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reproduzidas ou copiadas desde que sejam respeitadas as 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

            AAAAmados Irmãos. 

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

Na verdade, todos vocês foram nossos Iniciadores neste momento ímpar de 
nossas vidas. 

Fazemos parte do Rito Escocês Antigo e Aceito que prega a razão, porém, sem 
deixar que a voz do coração (o D-us de nosso coração) seja silenciada. 

Assim, cremos que com a Luz do G∴∴∴∴A∴∴∴∴D∴∴∴∴U∴∴∴∴ são os verdadeiros Iniciadores 
que nos guiaram na senda maçônica e, sem vossas ajudas não teríamos alcançar 
sucesso algum.  

Em nossa gestão iniciamos 13 valorosos Irmãos; fizemos elevações ao Grau de 
Companheiro; Exaltações de Mestres; 03 filiações; duas Sessões Magnas Pública do 
Dia do Amigo junto ao Dia do Maçom; duas Sessões Magnas Pública de Aniversário; 
duas festas de Fim de Ano; duas Festas do Dia das Mães; duas reuniões 
administrativas com sobrinhas e cunhadas (residências dos IIr∴∴∴∴ Cassanenelli e 
Jonas); aprovamos o projeto de Hospitalaria (IIr∴∴∴∴ Hadid/Leonardo), onde ficou 
acordado a assistência à somente uma entidade beneficente (Lar Maria de Lurdes 
Para Crianças com Hidroencefalia), que em parceria com IIr∴∴∴∴ e empresários 
consegue suavizar aquele trabalho altruístico e bem coordenado por pessoas que 
amam ao próximo. 

Com a ajuda especial dos IIr∴∴∴∴ Marcos Aurélio Lucas da Silva (Orador), Luiz 
Alberto Barbirato (Secretário Estadual de Finanças), Aildo Virginio Carolino 
(Secretário Estadual de Gabinete do Grão-Mestrado) e o Venerável Mestre da Loja 
União Escossesa Celso Mazzoni, transferimos a Aug∴∴∴∴Resp∴∴∴∴Benf∴∴∴∴ Loj∴∴∴∴ Simb∴∴∴∴ 
Estrela da Guanabara, Nº 1685 do Palácio Maçônico do Lavradio para a Rua Tuiuti 
em São Cristóvão, onde está em andamento o projeto de criação do Condomínio do 
Tuiuti com a participação de cinco Lojas do GOB-RJ. 

Não fiquem lembrando o passado. Unamos-nos ao novo Venerável Mestre 
Paulo de Oliveira Rodrigues no trabalho de administrar e crescer a Loja. 

Não é um até logo ou adeus é um breve despedir-se para lamber as feridas 
causadas pelo Senhor do Tempo. Breve, estaremos junto aos Irmãos para levantarmos 
Templos à Virtude e cavarmos masmorras aos vícios. 

Conhecemos o limite de nossa ignorância. Sabemos que mais poderíamos fazer, 
porém, perdoem-nos se não fomos capazes de alcançar os objetivos. 

Nós queríamos dizer algo diferente, bonito, porém, o coração nos limita a 
oratória e dele no momento só a emoção de UM MUITO OBRIGADO sai 
espontaneamente. E se um dia lembrarem-se desta Administração o façam da forma 
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como o gênio Frank Sinatra em My Way (autoria de Paul Anka), que deixou um 
recado aos que o sucederam na jornada de levar um pouco de alegria e luz ao 

próximo: “Eu fiz... do meu jeito!”. 
Copie e cole o site abaixo na barra e saibam o que queríamos vos dizer e o 

coração cansado não obedeceu: 
http://www.youtube.com/watch?v=-vNFbSVlS2I 
 

 
            
 

 
   Aqui estão nossos ídolos e as coisas que apreciamos: O mistério, representado pela esfinge; a 

história, pelo Paternon; Platão, Nietzche, José Ortega y Gasset e Thomas Hobbes, os preferidos; e, por fim, 
os livros, companheiros de todas as horas.           

