via 
e-mail)

DIRMAR DE CAIREYT (*)

Estou com os que vislumbram 
no Congresso Nacional (Câmara 
dos Deputados e Senado Federal) 
um conglomerado eclético, for-
mado por homens e mulheres sim-
patizantes de ideologias díspares, 
contraditórias e até antagônicas, 
de várias profissões e atividades 
desde empresários a operários, la-
tifundiários e peões, acadêmicos e 
semi-alfabetizados enfim da gama 
de recursos humanos que formam e 
constituem a nação brasileira. Não 
temos um povo culto, civilizado 
ou altamente politizado. Os índices 
de analfabetismo nos colocam em 
posição vexatória no concerto das 
nações, apesar de sermos a oitava 

economia do planeta e doenças 
endêmicas, já erradicadas em 
outras latitudes ainda assolam 
as periferias citadinas e os 
bolsões geográficos de miséria 
espalhados pelo mapa nacio-
nal. Com todos estes itens não 
poderíamos ter um Congresso 
Nacional onde pontificassem 
apenas eruditos, sábios, bacha-
réis e doutores.

Os escândalos das Casas de 
Leis, desta forma, e podem ser 
listados o nepotismo, o subor-
no e a extorsão, a falsificação, o 
estelionato eleitoral e a mais desla-
vada demagogia, são apenas frutos 
da miscelânea moral e cultural 
do Congresso e a ética ainda não 
entrou nas cogitações dos ilustres 

Congresso: hilário ou eclético?

parlamentares, que quando não 
resolvem com o palavrão proferido 
da tribuna, apelam mesmo para 
tapas e sopapos. Assim tem sido ao 
longo da história democrática e a 
política à brasileira inclui, inclusi-

ve, tiros e tocaias que eliminam 
os mais temerários.

Porque o espanto pela in-
clusão de um suspeito de crassa 
ignorância como o palhaço 
Tiririca na Comissão de Edu-
cação e Cultura da Câmara 
Federal? Ou da seleção do 
indigitado deputado Paulo 
Maluf, na lista da Interpol, 
como membro da Comissão 
de Orçamento e Finanças? Ou 
de réus do mensalão em im-
portantes segmentos da Casa 

de Leis? Senadores que recebem 
proventos ilegais (... e a lista é 
grande), como ex-governadores, 
aposentadorias já condenadas pelo 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
posam de representantes da mora-

lidade e da transparência. E assim 
vai este Congresso Nacional, misto 
de eclético e hilário que, como 
toda regra, tem exceções dignas, 
coerentes e preocupadas com o 
destino nacional e não apenas com 
subsídios e proventos, passagens 
e verbas indenizatórias, cargos, 
comissões e propinas. São 32 
partidos, uma verdadeira salada 
ideológica, a reunir em Brasília 
membros das mais variadas ori-
gens e finalidades, a maior parte 
desonestas e flibusteiras. Mas 
é assim mesmo que funciona a 
Democracia e entre risos e ranger 
de dentes o Brasil vai superando o 
hilário e o eclético.

(*) - Jornalista e escritor em Brasília.

...

...
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O LIMITE DA VAIDADE

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

DELEGACIA LITÚRGICA DO SUPREMO 
CONSELHO DO BRASIL DO GRAU 33 PARA 

O RITO ESCOCÊS ANTIGOS E ACEITO 
PARA GOIÁS E TOCANTINS

ELEVAÇÕES DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2011

4 SC Nasseri Gabriel Eduardo H. M. Dos Santos
 Pires do Rio Henio da Silva Oliveira 
  Nezio Verissimo da Silva Junior
  Silvio José de M. Filho 
  Sebastião Cordeiro Lopes 
  Wilson Pereira Macedo 
9 LP Estrela do Vale Odair Oscar de Borba
 Ceres Cilenio Pereira de Sousa 
  Eduardo Mendanha da Cunha
  João Crispim Filho 
  João Ferreira de Barros
  João Pedro Alves Filho
  José Xavier da Silva 
  Laerte Gnçalves Junior 
10 LP General Moreira 
 Guimarães  Dimas Valente Silva Fernandes
 Anapolis Jorge Marque de Campos Junior
  Jose Carlos Rodrigues 
10 LP Edsel 
 Emrich Portilho Alessandro Naldi Ruiz
 Rio Verde Arialdo Frazão Junior 
  Edivaldo Conçeição Melo 
  Mário Augusto Padula Castro
  Pedro Cláudio de Azevedo 
  Ricardo Abou Rijêili 
  Robson Cesar Tricher 
  Sebaitião Lázaro Pereira 
  Vicente Guerra Filho 
 
10 LP Tiradentes Ailton Gumerato
 Goiânia Fabio Soares Evangelista 
  Lazaro Rodrigues Neves 
  Luis GustavoNicoli 

  Rubens Ribeiro Nascimento
14 LP Tiradentes Claudiney Ferreira Borges
 Goiânia Evando Gonçalves 
  Marcelo Luiz Viana Pavam  
  Otávio Oliveira Junior
  Paulo Roberto Marra  
  Roberto Antônio Pereira  
14 LP Edsel Emrich 
 Portilho Anilton Guerreiro de Morais
 Rio Verde Beekembauer Ferreira 
  Cesar de Melo Silva Ferro  
  Divino Fernandes Honorato  
  Edgar Pinto  
  Luiz Alberto Bueno Bezzera 
 
  Marcelo de Castro Morais  
  Marcio Ferreira de Oliveira  
  Osman José da Silva  
  Robson Perreira da Costa  
  Sócrates de Sousa Melo  
  Timoteo Davs Marcelino de Oliveira 
14 LP Estrela do Vale  Eduardo Oliveira Pimenta
15 SC Vale do 
 São Patricio e
 Ceres Nelson Cardoso do Couto
15 SC J. e Caridade II Esselvar Joaquim de Oliveira
 Itumbiara Idercy Cabral de Castro 
  Luiz José de Lima 
  Wagner Serafim Ferreira 
  Wallace Serafim Ferreira
15 SC J. e Caridade II Alessandro Vilarinho Prudêncio
 Itumbiara Eulalio Barbosa da Silva 
  Eurípedes E. do Nascimento

  Mário Costa Vidica
  Ricardo Prata
  Silvio Luiz Ribeiro 
  Vagniton Silva Ribeiro 
16 SC L. e União Abel Araujo Filho
 Pires do Rio Darcy Marques Filho 
18 SC Leal. e Justiça Vicente Paulo Fernandes da Silva 
18 SC Lib. e União Antônio de Souza Sobrinho
 Vale do S. Patrício Antonio Carlos Guimarães 
 Ceres Antonio Maria da Costa Araujo
  Antonio Paulino de Oliveira
  Delfim Domingos Longuinho
  João Batista de Sousa
  Joaquim Valdir Cardoso
  Osmair Divino da Silva
22 CF Kadosch 135 Almir Tavares da Silva
 Ceres Antonio José de Carvalho Silva
  Edson José de Sousa
  José Jesus da Cunha 
   Manoel M. Rodrigues dos Reis
  Ruy Barbosa da Silva 
29 CF Kadosch 9 Heraldo Rodrigues da Cunha
 Goiânia Joaquim Batista de Oliveira 
  Sebastião Alves Martins
  Toshio Ogata  
30 CF Kadosch 9 Rubens Pereira de Carvalho
31 Consistório 4 Euripedes Barbosa Nunes
 Goiânia Sérgio Alves Carneiro 
31 Consistório 53 Rildo Ferreira de Sousa
31 Consistório 52 Murcio Queiroz de Oliveira
 Rio Verde João Henrique Silva. 
  Raimundo Umbuzeiro Muricy
32 Consistório 4 José Luiz Teixeira Trindade
 Goiânia Naylor Santos de Oliveira 
 
  
  

GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME

Elevação ao Grau 33 - Nov. 2010
Sob:. Gr:.  Comendador, Enyhr de Jesus da Costa e Silva e a seu lado o Ir:. João Luiz 

Torres Neto, Del:. Lit:. de Goiás.

AILTON FERREIRA (*)

É interessante falarmos do limite 
da vaidade no ser humano. Até 
que ponto, controlável ou não, 

vai esse limite. Pois bem, falemos pri-
meiro o que vem a ser vaidade: desejo 
imoderado de atrair admiração, se 
fazer percebido por todos para atrair 
atenção. Será que realmente existe 
um limite para a nossa vaidade? Se 
existe este limite e quando o ultrapas-
samos, qual o grau de consequência 
que prejudica o continuar de nossos 
caminhos nesta vida? São perguntas 
que fazemos no subconsciente todas 
as vezes que este limite é ultrapassado.

A vaidade existe e sempre existirá 
na vida de cada um de nós. Porque 
somos seres racionais sujeitos a todo 
tipo de sentimentos que a razão pode 
alcançar. Não digo que não devemos 
ter um pouco de vaidade. É preciso, é 
necessário para o nosso próprio ego, 
como assim também um pouco de 
orgulho naquilo que fazemos bem, 
ajuda o nosso ser, o nosso espírito, 
para que nossas energias se renovem 
sempre. Porém tudo que é demasiada-
mente exagerado, prejudica, machuca 
e quando percebemos talvez seja tarde 
demais para curar as feridas. Acima de 
tudo, precisamos ter humildade para 
controlar nossas vaidades. O Homem 
muitas vezes se sente inatingível, 
senhor de suas ações sem limites, 
achando que tudo pode e que tudo 
deve fazer,sem respeitar o direito do 
próximo. E a vaidade muitas vezes 
entra nesta história como vilã. Ela 
pode ser benéfica se a controlarmos, 
mas se perdermos o controle, o caos 
poderá penetrar em nosso interior e 

descontrolar o que conquistamos. A 
vaidade não pode ser dona de nossa 
vida, mas sim uma companheira 
humilde e servidora de nossas ações 
perante as pessoas e a sociedade em 
que vivemos. Não pode jamais ser 
cúmplice de destruição, discórdia, 
desamor, ódio e injustiça. Ela deve 
simplesmente se sujeitar em nos auxi-
liar nas decisões que vai nos fazer um 
bem e ao próximo. Não pode jamais 
tomar a dianteira no caminho e, sim, 
acompanhar nossas ações para dar 
coragem, moral e felicidade, para ser 
compartilhada com todos.

