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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

           AAAAmados Irmãos. 

 Estamos nos aproximando do final da gestão do biênio 2009/2011 e já 
estamos sentindo saudades dos momentos felizes que passamos juntos e que muito 
aprendemos. 

Estamos hoje com 31 anos de serviços prestados à Loja Estrela da 
Guanabara e iniciamos a gestão cegos e trôpegos nos Rituais, Código Penal Maçônico, 
Regulamento Geral da Federação, Constituições e na arte de dirigir com igualdade 
homens tão diferente.  

Engraçado! 
Agora sabemos tudo, porém, a Maçonaria é que é sábia. Diz-me ela: 
“Já que és tão bom, sabes tudo, desça deste trono e seja um SERVIDOR 

INGÓGNITO de sua Loja e da Arte Real.” 
Desde já, muito obrigado Sacrossanta Maçonaria e meus Irmãos de 

Loja que humildemente me carregaram nos ombros para que eu pudesse ver um 
pouco mais longe. 

No dia 26 de março de 2011 o Grande Oriente do Estado do Rio de 
Janeiro realizou a eleição para a escolha do seu dirigente maior e o Grão-Mestre 
Adjunto, Ir∴∴∴∴∴∴∴∴ Edimo Muniz Pinho obteve ampla maioria de votos do povo maçônico 
fluminense, tornando-se Eminente Grão-Mestre do GOB-RJ. 

A Loja Estrela da Guanabara estará sempre de Pé e à Ordem para 
servir este Grão-Mestrado. 

 
 
 

]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá ∴∴∴∴  
CIM 126365. 
 Pelo editor. 
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MMMMENSAGEM DENSAGEM DENSAGEM DENSAGEM DO VENERÁVEL MESTREO VENERÁVEL MESTREO VENERÁVEL MESTREO VENERÁVEL MESTRE    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

QUANDO O DISCÍPULO ESTÁ PRONTO O MESTRE APARECE 
 

Etimologia da Palavra Mestre: (s. m.) Professor de grande saber e nomeada. 
P. ext. O que é perito ou versado em qualquer ciência ou arte. 
Oficial graduado de qualquer profissão: mestre pedreiro, mestre carpinteiro. 
Comandante de pequena embarcação. 
O que tem o terceiro grau na Maçonaria. 
Fig. Tudo aquilo que serve de ensino ou de que se pode tirar alguma lição: o tempo é um 
grande mestre. 
Chefe ou iniciador de um movimento cultural. 
Adj. Principal, fundamental: plano mestre. 

 
Conta a lenda, desde o tempo dos samurais do Extremo Oriente, que “quando o 

discípulo estava pronto o Mestre aparecia”. 
Assim também os jovens gregos procuravam os filósofos e dedicava grande parte de 

suas vidas seguindo e servindo ao seu senhor na esperança de aprender com ele a arte de 
encontrar o Mestre e tornar-se também um filósofo e Mestre. 

Em Maçonaria, estudando As Constituições de Anderson, encontramos as obrigações 
dos Companheiros de proteger e ensinar as artes das ciências sagradas aos Aprendizes, 
principalmente a Geometria de Euclides de Alexandria (360/295 a. C.) que foi um 
professor, matemático platonico e escritor possivelmente grego, muitas vezes referido como 
o "Pai da Geometria". 

Diversas Escolas Iniciáticas vêm durante os tempos aplicando este axioma no intuito de 
dirigir o candidato ou discípulo ao estudo e pesquisa nas Artes Sagradas e nas ciências 
exatas com o objetivo de integrá-lo ao sábio conhecimento empírico que o levará as 
Ciêncdias Sagradas. Porém, queira o estudante crer ou não, “há mais coisas sob céu que nossa vã “há mais coisas sob céu que nossa vã “há mais coisas sob céu que nossa vã “há mais coisas sob céu que nossa vã 
filosofia”.filosofia”.filosofia”.filosofia”. Isto é, aquilo que não é dado somente pela Razão (expoente maior do REAA), 
mas, também, pela Sabedoria Iniciártica das Idades que foram preservadas pelos gregos 
minóicos, egípcios antigos, chineses e outros povos, a qual não vêm ao cérebro de 
intendimento dual empírico, e sim, em insigth na meditação, caso oposto ao estudo 
comparativo e dedutivo.  

