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Nota doNota doNota doNota do    EEEEditorditorditorditor:  

As publicações de “O Pelicano” são de inteira 
responsabilidade dos autores, porém, há prévia revisão do 
Venerável Mestre e Redatores para seleção e conferência 
nos assuntos proibidos sobre política partidária, religião e ao 
resguardo de sinais toques e palavras. É este informativo 
destinado aos Irmãos, cunhadas, sobrinhos (as) e amigos 
desta Loja.  Todas as matérias expostas podem ser 
reproduzidas ou copiadas desde que sejam respeitadas as 
autorias e fontes. 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

NNNNo dia 15 de Maio comemoramos o dia das Mães em um ágape na 

residência de nosso Irmão Marcelo Cunha Freitas e cunhada Evenora Freitas, onde 
estiveram presentes Irmãos, cunhadas, sobrinhos (a) e amigos. 

No dia 23 de Maio o Venerável Mestre José Vicente Guimarães e o Irmão 
Jonas Paulo de Souza (membro do Conselho Estadual da Ordem) estiveram presentes 
na reunião do Templo Nobre do Palácio Maçônico do Lavradio onde o Soberano Grão 
Mestre Geral, Irmão Marco José da Silva, junto ao Eminente Grão Mestre do GOB-
RJ, Irmão Eduardo Gomes de Souza esclareceram as situações sobre os Rituais e 
demais fatos envolvendo o nome do Soberano Grão-Mestre Geral para que a 
assembléia de Maçons tivesse um parecer oficial, não acatando as notícias errôneas 
que circulam na Internet, vinculadas aos Irmãos que não fazendo respeitar o 
resguardo que deve haver à figura do dirigente maior da Maçonaria Brasileira, fazem 
chegar ao público (inclusive as outras potências e profanos) os assuntos restritos 
somente aos Maçons do GOB. 

Na pessoa do Venerável Mestre Irmão José Vicente Guimarães, a Loja Estrela 
da Guanabara, Nº 1685 do GOB-RJ, colocou-se a disposição ao Soberano Grão 
Mestre Irmão Marco José da Silva para zelar e resguardar a autoridade constituída 
pelo voto dos Maçons do Brasil ao seu dirigente maior, esclarecendo a esta Loja e aos 
que interessar possam os fatos reais que envolvem tão polêmico assunto, contribuindo 
assim, para a verdadeira união que deve imperar entre os verdadeiros Maçons do 
Brasil.  

 
Soberano Grão Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil Irmão Marco José da Silva, Venerável Mestre José 

Vicente Guimarães e Eminente Grão Mestre do GOB no Rio de Janeiro Irmão Eduardo Gomes de Souza 
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Veneráveis Mestres, Autoridades dos Poderes constituídos e a Maçonaria Fluminense, presentes ao encontro no 

Palácio Maçônico do Lavradio  para o esclarecimento do Soberano Grão Mestre Irmão Marco José da Silva 
 

No dia 22 de junho foram elevados ao Grau de Companheiro os Irmãos Silvio 
Luiz Fernandes Freitas e Ailton Correia da Silva. 
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• Venerável Mestre: José Vicente de 
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• 1º Vigilante: Paulo de Oliveira 

Rodrigues 

• 2º Vigilante: Wellington Cassanelli 

• Orador: Marco Lucas da Silva 

• Secretário: Etiene Coelho Martins 

• Chanceler: Enrique Alfonso Solano 
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• Tesoureiro: Luiz Santos Roif 
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o Paulo de Oliveira Rodrigues;  

• Editor:  

o José Vicente J. Guimarães 
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MENSAGEM DO VENERÁVEL MESTMENSAGEM DO VENERÁVEL MESTMENSAGEM DO VENERÁVEL MESTMENSAGEM DO VENERÁVEL MESTRERERERE    
 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 
 

AOS DIGNOS IRMÃOS APRENDIZES E COMPANHEIROS. 
 

 

DDDDurante esta gestão, vocês, como Aprendizes, Companheiros ou outro 

Irmão regular do Quadro que se expressar em prol da Loja Estrela da Guanabara, 
com o intuito de engrandecê-la ou sugerir ideias, serão ouvidos e respeitados seus 
direitos de expressão, conforme a Constituição Brasileira de 1988, em seu Art. 5º e 
220º, que reza  "todos são iguais perante a lei e é vedada toda e qualquer censura de 
natureza política, ideológica e artística". 

Mencionamos nossa Constituição vigente para sermos sabedores que uma lei 
menor não sobrepõe uma lei maior. Assim sendo, vosso direito de expressar-se está 
incluso e amparado pela Constituição. 

O Venerável Mestre, eleito  pelo voto direto de seus pares, cumpre o dever de 
fazer resguardar os direitos individuais de todo e qualquer Irmão de Loja que queira 
se manifestar. 

Saibam vocês, Irmãos Aprendizes e Companheiros, que o silêncio simbólico de 
um Iniciando é para fazer-lhes lembrar a Escola Pitagórica, da qual, nossas tradições 
antigas buscaram respaldos para seus rituais, não podendo assim, fazer valer uma 
tradição utópica sobre o Direito do Homem e do Cidadão, que em seu Art. 11º diz: "A 
livre comunicação da ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem; 
todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, 
pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei". 

Esta preliminar, jamais com o intuito de demonstrar força de lei, é para 
esclarecê-los de seus direitos de manifestação, conforme as citações encimadas. 