A vaidade tem que ser uma amiga 
e não inimiga. Jesus Cristo, quando 
veio ao mundo, jamais se deixou 
tomar pela vaidade. Nossa Senhora 
e todos os santos nunca se envaide-
ceram pela missão que tiveram aqui 
na Terra. A vaidade existe para que 
tenhamos o discernimento necessário 
daquilo que podemos fazer ou não. Se 
devemos seguir adiante e se mudamos 
o trajeto do caminho já percorrido. 
É interessante quando notamos em 
alguém uma grande vaidade pessoal. 
Porém nos esquecemos de que, se 
percebemos uma grande vaidade em 
nossos semelhantes, é porque muitas 
vezes não temos a coragem suficiente 
de cobrarmos de nós mesmos os nos-
sos defeitos.

Pouca vaidade nos faz um bem 
imenso. Mas em exagero faz um mal 
às vezes irremediável. Todo senti-
mento usado com amor ao próximo 
sempre será benéfico.

(Captada na Internet - www.almacarioca.
net/o-limite-da-vaidadenoserhumano - Em 
05/07/2010)

Mensagem do Soberano Grande Comendador 
ENYR DE JESUS DA COSTA E SILVA

Terremotos, tsunamis, ven-
davais, tempestades, dentre 
outros infortúnios, estão sempre 
acontecendo em algumas regiões 
da Terra. Alguns de intensidade 
muito forte e outros nem tanto, 
contudo, qualquer que seja o 
grau de intensidade, a população 
deve estar preparada e preveni-
da, para não sofrer baixas e nem 
perda total de seus bens. Mesmo 
assim, a força da natureza está 
sempre sobrepondo e testando 
a engenhosidade do homem. 
Entretanto, em que pese todo o 
preparo feito pelo homem, tem 
havido muitas catástrofes, com 
perda do bem mais importante, 

que é a vida, e de outras não tão 
importantes quanto ao primeiro.

Nessas catástrofes, tenho ob-
servado que os brasileiros – apesar 
das dificuldades que passam - são 
bastante solidários, e nesses mo-
mentos de tragédias, estão sempre 
prontos a ajudar e a doar parte do 
pouco que têm. Recentemente, 
pudemos constatar essa realidade 
por ocasião das fortes chuvas que 
caíram nas cidades serranas de 
Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, 
Estado do Rio de Janeiro.

A Maçonaria também se fez 
presente nessa ocasião, tanto de 
forma isolada — através da ação 
de abnegados maçons que foram 

em socorro de irmãos e não 
irmãos - quanto em conjunto, 
onde Lojas, Corpos e Potências 
se uniram para levar a sua solida-
riedade às famílias que perderam 
seus entes, além de valiosos bens 
frutos da construção de uma 
longa vida.

A todos os Maçons que de 
formas diversas, foram soli-
dários ao sofrimento daqueles 
nossos irmãos, o nosso agradeci-
mento e que o Grande Arquiteto 
do Universo os proteja, levando 
paz e amor a suas famílias.

Revista A Trolha, Junho de 2011)
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FAMA EM FOCO

A Equipe do Departamento de 
Saúde FAMA composta pela en-
fermeira Maraysa, a nutricionista 
Eryka e a odontóloga Michelly 
objetivando estimular a pesquisa 
e ampliar  o conhecimento elabo-
raram temas do cotidiano dos edu-
candos que foram apresentados em 
forma de seminários pelos alunos 
da II fase do ensino fundamental.    

Em setembro   A Instituição 
FAMA - Fraternidade e Assistência 
a Menores Aprendizes, recebeu   
A Equipe    do Programa Maço-
naria Contra as Drogas – A Favor 
da Vida,  que realizou Palestras 
sobre diferentes temas:Drogas, 
DST(Doenças  Sexualmente 
Transmissíveis), AIDS, Hepatite, 
Bullyng, Família e Jovem um 
Futuro Promissor, direcionada 
aos nossos educandos da II fase 
do ensino fundamental. Em um 

segundo momento os alunos  da I 
fase  entre 06 e 10 anos aprende-
ram sobre o trânsito; o dizer Não 
a pessoas estranhas, às Drogas. De 
forma bem clara  e descontraída 
os temas foram trabalhados, vi-
sando interagir a participação dos 
ouvintes, fornecendo informações 
esclarecedoras e relevantes sobre 
as opções e escolhas, na tentativa 
de formar sujeitos conscientes do 
seu papel  na construção  de um  
futuro melhor.   

MAÇONARIA CONTRA AS DROGAS

DIA DA ÁRVORE
Em comemoração ao Dia da 

Árvore  recebemos a equipe do 
Programa Ciranda da Arte da Se-
cretaria Estadual de Educação que 
de maneira bem criativa tratou das 
questões ambientais através de um 
espetáculo teatral.

No dia 10 de Outubro o Coral Pequenos Aprendizes  e o Gru-
po de Dança da Instituição se apresentaram no CRER(Centro 
de Reabilitação e Readaptação), aos pacientes e Funcionários 
da unidade de saúde, proporcionando-lhes um belíssimo e 
emocionante momento de entretenimento. 

CORAL PEQUENOS APRENDIZES

DIA DA CRIANÇA
Dentro da visão de que a criança tem o direito de ser feliz, de ser 

valorizada, respeitada e que a maior parte do seu tempo é vivenciado 
dentro da escola  preparamos  um Dia da Criança  com atividades lúdi-
cas, gincanas, jogos e pula pula e uma tarde no Clube Sesc Faiçalville.

BANDA MARCIAL
A Banda Marcial do Colégio Gonçalves Lêdo/ FAMA participou no 

dia 12 de outubro do Festival de Bandas e Fanfarras na Praça do traba-
lhador e com um repertório bem brasileiro animou o público presente.

MOSTRA CULTURAL

Nos dias 19 e 21 de outubro dentro do previsto pelo calendário escolar  
realizou-se a Mostra Cultural. Os alunos do ensino fundamental traba-
lharam as cinco   Regiões do País, no ensino médio o tema foi Goiás. 
Aberta aos pais  o Colégio Gonçalves Lêdo recebeu o escritor Bariani 
Ortêncio convidado ilustre que abrilhantou ainda mais o evento. 

Nosso trabalho visa aproveitar as vivências do dia 
a dia, ampliar estes conhecimentos, criar situações 
que permitam a criança se apropriar dos códigos 
da língua escrita e falada. Dentro dessa visão  a 

senhora Elizabete Oliveira Pereira como voluntária 
tem trabalhado de forma lúdica e descontraída com 
educandos do 1º ano do ensino fundamental a ini-
ciação da Língua Inglesa. 

INICIAÇÃO NA LÍNGUA INGLESA

ENCERRAMENTO DAS AULAS
As atividades pedagógicas serão encerradas dia 16 de 

dezembro, no entanto dia 08 do mesmo mês está previsto a 
apresentação das oficinas de dança, coral e banda  e do Projeto 
Mala Mágica através de peças de teatro,   aos pais e demais 
convidados. 

PESQUISA
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Pastor MARCOS JOSÉ (*)

Você já deve ter ouvido a se guinte frase: “somos o que pensa mos”. 
Esta afirmação é verdadei ra? Contrariando suas expectati vas, a resposta 
que darei é bem subjetiva. De certa forma, esta fra se é verdadeira. Nossas 
mentes exercem forte influência na forma ção do indivíduo e quase sem-
pre o que pensamos vaza para o mundo externo, influenciando a visão 
dos outros a nosso respeito. Por outro lado, eu digo que esta frase pode 
não ser verdadeira, porque a Bíblia diz que “enganoso é o coração”. E, 
exatamente por isso, nossas men tes guardam pensamentos noci vos e 
perigosos sobre nós mesmos e sobre os outros. Recomenda-se, diante 
dessa subjetividade, muito cuidado para não pensar o que não convém 
a respeito de nós mesmos. (Pv. 4:23)

A experiência revela que é muito fácil olhar para a vida dos outros e 
apontar um monte de er ros e depois fazer um julgamento severo. Mas, 
quando olhamos pa ra nós mesmos, agimos com complacência. O inverso 
também pode acontecer. O importante é não nos esquecermos que assim 
como podemos nos decepcionar com as pessoas, elas podem tam bém se 
decepcionar conosco. Uma lei irrevogável da vida é que “olhamos para 
a vida dos outros e invariavelmente olhamos para nós mesmos”. Esta 
lei ajuda-nos a compreender que existem três áreas de relacionamentos 
que in fluenciam umas às outras e po dem gerar saúde e nos ajudar no 
processo de crescimento pessoal: O nosso relacionamento com Deus, 
com o próximo e conosco mesmo. Como você se relaciona com Deus? 
Como você se relacio na com o outro? Como você se re laciona com você?

Quero me concentrar nas últi mas linhas dessa reflexão no rela-
cionamento do qual não pode mos fugir. Você pode até desistir de Deus 
e colher as consequências dessa decisão; pode desistir do próximo e 
sofrer profunda mente por causa da sua escolha, mas nunca irá fugir do 
relaciona mento com você mesmo. Você se deita e se levanta com você 
mes mo. Você sai para o trabalho, la zer e viagens e não pode deixar você 
em casa. Você não pode fu gir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos 
e nem ser neu tro na vida. Como você se vê? Feio, bonito, importante, 
insigni ficante, imprestável, honesto? As sim como você se enxergar, as 
pessoas o verão também. Neste caso a frase “somos o que pensa mos” 
faz todo sentido.

Não me atrevo a escrever sob o ponto de vista da Psicologia por que 
não tenho formação na área, mas os profissionais do compor tamento 
humano chamariam minha busca por resposta sobre quem sou eu de 
autoestima. Pes soas que pensam que estão bem resolvidas e com a au-
toestima elevada podem estar enganadas e desenvolvendo sentimento de 
or gulho, soberba ou uma falsa visão de si mesma. O segredo e a saúde, 
estão no equilíbrio e na modera ção. É não ficar com o nariz empi nado, 
achando ser o maior e o melhor, porque isso é pensar de si além do que 
convém, ou seja; é o extremo da supervalorização. Es ta atitude pode 
nos levar a des prezar os outros. Não ver as virtu des e nem o valor de 
mais nin guém. O outro extremo igual mente perigoso — e que deve ser 
evitado — é o de pensar sobre si mesmo aquém do que convém. Você 
se acha medíocre ou acredi ta no seu potencial? Você usa a ti midez para 
justificar alguns pen samentos negativos, mas na ver dade a incredulidade 
é que nos impede de crescer e gera o senti mento de baixa autoestima. 
Este sentimento é ruim, gera insegu rança e medo. Esse extremo é o da 
inferiorização.