Mestre é uma questão de ser ou não ser. 
A famosa frase "Ser ou não ser, eis a questão" (no original em inglês: To be or not to 

be, that's the question) vem da peça A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, de 
William Shakespeare. Encontra-se no Ato III, Cena I e é frequentemente usada como um 
fundo filosófico profundo. Sem dúvida alguma, é uma das mais famosas frases da literatura 
mundial. O verso, citado pelo personagem principal Hamlet, é o seguinte: 

“Ser ou não ser, eis a questão: será mais nobre 
Em nosso espírito sofrer pedras e setas 

Com que a Fortuna, enfurecida, nos alveja, 
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Ou insurgir-nos contra um mar de provações 
E em luta pôr-lhes fim? Morrer... Dormir: não mais. 

Dizer que rematamos com um sono a angústia 
E as mil pelejas naturais-heranças do homem: 

Morrer para dormir... é uma consumação 
Que bem merece e desejamos com fervor. 

Dormir... Talvez sonhar: eis onde surge o obstáculo: 
Pois quando livre do tumulto da existência, 
No repouso da morte o sonho que tenhamos 
Devem fazer-nos hesitar: eis a suspeita...” 

O verdadeiro Mestre Maçom não é um homem pronto e concluído. Morre a cada pôr 
de Sol como Osíris mergulha na obscuridade dos mundos subterrâneos, é julgado para 
renascer numa nova manhã limpo e casto das imperfeições. 

“Quando o discípulo está pronto o Mestre apareceQuando o discípulo está pronto o Mestre apareceQuando o discípulo está pronto o Mestre apareceQuando o discípulo está pronto o Mestre aparece”. 
 Pronto, pois, ele não encontrou o guru ou o mentor espiritual que quando “alma 

grosseira” buscava nos livros e nos homens sobre a Terra como Diógenes de Agriento com 
a lanterna na mão em busca de um homem justo pelas ruas de Atenas. 

A primeira conclusão é a decepção de não encontrar o Mestre, porém, ao desistir da 
busca, após longos estudos e trabalhos dedicados ao próximo vê a si mesmo refletido no 
espelho e compreende que o Mestre é ele próprio, o Cristo ressuscitado, seguindo a máxima 
dos alquimistas da alma no passado que em seus laboratórios, diante do espelho diziam: “o 
SER ao SER falará o SER falará com D-us...”. 

 
 
 

]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá]Éá° i|vxÇàx ]A Zâ|ÅtÜûxá ∴∴∴∴  
CIM 126365. 

Venerável Mestre. 
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Mensagem do PrimeiroMensagem do PrimeiroMensagem do PrimeiroMensagem do Primeiro Vigilante Vigilante Vigilante Vigilante    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 

BUSQUEMOS A ETERNIDADE 

 

Não te deixes abater, ante as alterações do equipamento físico. 

Busquemos a eternidade, moléstias não atingem a alma, quando não se filiam aos 
remorsos da consciência. 

A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da 
imortalidade. 

Juventude não é um estado da carne, há moços que transitam no mundo, trazendo o 
coração repleto de pavorosas ruínas. 

Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de 
experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. 

O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se 
e engrandecer-se por dentro. 

Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. 

Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma 
apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a Grande Luz. 

Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e 
dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso 
espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será 
como sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra 
e a amargura, onde estivermos. 

Assim Deus nos ajuda... 

 

Transcrito por Paulo O. Rodrigues - CIM 185879 

1º Vigilante 
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Mensagem do Segundo VigilanteMensagem do Segundo VigilanteMensagem do Segundo VigilanteMensagem do Segundo Vigilante    

    
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

    
ENTRE O BERÇO E O TÚMULO 

 
 
A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia 

do mundo. 
O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal 

invisível que o inspirou brilha eterna na alma do artista. 
A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a 

pouco, entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. 
A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, 

mas o espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem 
dos séculos. 

Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do 
corpo serão madureza e velhice da forma. 

A terra que hoje retém será no futuro, inevitavelmente, dividida. Adornos de que te 
orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a 
mãos diferentes das tuas. 