 

 
 

\Ü\Ü\Ü\Ü∴∴∴∴]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 

 P/Administração de Loja. 
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MENSAGEM DO VENERÁVEL MESTREMENSAGEM DO VENERÁVEL MESTREMENSAGEM DO VENERÁVEL MESTREMENSAGEM DO VENERÁVEL MESTRE    
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

 
     A democracia pode não ser infalível. Mas é o melhor meio encontrado pelos 

homens para tratar-se com respeito mutuo perante as leis que os governam, tomando 
corpo na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

     A maioria das constituições políticas baseadas no estado, ao longo da 
história, firmou-se na autoridade de cima para baixo, com uma dádiva divina, ordem 
natural, ou tradição legitimando o poder daqueles com virtude superior (definida pelo 
nascimento, idade, riqueza, habilidades ou poder). Na metade do século vinte, porém, 
muitos regimes apelaram, em lugar disso, à autorização de baixo para cima do 
“povo”. Os mecanismos variaram, i.e. eleições multipartidárias, partidos de 
vanguarda, e um respeito quase filial pelos nacionalistas fundadores do passado, mas, 
ao longo da última metade do século, quase todos os regimes extraíram sua 
legitimidade do “povo” ao invés de uma fonte “superior”.  

     Os direitos humanos são o componente mais recente nesse triunvirato. A 
idéia de que a legitimidade de um governo é baseada na extensão do respeito e defesa 
aos direitos humanos dos seus cidadãos tem estado no coração da tradição do contrato 
social liberal da teoria política, pelo menos, desde o embrionário Segundo Tratado de 
Governo de John Locke, no final do século dezessete. No nível internacional, recebeu 
um endosso poderoso nos documentos internacionais como a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948 e a Convenção Internacional dos Direitos Humanos de 
1966. Mas, somente há vinte e cinco anos, a maioria dos estados no mundo justificou, 
publicamente, sacrifícios sistemáticos de alguns, mesmo a maioria, dos direitos 
reconhecidos nesses instrumentos legais. E o fizeram não em nome da segurança 
nacional (como oposta à segurança pessoal) e relativismo cultural (como oposto aos 
direitos humanos universais), mas também com apelos aos imperativos “superiores” 
de desenvolvimento e democracia (como opostos aos interesses de indivíduos e grupos 
particulares). 

Os Maçons, antes de tudo são formados por homens de todas as classes sociais, 
raças, credos e tendências ideológicas diversas, primando, porém, pelo 
engrandecimento da espécie humana e a igualdade de direitos entre todos. 

    Na história da sociedade humana diversos pioneiros dos avanços científico, 
revoluções culturais e filósofos que nos tiraram do obscurantismo que estivemos 
mergulhados na infância das idades ou na Grande Noite Negra foram Maçons nos 
atos e ideais, muitos deles pagando com o ressarcimento da liberdade ou em casos 
extremos com a própria vida, porém, em nome da liberdade de pensamento, foram fiéis 
aos ideais supremos de levar à humanidade a busca incansável da verdade e a fé num 
Ente Supremo, não como um D-us antropomórfico, patriarcal, que fizesse jorrar mel e 
maná sobre os bons e derramasse sua ira sobre os incautos. 

     Com o intuito de propagar a ciência iniciática, a adequação aos avanços nas 
áreas humanas e exatas, nós, administradores temporais desta Loja, juntamo-nos à 
confraria para entregar ao próximo Mestre eleito por esta assembléia uma Loja 
fraterna, onde os Maçons sintam orgulho de serem filhos de uma Mãe tão nobre como 
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seu nome, Loja Estrela da Guanabara, que correu de boca em boca por todo este 
território nacional, graças ao empenho de todos os Mestres do Passado que nos 
entregou esta rosa mística, orgulho de todos aos Maçons do Quadro.    
 

AGRADECIMENTOS. 

 
     Com o compromisso perante o Grande Oriente do Brasil - Poder Central, 

Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, de nossa Loja Mães e ao Eterno 
continuaremos como ZELADORES desta Loja e estaremos de Pé e à Ordem sempre 
que o serviço nos chamar.  