Para combater esse mal, pre cisamos nos ver com realismo, e isto 
significa que não podemos nos esquecer de que, por um la do, somos 
imperfeitos, com ten dências egocêntricas, enfermi dades emocionais, 
tempera mento complicado e temos que lutar constantemente contra o 
mal. Por outro lado, devemos nos lembrar que fomos feitos à imagem e 
semelhança de Deus. Só esta afirmação deveria ser su ficiente para não 
desvalorizarmos ninguém, nem a nós mesmos. Se tivéssemos apenas 
esta informa ção à nossa disposição, já seria suficiente para nos sentirmos 
co mo a melhor das criaturas.

Um bom exercício para evitar os extremos é olhar para como Deus nos 
vê e como Ele nos trata. Deus nos ama de tal maneira a ponto de entregar 
seu Filho ama do para morrer no nosso lugar (João 3:16). Ele estendeu 
e conti nua estendendo sua graça sobre todos nós. Olhando para Deus e 
para um texto de Paulo aos Ro manos, 12:3, concluo que nin guém deve 
pensar de si mesmo além do que convém, mas pensar com moderação 
(realismo e ver dade) de acordo com a medida da fé. Esse equilíbrio vai te 
ajudar a olhar para si mesmo com hu mildade, sem desprezar o próxi mo 
e o livrará das doenças que vem com diversos nomes, mas que revelam 
um sentimento ne gativo. Fiquem na paz! 

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

Visão Maçônica de um Sábio
VALDEMAR SANSÃO (*)

A Luz que nunca se apaga 
- Há um ano, no dia 03 de Outu-
bro de 2010, sofremos um duro 
golpe. Deixou o seu corpo físico, 
vergado ante seus 90 anos de 
idade, nosso caríssimo Professor 
RAIMUNDO RODRIGUES, 
depois de um longo período ex-
tremamente difícil em que esteve 
hospitalizado e dominado por 
dores físicas.

A perda que tivemos foi gran-
de, porém, a semente plantada 
por ele continuará dando frutos 
de caráter e dignidade.

Raimundo Acreano Rodriques 
de Albuquerque, era tudo, exceto 
um homem comum. A memória 
afiada desfiando o imenso conhe-
cimento de sua maior paixão: a 
Maçonaria.

Muito simples pelos seus 
títulos e diplomas de Professor, 
escritor, jornalista, poeta, roman-
cista. No exercício da literatura 
filosófica maçônica desempenhou 
o papel do filósofo mais respeita-
do do País.

Era reconhecido pelo seu 
invejável conhecimento sobre 
Maçonaria, em seu estilo muito 
franco e sincero de ensinar e in-
cutir os atributos maçônicos que 
buscamos e sua invulgar dedica-
ção aos ideais da Ordem.

Cada vez que abrimos um 
dos seus livros ou lemos seus 
textos, encontramos ensinamen-
tos que nos mostram ter sido ele, 
realmente, dono de uma cultura 
raramente encontrada em uma 
só cabeça.

Sobre ele muito mais merece 
ser dito. Mas basta, a ele e a nós, 
a invocação de seu nome, na gale-
ria dos “Maçons Imortais”, pelo 
simples e dignificante epíteto: 
“Prof. Raimundo  Rodriques — 
Mestre Maçom”.

Hoje, falamos aos Neófitos 
que não o conheceram pessoal-
mente; não apenas do Professor 
Raimundo Rodrigues, austero, 
sisudo, porém, do Mestre deter-
minado, corajoso, fiel e breve 
em esquecer e esquecendo, não 
guardava mágoa e nele se podia 
confiar sem duvidar. Era capaz 
de coisas próprias daqueles que 
alcançaram a idade da experi-
ência, mas, sobretudo, dos que 
permaneceram com missão a 
cumprir. Missão árdua, espi-
nhosa, trabalhosa e gloriosa: 
manter a Sublime Ordem em sua 
essência espiritual, carregando 
sempre a certeza de não ser 
condescendente, com nódoas, 
máculas nocivas das “invencio-
nices” e coisas “imaginadas” 
e “achadas” por aqueles que 
aprenderam errado e continuam 
“achando” que o certo é aquilo 
que lhes foi ensinado.

Ensinando a pensar - Em visi-
tas à sua residência e quando nos 
encontrávamos ou juntos viajáva-
mos, sempre procuramos recolher 
seus ensinamentos que atraiam 
nossa atenção. Anotamos tudo e 
agora pretendemos, amparados 
em seus livros e artigos sobre a 
Ordem, repassar gota a gota aos 
nossos Irmãos.

Assim é que, propomos dentro 
das possibilidades, selecionar e 
repassar ao povo maçônico, o seu 
acervo, recordando seus muitos 
leitores e dando a conhecer aos 
novos, muito da obra maçônica 
desse iluminado mestre.

O que se pretende, antes de 
tudo, é mostrar, em linguagem 
simples, que estudar maçonaria 
deve ser o empenho de todos 
aqueles que pretendem obedecer 
a tudo aquilo que julgam matéria 
correspondente ao que, do ma-
çom, exige a Sublime Instituição.

Todos nós sabemos que a Ma-
çonaria não se prende a uma esco-
la ou a um determinado sistema 
porque isso seria tirar a liberdade 
de interpretação de seus mem-
bros, obrigando-os a seguirem 
um caminho pré-estabelecido, 
o que seria negar a sua própria 
pregação.

Filosoficamente, a Maçonaria 
mostra ao homem-maçom que ele 
tem um compromisso consigo 
mesmo, com o seu pensar e o que 
fazer de sua própria existência. 
Pois, quando o homem prescinde 
de si mesmo, de seus deveres, 
quando o homem abre mão da 
sua liberdade, da quantificação 
do seu próprio “Eu”, quando o 
homem se esquece de si próprio, 
está a negar-se como ser, ele nega 
como ente.

E perguntamos se o maçom 
que não estuda, que não se dedica 
a buscar aqueles conhecimentos 
que a Mac:. Ihe proporciona não 
se estaria negando a si mesmo 
como maçom?

O Estudo  - Em Maçonaria, 
o estudo é trabalho do Compa-
nheiro; o Aprendiz, na realidade, 
não estuda, apenas observa; mais 
tarde, aplica o que observou ao 
estudo, que é a aplicação do seu 
conhecimento incipiente, para 
enriquecê-lo.

Atingindo o mestrado, o ma-
çom aprofunda o seu estudo para 
descobrir o que está oculto, para 
atualizar-se e tornar-se sábio.

O saber significa conhecer, 
sobre um determinado ponto, a 
doutrina maçônica. Assim o ma-
çom pode ser um sábio quanto a 
um único aspecto científico ou 
filosófico. O maçom deve instruir-
-se para compreender, e só alcan-
çará a meta desejada por meio 
do estudo, que exige constância, 
dedicação e, sobretudo, força de 
vontade.

O mais triste em uma Loja é 
constatar a mediocridade de seus 
membros, que não dão ao estudo 
a importância necessária. Estudar 
conduz ao aprendizado, e este à 
realização. Estude a si mesmo, 
observando que o autoconhe-
cimento traz humildade e sem 
humildade é impossível ser feliz.

A Amizade - Por que a verda-
deira amizade deve estabelecer-
-se entre nós maçons, apesar de 
sermos tão diferentes uns dos 
outros?

- Sabemos que temos de ser 
bons e, obrigatoriamente, justos. 
Sabemos que só a virtude nos in-
teressa como maçons. Buscando 
ser virtuosos estamos mostrando 
que amamos a nós mesmos, por-
que o homem virtuoso é capaz de 
amar os outros como a si mesmo. 
Por isso é que o maçom é capaz 
de amar o seu próximo como a 
si mesmo.

A técnica de Instruir - É corre-
ta a maneira como as Instruções 
são ministradas?

A leitura de uma Instrução, no 
seu total, em uma única Sessão, 
só terá validade se a Loja possuir 
Obreiros instruídos maçonica-
mente e que tenham capacidade 
didática para explicar os pontos 
mais difíceis da Instrução, escla-
recendo pontos que possam trazer 
dificuldade de compreensão. Fora 
disto, é mera perda de tempo.

Loja com Obreiros mal prepa-
rados, com um ou dois que têm o 
hábito de querer explicar o que 
não sabem é, realmente, de as-
sustar. Aí moram as “invenções” 
e os “achismos”.

É preciso preparar correta-
mente os Instrutores, mormente 
para aqueles que querem dedicar-
-se ao ensino em Loja, que de-
sejam escrever artigos, ensaios 
ou livros.

Tudo aquilo que ensinamos ou 
escrevemos pode ser aceito por 
alguns e não aceito por outros, 
daí por que podemos argumentar 
que, neste caso, não há e não pode 
haver qualquer verdade absoluta, 
qualquer verdade universalmente 
válida.

(*) Venerável Mestre da Loja Prof. Rai-
mundo Rodrigues nº 726.

QUEM SOU EU?
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BARSANULFO P. GOMES (*)

Para quem já está chutando na trava do gol dos 
oitenta anos e teve que driblar tantos adversários, 
para chegar a esta marca nas olimpíadas da vida, 
deve se lembrar de tantas vitórias e derrotas do 
time no qual, o destino o colocou. Iniciei meu trei-
namento neste jogo á partir dos sete anos de idade, 
acompanhando a meu pai e meus irmãos na lavra 
da terra para plantação de lavouras de subsistência.

Embora nascido no interior do município de 
Santa Cruz de Goiás, somente tomei consciência de 
minha existência em 1936, em Nerópolis – antigo 
Arraial do Cerrado, município de Anápolis, cidade 
esta, mais evoluída do Estado da época, onde já exis-
tia um terminal da estrada de ferro, ligando Araguari 
Minas Gerais àquela cidade Goiana.