Usa aquilo que vês, para entesourar o que ainda não podes ver. 
Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de 

aperfeiçoar-se. 
Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, 

trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na 
tua alma as riquezas da vida eterna. 

 
“Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que não se vêem, 

porque as coisas que se vêem são temporais e as coisas que não se vêem são eternas” 
 
E assim Deus nos ajude... 

    
 

Transcrito por Wellington Cassanelli – CIM 221738 
2º Vigilante 
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CCCColuna do Mestre Maçomoluna do Mestre Maçomoluna do Mestre Maçomoluna do Mestre Maçom    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 
 
                                                                        

APRENDER COM NOVOS OLHOS 
                                                                       “Não existe idéias medíocres, mas, mentes não afim”. (Platão séc. IV a. C.) 

 
Um Maçom deve buscar o aprimoramento sempre. Tanto o aprimoramento moral 

quanto o aprimoramento intelectual. A Maçonaria faz menção às sete artes gregas, com 
a Geometria dentre elas, que o Maçom deve estudar sempre. 

Com esta idéia em mente, eu encontrei um grupo de aulas de Geometria em vídeo, 
produzidas pelo MEC, para adolescentes. Aulas normais, apresentadas pelo programa 
TV ESCOLA. 

Mas, ao ver os vídeos me senti vivendo uma sensação de “... eu queria viver aquilo 
com a experiência que eu tenho hoje...”. 

O primeiro vídeo que eu assisti falava do triângulo, o seu uso desde os egípcios e uma 
funcionalidade que pouco se fala sobre triângulo: ele tem a função de garantir 
estabilidade. 

Só isso já aguçou a curiosidade de quem conhece, mesmo que pouco, sobre 
Maçonaria. O triângulo e o número três são muito difundidos na Maçonaria. Eu nunca 
ouvi a relação entre o triângulo e a estabilidade dentro da Maçonaria. Nem sei se esta 
relação existe, mas tem muito a ver com o que a Arte Real nos ensina. Tomam-se 
conceitos que vem da realidade prática e os usam para chamar a atenção em direção ao 
crescimento moral. 

Desta experiência tentei imaginar o início da Geometria, desde a sua utilização 
prática, milhares de anos antes de Cristo, até a sua sistematização pelos Gregos. 

A gente estuda os gregos em filosofia como os pais do pensamento racional. Só que 
já é sabido hoje que civilizações bem mais antigas já dominavam os conceitos tratados 
pelos gregos. Os egípcios dominavam a geometria. Os árabes eram mestres na simetria. 
Os chineses já tinham soluções para problemas que só foram resolvidos séculos depois. 
Há 5.000 anos já tinham metralhadoras e autômatos. 

 A Geometria não existia como matéria ou conhecimento teórico. Mas, era um 
conhecimento prático com certeza. E era utilizada há séculos.  

Não dá para ignorar que os egípcios a conheciam ao construir as pirâmides. Como 
curiosidade, se construirmos uma pirâmide de três lados com o mesmo tamanho da 
pirâmide de Quéops, o resultado é uma figura chamada tetraedro. É primeiro poliedro 
platônico, de 4 lados. Se combinarmos a pirâmide e o tetraedro, com lados iguais, 
teremos um cubo, o segundo poliedro platônico, também chamado de hexaedro.   

Os egípcios também usavam figuras para demarcar suas terras. Como o Nilo 
inundava as terras todo ano, levava as marcações dos terrenos e as margens sempre 
mudava de lugar, saber onde começava e terminava as terras de cada um era um 
problema prático e essencial. Eles resolveram o problema com uma cordinha com 12 
nós. Prendendo-se quatro destes nós em uma reta conhecida, que ficava fora das terras 
inundáveis, e esticando-se a corda de forma a criar um triângulo com dois lados de 4 e 3 
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nós de comprimento, eles desenhavam uma perpendicular. Repetindo-se o processo eles 
conseguiam quadricular o terreno e assim remarcar qualquer terreno. 

Os gregos racionalizaram esta prática e criaram a relação geométrica que descreve o 
triângulo retângulo, cujo quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos 
catetos. Foi a utilidade que despertou interesse para as figuras e a sistematização grega 
que deram origem à Geometria que conhecemos hoje. 