O Malhete e a Carta Constitutiva nos foram passados há dois anos e os 
entregamos a uma Administração Eleita pela Assembléia de Maçons desta Loja.  

A todos os Mestres do Passado que nos ajudaram com suas experiências, nos 
passando o conhecimento adquirido no altruístico trabalho de administrar gerencial e 
ritualisticamente a nossa Amada Loja Estrela da Guanabara. 

Ao nosso Orador Ir∴∴∴∴    Marcos Aurélio Lucas da Silva que diuturnamente zelou 
pela legalidade da Loja e chegando mesmo ao esgotamento físico e mental continua 
lutando pela implantação do Condomínio Maçônico do Tuiuti. 

Aos Secretários Ad Hoc IIr∴∴∴∴    Emídio Gentil Júnior e Leonardo Gonçalves 
Montenegro, que mesmo com os problemas na vida profana absorvidos pelo primeiro, 
continuaram com o serviço de Secretaria em dia. 

Ao Tesoureiro Ir∴∴∴∴    Luciano Peixoto Alves, que conforme repitamos sempre, foi 
uma dádiva do G∴∴∴∴A∴∴∴∴D∴∴∴∴U∴∴∴∴ nos mandar de Goiânia tão qualificado profissional e 
Irmão. 

Ao nosso Chanceler Ir∴∴∴∴    Enrique Alfonso Bolaño Solano (nosso Anjo Doutor) 
que trabalhou como se fosse um membro do SAMU, estando presente em socorro a 
todos os Irmãos, cunhada e sobrinhos quando convocado pela Loja.  

Prometemos não afagar ego individual, mas, Ir∴∴∴∴     Solano, OBRIGADO por ser 
nosso Irmão. 

Aos membros da Comissão de Beneficência pelo incansável trabalho de 
assistência ao Lar Maria de Lurdes para Crianças com Hidroencefalia. 

A Comissão de Admissão e Graus que acompanhou-nos nos processos 
referentes às Iniciações de Candidatos, Elevações ao Grau de Companheiros, 
Exaltações ao Grau de Mestres e Filiações. 

Aos Mestres de Cerimônias (escola do Irmão GUGU) pelo zelo com a 
ritualística nos trabalhos. 

A todos os Irmãos que nos ajudaram com palestras e apresentações de 
trabalhos quando solicitados. 

Ao atual Companheiro e atuais seis Aprendizes (bem sabemos que tens 
padrinhos), porém, vocês são nossos filhos, nós o fizemos nascer e temos que 
acompanhá-los com a mão de um pai zeloso. Vamos confessar-vos agora que estamos 
saindo, “vocês são monstros”. Sentimos medo ao olharmos a Coluna do Norte com 
homens de tão alto valor moral e intelectual. Verdade. Não rias deste velho Maçom. 

Ao 2º Vigilante, Ir∴∴∴∴    Welington Cassaneli pela dedicação e carinho com a 
Coluna do Norte onde se assentam os neófitos de nossa Loja. 
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Ao meu amigo e 1º Vigilante (Venerável Mestre eleito para o biênio 2011/2012) 
pelo amor e respeito com a atual Venerância e o zelo e cuidado com os IIr∴∴∴∴ 
Companheiro que assentam-se na Coluna do Sul. 

Mais que isto, também desejo meus votos de uma profícua administração e, por 
favor, nunca nos convide para ajudá-lo, CONVOQUE-NOS, pois, estaremos nesta 
Loja para servi-la e honrar o Venerável Mestre Ir∴∴∴∴Paulo de Oliveira Rodrigues. 

Pelo cunho de justiça e prudência nosso Padrinho Ir∴∴∴∴Otton Noronha de Freitas 
Filho que nos ensinou a tomar as atitudes administrativas ao indicar-nos o caminho do 
meio (TAU), fazendo valer o espírito da fraternidade e da justiça antes da decisão final 
quando se trata de julgar o próximo; assim como o maior sábio da antiguidade, nosso 
rei - juiz Salomão:  

1 CRÔNICAS – CAP. 1: VERS. – 8 A 11. 

   8 - E Salomão disse a D-us: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a 
mim me fizeste rei em seu lugar. 
 