Naquele tempo, antes da Segunda Grande 
Guerra Mundial, praticamente, não havia estradas 
de rodagem no Brasil, principalmente na região 
Centro-Oeste, lembrando que o rodoviarismo bra-
sileiro nasceu no pós-guerra, com a Lei Maurício 
Joppert de 1945, criando o DNER como Autarquia 
com recursos próprios, para execução de um Plano 
Rodoviário Nacional que proporcionasse fluidez na 
circulação de bens e serviços, levando recursos e 
conforto aos brasileiros isolados naquela imensidão 
territorial.

Além disso, já era urgente e necessária a inte-
gração e a segurança nacional preconizada por uma 
nova Ciência Política de Estado, a Geopolítica, 
decorrente dos prolegômenos e das consequências 
da Segunda Grande Guerra.

Hoje, após setenta e oito anos de meu nasci-
mento, me encontro lúcido em frente à Tela de 
um Computador..., digitando reminiscências dos 
tempos em que também fui “candeeiro” de bois-
-de-carro nas roças e nos caminhos improvisados 
pelos sertanejos, onde não se imaginava uma rede 
rodoviária pavimentada como a que hoje utilizamos.

Numa ideia comparativa, a Colônia Agrícola 
Nacional de Goiás – CANG – foi criada pelo Gover-
no Getúlio Vargas no início da década de quarenta, 
para colonização das terras devolutas do Vale do 
São Patrício em Goiás, a chamada Mata Azul, cuja 
implantação e direção couberam ao Engenheiro 
Agrônomo Bernardo Sayão, o qual teve que abrir 
estradas de penetração entre Anápolis e a margem 
do Rio das Almas, portal de entrada para o desbra-
vamento daquelas terras.

A travessia para se chegar à sede da futura Colô-
nia, atualmente Ceres, era feita por canoa, partindo 
da barranca do Rio das Almas. Por isso a localidade 
ficou conhecida por Barranca durante muito tempo, 
até que seu nome fosse oficializado como Rialma.

Por volta de 1943, indo a cavalo de Floresta, 
Distrito de Pilar de Goiás, para Castrinóplis, atra-
vessei o Rio das Almas, no local onde hoje é a 
“Ponte Bernardo Sayão”, por canoa e os cavalos o 
atravessaram a nado.

Somente em 1945, se não me falha a memória, 
foi improvisada, por Bernardo Sayão, uma ponte de 
tambores flutuantes sobre o Rio, por onde atraves-
savam veículos leves.

Com a implantação da Colônia, desencadeou-
-se uma verdadeira migração de camponeses de 
diversas regiões para Goiás. Além de goianos sem-
-terra, mineiros de Monte Carmelo, Patos de Minas, 
Coromandel, Patrocínio, Pitangui, Tiros, Paracatu, 
Cidade de Luz e outras localidades, trazendo consigo 
suas culturas, seus usos e seus costumes. Com eles 
trouxeram cavalos, e carros com seus bois carrei-
ros. Estes, para transportes mais lentos e pesados, 
exigindo caminhos com trilhas duplas. Para aqueles, 
cargas mais leves, ágeis e versáteis; com caminhos 
com trilhas únicas.

Meu pai, que também era sem-terra, foi em 
1947 com a família, de Itapaci para a Colônia, 
cuja mudança foi transportada em carro-de-bois. 
Foi lá onde, além de ajudar no plantio de lavouras, 
fui * “candieiro” de boi-de-carro numa espécie de 
iniciação na atividade operacional com o meio mais 
rudimentar de transporte para o qual fui destinado 
nesta vida. Destino que hoje, à beira dos meus se-
tenta e nove anos, continua.

Iniciei-me no rodoviarismo brasileiro em 23 
de junho de 1948, como aprendiz de mecânica 
de máquinas rodoviárias. O regime trabalhista da 
época era o de Diarista de Obras no Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem – DNER – hoje 
extinto.

Como autarquia com recursos próprio e auto-
nomia administrativa, o recém-criado DNER tinha 
uma gama enorme de atribuições, entre as quais, a 
construção de rodovias e estradas federais por ad-
ministração direta, incluindo estradas de penetração 
com o objetivo de segurança, integração nacional e 
desenvolvimento socioeconômico.

Pela mesma época foi aprovado o Projeto de 
Lei de autoria do então Deputado Federal Jales 
Machado, criando a Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA – 
com recursos específicos para o desenvolvimento da 
região amazônica, incluindo a integração Nacional 
Norte-Sul, com verbas destinadas à construção de 
rodovias de ligação enquadradas naquele Projeto.

Naquela ocasião, Bernardo Sayão era experiente 
diretor da Colônia Agrícola Nacional de Goiás e, por 
injunções de interesse nacional, prestava colabora-
ção administrativa junto ao DNER e, assim, formou 
uma equipe de motoristas, mecânicos e operadores 
de máquinas rodoviárias, proveniente da Colônia, 
e foram ao Rio de Janeiro, para de lá, trazerem um 
comboio rodoviário constituído de 72 viaturas, a fim 
de dar início á construção do embrião das Rodovias 
Transbrasiliana, BR 14, e Belém/Brasília de hoje.

Sou uma testemunha viva, oriunda da lide no 
campo, que se integrou àquela equipe de pionei-
ros, tornando-se um profissional na construção e 
administração de rodovias. Minhas experiências 
foram adquiridas, desde locação e desmatamento de 
leitos de estradas, operações de terraplenagem com 
equipamentos pesados em construção e conserva-
ção de rodovias, até coletas e elaboração de dados 
estatísticos aplicados a trabalhos técnicos, analisa-
dos pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR, 
bem como, participação conjunta em um Grupo de 
Trabalho formado por educadores da Secretaria de 
Educação do Estado de Goiás, DETRAN e DNER, 
para elaboração de programas de Educação para o 
Trânsito nas Escolas de Primeiro e Segundo graus, 
destinados ao ensino básico de segurança.

Assim foi a sequência na trajetória de minhas 
atividades, desde o carro-de-bois ao controle do 
fluxo de tráfico e trânsito em rodovias federais, além 
do Magistério Superior exercido, paralelamente, na 
Universidade Católica de Goiás UCG, hoje PUC/GO.

Hoje, aposentado nas atividades rodoviárias, 
sou Diretor Regional da ASDNER -Associação 
dos Servidores Federais em Transportes, Entidade 
cinquentenária de âmbito nacional, com jurisdição 
nos Estados de Goiás e do Tocantins, considerada, 
atualmente, como a segunda maior força associativa 
nacional em número de associados.

Como Diretor, liderado pela Presidência Na-
cional, a mais expressiva vitória, entre outras, que 
obtivemos recentemente na Justiça, foi a isonomia 
salarial entre os servidores aposentados e pensionis-
tas do extinto DNER e os servidores ativos do DNIT, 
ao lado da aquisição da Sede própria da Entidade 
e restabelecimento da Casa de Apoio, em Goiânia, 
para associados provenientes de qualquer Estado 
da Federação.

Com a extinção do DNER, os aposentados e 
pensionistas de seu quadro passaram a receber seus 
proventos em folha especial de pagamentos, elabora-
das pelo Ministério dos Transportes, sem os direitos 
e as vantagens isonômicas em relação aos servidores 
ativos do DNIT, Órgão recém-criado para substituir 
o extinto DNER, num verdadeiro desrespeito aos 
direitos constitucionais adquiridos por aqueles ser-
vidores. Em consequência, a ASDNER entrou com 
Ação Judicial para reestabelecer os direitos que lhes 
foram conspurcados. E eis aí a VITÓRIA:

DO CARRO DE BOI ao RODOVIARISMO. 
Escrito em 15/11/2011 –Chácara Quinta dos 

Sonhos, Mun. Abadia de Goiás.

* N.A.: “Candieiro”, em linguagem regional, era 
a pessoa – em geral um adolescente – que seguia 
na frente dos bois, levando uma vara, sem ferrão, 
para direcioná-los por onde o carro deveria passar.

(*) O Ir:. Barsanulfo é Emérito da Loja Liberdade e União. 
E-mail: <barsagomes@hotmail.com>

Do carro de boi 
ao rodoviarismoACYR FERREIRA C. JÚNIOR (*)

Cenário 1: João não fica quieto na sala de aula. Interrompe e perturba os colegas.
Ano 1959: É mandado à sala da diretoria, fica parado esperando 1 hora, vem o 

diretor, lhe dá uma bronca descomunal e até umas reguadas nas mãos e volta tranquilo 
à classe. Esconde o fato dos pais com medo de apanhar mais. Pronto.

Ano 2011: É mandado ao departamento de psiquiatria, o diagnosticam como 
hiperativo, com transtornos de ansiedade e déficit de atenção em ADD, o psiquiatra 
receita Rivotril. Transforma-se num zumbi. Os pais reivindicam uma subvenção por 
ter um filho incapaz e processam o colégio.

Cenário 2: Luis, de sacanagem quebra o farol de um carro, no seu bairro.
Ano 1959: Seu pai tira a cinta e lhe aplica umas sonoras bordoadas no traseiro. A 

Luis nem lhe passa pela cabeça fazer outra nova "cagada", cresce normalmente, vai à 
universidade e se transforma num profissional de sucesso.

Ano 2011: Prendem o pai de Luis por maus tratos. O condenam a 5 anos de reclusão 
e, por 15 anos deve abster-se de ver seu filho. Sem o guia de uma figura paterna, Luis 
se volta para a droga, delinqüe e fica preso num presídio especial para adolescentes.

Cenário 3: José cai enquanto corria no pátio do colégio, machuca o joelho. Sua 
professora Maria, o encontra chorando e o abraça para confortá-lo...

Ano 1959: Rapidamente, João se sente melhor e continua brincando.
Ano 2011: A professora Maria é acusada de não cuidar das crianças. 

José passa cinco anos em terapia pelo susto e seus pais processam o colé-
gio por danos psicológicos e a professora por negligência, ganhando os dois 
juízos. Maria renuncia à docência, entra em aguda depressão e se suicida... 

Cenário 4: Disciplina escolar
Ano 1959: Fazíamos bagunça na classe... O professor nos dava uma boa "mijada" 

e/ou encaminhava para a direção; chegando em casa, nosso velho nos castigava sem 
piedade e no resto da semana não incomodávamos mais ninguém.