Além do uso de figuras no cotidiano da humanidade, a natureza traz inúmeros 
exemplos com uso de figuras. As plantas são classificadas como trímeras, tetrâmeras e 
pentâmeras, se suas flores ou frutos são baseados em figuras de 3, 4 ou 5 lados. 

É difícil saber como as idéias foram surgindo na história do pensamento humano. É 
possível imaginar uma sociedade, com um ritmo bem mais lento que o atual, que valoriza 
o argumento e o pensamento racional focado nas coisas essenciais.  

E o que sempre foi importante na história humana? As figuras, os números, o 
movimento dos astros. Até parece que a natureza trabalha com poucos elementos. Dentro 
dos números podemos encontrar relações que também existem na música, nas formas da 
natureza, nas cores, etc. 

O exemplo da pirâmide virando um cubo é curioso. 
Também é curioso que a figura de um pentagrama possa 
ser encontrada em um cubo. A Geometria tem uma área de 
estudo teórica que corta uma figura, como um cone, para 
obter outras figuras, no caso elipses, hipérbole, etc.  

Se cortarmos um cubo, a face cortada poderá ter a 
forma de: um quadrado, um triângulo e, até, um 
pentagrama. Isto depende do plano do corte. É um 
exercício mental complicado, mas a experiência prática é 
simples: um cubo boiando paralelo à água forma um 
quadrado no lado “cortado” pela água. As outras figuras 
aparecem da mesma forma, na medida em que a flutuação 

do cubo se altera. Aparecendo, inclusive o pentagrama. 
E o pentagrama era venerado pelos gregos. Assim como 

aparece em várias situações na Maçonaria. Além das suas 
qualidades, onde estaria a sua utilidade? 

Diz-se que foi a partir da figura de um pentagrama que os 
gregos deduziram a proporção áurea. Esta proporção, 
caracterizada pelo número áureo 1,6180, está presente na natureza, 
nos moluscos de concha espiral, como o náutilus, no interior do 
ouvido, na cóclea, em proteínas, no girassol, na configuração de 
certas galáxias, etc.  
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CONCLUSÃO 
 
É interessante imaginar que os gregos partiram de figuras presentes na natureza e 

que tinham utilidade prática e sistematizaram um conjunto de conhecimento que nos 
permitiram entender, conhecer e até construir, teoricamente, o Universo. 

Nesta mesma viagem especulativa, podemos imaginar nossos Irmãos pedreiros 
tomando figuras, procedimentos e ferramentas práticas para sistematizar um conjunto de 
conhecimentos que permitam ao Maçom entender, planejar e construir o seu Edifício 
Moral justo e perfeito. 
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À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
A LENDA DO PELICANO 

 
 

Conta uma lenda medieval que um pelicano saiu de seu ninho em busca de 
comida para os seus recém-nascidos filhotes. Não notou que por perto se escondia um 
predador, só esperando a sua ausência para atacar o ninho.  

Mal o pelicano desapareceu no horizonte, o danado atacou os coitadinhos, que 
ainda não tinham aprendido a voar e nem a se defender. 

 O predador devorou a todos, só deixando como sobram as pequeninas ossadas 
com as penas que mal começavam a despontar.  

Quando o pelicano voltou ao ninho viu a tragédia que ocorrera. Atirando-se 
sobre os corpos dos filhos chorou horas e horas, até que suas lágrimas secaram.  
Sem mais lágrimas para chorar pelos filhos mortos, começou a bicar o próprio peito, 
fazendo verter sobre o corpo dos pequeninos o sangue que jorrava dos ferimentos que 
ele mesmo provocara com aquela mutilação. 

 No seu desespero não percebeu que as gotas do seu sangue, pouco a pouco iam 
reconstituindo a vida dos seus filhos mortos. E assim, com o sangue do seu sacrifício e 
as provas do seu amor, a sua família ressuscitara. 