  9 - Agora, pois, ó Senhor D-us, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi; 
porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. 
 
10 - Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar 
perante este povo; pois quem poderia julgar a este tão grande povo? 
 
11 - Então D-us disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste 
riquezas, bens, ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste 
muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes 
julgar a meu povo, sobre o qual te constituí, 
 
12 - sabedoria e conhecimento te são dados; também te darei riquezas, bens e honra, 
quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas 
semelhantes. 

 
 

“Matutis Mutandis”.“Matutis Mutandis”.“Matutis Mutandis”.“Matutis Mutandis”.    
 

S∴∴∴∴F∴∴∴∴U∴∴∴∴ 
 
Vale de São Cristóvão, Oriente do Rio de Janeiro, 10 de maio de 2011. 

 

]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    
 (Venerável Mestre eleito para o biênio 2009/2011) 

 
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 

Na Obra Regenerativa 
 

Estamos chegando ao final da administração do biênio 2009/2011, 
administração esta que houve a participação direta ou indireta de todos os Irmãos 
pensando sempre no melhor em favor da Ordem e de nossa Loja. 

Meus Irmãos, se tentamos orientar o Irmão perdido nos cipoais do erro, com 
aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. 

Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. 
Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. 
Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas 

aumentamos a percentagem do mal, em derredor de nós. 
Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime, se permanecemos 

indiferentes, sustentamos a perturbação, mas se tratarmos o erro do semelhante, 
como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na 
realidade, concretizando a obra regenerativa. Se não é justo atirar petróleo às 
chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com projeção de 
perfume.Relacionemos  as nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com 
imparcialidade e de boa intenção.Toda vez que assim procedermos, o quadro se 
modifica nos mínimos aspectos. Foi assim a Administração do biênio que se finda com 
a grandeza do Venerável Mestre José Vicente e seus oficiais de Loja, estou radiante de 
felicidade uma vez que faço parte desta administração, me sinto honrado eu ter 
participado e o pouco que pude contribuir para que as coisas fluíssem dentro da 
normalidade que foi. Meu Venerável estarei sempre de Pé e à Ordem para qualquer 
ocasião em benefício da nossa Loja Mãe e nossa sacrossanta Maçonaria. 

 
 

 
T∴∴∴∴F∴∴∴∴A∴∴∴∴ 

 
  
 

Paulo O. Rodrigues - CIM 185879 

1º Vigilante 
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Mensagem do SegundoMensagem do SegundoMensagem do SegundoMensagem do Segundo Vigilante Vigilante Vigilante Vigilante    
(Mensagem do atual Venerável Mestre Vicente quando 2º Vigilante do na gestão do 

Venerável Mestre Jonas Paulo de Souza em 2005) 
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
 

UM LÍDER ANTES DE TUDO TEM DE SER ÉTICO. 
 
     “Que o jovem não espere para filosofar, nem o velho de filosofar se canse. 

Ninguém, com efeito, é ainda imaturo ou já está demasiado maduro para cuidar da 
saúde da alma. Quem diz não ter ainda chegado à hora de filosofar ou já ter passado, 
fala como quem diz não ter ainda chegado ou já ter passado a hora de ser feliz”. 

(Epicuro, Carta a Manequeu). 
 
     Em seu conceito clássico, a Ética é o estudo dos juízos de apreciação que se 

referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do Bem e do 
Mal. Em outras palavras é o estudo do julgamento, da escolha que somos obrigados a 
fazer a cada segundo em nossa vida. 

     O termo ética significa costume e por isso é também definido como a 
doutrina dos costumes. Em simples palavras, trata-se do estudo para saber se uma 
ação nossa ou qualidade é ou não ética. Por exemplo, são qualidades éticas a 
sabedoria, a prudência, a justiça, etc. É uma avaliação de nosso comportamento. 