Ano 2011: Fazemos bagunça na classe. O professor nos pede desculpas por 
repreender-nos e fica com a culpa por fazê-lo. Nosso velho vai até o colégio dar queixa 
do professor e para consolá-lo compra uma moto para o filhinho.

Cenário 5: Horário de Verão.
Ano 1959: Chega o dia de mudança de horário de inverno para horário de verão. 

Nada acontece.
Ano 2011: Chega o dia de mudança de horário de inverno para horário de verão. 

A gente sofre transtornos de sono, depressão, falta de apetite, nas mulheres aparece 
até celulite.

Cenário 6: Fim das férias.
Ano 1959: Depois de passar férias com toda a família enfiados num Gordini ou Fus-

ca, é hora de voltar após 15 dias de sol na praia. No dia seguinte se trabalha e tudo bem.
Ano 2011: Depois de voltar de Cancun, numa viagem 'all inclusive', terminam 

as férias e a gente sofre da síndrome do abandono, "panic attack", seborréia, e ainda 
precisa de mais 15 dias de readaptação...

Cenário 7: Saúde.
Ano 1959: Quando ficávamos doentes, íamos ao INPS aguardávamos 2 horas para 

sermos atendidos, não pagávamos nada, tomávamos os remédios e melhorávamos.
Ano 2011: Pagamos uma fortuna por plano de saúde. Quando fazemos uma 

distensão muscular, conseguimos uma consulta VIP para daqui a 3 meses, o médico 
ortopedista vê uma pintinha no nosso nariz, acha que é câncer, nos indica um amigo 
dermatologista que pede uma biópsia, e nos indica um amigo oftalmologista porque 
acha que temos uma deficiência visual. Fazemos quimioterapia, usamos óculos e depois 
de dois anos e mais 15 consultas, melhoramos da distensão muscular.

Cenário 8: Trabalho.
Ano 1959: O funcionário era "pego" cera (fazendo nada). Tomava uma regada do 

chefe ficava com vergonha e ia trabalhar.
Ano 2011: O funcionário pego "desestressando" é abordado gentilmente pelo chefe 

que pergunta se ele está passando bem. O funcionário acusa-o de bullying e assédio 
moral, processa a empresa que toma uma multa, o funcionário é indenizado e o chefe 
é demitido.

Cenário 9: Assédio.
Ano 1959: A colega gostosona recebe uma cantada de Ricardo. Ela reclama, faz 

charminho, mas fica envaidecida, saem para jantar, namoram e se casam.
Ano 2011: Ricardo admira as pernas da colega gostosona quando ele nem está 

olhando, ela o processa por assédio sexual, ele é condenado a prestar serviços comu-
nitários. Ela recebe indenização, terapia e proteção paga pelo estado.

Cenário 10: Comportamento.
Ano 1959: Homem fumar era bonito, dar o rabo era feio. 
Ano 2011: Homem fumar é feio, dar o rabo é bonito.
Pergunta-se:

EM QUE MOMENTO FOI, ENTRE 1959 E 2011, 
QUE NOS TRANSFORMAMOS NESTE BANDO DE BOSTAS?

Colaboração do Irmão Acir

O VÁCUO ENTRE 1959 A 2011
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Por um caminho sem trevas
IR.: JOSÉ VICENTE DANIEL (*)

Existe, na alma de todos nós, 
uma luz iminente que aguar-
da o “clic” de um interruptor 

para que ela possa, num momento 
mágico, se acender e espargir sua lu-
minosidade. Clareando os caminhos 
por onde teremos de andar, pelos 
quais esperamos passar, para que 
possamos chegar ao fim da estrada, 
na busca da realização de nossos 
ideais e objetivos.

Essa luz, aparentemente subje-
tiva, é o que há de mais concreto 
dentro de nós. Caminha conosco, 
mora conosco, vive conosco e es-
pera, com precisão, o momento de 
ser acionada.

Assim como o sol que nos dá 
energia e calor, que aquece a su-
perfície das águas e da terra, que 
envia seus raios por sobre a relva e 
as florestas, respondendo pelo seu 
vigor e desenvolvimento, também 
essa luz, lá do mais íntimo do nosso 
ser, é a nossa estrela-guia, direcio-
nando nossos passos ao caminho do 
bem, das virtudes, da abnegação e 
da fraternidade, evitando que caia-
mos nas trevas da ignorância e dos 
vícios, dos erros, do fanatismo e da 
intolerância.

Entretanto, seu brilho, sua ful-
gurância e cintilância vão depender 
de nosso estado de espírito, de como 
somos, de como agimos, de como 
estamos e de como procedemos. 
Necessita de que estejamos certos de 
uma escolha de vida que possa ser 
compatibilizada com as diretrizes de 
nossa existência, voltada ao bem co-
mum, à perseverança e à determina-
ção de trilhar nas sendas dos firmes 
propósitos e doutrina estabelecidos 
por nossa Sublime Instituição e 
pelos princípios cristãos.

Todo ser humano é dotado dessa 
“luz interior”. Todo ser racional pode 
alimentar essa luz com a energia de 
sua bondade, de sua solidariedade 
e de sua disponibilidade em ajudar 
e dar auxílio a quem precisar, prati-
cando a beneficência e a filantropia. 
É como um feto que se desenvolve 
no útero materno, alimentando-se 
do amor, do carinho, da doçura e da 
sensibilidade que existem na alma 
de uma mãe. Num certo momento 

de fulgor, explode no mundo exte-
rior, enchendo de graça, de alegria 
a vida de todos nós. Também, nossa 
luz haverá de explodir, iluminando 
nossa vida, a tudo e a todos que se 
acham ao nosso redor, vivendo e 
convivendo conosco.

“A vida do homem não consiste 
naquilo que ele possui, mas na bele-
za espargida nos seus caminhos pelo 
aroma do amor, que vai irradiando 
pelos ares”. (J. Paul Schmmitt)

Nós, Maçons, como seres espe-
ciais, como “Homens Iluminados” 
pela Flamejante Estrela da Iniciação, 
muito mais que os seres comuns, 
temos dentro de nós uma poten-
cialidade maior de luminosidade. 
Porém, tudo está na dependência de 
nossas iniciativas, nossas obras e de 
nossas realizações. Nada acontecerá 
por acaso. Há de se lutar, incessante-
mente, pela realização de um traba-
lho voltado aos anseios dos irmãos 
e dos necessitados, dos familiares e 
dos desprotegidos pela sorte. Não 
estamos no mundo sozinhos. Vi-
vemos em comunidade. O espírito 
egoístico não pode prevalecer em 
nossa vida e em nosso modo de ser. 
Deve ser combatido com a máxima 
severidade a todos os instantes e 
momentos. É preciso que saibamos 
distinguir o bem do mal.

Buscamos, em nosso dia-a-dia, 
o alimento material e, quase sem-
pre, nos esquecemos do alimento 
espiritual. Buscamos o condiciona-
mento físico e desprezamos o vigor 
altruístico de nossas possibilidades 
na prática do amor e da bonança. 
Procuramos satisfazer nossos an-
seios, vontades e nos esquecemos 
de que este egocentrismo não pode 
ser a razão da vida de uma pessoa 
que se diz racional.

Quantas vezes essa luz é ofus-
cada pela falta de humildade, pelo 
orgulho e pela vaidade, impedindo 
que sejam, por nós, reconhecidos 
os nossos defeitos e a qualidade de 
nossos semelhantes. Até mesmo em 
nossas Lojas, em muitas oportuni-
dades não enxergamos, com a luz 
de nosso interior, as qualidades, os 
trabalhos e os empreendimentos de 
nossos Irmãos. Fazemos julgamen-

tos precipitados e cometemos uma 
série de injustiças. Deixamos de 
aplaudir as boas iniciativas, os acer-
tos constantes e o trabalho incansá-
vel dos mais abnegados e dedicados 
Irmãos. É preciso que saiamos das 
trevas e da redoma em que vivemos, 
obcecados, unicamente, com os 
nossos interesses e pretensões, numa 
vaidade sem limites.

A cada dia começa uma nova 
vida. A cada momento, nos é opor-
tunizado refazer nossas atitudes. 
Com a racionalidade poderemos 
usufruir dos faróis de nossa “Luz 
Interior” que sempre brilhara à 
nossa volta, irradiando fulgurân-
cia, desde que queiramos que isto 
aconteça. Tenhamos fé em nossa 
capacidade produtiva. Acreditemos 
na força que há dentro de nós para 
que possamos realizar boas obras e 
atingir ideais e objetivos. Se é que, 
de fato, queremos mudar o mundo, 
é fundamental que comecemos estas 
mudanças dentro de nós próprios, 
estabelecendo regras e comporta-
mentos compatíveis com a justiça, 
a razão, a probidade e a honradez.

“Capacidade é o requisito da 
personalidade e só é plena quando a 
pessoa tem a consciência do espaço 
que ocupa na família, na escola, no 
trabalho e na sociedade. É a auto-
consciência refletida”. (Dr. Libómi 
Siqueira — Juiz Desembargador)

Sejamos humildes em nossas 
atitudes. Sejamos compreensivos 
em nosso relacionamento. Sejamos 
tolerantes para com aqueles que 
querem acertar e que procuram com-
partilhar de nosso trabalho, nossas 
ações e nossas atividades, sempre 
na busca da razão, da ordem e do 
progresso.

Peçamos ao G.: A.: D.: U.: 
que conserve essa LUZ sempre 
viva e disponível, e que seus raios 
iluminem nosso caminho agora e 
sempre, e que sejam afastados de 
nós, as trevas dos erros, dos vícios, 
da maldade, da incompreensão, da 
intolerância e do Fanatismo.

Ir.: José Vicente Daniel. Loja “Theodóri-
ca” – Pequeri – MG.

IR:. EDMUR A. MACEDO (*)

A primeira definição segura que o 
iniciado tem a respeito da maçonaria é 
dada pelo orador com uma propriedade 
fantástica. Instituição filosófica, filan-
trópica, pro gressista e evolucionista. 
Gostaria de definir estas características 
segundo o dicioná rio e avaliar a nossa 
compreensão com relação a cada uma 
delas, é muito importante lembrar que o 
ritual de iniciação é um excelente objeto 
de estudos e deveria ser utili zado fre-
qüentemente por nós no nosso dia a dia.