 
 SÍMBOLO DE AMOR E SACRIFÍCIO 

 
            Provavelmente foi a partir dessa lenda que o pelicano se tornou um símbolo de 
amor e sacrifício. Durante a Idade Média eram vários os contos e tradições em que 
esse pássaro aparecia como representação da piedade, do sacrifício e da dedicação à 
família e ao grupo ao qual se pertencia. Essa terá sido também, a razão de os cátaros, 
os Rosa-cruzes, os alquimistas e outros grupos de orientação mística o terem adotado 
em suas simbologias. 

Para os alquimistas o pelicano era um símbolo da regeneração. Alguns 
operadores alquímicos chegaram inclusive a fabricar seus atanores, vasos em que 
concentravam a matéria prima da Obra, com capitéis que imitavam um pelicano com 
suas asas abertas. Tratava-se de captar, pela imitação iconográfica, a mesma mágica 
operatória que a ave possuía, ou seja, aquela capaz de regenerar, com seu próprio 
sangue, os filhotes mortos. 
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 Os Rosa-cruzes em sua origem, em sua maioria eram alquimistas. Daí o fato 
de terem adotado o pelicano como símbolo da capacidade de regeneração química 
da matéria não é estranho. E é compreensível também que em suas imaginosas 
alegorias eles tenham associado essa simbologia com aquela referente ao sacrifício de 
Cristo, cujo sangue derramado sobre a cruz era tido como instrumento de 
regeneração dos espíritos, medida essa, necessária para a salvação da humanidade. 
Daí o pelicano tornar-se também um símbolo cristão, representativo das virtudes 
retificadoras do cristianismo, da mesma forma que a rosa mística e a fênix que 
renasce das cinzas. (1) 

 
OS CÁTAROS 

 
Porém, quem mais contribuiu para que o pelicano se tornasse um símbolo 

místico por excelência foram os cátaros. Os sacerdotes dessa seita, que entre os séculos 
XI e XII se tornaram os principais opositores da Igreja Católica na Europa, 
chamavam a si mesmos de “popelicans”, termo de gíria francesa formado pela 
contração da palavra pope (papa) com pelican (pelicano). Significa, literalmente, “pais 
pelicanos”, numa contra facção com os sacerdotes da Igreja Católica que eram 
considerados os predadores da lenda (no caso uma serpente, como conta Leonardo da 
Vinci em sua versão da lenda). (2) 

De certa forma, os Cátaros, com suas tradições místicas e iniciáticas, se 
tornaram irmãos espirituais dos Templários e antecessores dos Rosa-Cruzes e dos 
Maçons. 

Condenados pela Igreja Romana por suas idéias e práticas heréticas, eles 
foram exterminados numa violenta cruzada contra eles movida pela Igreja em meados 
do século XIII. (3) 

 Os Cátaros chamavam a si mesmos de filhos nascidos do sacrifício de Jesus. 
Eles diziam possuir o verdadeiro segredo da vida, paixão e morte de Jesus, que para 
eles não havia ocorrido da forma como os Evangelhos canônicos divulgavam. Na 
verdade, eles não acreditavam na divindade de Jesus nem na sua ressurreição, mas 
tomava tudo como uma grande alegoria na qual a prática do exemplo de Cristo era a 
verdadeira medicina da ressurreição. E dessa forma eles a praticavam, sacrificando a 
si mesmos em prol da coletividade a qual serviam. Dai serem eles mesmos 
"popelicans.(4) 

 
 O CAVALEIRO DO PELICANO 

 
A Maçonaria adotou a lenda do pelicano por influência das tradições rosa-

cruzes que o seu ritual incorporou. Por isso é que encontraremos, no grau 18, Grau 
Rosa-Cruz por excelência, o pelicano como um dos seus símbolos fundamentais. O 
próprio título designativo desse grau é o  de Cavaleiro do Pelicano ou Cavaleiro Rosa-
Cruz. 