Conhecemos vosso saber como homens bem sucedidos em vossas atribuições no 
mundo profano. Como Mestres Maçons, podemos "não concordar com uma só palavra 
do que disseres, porém, lutaremos até a morte pelo direito de dizê-las" (Voltaire - 
1694/1778 - nosso Irmão). 

 

 

 
José Vicente J. GuimarãesJosé Vicente J. GuimarãesJosé Vicente J. GuimarãesJosé Vicente J. Guimarães – CIM 126365 

Venerável Mestre 
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MENSAGEM DO MENSAGEM DO MENSAGEM DO MENSAGEM DO 1º1º1º1º    VIGILANTEVIGILANTEVIGILANTEVIGILANTE    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 
 

ESSES VELHINHOS ADMIRÁVEIS.ESSES VELHINHOS ADMIRÁVEIS.ESSES VELHINHOS ADMIRÁVEIS.ESSES VELHINHOS ADMIRÁVEIS.    
 
 

AAAAinda não levantamos na maçonaria brasileira a média de idade dos nossos 

Irmãos, mas parece fora de dúvida que há prevalência dos homens maduros e é comum 
encontrar-se autênticos macróbios em todas as nossas Oficinas espalhadas pelos mais 
longínquos rincões deste País. 

Eles têm, geralmente, de maçonaria, o que nós, que já não somos crianças, via de 
regra, temos de existência. E só isto diz da sua infinita fé, sabedoria, tolerância, persistência, 
espírito de sacrifício, amor a Ordem. 

E como são simples esses velhinhos... Não importa que hajam galgado os mais elevados 
cargos ou os mais altos graus, dentro da instituição; não importa que na vida profana tenham 
sido desembargadores, deputados, oficiais de alta patente, ou tenham exercido comissões 
importantes no funcionalismo público, ou desempenhado com brilho profissões liberais, eles 
são a imagem da humildade que só anos e anos de experiência da vida podem dar. 

Encontramo-los ombreando com os jovens nas nossas sessões, nas nossas assembléias, 
subindo e descendo escadas, permanecendo de pé e à ordem minutos sem conta, trabalhando a 
desoras, com fibra de velhos espartanos, com serenidade dos mestres. Seus passos podem ser 
vacilantes, mas sua fisionomia está cheia de traços retos que indicam a retidão de sua conduta 
e da sua vontade. 

E como são voluntariosos os nossos velhinhos... A vida equipou-os de uma armadura 
de aço, relicário de seus sonhos e de suas ilusões, tesouro de suas glórias. E como velhos 
cavaleiros andantes eles arremetem algumas vezes contra os moinhos do mundo que se 
modificou tanto, que eles não mais o reconhecem como seu. 

Os mais portentosos templos maçônicos são construídos nos corações dos homens. A 
partir desta verdade, a Maçonaria deve ter erguido verdadeiras catedrais nos corações desses 
velhinhos... Porque eles ainda dão tudo de si e nada pedem, nem mesmo para si próprios. A 
sua bondade é feita de desprendimento, de resignação e de modéstia. 

Esgotada a capacidade física de ser feliz, só lhes restam os prazeres espirituais, dos 
quais, no plano maçônico, talvez o maior seja a satisfação do cumprimento dos seus deveres. E 
com que estoicismo eles os cumprem até o fim. 

Eles são a coluna mestra sobre a qual repousa todo o edifício da Maçonaria. 
Representam a tradição, o elo que liga o passado ao presente; são a razão de ser de nossa 
estabilidade e a certeza do nosso futuro. 

Quando eles se rebelam contra as mudanças e inovações, quando eles se revoltam 
contra os iconoclastas, são os redivivos Antigos Landemarques que falam pela sua boca. 
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A sua experiência maçônica é incomensurável e não poderia ser resumida num tomo 
por maior número de páginas que tivesse. Ela foi tecida geralmente durante meio século de 
convivência fraterna, de trabalho árduo e diuturno em prol da instituição, de horas roubadas 
ao lazer e ao doce aconchego familiar. Essa experiência foi construída dando e não recebendo. 
Por isto, nós não podemos entendê-la e assimilá-la integralmente, por mais que nos 
esforcemos. 

É sabido que muitos são os que entram para Maçonaria, mas que a Maçonaria não 
entra neles. Esses muitos já se foram e não envelheceram dentro da nossa Ordem. Os nossos 
velhinhos, esses velhos Maçons, esses homens que envelheceram dentro da Loja, esses nossos 
Irmãos mais velhos, têm a Maçonaria no seu íntimo, na sua alma, no seu coração. É uma 
Maçonaria viva que caminha com eles, que palpita com eles, que se alegra e sofre com eles. 

Eles podem parecer, por vezes, alheados, confusos, bizarros, em suas atitudes e 
maneiras. Mas são fiéis à mensagem que carregam e difundem, como Cristo, Buda ou 
Confúcio... 

 
E quando o Grande Arquiteto do Universo os chamam para a sua glória, transferindo-

os para o Oriente Eterno, eles deixam este vale, não deitados, mas sentados, eretos, numa 
cadeira, à beira da porta, como autênticos guarda do Templo. Desse Templo que foi por tanto 
tempo parte integrante de suas vidas. 

Por tudo isto, repito: Como são admiráveis esses velhinhos. 
 
 

 
 
 

Colaboração de Paulo de Oliveira Rodrigues – CIM 185879 
1º Vigilante 
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MENSAGEM DOMENSAGEM DOMENSAGEM DOMENSAGEM DO    2º VIGILANTE2º VIGILANTE2º VIGILANTE2º VIGILANTE    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 

TENZIN GYATSO, O 14º DALAI LAMATENZIN GYATSO, O 14º DALAI LAMATENZIN GYATSO, O 14º DALAI LAMATENZIN GYATSO, O 14º DALAI LAMA    
 

“O que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o 
dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba 
por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se 
nunca tivesse vivido”. 