INSTITUIÇÃO FILOSÓFICA: é 
uma instituição que estuda os pro-
blemas fundamentais relacionados 
à existência, ao conhecimento, à 
verdade, aos valores morais e éticos, 
à mente, e a linguagem. Ao abordar 
esses problemas, a filosofia se distin-
gue da mito logia e da religião por sua 
ênfase em argumentos racionais; por 
outro fado, diferen cia-se das pesquisas 
científicas propriamente ditas, por 
geralmente não recorrer a procedi-
mentos empíricos (Experiências) em 
suas investigações. Entre seus méto-
dos, estão a argumentação lógica, a 
análise conceitual, as experiências de 
pensamento e outros métodos a priori. 
Vejam meus irmãos a profundidade do 
que fazemos aqui,vejam a importância 
de não banalizarmos o nosso discurso 
com observações fúteis e assuntos sem 
propósito. Precisamos internalizar a 
vivência maçônica e utili zá-la na prá-
tica do nosso dia a dia. As discussões 
aqui apresentadas devem sair do fado 
comum da vida, trazer algo de novo 
ajudando o enriquecimento do nosso 
espíri to e aqui falo com tranquilidade 
este termo “espírito” porque no nosso 
ritual consta o seguinte”A maçonaria 
proclama a prevalência do espírito 
sobre a matéria”. Outro ponto que fala 
o ritual é que a maçonaria enaltece o 
mérito da inteligência e da virtu de.

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA: 
É uma instituição que tem o dever de 
arrecadar, orga nizar e distribuir donati-
vos a organizações humanitárias, pes-
soas, comunidades, ou o trabalhar para 
ajudar os demais, direta ou através de 
organizações não governamen tais sem 
fins lucrativos. Assim como trabalhar 
voluntariamente para apoiar institui-
ções que têm o propósito específico 
de ajudar os seres vivos e melhorar 
as suas vi das. Curiosidade: O termo 
Filantropia foi criado por Flavio Clau-
dio Juliano que foi imperador romano 
desde 361 d.C, até a sua morte.

Uma das tarefas de Juliano como 
imperador, foi a de restaurar o paga-
nismo como religião dos romanos, e 
neste intento, imitou a igreja cristã. 
Assim criou o termo “filantropia” para 
concorrer com o termo cristão carida-
de, que era uma das virtudes da nova 
religião e que nunca tinha sido parte 
do paganismo em Roma ou Atenas.

Esta também é uma questão im-
portante para abordarmos. Para muitos 
de nós a filantropia ou caridade, se 
preferirmos, é realizada com o que 
nos sobra, portanto, podemos observar 
que muito poucos de nós a pratica 
como sistemática e como obri gação. 
A filantropia é indispensável no que 
diz respeito à modificação do mundo 
que hoje vivemos tanto no que diz 
respeito ao auxílio aos mais necessi-
tados, quanto com relação à educação. 
Uma sociedade que não sabe dividir 
será sempre uma so ciedade injusta. A 
filantropia exercida naturalmente dá 
ao homem umatranquilidade inerente 
ao seu estado natural, ou seja, só con-
seguiremos ser felizes quando toda a 
humanidade for feliz.

INSTITUIÇÃO PROGRESSISTA: 
Instituição que tem por objetivo o 
adiantamento do ser humano, seu 
desenvolvimento, aperfeiçoamento, 
evolução e superação. É oposta ao 
conservadorismo. Sejamos francos 
meus irmãos, na maioria das vezes 
somos pro gressistas ou conservadores 
nas nossas atitudes? Em que momento 
utilizamos nos so conhecimento para 
instituir o progresso na nossa ordem? 
Estamos utilizando a definição co-
locada ou preferimos o comodismo 
indolente? Aproveitemos a chance 
de habitarmos este país maravilhoso, 
um país que acolhe e acolheu todos 
os povos, religiões e ideologias. Não 
ouvi falar de nenhum outro País que 
se realize cultos ecumênicos. Alguém 
de vocês conhece? Portanto vejam a 
responsabilidade que nos compete. 
A maçonaria Brasileira precisa ser 
diferente, pois somos diferentes. 
Cos tumamos nos queixar que outrora 
tínhamos grandes vultos que nos glo-
rificava. O que os diferenciava dos 
demais? Eram as idéias rotineiras os 
as atitudes, libertárias, pro gressistas, 
por que não dizer. Porque somos tão 
refratários com relação às idéias no-
vas? Medo talvez de sairmos da nossa 
zona de conforto ou preguiça mesmo? 
Pensemos nisso também.

INSTITUIÇÃO EVOLUCIONIS-
TA: Instituição que acredita que as 
sociedades têm início num estado 
primitivo e gradualmente tornam-se 
mais civilizadas. Nesse contexto, o 
primitivo é associado com o com-
portamento animalístico; enquanto 
civilização é as sociada com a cultura 
e outras características elevadas.

Segundo alguns estudiosos, nosso 
cérebro é dividido em duas partes: o 
neo cortex e o arqueocortex. Tudo que 
está vinculado ao nosso lado animal 
fica instalado no arqueocortex; o 
que está vinculado aos sentimentos 
encontra-se no neocortex. A dor, por 
exemplo, (Animais a sentem, nós 
sentimos), está ligada intimamente ao 
ar quecortex e a caridade (animais não 
a sentem; nós sentimos) está ligada 
ao neocor tex. Vejam a necessidade da 
evolução constante do ser humano e 
observemos isso no nosso dia a dia. 
Antigamente o que almejávamos 
era muito menos do que hoje. Nos 
tempos atuais, não basta ter comida: 
nosso paladar se depurou, assim como 
todos os nossos sentidos. Precisamos 
imprimir este sentimento à maçonaria: 
evolu cionismo é a palavra de ordem.

Os trabalhos que apresentamos 
em loja nos oferecem um excelente 
ensejo de estudo. É sem dúvida uma 
pena que não façamos disso um hábi-
to, hábito este que nos faria melhores 
maçons, melhores seres humanos, 
melhores pais, filhos, maridos e, con-
sequentemente, faria a transformação 
da humanidade que tanto almejamos.

Segundo Mahatma Gandhi “Preci-
samos ser a mudança que queremos”.

E d m u r  A n d r a d e  M a c e d o 
A.: R.: L.: S.: “ESTRELA DA SERRINHA 
N° 2.033”. Or.: de Goiânia - GO. Trabalho 
apresentado na Sessão de 05.07.2011.

PRINCÍPIOS 
DA MAÇONARIA UNIVERSAL

Jornalismo e jornalistas
A Globo News vem fazendo uma intensa campanha na defesa de jornalistas da Globo. O que é um 

bom jornalista? Bom jornalis ta é escrever bem o português? É ter anos de jornal e experiência? Depende 
do lado que está e dos valores que defendem. Pode exis tir grande jornalista num jornal conservador e rea-
cionário? Difícil. O que é um jornal conservador? O que defende esse jornal? Defende valores do passado. 

Abomina mudanças que melhorem as con dições da maioria da população. Defende valores de um setor 
mi noritário da sociedade (a chama da classe dominante). Defende na economia, a concentração de renda 
(Consenso de Washington, neoliberalismo, etc). Na política, são inimigos do voto, principal mente se não 
os apóiam. Defende cortes de despesas sociais (salári os reais, educação e saúde). Iguala os políticos por 
baixo, desmorali za o Poder Legislativo e só falta pedir que ateiem fogo ao Con gresso. Seu mote favorito 
é a cor rupção, mas os corruptos sempre estão do lado oposto ao seu. De nomina de terrorista todos os 
po vos que protestam e lutam pela li berdade e independência (iraquianos, afegãos, coreanos e vietnamitas 
no passado). Defende os bombardeios que matam civis inocentes (crianças, mulheres, idosos), dizendo 
que todos são terroristas. Defende ditaduras (to das do Oriente Médio, da África e as que vigoraram na 
América do Sul, na década de 70). No Brasil, ataca as cotas do negro dizendo que não há racismo (omite 
da his tória três séculos de escravidão). São inimigos do Bolsa Família chamando-o de bolsa miséria. 
Defende o lado mais reacionário da igreja na questão do aborto e omite a pedofilia do clero. Dita re gras 
de liberdade, de ética, exige regulação, ordem, ética nos ou tros, mas não admite ser submeti do a nenhu-
ma regulação, como todos são (chama de censura). Esses jornalistas podem até ser muito competentes, 
podem ser até gênios, mas do mal. 

(Antonio Ne grão de Sá, via e-mail). Diário da Manhã – 10/10/11
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IR:. WILSON R. MONTEIRO (*)

Esse termo de senhor que estou 
usando é para evitar que macu-
le sua imagem ao lhe chamar 

de bandido, marginal, delinquente 
ou outro atributo que possa a ferir 
sua dignidade, conforme orientações 
de entidades de defesa dos Direitos 
Humanos.

Durante vinte e quatro anos de ati-
vidade policial, tenho acompanhado as 
suas “conquistas” quanto à preservação 
de seus direitos, pois os cidadãos, e 
especialmente nós, policiais, estamos 
atrelados às suas vitórias. Ou seja, quan-
to mais direito você adquire, maior é a 
nossa obrigação de lhe dar segurança e 
de lhe encaminhar para um julgamento 
justo, apesar de muitas vezes você não 
dar esse direito às suas vítimas.

Todavia, não cabe a mim contra-
riar a lei, pois me ensinaram que o 
Direito Penal é a ciência que protege 
o criminoso, assim como o Direito 
do Trabalho protege o trabalhador, e 
assim por diante.

Questiono que hoje em dia você 
tem mais atenção do que muitos poli-
ciais e cidadãos de bem. Antigamente 
você se escondia quando avistava 
um carro da polícia; hoje, você atira, 
porque sabe que numa troca de tiros, 
o policial, sempre será considerado 
irresponsável em revidar. Não existe 
bala perdida, pois a mesma é sempre 
atribuída à arma de um policial ou 
pelo menos a arma dele é a primeira 
a ser suspeita.