     Dessa maneira, a ética é Universal enquanto estabelece um código de 
condutas morais válidos para todos os membros de uma determinada sociedade e, ao 
mesmo tempo, tal código é relativo ao contexto sócio-político-econômico e cultural 
onde vivem os sujeitos éticos e onde realizam suas ações morais. 

     Ética, ou éthos em grego, designa o modo de ser, o temperamento ou 
disposição interior, de natureza emocional ou moral, ou, em outras palavras, é aquilo 
que é característico e predominante nas atitudes e sentimentos dos indivíduos, de um 
povo, grupo ou comunidade, e que marca suas realizações ou manifestações culturais. 

      
“A razão não é outra coisa que uma parte do espírito divino mergulhado no corpo 

humano”. 
(Sêneca) 

 
“O que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa”. 

(Descartes) 
      
     Sócrates já havia dito que o vício é a ignorância e a virtude é o 

conhecimento. Ele ensinou que: a Ciência e a Virtude se confundem em uma única 
resultante: a Sabedoria. 

     Para fazer o bem, basta vê-lo claramente; não o fazem os que não vêem. 
     Platão falou das quatro virtudes cardeais: a prudência, a coragem moral, a 

moderação e a justiça, que muitas vezes são tidas como as “mães do caráter”. 
     Porém, nós, Maçons, ante de tudo, somos homens que respeitam todas as 

linhas de pensamentos e crenças religiosas, transcendemos os limites da Razão que nos 
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pautam no direito e virtude (racionalismo) com a aceitação da metafísica (além da 
física) – cremos num ENTE-SUPREMO. Somos mais que uma coisa que pensa, somos 
verdadeiramente personalidades alma que habitam temporariamente um corpo (a 
prevaleça do espírito sobre a matéria) para podermos um dia voltar ao seio do Eterno 
(G∴∴∴∴A∴∴∴∴D∴∴∴∴U∴∴∴∴). 

“Eu e o Pai somos Um”. 
 

José Vicente de Jesus Guimarães José Vicente de Jesus Guimarães José Vicente de Jesus Guimarães José Vicente de Jesus Guimarães –––– CIM 126365. CIM 126365. CIM 126365. CIM 126365.    

2º Vig2º Vig2º Vig2º Vig∴∴∴∴....    

 
 

Mensagem do OradorMensagem do OradorMensagem do OradorMensagem do Orador    
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 
 ESTE É O OBIJETIVO DE NOSSA LOJA. 

 
Nesse momento de despedida da Administração 2009/2011 algumas reflexões 

passam na memória, e de tudo o que passamos desde a propositura da candidatura até 
o final do mandato nada mais me toca do que a confiança de meus Irmãos em meu 
trabalho. Para mim a mais agradável das lembranças, espero ter correspondido a tal 
que foi a confiança no exercício de tão importante função na Loja Estrela da 
Guanabara.  

Não me cabe relatar cada momento vivido na gestão, mas agradecer a cada um 
dos Irmãos que entenderam ser a Loja Estrela da Guanabara, o nosso bem maior, e 
nos permitiram auxiliar o nosso Irmão, o Venerável Mestre José Vicente Jesus 
Guimarães em uma gestão acima de tudo corajosa e que estará registrada para 
sempre na história de nossa amada Loja. 

A função a mim designada, por si só é cravejada de espinhos, mas esses foram 
ampliados, pois vivemos momentos de extrema delicadeza, como, por exemplo, a saída 
do Palácio do Lavradio. Em tal transição tive a oportunidade de auxiliar o nosso 
Venerável Mestre e a operação ocorreu com a necessária precisão. 

Hoje vivemos a expectativa de fazer mais história em nossa Loja, isso pelo fato 
da Estrela da Guanabara ser parte de um projeto maior chamado “Condomínio 
Maçônico do Tuiuti”, projeto para o qual, recebi a confiança de minha Loja e de cada 
um de meus irmãos, confiança essa que me permite trabalhar em conjunto com outros 
Irmãos do Quadro, e ainda com Irmãos das outras Lojas que compõem o condomínio. 
Um trabalho compensador a cada pequena realização, e a maior de todas está por vir, 
e será de extrema importância para cada uma das Lojas participes. 