 

O Dalai Lama é o título de uma linhagem de líderes religiosos da escola Gelug do 
budismo tibetano, tratando-se de um monge e lama, reconhecido por todas as escolas do 
budismo tibetano. Também foram os líderes políticos do Tibete entre os séculos XVII até 
1959, residindo em Lhasa. O Dalai Lama é também o líder oficial do governo tibetano em 
exílio, ou Administração Central Tibetana. "Lama" é um termo geral que se refere aos 
professores budistas tibetanos. O atual Dalai Lama é muitas vezes chamado de "Sua 
Santidade" por ocidentais, embora este pronome de tratamento não exista no tibetano, não se 
tratando de uma tradução. Tibetanos podem referir-se a ele através de epítetos tais como 
Gyawa Rinpoche que significa "grande protetor", ou Yeshe Norbu, a "grande joia". 

Acredita-se que o Dalai Lama seja a reencarnação de uma longa linha de tulkus, que 
optaram pela reencarnação, a fim de esclarecer a humanidade. O Dalai Lama é muitas vezes 
considerado o chefe da Escola Gelug, mas esta posição oficialmente pertence ao Ganden 
Tripa, que é uma posição temporária nomeada pelo Dalai Lama (que, na prática, exerce mais 
influência). Dalai significa "Oceano" em mongol e "Lama" é a palavra tibetana para mestre, 
guru, e várias vezes referido por "Oceano de Sabedoria", um título dado pelo regime 
mongoliano a Altan Khan (o terceiro Dalai Lama) e agora aplicado a cada encarnação na sua 
linhagem. Os dalai lamas são mostrados como sendo a manifestação de Avalokiteshvara, o 
Bodhisattva da Compaixão, cujo nome é Chenrezig em tibetano. Após a morte do Dalai Lama, 
uma pesquisa é instituída pelos seus monges para descobrir o seu renascimento, ou tulku. 

 
 

Transcrito por Wellington Cassanelli – CIM 221738 
2º Vigilante 
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O BASTÃO E O TAUO BASTÃO E O TAUO BASTÃO E O TAUO BASTÃO E O TAU    

 

* * * * Irmão Irmão Irmão Irmão José Vicente J. GuimarãeJosé Vicente J. GuimarãeJosé Vicente J. GuimarãeJosé Vicente J. Guimarãessss    

 

                TTTTodo peregrino leva consigo um bastão, também chamado “cajado” ou, em 

inglês, “stick”. Há cajados lindos, de madeira tosca, de bambu, mas ou são pesados ou não 
oferecem muita comodidade para segurar. Os atuais cajados comprados em lojas de materiais 
esportivos, feitos de materiais leves, são reguláveis na altura e tem boa munhequeira que 
oferecem firmeza. 

    O cajado não é apenas um acessório estético. Ele é considerado a terceira perna do 
peregrino. Realmente, durante as caminhadas, levando-se em conta o peso da mochila e as 
dificuldades do caminho, ele é imprescindível para o equilíbrio e apoio, nas passagens mais 
difíceis. Há até peregrinos que utilizam um cajado em cada mão. 

    Antigamente os pastores usavam para caminhar nos terrenos acidentados, conduzir 
seus rebanhos e afugentar os lobos que espreitavam seu rebanho.  

    Na verdade, o cajado é um elemento vertical, formando uma cruz, com o caminho, que 
é horizontal, tendo o próprio peregrino no centro deste cruzamento. Ao portá-lo, o peregrino tem 
uma ligação com o céu e com a terra. Ele se torna um catalisador de energias celestes e telúricas. 

    Relaciona-se com a vara que Moisés portava, (Êxodo, XVII – 5) “Deus disse a 
Moisés: ... toma na mão tua vara com que feriste o Nilo e vai...” e também “com a fala de Jacó 
(Gênesis XXXII – 10)” Eu só tinha este bastão quando atravessei este Jordão e eis que possuo 
agora dois acampamentos”. 

    O bastão, tradicionalmente de origem vegetal, é como a árvore, que só floresce se 
receber a água da chuva, símbolo da bênção. A vara de Aarão floresceu após haver passado a 
noite na tenda do tabernáculo. 

    O bastão é um símbolo masculino enquanto a concha é um símbolo feminino. 
    Há nos graus superiores do R∴∴∴∴E∴∴∴∴A∴∴∴∴A∴∴∴∴ há referencias sobre o PRAMANTA, 

sem que ao menos seja explicado ao iniciando do que se trata tal ornamento da OFICINA. 
    Segundo a tradição dos vedas (Índia - arianos), trata-se de um instrumento usado 

nos primórdio das civilizações para se obter fogo. 
    Com o uso de tal instrumento para o ato sagrado de acender o fogo e com isto não 

mais comer carne crua. Ao ato de defumar as frutas e cristalizá-las, este instrumento passou a 
ser sagrado e só usado pelo sacerdote. Eis a origem do TAU, e do triplo-tau. 

    O Mestre de Cerimônias de vossa Loja, ao ser o Oficial que dá entrada ao cortejo, 
caminha sempre à frente dos Irmãos e é o que, como a circulação sangüínea do corpo (Loja), 
está sempre com o bastão na posição vertical, forma com a horizontal do piso da Loja, o 
VERDADEIRO TAU, símbolo da nivelação entre os Irmãos. 