Sei que você é um pobre coitado. 
Quando encarcerado, reclama que 
não possuímos dependências dignas 
para você se ressocializar. Porém, 
quero que saiba que construímos 

mais penitenciárias do que escolas 
ou espaços sociais, ou seja, gastamos 
mais dinheiro para você voltar ao seio 
da sociedade de forma digna, do que 
com a segurança pública para que a 
sociedade possa viver com dignidade.

Quando você mantém um refém, 
são tantas as suas exigências que dei-
xam qualquer grevista envergonhado.

Presença de advogados, imprensa, 
colete à prova de balas, parentes, até 
juízes e promotores você consegue que 
saiam de seus gabinetes para protegê-
-los. Mas se isso é seu direito, vamos 
respeitá-lo.

O que nos impressiona é que es-
sas personalidades não saem de seus 
gabinetes para defender um policial...

Enfim, espero que seus direitos de 
marginal não se ampliem, pois nossa 
obrigação também aumentará.

Precisamos nos proteger. Ter os 
nossos direitos, não de lhe matar, 
mas sim de viver sem medo de ser 
um policial.

Recentemente, dois colegas de 
vocês morreram, assim como dois de 
nossos policiais sucumbiram devido 
ao excesso de proteção aos seus di-
reitos. Rogo para que o procedimento 
investigatório instaurado, o qual cer-
tamente será acompanhado por um 
membro do Ministério Público e outro 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
não seja encerrado com a conclusão 
de que houve execução, ou melhor, 
violação aos Direitos Humanos, afinal, 
vocês morreram em pleno exercício de 
seus direitos.

Wilson Ronaldo Monteiro – Delegado da 
Polícia Civil do Pará. Colaboração da 
cunhada Maria Divina Camargo dos Passos

O DIA SE ESCORA NO SOLSenhor bandido...
DORACINO NAVES (*) 

Não sei exatamente onde 
começa o cerrado. Mas 
antes de aparecer no mapa 

dos homens ele já esticava os bra-
ços em todas as direções. Ou será 
que o cerrado é a mata Atlântica 
ou a floresta Amazônica fatigada 
com a vi agem para o centro do 
Brasil? Sei que na secura de agos-
to, quando o dia se escora no sol, 
o cerrado geme de sede.

Nesse afã o cerrado crava 
as suas raízes nas tetas do solo. 
Para aliviar o tronco das árvores 
as folhas pulam no chão, amare-
ladas pelo sol. E rodopi am com 
o vento. Quando elas cansam de 
brincar morrem na terra como 
adubo. As raízes, inzoneiras, 
hiber nam longe da lambedura 
do fogo. A esperteza da raiz é 
um recurso natural para o renovo.

As comunidades de plantas 
e ani mais dão vida ao planeta. 
Deus as cri ou dependentes uma 
da outra. No uso das plantas para 
fazer remédio à pre ferência é para 
o homem e os animais; o filósofo 
John Gray, autor de Cachorros 
de Palha, diz que somos iguais 
em nossas necessidades. Não sei 
se isso é verdade. Mas já ouvi 
alguém dizer que cachorro tam-
bém é gente. Saio deste campo 
para consultar o Bariani Orten cio, 
mestre da Medicina Popular do 
Centro-Oeste, na segunda edição. 
Afi nal de contas nós, cronistas do 
tempo, vivemos de histórias.

Vou catando aqui e ali e ano-
tando o que mais me interessa. 

Aprendi, por exemplo, que aque-
las flores brancas que se espalham 
pelos lotes vagos à beira das 
estradas chama-se “postemeira” 
e serve para curar ferida na pele. 
O pau-terra é tiro e queda na gas-
trite, jaracatiá é vermífugo, su-
cupira desinflama as amígdalas, 
cagaita e araticum desentopem os 
rins, mama-cadela cura vitiligo, 
jenipapo derruba as verrugas do 
couro, guabiroba livra a asma, a 
lobeira para a tosse. O pequi é 
afrodisíaco. Talvez seja por isso 
que a cada dia ele é mais caro e 
some do nosso cerrado.

Mestre Bariani também é um 
exí mio contador de histórias do 
povo. Uma delas fala do que-
branto; mau-olhado de pessoas 
de olho ruim. A cu ra é por meio 
de simpatia: "Com dois puseram/ 
Com três eu tiro/ Com o nome do 
Pai/ do Filho/ E do Espírito Santo. 
Amém."

O ser humano, anódino diante 
do Criador, vive engambelando a 

vida até chegar à ação de despejo 
para deso cupar o mundo. Somos, 
nesse mundão de Deus, afogados 
que têm difi culdades em atraves-
sar o rio. Mal tira mos a cabeça da 
água  e lá vem uma marolona a 
nos afogar. O lugar segu ro parece 
longe, mas é preciso nadar até 
chegar ao destino inexorável: à 
distância de um corpo da praia, 
onde a maré faz fluxo e refluxo.

Respiro o ar do cerrado sem 
merecer. Ele começa no meu 
coração. Per cebo, redivivo, a 
importância dos amores da minha 
vida. São habitantes eternos de 
sonhos. Meus braços se es tendem 
em todas as direções. Um de-
les toca a minha alma e o meu 
espírito eterno aparece no mapa 
de Deus. 

(Doracino Naves é jornalista. Diretor e 
apresentador do programa Raízes Jorna-
lismo Cultural, na Fonte TV (www.raizes-
tv.net). Escreve aos sába dos neste espaço)

ESPÍRITO DE NATAL
AIDENOR AIRES (*)

Os rituais de fim de ano nos 
lembram com insistência o 

es coar do tempo. Vamos dividin-
do nossa estrada terrena em di as, 
meses, anos, séculos. Outros 
contemplam a passagem das 
luas, sóis e até idades que vão 
da escuridão do chumbo ou do 
ferro às claridades de sonhados 
calendários de ouro.

Quem tem consciência de sua 
finitude vai cavando diariamente 
uma forma de permanência, uma 
certeza emblemática de que have-
rá sempre um fim e um recomeço. 
Uma velhice e um vagido infantil, 
um crepúsculo e uma alvorada. 
Assim caminhamos, mesmo em 
dias pós-modernos, para as pro-
messas passageiras do Natal. Ele 
resume o ideal cristão do renasci-
mento, pelo aparecer de um Deus 
jovem todos os anos.

Essa infância do pequeno 
Deus espalha uma forma de ce-
lebração da vida que vem sendo 
bem aproveitada pela indústria do 
consumo, que distrai o ho mem de 
sua aspiração eterna e o amarra 
ao dia a dia das coisas perecíveis. 
O espírito do Natal, aos poucos, 
vai migrando do convívio das 
famílias para as manjedouras ele-
trônicas, onde o comércio expõe 
seus ídolos.

De qualquer forma, teimo-
sos, vamos fazendo projetos, 
acer tando contas e desenhando 

so nhos. No fundo de nossa fra-
gilidade, continuamos a querer 
o novo tempo, a nova infância, 
com seu frescor e ternura. Cos-
tumo, nesses dias de festas, ruí-
dos, pregões, buscar o menino 
que já fui. O menino que, de 
al guma forma, continua me con-
vidando às peraltices da poesia, 
ao devaneio e ao sonho. Sonho, 
por exemplo, que a maldade, os 
crimes, a violência são coisas que 
vão ficando para trás.

Penso que as praças e ruas são 
cenários de jogos e brinca deiras. 
Nem me recordo de que são 
apenas corredores para a verti-
gem dos automóveis. Acre dito 
nos contos natalinos e, embora 
nunca tenha recebido pre sentes 
no Natal, sempre sonha va com a 
possibilidade deles. Lamento que 
tenham trocado o menino Deus 
pelo bufão gordo e bonachão do 
norte. Nunca consegui ter intimi-
dade com ele. Falta a ele o fulgor 
do mila gre, a infância, o começo. 
Sim boliza a velhice abastada, o 
dis pensador do que lhe cabe em 
excesso zombeteiro.

Em sua rosada velhice riso-
nha, não cabe a estuância dos 
desejos infantis. Estou certo de 
que apenas mercadeja com os 
sentimentos das pessoas. É o 
caixeiro-viajante do sonho do 
consumo com seu bornal de 
prendas, quase sempre inatin-
gíveis. Vejo-me menino olhan do 
na noite singela a esteira de seu 

trenó indiferente aos case bres, às 
favelas, aos becos.

Pousa com sua árvore de 
luzes nas casas abastadas, nas 
mesas repletas, nos mercados 
engala nados. Sinto falta dos Na-
tais an tigos. Dos presépios, das 
reve rências humildes e dos cantos 
solenes. Naqueles dias, havia a 
promessa do renascimento de um 
pequeno Deus, ensinando que só 
é possível viver um novo dia, se 
for possível ser, de novo, criança, 
e renascer. 

(Aidenor Ai res. Escritor membro da 
Academia Goiana de Letras)

Umanotícia vem tomando as 
manchetes da imprensa maçônica 
mundial: o Ir:. Nadim Mansour, 
árabe palestino, foi empossado, 
em Tel Aviv, como o novo Grão-
-Mestre da Grande Loja do Estado 
de Israel, cargo que exercerá até o 
ano 2013. Nadim Mansour segue 
os passos de outros dois IIr:. pa-
lestinos que já exerceram o cargo: 
Yakob Nazih, de 1933 a 1940, e 
Jamil Shalhoub, de 1981 a 1982. 
De religião cristã ortodoxa, o Ir:. 
Mansour nasceu na região de Hai-
fa, e ainda na infância mudou-se 
para a região de Acre (ambas ao 
norte de Jerusalém). Foi iniciado 
em 1971 na Loja “Akko”, sendo 
seu Vem:. Mestre em 1980. Nos 
graus filosóficos é efetivo no 33° 
grau do R:.E:.A:.A.

Atualmente, a Grande Loja 
do Estado de Israel tem cerca de 
1.200 membros, praticantes de 
cinco diferentes religiões, distri-
buídos em 56 lojas e trabalhando 
em dez idiomas: hebraico, árabe, 
inglês, francês, húngaro, romeno, 
turco, russo, alemão e espanhol. 
A prova maior do compromisso 
desta Potência Maçônica com os 
princípios de Liberdade, Igualda-
de e Fraternidade pode ser vista 
no seu emblema: a Cruz, a Lua 
Quarto-crescente e a Estrela de 
Davi estão juntas, simbolizando 
o Cristianismo, o Islamismo e o 
Judaísmo (veja em www.freema-

sonry.org.il). Da mesma forma, a 
Bíblia, o Corão e a Torah estão no 
altar das Lojas, comprovando que 
todos os Irmãos, independente 
da fé professada, trabalham pelo 
mesmo objetivo: o progresso da 
humanidade. 