 O Simbolismo do pelicano é uma alegoria que integra, ao mesmo tempo, a 
beleza poética da lenda, o apelo emocional do mistério alquímico e o romantismo do 
sacrifício feito em nome do amor. Tanto o Cristo quanto a natureza amorosa vertem 
seu sangue para que seus filhos possam sobreviver. José de Alencar, grande expressão 
do romantismo brasileiro utilizou esse tema em um de seus mais conhecidos trabalhos, 
o poema épico Iracema. Nesse singelo poema a índia Iracema, sem leite em seus seios 
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para alimentar Moacir, o filho dos seus amores com o português Martim, rasga o 
próprio seio e o alimenta com seu sangue. Assim, o filho da aborígene com o 
colonizador torna-se o protótipo do homem que iria povoar o novo mundo, a “nova 
utopia”, a civilização renascida, fruto da interação da velha com a nova civilização. 
Seriam esses “filhos renascidos” do sacrifício da sua mãe que iriam, na visão do 
escritor cearense, mostrar ao mundo uma nova forma de viver. 

 Tudo bem maçônico.  
A propósito, José de Alencar também era Maçom. (5)  

 
Notas 
1- Símbolos também muito caros à Maçonaria. 
2- Leonardo da Vinci também reconta essa estória, que segundo alguns autores, seria uma 

fábula de Esopo. 
3- BAIGENT, Michael, LEIGH, Richard, LINCOLN, Henry. The Holly Blood and The Holly 

Grail, Ed. Harrow, Londres, 1966. Veja-se também a nossa obra “Conhecendo a Arte Real”, Madras 
São Paulo, 2007 

4 – Vê-se no romance O Pêndulo de Foucalt” de Humberto Ecco, um interessante jogo de 
palavras com esse termo e o segredo dos Templários. 

5 - Em outra de suas obras indigenistas José de Alencar faz do seu herói, o índio Ubirajara, um 
verdadeiro cavaleiro medieval numa santa cruzada em defesa da honra, da coragem e da perfeição 
moral. Isso mostra o quanto a Arte Real influenciou o trabalho desse grande escritor brasileiro. 

 
(Colaboração do Deputado Estadual do GOIRJ, Ir∴∴ Mauro de Oliveira) 

 
 

CCCColuna do Aprendiz Maçomoluna do Aprendiz Maçomoluna do Aprendiz Maçomoluna do Aprendiz Maçom    
                                        Ir∴∴∴∴∴∴∴∴ Rafael de Ornellas Vieira é Professor de Física e Aprendiz Maçom 

 
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
O Sol e a Lua 

 
Uma de nossas primeiras instruções como Aprendiz é o significado dos elementos 

da Abóboda Celeste. Nela, estão bem identificados esses dois astros, em bastante destaque. 
 Elemento muito importante para a vida na Terra, pois sem a Lua não teríamos o 

ciclo das marés, que afeta toda a vida submarina, sua importância não se dá apenas na 
Terra, mas sim em todo o nosso sistema solar uma vez que é o maior satélite natural de 
nosso sistema, aonde alguns astrônomos chegam a afirmar que vivemos em uma parte de 
um sistema de planeta duplo. Essa teoria é derrubada por outros astrônomos devido à forma 
da curva que a Lua escreve no céu. Sua origem mais aceita é a teoria do big splash, onde 
um planeta, denominado Theia, com aproximadamente a dimensão de Marte se choca com 
a Terra ainda em formação, nessa colisão Theia se desintegra deixando no espaço restos de 
rochas líquidas que são atraídos pelo campo gravitacional terrestre. Essa rocha líquida se 
junta e dá origem a Lua e parte de Theia se espalha pela Terra explicando assim os 
inúmeros elementos encontrados em semelhança no nosso planeta e no nosso satélite.  
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 E sem o Sol nem mesmo a vida seria presente no nosso planeta uma vez que as 
plantas dependem de sua luz para realizar fotossíntese e nosso corpo também precisa dessa 
mesma luz para fabricar vitaminas essenciais para o funcionamento do corpo humano.  

Quando damos a denominação de vida estamos falando desde o menor vírus 
encontrado até os mamíferos, esse conceito é buscado em varias partes do Universo, mas 
tamanha a importância do Sol para a formação da vida e tamanha a perfeição em que a 
Terra e a Lua se encontram em relação a distancia entre si e a distancia em relação ao Sol e 
o tamanho desses elementos a vida é procurada em outros sistemas parecidos com nossa 
Terra, Sol e Lua. Como exemplo não encontrarmos vida em Marte, pois seu tamanho não 
gera um campo gravitacional forte suficiente para prender gases e sua atmosfera é pouco 
densa. Já planetas como Júpiter são grandes demais prendendo gases demais em sua 
atmosfera. 