    Abaixo segue a explicação por Nicola Aslan sobre o bastão ou tau e o Pramanta: 
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    “No primeiro degrau do Altar do Atherzata repousa o Pramanta sobre um coxim de 
veludo vermelho, diz um Ritual”. 

     Foi-nos perguntado vezes sem conta por Irmãos que deviam responder ao 
interrogatório de determinado Supremo Conselho para que pudessem passar de Grau: “ O 
que é, afinal, o Pramanta? Eis que o Ritual apenas menciona a palavra Pramanta mas sem 
nada a acrescentar como explicação. E nós mesmos só descobrimos o seu significado por nos 
parecer que a palavra parecia de origem sânscrita. A nossa biblioteca nos forneceu as 
explicações restantes. 

       Por outro lado, sendo uma palavra sânscrita pouco comum, ela não consta dos 
dicionários e assim, gerações e gerações de Maçons colaram o 18° Grau sem conhecerem o 
significado da palavra Pramanta. 

       Entretanto, para que possamos responder a esta pergunta, necessário se torna 
remontarmos, através dos séculos, na História da Humanidade, onde encontraremos religiões 
unicamente baseadas nos fenômenos da Natureza. E, entre elas, a religião dos árias era 
eminentemente naturalista, pois os seus deuses não somente representavam e personificavam 
os fenômenos da Natureza, mas também os próprios elementos do sacrifício: o fogo e a libação 
que ajuda a acendê-lo e a conservá-lo. 

       Tão vagos eram os deuses védicos, e de tal modo que se confundiam, substituindo-
se uns aos outros, que certo pesquisador foi levado a perguntar-se se eles não seriam mais que 
adjetivos aplicados, segundo as circunstâncias, às várias manifestações de um Deus único, 
personificado do fogo ou do Sol. 

       E não havendo imagens ou templos na antiga religião védica, os altares eram 
improvisados a cada sacrifício, como na Pérsia zoroastriana, elevando o fogo aos céus a 
oferenda dos fiéis. 

       Tampouco tinham os árias Corpo Sacerdotal, todos eram iguais. Era o pai de 
família, o senhor da casa, o grisastha que, assistido por sua mulher, filhos e servos, celebrava 
os Ritos e sacrifícios obrigatórios em benefícios de todo. Havia, porém, pessoas exercitadas 
nas diversas fases do sacrifício, como compositores de hinos, etc. que, aos poucos, foram se 
transformando em sacerdotes organizando-se em casta. 

       O culto védico era exclusivamente constituído pelo sacrifício, celebrado todas as 
manhãs, ao nascer do Sol. E consistia em acender o fogo sagrado por meio de fricção de dois 
pedaços de madeira, depois em libações de soma e de manteiga clarificada, tudo 
acompanhado de recitações ou de canto de hinos de ofertas de cereais. 

       O fogo era aceso no meio de um terreno nu, dentro de um círculo coberto de relva 
sagrada. Um homem segurava o vaso de soma ou de manteiga clarificada. A soma, a bebida 
sagrada dos vedas, era produzida pelo sumo fermentado da planta soma. Esta bebida 
alcoólica, lançada pelo sacrificador sobre o fogo sagrado, servia para animá-lo. A manteiga 
liquida tinha as mesmas finalidades. Outro homem fazia girar rapidamente um bastão no 
buraco do recipiente de madeira da qual iria brotar a chama. 

       A palavra sânscrita pramantha designa um aparelho pirogênico composto de duas 
peças: um bastão redondo, de comprimento variado, e um recipiente de madeira, cilíndrico, 
ou em forma de bacia, tigela, gral ou morteiro, tendo um buraco praticado no centro, onde se 
encaixa o bastão. 

        Geralmente, o nome pramantha é dado ao bastão, ao passo que a tigela de 
madeira que o recebe é chamada arani, havendo mesmo autores que denominam o conjunto 
das duas peças: os aranis. 

        Quando queriam obter fogo, os povos védicos faziam girar rapidamente o bastão 
dentro do buraco praticado no recipiente de madeira, não numa rotação contínua, mas numa 
série de voltas em sentido alternado. O operador valia-se para isto de uma corda, da qual 
conserva nas mãos os dois extremos, puxando-os sucessivamente com fortes sacudidelas. A 
fricção desenvolvia calor intenso, e no fim a chama acendia os elementos lenhosos colocados a 
tal fim no fundo do recipiente. 
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        Por força desta analogia, que os hinos védicos confirmam, parece-nos mais 
acertada a aplicação da forma masculina ao Pramanta e a feminina Arani. Diríamos então, 
como o faz acertadamente o Ritual do Grau 18 do Supremo Conselho, ligado ao Grande 
Oriente do Brasil, o Pramanta: 

        O principal deus védico era Agni, o fogo. Agni era deus do fogo terrestre e também 
do fogo celeste e do fogo atmosférico, tríplice Agni que representava o fogo, o Sol e o relâmpago, 
chama sagrada que protegia o lar familiar, sendo também a chama da vida e dos espíritos do 
mundo. Representavam-no com um corpo vermelho, e com três pernas, sete braços e montando 
num bode ou carneiro. Empunhava numa das mãos o machado, que cortava a lenha que o 
alimentava e, na outra, a colher das libações; sete línguas saiam de sua boca e sete raios de seu 
corpo. 