A Grande Loja do Estado de 
Israel foi fundada em 20 de ou-
tubro de 1953. A primeira Loja 
Maçônica na Terra Santa foi a 
“Real Solomon Mother Lodge n° 
293”, sob os auspícios da Grande 
Loja do Canadá, cuja primeira 
reunião foi realizada nas Pedreiras 
de Salomão, em Jerusalém, em 07 
de maio de 1873. Antes disso, uma 
assembleia ocasional de maçons 
fora realizada, no mesmo local, em 
13 de maio de 1868.

A notícia extrapolou os limites 
das comunicações maçônicas, ten-
do divulgação na mídia em geral. 
Exemplo disso, foi a publicação no 
jornal O Globo, do Rio de Janeiro. 
A colunista do diário, Maria He-
lena Barbosa, em 25 de setembro, 
comentou, ao divulgá-la: “É uma 
bela notícia. Rezo para que ho-
mens e mulheres do mundo inteiro 
raciocinem: a Religião não deve e 
não pode separar ninguém! Como 
seria bom que todos seguissem 
esse exemplo”.

E que Assim Seja!

Revista O Delta – Set/2011

MAÇOM PALESTINO GRÃO-MESTRE EM ISRAEL

Exemplo para o mundo
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ASSOCIAÇÃO “FILHAS DE HIRAM”

POSSE DE NICOLI NO TJ-GOEG
No dia 27 de outubro, no Palácio 

Maçônico Nasseri Gabriel, do GOB/
GO, perante expressiva Comissão de 
membros da Loja Liberdade e União e 
de inúmeros familiares, destacando-se 
pais, irmãos e filhos, o jovem maçom 
LUIS GUSTAVO NICOLI foi empossado 
solenemente como JUIZ DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA do Grande Oriente do 
Estado de Goiás, em reconhecimento às 
suas atividades e interesse pelo que diz 
respeito à Maçonaria, notadamente sua 
Justiça, desenvolvimento e realizações 
positivas.

A solenidade contou com a participação, entre outras, do Eminente Grão-Mestre 
do GOEG, Irmão Eurípedes Barbosa Nunes e o Presidente da Poderosa Assembléia 
Legislativa do GOEG, Poderoso Irmão Lázaro,além do Grão-Mestre Adjunto do 
GOEG, Irmão Luis Carlos de Castro Coelho, que saudou o empossado em nome 
dos presentes da Liberdade e União. Parabéns, Irmão Nicoli!

JUNTANDO-SE O ÚTIL AO AGRADÁVEL
O Estimado e Poderoso Irmão Joneval Gomes de Carvalho, ex-

Venerável da Liberdade e União e atualmente membro do Conselho Federal 
da Ordem, era o aniversariante do dia 28 de outubro, quando completou 
62 anos e aproveitou a data para as comemorações de casamento de seu 
filho JONEVAL JR. com a senhorita OLÍVIA.

A cerimônia religiosa ocorreu na Paróquia São João Evangelista, com 
belíssima participação de Oficiais da Polícia Militar do Estado, da qual 
Joneval é um deles.

Após o enlace, os convidados foram recepcionados no Lancaster Grill, 
com especial jantar, que se prolongou madrugada a dentro, quando os 
nubentes e o aniversariante foram vivamente aplaudidos.

Nossos cumprimentos ao Joneval e Maria das Graças, ao Joneval Jr 
e Olívia.

BODAS DE OURO DE IVONE E GUILHERME
Engalanou-se a Liberdade e União, dia 

15 de outubro, para a Cerimônia Especial 
de Bodas de Ouro, do casal IVONE e 
GUILHERME.

Mais de duzentos convidados lotaram 
o Templo da Loja para a solenidade, 
presidida pelo Venerável Manoel da Costa 
Lima e que teve como padrinhos:

- Pela Loja “Liberdade e União”:
 Americano e Samira 
 Hélio e Antônia
 Rui Doca e Dáuria 
 Valdivino e Olda
- Pelo “Rotary Clube”
 Carlito e Amália
 Joneval e Maria das Graças
 Miguel e Bernadette 
 Walfredo e Elizabette

Podemos adiantar que o acontecimento foi marcante na história social da 
Liberdade e União no corrente ano, principalmente pelo carinho e amizade que 
desfrutam em nosso meio os queridos Guilherme Luiz Gonçalves e Ivone Ribeiro 
Gonçalves. Após a celebração, os “noivos” recepcionaram os convidados no Salão 
de Festas da FAMA.

ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO
1. Dias 01 e 02 – Bazar para as crianças da FAMA
2. Dia 8 – Encerramento do Setor de Costuras
3. Dia 10 – Confraternização das Associadas, no Salão de Festas da FAMA .
4. Dia 17 – Bazar para a Família Maçônica e Almoço de Confraternização

SAUDADES DO ANO QUE SE FINDA
Saudade só pode sentir quem já vi-

veu e doou seu tempo, atenção e amor a 
outras pessoas.

Pessoas que não se envolvem terão 
proporcionalmente menos momentos 
para rememorar.

o ano está quase indo embora. Os 
dias correram novamente e deixaram 
em nós suas marcas. Nessa época do 
ano costumamos fazer um balanço e 
percebemos que poderíamos ter feito 
muito mais: quantas irmãs visitamos? 
quantas conhecemos? quantas partiram 
para junto ao Pai? quantas lembranças! 
quantas saudades!

Passanos por um ano rico em ati-
vidades. No primeiro semestre com 
a Presidente Janine e neste com a 
Eleuza. Foi muito esforço comum de 
ambas para que nós, as associadas, 

tivéssemos momentos marcantes, mo-
mentos esses que devem, com certeza, 
ter acrescentado mais vida a cada uma 
de nós.

A saudade não existe para criarmos 
teorias; ela existe para ser sentida.

– Tem saudade misturada com dor;
– Tem saudade com toque de amor;
– Tem saudade que faz rir...
– Que saudades sentiremos no correr 

do ano?
Faça um retrospecto do ano que se 

finda e dê Graças a Deus, dizendo: “Até 
aqui nos ajudou o Senhor”.

A todas vocês, associadas, um Feliz 
Natal e um Novo Ano que deixe saudades 
altamente positivas.

Lúcia Brito
Diretora Social

ANIVERSÁRIO DA VIRGÍNIA DE 90 ANOS
Meus amigos, minhas amigas e meus 

familiares, eu tenho umas “coisas” para 
contar para vocês, fruto da minha experiência 
de vida. O nome disso não é conselho, isso 
chama colaboração!

Eu vivi, ensinei, aprendi muito cai, 
levantei e cheguei a algumas conclusões. E 
agora, do alto dos meus 90 anos, com corpo 
físico já meio fragilizado, porém com a 
saúde em dia, meu espírito continua bastante 
saudável e suficientemente forte. Por isso 
vou colocar mais ou menos assim:

É preciso ter coragem para ser feliz. 
Então, seja valente! Siga sempre seu 
coração. Para onde ele for seu sangue, suas 
veias e seus olhos também irão. Satisfaça 
seus desejos. Esse é seu direito e obrigação.

Entenda que o tempo é um paciente 
professor que irá lhe fazer crescer, mas 
escolha entre ser uma grande pessoa ou 
uma pessoa grande. Vai depender de você, 
tenha poucos e bons amigos, e sinceros. 
Tenha filhos, não podemos nos esquecer 
que a semeadura é livre, mas a colheita é 
obrigatória. Dê amor e carinho verdadeiros e 
então recebera com muito mais intensidade.

Ame, ame pra valer. Não tenha medo de 
alcançar as estrelas, pois o céu é o infinito. 
Lembre-se que o mais importante dos 
ingredientes da vida é o encontro com Deus 
todos os dias.

Não corra o risco de envelhecer dizendo: 
“ah, se eu tivesse feito...”! Vivemos e 
respiramos no mundo das imagens que 
projetamos. Tudo é possível e o futuro é 
imprevisível.

E tome nota sempre da sua reputação, 
ela é um bem inestimável. Sim, porque as 
pessoas comentam, reparam e se você der 
chance, elas também inventam detalhes 
desnecessários.

Se você for casar, o faça por amor. No 
faça por segurança, carinho, status ou só pela 
beleza. Prefira a recomendação da natureza 
que com a justificativa de aperfeiçoar os 
genes na reprodução, sugere que você 
procure alguém diferente de você.

Cultive e valorize seu poder de escolha 
e opte pelo bom astral, pelas coisas leves, 
pelo otimismo e por tudo que o faz se sentir 
mais feliz.

Reconheça suas qualidades, suas 
habilidades, suas limitações, mas também 
seus defeitos! Leia, pinte, desenhe, escreva. 
Escreva livros... conte histórias. Compartilhe 
conhecimentos e experiências.

Por favor, dance, dance, dance até o fim, 
se não por você o faça por mim.

Compreenda seus pais, seus familiares, 
seus irmãos. Eles lhe amam para além da sua 
imaginação. Não cultive as mágoas, porque 
se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, 
é que um único pontinho preto no oceano 
branco, deixa tudo cinza...

E se um dia bater o desespero, o 
sofrimento, a angustia e a dúvida, lembre-
se da compreensão do nosso Pai, todo 
poderoso, o grande amigo e confie. Confie 
sempre e tenha fé, não esquecendo de elevar 
o pensamento a Jesus, pedindo auxílio nas 
horas difíceis da vida!

Bem meus queridos amigos, essa era 
a mensagem que eu queria deixar a todos 
vocês que vieram passar algumas horas 
comigo nesta data tão importante para mim. 
Obrigada aos que puderam estar presentes e 
também aos que, por algum motivo, tiveram 
inviabilizadas suas presenças.

Abraços e muitos beijos a todos!
Virginia Pereira Mendes 

29 de outubro de 2011.