O Sol é uma fonte de energia para a Terra através da colisão de núcleos de 
hidrogênio obedecendo à seguinte reação: 4 ¹H → 4He + 2 e+ + 2 νe + 2 γ (26,7 MeV). A 
energia produzida nessa reação é equivalente a cerca de 9,15 x 1010 megatoneladas de TNT. 

Não é atoa que desde os tempos mais primordios esses dois astros são cultuados nas 
mais antigas civilizações de varios povos diferentes e até hoje ambos são representrados em 
nosso Templo, seja na abóbada ou no Painel do Grau de Aprendiz,  nos lembrando de sua 
força para a nossa existência e de como eles se completam. 

Unica coisa que me intriga são as forças de naturesa opostas que eles representam 
na Maçonaria. O Sol com força de carater elétrico e a Lua com força de carater magnético, 
pois segundo as equações de Maxwell, essas forças se completam. Uma não vive sem a 
outra e não são opostas. Na verdade a variação de uma das duas faz com que a outra 
apareça imediatamente. 

Como Apendiz Maçom ainda não entendi o siguinificado dessa oposição. Meu lado 
cientifico não deixa que essa explicação seja aceita. Na verdade ele me conduz a dizer que 
ambos os elementos geram força de carater gravitacional, nem magnetico e nem elétrico,  
devido a distancia em que eles se encontram e principalente a Lua, uma vez que ela não 
produz reações nem para produzir um campo magnético. 

Opostos sim, pois um representa o dia, a luz e o segundo a noite, as trevas. Será 
então essa luz uma força elétrica e uma vez variada produz uma força magnética, trevas? 

Segundo a lei de Faraday  , na verdade não estamos falando de forças 
mas sim de campos dessa equação. Conseguimos chegar na equação e onda de luz que é 
sim, um campo eletromagnético onde um não vive sem o outro. 

Devo aceitar sim, como o conceito de força na ciencia. É muito novo o conceito de 
campo mais novo, ainda que as palavras na verdade foram as usadas erradas para a nova 
ciencia, mas em sua essência elas foram sinceras e verdadeiras. A Lua e o Sol no painel 
simbolizam luz e trevas, que assim como os campos eletromagneticos caminham lado a 
lado e um se alimenta da varição do outro. 

   
Ir∴∴∴∴∴∴∴∴ Rafael de Almeida  

 Aprendiz Maçom 
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Pensamentos 
 

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

 

“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com freqüência, poderíamos 
ganhar, por simples medo de arriscar”. 

(William Shakespeare) 
 

"Eis o meu segredo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os 
homens esqueceram essa verdade, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas 

eternamente responsável por aquilo que cativas."  
(Ir∴∴ Antoine de Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe) 

 

“Minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas nem de 
grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite”. 

(Clarice Lispector) 
 

“O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. 

(Platão) 
 

“Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe”. 

(Ir∴∴ Oscar Wilde) 
 

“Os homens são como as moedas; devemos tomá-los pelo seu valor, seja qual for o seu 
cunho. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 

“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. 
Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”. 

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

 
(Ir∴∴ Rui Barbosa) 

 
 
 
 

Momento de Reflexão:Momento de Reflexão:Momento de Reflexão:Momento de Reflexão: 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 
 

Somos uma Instituição fundada nos princípios da Razão. 
Isto, porém, não nos exime de sermos sensíveis às verdades do coração, a qual, 

independente de nossas opiniões empíricas. Como São Francisco: “faz-me amar muito 
mais que ser amado, compreender que ser compreendido...”, levando-nos a crer que um 
pensamento de harmonia e paz profunda pode fortalecer os laços que unem os 
Irmãos, Cunhadas, Sobrinhos (as) e Amigos (as) desta Loja mais que um presente 
material adquirido por dinheiro. 

      Convidamos a assistirem a obra prima de William Shakespeare no clip: 
http://www.youtube.com/watch?v=8eWzFlxjCpI 

(copie e cole na barra) 
 
 
 
 

 
“A esperança da colheita reside na semente”. 
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