    Os Vedas, livros sagrados dos árias, estão repletos de hinos ao fogo divinizado em 
Agni. Como em todas as religiões primitivas, o ato sexual era divinizado e a produção do fogo 
era comparada entre os árias a um ato de geração no qual pramantha era o instrumento 
macho e a arani a fêmea. Foi assim constituído o mito de Agni, nascendo da fricção sagrada, e 
Agni lançou-se à conquista do céu. 

    Este grau 18, vastíssimo manancial de ensinamentos e conhecimentos, põe-nos 
também em contato com grande número de personagens. Entre eles avulta, porém a figura de 
Jesus, do qual se comemora a ceia derradeira. O curto espaço de que dispomos não permite que 
nos estendamos em considerações sobre este assunto: não podemos, contudo deixar de fazermos 
algumas referências às numerosas analogias existentes entre o Deus Agni dos árias e o Jesus, ou 
melhor, o Cristo dos cristãos. 

                 Assim, por causa das libações que se faziam para avivar o fogo, Agni foi 
chamado o ungido, palavra que se traduz em grego por Christós. 

    Na lenda védica, Agni era filho de Sawirstri, o pai celestial. Fez-se homem, nascendo 
de uma virgem e tendo por pai terrestre a Twasti, que foi como José, carpinteiro. 

    Nos tempos primitivos, isto é, quando o aparelho para produzir fogo era 
improvisado, ele era formado apenas de dois pedaços de madeira, de essências diferentes 
colocando em cruz, na forma do Tau invertido. E a cruz, como sabemos, em forma de Tau, é o 
símbolo do cristianismo, onde Jesus teria sido crucificado. 

 A cruz, juntamente com o círculo, o quadrado e o triângulo conformam os principais 
símbolos universais, constantes do inconsciente coletivo da humanidade, como muito bem 
demonstrou a pesquisa de Carl Jung, materializada em seu livro "O Homem e Seus 
Símbolos". Não é preciso muito esforço para constatar-se sua preexistência cristã, pois 
encontramos suas formas no Egito Antigo, na China, na Grécia, onde em Creta inclusive 
encontrou-se uma cruz de mármore do século XV a.C. 

    A cruz céltica inscrevia-se no círculo e o ultrapassava, combinando os dois símbolos, 
remetendo a função do ciclo da passagem dos quatro elementos e as quatro estações. René 
Guenón dedicou um volume inteiro sobre seu simbolismo, onde declara abertamente sua 
procedência desde a Ásia, onde na forma da cruz gramada, ou swástika, é tida como o 
"coração do Buda", e presenteada impressa como símbolo de boa sorte.  

O cristianismo tornou a cruz em símbolo de "dor e sofrimento", derradeiro patíbulo 
de Jesus, pois não compreendeu ainda o que ela significa. Mais feliz era a sua antiga 
representação egípcia, na forma da Cruz Ansata, ou ANKH. Muitas vezes confundida com o 
"nó de Ísis", ela é o símbolo dos "milhões de anos de vida futura". A junção de um círculo 
atado a um "TAU" (T), emblema da vida divina e da eternidade. 
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    É no Egito que a cruz era usada como símbolo iniciático, para que a mente pudesse 
transcender o símbolo e alçar-se aos planos superiores de compreensão. Entre os egípcios 
iniciados, seu círculo era a imagem perfeita daquilo que não tem nem começo ou fim. A cruz 
figura o estado de transe, no qual se debatia o iniciado; mais exatamente ela representa o 
estado do morto, a crucificação do eleito e em certos templos o iniciado era deitado pelos 
sacerdotes num leito em forma de "cruz". Esta é a simbologia emprestada dos egípcios que 
tomaram os cristãos, pois era no terceiro dia que o Adepto erguia-se no túmulo da pirâmide 
para contemplar o Sol radiante. Os cristãos infelizmente não conseguem captar tal 
simbolismo na cruz, vendo-a apenas como local de sofrimento, esquecendo que de tal 
sacrifício provém a "iluminação" suprema.  

   
             Milhares anos antes do cristianismo já se usava o símbolo da 
Cruz. Com fins místicos, era usada ritualisticamente no Egito, Grécia, 
Babilônia, México, Peru e China. A swástika encontra-se entre os 
hindus, jainistas e os budistas. Foi exumada do mais antigo sítio de 
Tróia e aparece em restos etruscos e caldeus da antigüidade.  

A suástica é um dos símbolos mais conhecidos do mundo. Foi 
adotada por Adolf Hitler no início do movimento nazista alemão. E por 
essa causa ganhou fama de ser um símbolo de quem prega a violência e 
racismo. É proibido usá-la por lei hoje em dia.  

A Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime 
sujeita a pena de prisão, inafiançável e imprescritível. Mas a legislação brasileira já definia 
desde 1951 com a Lei Afonso Arinos (lei. 1.390/51).  

      Mas o que muitos não têm conhecimento é que a suástica não é um símbolo 
original criado por Hitler. A suástica era usada por Astecas, Celtas, Hindu e budista e etc (é 
usada até hoje). O que Hitler fez, foi apenas "torcer" o símbolo original. A suástica na religião 
hindu significa “boa sorte”. Já para os Astecas e Celtas, era o símbolo usado para a vida 
eterna do universo. Curiosamente foi a suástica usada como símbolo do Budismo e que 
significa "bons ventos", que foi utilizada por Adolf Hitler, devido à sua aparência como uma 
engrenagem, supostamente para simbolizar sua intenção de uma Revolução Industrial na 
Alemanha. Embora este fato não tenha sido comprovado. 

                      Um famoso simbolista, Jamieson, em seu livro "Crenças Egípcias e 
Pensamento Moderno" escreveu sobre o uso universal e sistemático da cruz:  

    "O Ankh do Egito tornou-se a muleta de Santo Antônio e a cruz de São Felipe. O 
lábaro de Constantino era muito tempo antes um emblema na Etrúria. Osíris tinha este 
lábaro por distintivo; Hórus aparece, algumas vezes, com a grande cruz latina (que os cristãos 
modernos imaginam ser de sua propriedade exclusiva). A cruz pastoral grega é egípcia. Foi 
qualificada pelos padres da Igreja de "invenção do Diabo antes de Cristo". A cruz Ansata 
figura nas moedas de Tarso, como figura a cruz de malta sobre o peito de um rei assírio... A 
Cruz do Calvário, tão comum na Europa, é comumente encontrada sobre o peito das múmias. 
Era suspensa ao redor do colo das serpentes sagradas. No Egito há uma pintura onde se vêem 
tribos asiáticas estrangeiras que levavam seus tributos com vestes tachadas de cruzes, e Sir 
Gardner Wilkinson assinala a esta pintura uma antigüidade de 1.500 anos a.C."  

    Quem dera que o cristão comum soubesse o que significa "Ser crucificado", pois ele 
mesmo ressuscitaria ao "terceiro dia". 

   Há mais, porém. Como Jesus, Mitra, Osíris, Tamus, Adônis, Baco, Apolo, Manu, 
Buda, etc., também Agni nasce no dia 25 de Dezembro, ou seja, no solstício de inverno para o 
hemisfério boreal. E como todos os outros, é, com efeito, uma personificação do deus Sol; tem 
por mãe uma virgem e nasce na gruta... 

    Não há espaço para escrevermos sobre o poder matriarcal que antecedeu ao 
patriarcal vigente. 
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    “Era uma vez...”, assim deveríamos tratar do assunto, pois, o MITO não nasce para 
ser desvendado. Mito é mito! É a manifestação no intelecto de algo armazenado no 
inconsciente coletivo, visto a lenda de Ísis, Osíris e Hórus e o sagrado tribunal de Maat (altos 
graus). A lenda dos avataras, todos nasceram na mesma época (inverno para o hemisfério 
norte) e eram filhos de uma virgem, assim como a lenda de Hiram, que alguns Irmãos teimam 
em historiar e achar o túmulo e registros verídicos. 

    No sistema matriarcal, Vênus é a Mãe (Via Láctea) do Universo, assim como, a 
deusa Fredja é para as culturas nórdicas junto com Odim e Thor. Este Thor tem o seu poder 
emanado de um martelo (acha) que representa o tau (┴); N. S. de Guadalupe e N. S. de 
Aparecida são para os mexicanos e brasileiros a mesma Virgem Maria que os Europeus 
copiaram de uma cultura muito antiga. 

    Para nós quem é esta Vênus Velada? Está oculta nos segredos do Grau de 
Companheiro, a Estrela Flamejante, ou antes, a Estrela de Fogo, que mais tarde no Grau de 
Mestre Maçom o terá como PALAVRA DE PASSE (T∴∴∴∴), este ser misterioso, homem da forja, 
pai de todos os instrumentos de ferro, cobre e todos os metais. Aquele que com o fogo 
transformador deu o discernimento e a igualdade ao homem de bons costumes e buscador da 
Palavra Perdida.  

    Vênus cujo símbolo ♀ é o mesmo que a cruz ansata dos egípcios. O Tau com o laço 
que une o ser espiritual ao ser hominal, criador e criatura. 
 

TRIPLO TAU 
 

 

   

   

Todos estes elementos atribuídos aos deuses solares formam um conjunto e constituem 
um simbolismo que se perde na noite dos tempos. Chegou até nós através do cristianismo, 
síntese e sincretismo de todas as religiões que o antecederam. 

       Jesus, Maria, José, os apóstolos, o nascimento, a morte, a ressurreição de Cristo, e 
etc., são outros tantos símbolos esotéricos. Merecem ser estudados cuidadosamente. 
Penetrando-os, o homem alcança a libertação da mente e alcança a própria redenção. 
 
 

*Venerável Mestre da Loja Estrela da Guanabara.  
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PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO DE PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO DE PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO DE PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO DE 
JUNG E O CAMINHO DA ESCADA JUNG E O CAMINHO DA ESCADA JUNG E O CAMINHO DA ESCADA JUNG E O CAMINHO DA ESCADA 

MAÇÔNICA, DO G1 AO G33MAÇÔNICA, DO G1 AO G33MAÇÔNICA, DO G1 AO G33MAÇÔNICA, DO G1 AO G33    
*Irmão Edson Alves de Andrade*Irmão Edson Alves de Andrade*Irmão Edson Alves de Andrade*Irmão Edson Alves de Andrade    

 

AAAA práxis para o estudo de qualquer assunto maçônico envolve o desenvolvimento 

de uma pequena jornada no tempo e espaço, em busca dos elementos seminais que 
determinaram a síntese subjetiva que vemos hoje. Toda obra arquitetônica definitiva se 
entrelaça ao primeiro traço na prancheta, onde jazem os verdadeiros fundamentos. Lançar 
nosso olhar pós-moderno sobre ideias que se cristalizaram ao longo de milênios de 
conhecimento acumulado, como as existentes no 18º Landmark de Mackey (1856), pode ser 
uma atitude temerária. Temos que considerar as diferentes formas de interpretar a realidade 
que definem o pensamento humano ao longo de toda evolução histórica. Assim alcançamos a 
acesze intelectual que brota das luzes emblemáticas da Ágora de Hiram, rumo à sublimação. 
Podemos dividir a evolução do pensamento humano em cinco fases distintas, todas 
simbolicamente representadas em Loja. O Venerável Mestre traduz o Homem Primordial ou 
primeiro Homo sapiens, que estabeleceu as bases das tradições esotéricas. O Primeiro 
Vigilante é o Homem Greco-Romano, aquele que codificou os grandes temas político-
filosóficos do mundo ocidental. O Segundo Vigilante se mostra como o Homem Medieval, cujo 
espírito se acomodava sob o dossel da transcendência divina. No Oriente existe a figura do 
Homem Moderno, com sua crença absoluta na razão esclarecida, incorporado pelo Orador. 
Por fim temos aquele que quebrou todos os paradigmas de fé, seja na natureza, na religião ou 
na ciência – é o Irmão Secretário irrompendo entre Colunas como metáfora do Homem Pós 
Moderno. 

Estas cinco Colunas basilares da Oficina estabelecem cinco retas entre si que criam 
uma figura geométrica justa, quando conectadas. A chamada estrela pentalfa representa um 
sistema dinâmico onde o macro e o microcosmo se fundem. Esta síntese psíquica gira no 
sentido dextrógiro, em torno do altar dos juramentos, como uma cruz gamada absorvendo 
energias do universo.  A união alquímica entre as mentes antigas e as atuais, dos grandes 
pensadores do passado e dos iniciados contemporâneos, se torna uma realidade simbólica. 

A estrela do conhecimento repentinamente trava seu movimento, tal qual o astro-rei 
nos solstícios. Seu eixo aponta para o altar do Venerável Mestre. A partir deste ponto 
começaremos nossa jornada meditativa, focando a mente do Primeiro Homem. Nesta fase não 
existiam casas, cidades, reinos nem qualquer forma de organização social. Os homens 
vagavam errantes pela mãe África. Caçando e colhendo frutos, gozavam uma vida 
paradisíaca. 

Apesar da aparente paz, os grandes questionamentos sobre os fenômenos naturais, 
biológicos e filosóficos já inquietavam a arena psicológica dos pioneiros. Nossos antepassados 
concluíram que devia haver uma realidade paralela imperceptível aos cinco sentidos. Esse 
outro mundo estaria na penumbra, como um universo oculto, determinando nossos destinos. 
A beira do completo caos psíquico que estas angústias traziam, surgiu a redenção. Um 
determinado membro do grupo, dotado de carisma profético, assumiu seu bios político 
bradando que podia explicar os mistérios ocultos. Este sábio, mago, druida, sacerdote ou 
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bruxo afirmava entender o conjunto de ideias desconexas que fogem à compreensão racional. 
Para dar sentido a estes pensamentos inquietantes seria preciso regrá-los, enquadrando-os em 
procedimentos ritualísticos elaborados. 

 Os rituais primordiais ocorriam em cavernas profundas, à luz de tochas. O xamã 
fazia pinturas artísticas nas paredes, reproduzindo pictogramas, além de figuras de animais e 
de entes antropozoomórficos. Só participavam dos trabalhos aqueles que eram convidados, 
pois nem todos apresentavam as mínimas qualificações espirituais para compreender esta 
visão expandida da realidade. Surgiam as chamadas “comunidades dos escolhidos”- ekklesia 
em grego. 

 Os sábios perceberam que para decifrar um mistério era preciso vivenciá-lo: tinham 
que encarar o poder de frente e vencê-lo, voltando ilesos das jornadas cheias de riscos a que se 
submetiam. A forma de se trabalhar estas angústias, sem submeter os voluntários a riscos 
reais, seria interpretá-las através de narrativas simbólicas. 

Para definir a essência dos temas mitológicos, consideraram a existência de certas 
idéias que operavam em aparente antagonismo, mas que mantinham estreita conexão de 
sentidos. Estabelecendo uma relação dialética, dois conceitos – tese e antítese – acabavam se 
assimilando em um terceiro, que incorporava elementos das duas proposições anteriores. 
Como exemplos destes sistemas temos o dia e a noite, a vida e a morte, o finito e o infinito, o 
micro e o macrocosmo, o sol e a lua e muitos outros. Toda ritualística tinha que incorporar 
apenas um dos pólos desta relação para ter efetividade.  A partir desta escolha se estabelecia a 
tradição a ser seguida e respeitada ad aeternum. 

Muitas vertentes esotéricas consideraram a dualidade macho/fêmea e as estações do 
ano para a construção das narrativas. Sabemos que existem duas fases distintas a cada giro da 
Terra em volta do Sol. A primeira seria voltada ao reinado da vida, da luz, do calor e da 
abundância, que engloba a primavera e o verão. A segunda se refere às estações onde impera 
o frio, a fome, as doenças, o medo, e a morte – falamos do outono e do inverno. 

 A vida vegetal, que floresce nas épocas de Sol e decai nos meses de trevas, brota do 
ventre da Terra assim como os animais nascem do ventre de suas mães. A Terra, assim, 
assumia o epíteto de Mãe-Terra ou Deusa. Os cultos primordiais eram dedicados a esta figura 
poderosa, com forte ligação às coisas da natureza. Repletas de signos relativos à fertilidade, 
estas ordens tinham nas sacerdotisas a fonte de veneração. Destacam-se os cultos à Isis, à 
Innana, à Hera, à Ceres, à Maria Madalena e à Minerva. 

 O principio fertilizador, necessário ao advento da vida, era o Sol. Isso porque quando 
ele se afasta, a vida fraqueja. No inverno o astro praticamente morre. Seu óbito ocorre 
metaforicamente no solstício de inverno, em 21 de dezembro. E quando o Sol falece, deixa 
viúva a Mãe-Terra. Restam apenas no deserto gelado alguns troncos perenes, os “troncos da 
viúva”, e raras folhagens que resistem às intempéries, como as acácias. 
Outros grupos resolveram não adotar o conceito ontológico da Mãe-Terra. As narrativas 
deviam transcender o reino telúrico e chegar, triunfantes, aos céus. Criaram-se os mitos 
solares. O Sol passava a ser o protagonista das narrativas. Nestes procedimentos, o herói tem 
um nascimento tumultuado, depois passa por inacreditáveis situações de risco, sendo muitas 
vezes lançado em rios, enclausurado em arcas ou berços improvisados. Após uma juventude 
misteriosa, tem um momento de “iluminação”, quando ouve um chamado. 

 Este é o estopim para o início de uma viagem em que o iniciado vai resgatar algo que 
era legitimamente seu, mas que foi usurpado por uma força injusta. Repleta de perigos, esta 
epopéia geralmente leva os bravos aos confins do oriente. Lá está o objeto de redenção, que se 
desdobra em várias figuras arquetípicas, como o cálice sagrado, a pedra filosofal e a palavra 
perdida. Depois de achar o que procurava, e derrotar o maior dos adversários – um ente que 
representa as forças primitivas e elementares da natureza – o conquistador retorna são e salvo 
ao seu grupo, fortalecido e equilibrado. 

 A viagem heróica é uma metáfora do processo de individuação. Representa a busca 
pela identidade que todos devem empreender para atingir a maturidade. O homem tem que 
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conhecer o papel individual que lhe foi reservado, e que vai marcar sua fugaz passagem pela 
vida. Esta sabedoria só é possível através do autoconhecimento, fenômeno acessível apenas 
àqueles que adentram aos mais profundos labirintos de nosso subconsciente. 

 Toda experiência maçônica nada mais é do que uma complexa e elaborada jornada 
psíquica: trafegamos do mundo consciente, simbolizado pelo Ocidente, aos planos mais 
profundos do inconsciente, representado pelo Oriente. Os trabalhos ritualísticos traduzem a 
busca atemporal por aquilo que foi perdido em tempos imemoriais. A falta deste objeto 
intangível nos torna seres incompletos e eternamente angustiados em nossa subjetividade. 
Assim como Mitra, Apolo, Krishna, Rama, Gilgamesh, Hórus, Teseu, Prometeu e Hércules, 
nosso herói Hiram Abiff é um mito solar. Todos personificam o pólo masculino, positivo e 
ativo da relação dialética entre macho e fêmea. Por esta opção ancestral realizada pelos 
primeiros doutrinadores de nossa Ordem apenas homens devem ser escolhidos para vivenciar, 
na plenitude, as experiências místicas inerentes ao universo simbólico da sagrada Arte Real. 

  

 
Referências: 

Jung, C.G. “Psicologia e Alquimia”, 2ª Edição, Editora Vozes, 1994; 
 

*Irmão Edson Alves de Andrade é psicólogo 
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PENSAMENTOS:PENSAMENTOS:PENSAMENTOS:PENSAMENTOS:    
 

“Para que o mal triunfe, é apenas necessário que os bons não façam nada”. 
(Irmão Edmund Burke) 

 
 
“Creio que a primeira prova de um homem verdadeiramente grande, seja a sua humildade”.  

(Ruskin) 
 

 
“Todo mundo pode ser grande... Porque todo mundo pode servir. Não é preciso um diploma 
de faculdade para servir, basta um coração cheio de graça e uma alma gerada pelo amor”. 

(Irmão Martin Luther King Jr.) 
 

“O homem morre como nasce: sem cabelo, sem dentes e sem ilusões”. 
(Irmão Voltaire) 

 
“Nos dias de hoje existem professores de filosofia, mas não filósofos”. 

(Henry David Thoreau) 
 

“Você será lembrado somente pela virtude e o bem que fizeres a seu semelhante. Nada 
levarás. Alfaia, medalhas e títulos? Filosofamos sobre a vida eterna, religiões e governos, 

porém, que do berço ao túmulo seremos medido é a mais pura verdade da qual não podemos 
fugir”. 

“Do pó viemos e a ele tornaremos”. 
(Irmão Vicente Guimarães) 
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MOMENTO DE REFLEXÃOMOMENTO DE REFLEXÃOMOMENTO DE REFLEXÃOMOMENTO DE REFLEXÃO::::    
 
Convidamos os Irmãos, parentes e amigos para assistirem aos vídeos referentes à apresentação 
da dissertação para obtenção do título de Mestre em Ciências Policiais de Segurança em 
Ordem Pública, Capitão PM Etiene Coelho Martins (Secretário da Loja Estrela da Guanabara) na 
TV Justiça. 
Copie/cole os links, um de cada vez na barra, conforme ordem decrescente. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AX503VTnIiE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cr7wedQFF4A 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BILOskOyqUw. 

 
    

CONTATOCONTATOCONTATOCONTATO    COM A EDITORAÇÃO DE OCOM A EDITORAÇÃO DE OCOM A EDITORAÇÃO DE OCOM A EDITORAÇÃO DE O    PELICANO:PELICANO:PELICANO:PELICANO:    

 
MSN: opelicanoestreladaguanabara@hotmail.com 

E-mail: vicente@estreladaguanabara.org.br 

Tel: 3012-9706 

Cel: 9506-8782 