Mais uma vez querem meus irmãos que eu esteja na oratória da loja, pretendo 
continuar cooperando na medida do que nossa loja precise, sempre de pé e a ordem 
com o nosso venerável em favor da loja e do condomínio que ora se formata. 

Peço ao Grande arquiteto do universo forças para continuar trabalhando por 
nossa loja, e luz para conduzir cada momento a que me for confiado. Sempre farei o 
possível para corresponder as expectativas. 
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Agradeço ao, agora ex Venerável Mestre Vicente, pela confiança depositada e 
me ponho a disposição de meu Irmão Paulo de Oliveira Rodrigues, Venerável Mestre 
leito  para juntos levarmos cada vez mais alto o nome de nossa Loja. 

Muito obrigado a todos, 
 
 

Marcos Aurélio Lucas da Silva - CIM 221737 
Orador 

                                                                       

    

Coluna do SecretárioColuna do SecretárioColuna do SecretárioColuna do Secretário    
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 

Sobre o servir. 
 
O principal motivo de estarmos aqui, neste mundo, é a nossa capacidade de 

servir. Servir à família, servir à pátria, servir à Loja, servir à Ordem, servir ao 
próximo. Falo do serviço desinteressado, mas com compromisso de chegar ao objetivo 
almejado. 

É através do serviço que nos desbastamos, com a ajuda de nossos Irmãos. 
Como o maço, elemento positivo simbolizando a ação, representa o apoio e a ajuda 
que recebemos de nossos pares, que se choca contra o cinzel, elemento passivo que 
simboliza as dificuldades encontradas ao longo da senda. Assim como a força da maço 
colidindo contra o cinzel que corta a pedra bruta, assim é a ajuda dos Irmãos àqueles 
que servem a Loja, sendo apoiado contra as dificuldades e com isso desbastam suas 
almas das arestas da arrogância e da vaidade. 

É pelo ideal, e só pelo ideal. Sabemos que nem sempre o ideal é o mesmo, mas é 
dever de todo Maçom servir na luta contra os preconceitos e superstições, contra a 
ignorância e o erro, servir para que os ideais residentes nos corações de cada Irmão 
unam-se para formar o grande ideal de nossa Mãe, a Loja Estrela da Guanabara. 

E é me despindo de qualquer vaidade, qualquer preconceito, que coloco o ideal 
que reside em meu coração à disposição da nossa Mãe, através do servir 
desinteressado. 

Com humildade digo que errei e digo que foi bom, pois aprendi com meus 
erros, com resignação aceitei o desafio e digo que tive medo, mas conheci o verdadeiro 
significado da palavra fraternidade quando fui apoiado pelos meus Irmãos.  

Gostaria apenas de agradecer ao meu amigo, Irmão, frater, padrinho e 
Venerável Mestre de minha Loja, Ir∴∴∴∴José Vicente de Jesus Guimarães, a 
oportunidade de errar, aprender, acertar, escutar e desbastar as arestas de minha 
imperfeição. Mais uma gestão bate a nossa porta e ali estarei esperando novamente 
oportunidades de errar e aprender contanto sempre com vossa ajuda. 

 
Leonardo Gonçalves Montenegro CIM 251248 

SECRETÁRIO AD HOC 
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Coluna do TesoureiroColuna do TesoureiroColuna do TesoureiroColuna do Tesoureiro    
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 

A arte de Servir 
 

Preocupação, receio, medo e até preguiça. Estes sentimentos não dão orgulho, 
mas foram os primeiros que afloraram quando o Venerável Mestre solicitou o apoio 
para cobrir os trabalhos do Tesoureiro, nos últimos meses de 2010. 

Lidar com dinheiro dos outros, realizar um trabalho totalmente fora de minha 
experiência, enfrentar filas de banco iria mudar totalmente minha rotina.  

A primeira coisa que me veio à cabeça, e que me fez aceitar a tarefa sem 
pensar, foi o que um Irmão me disse um dia em Loja: “Nós entramos na Maçonaria 
para trabalhar. Então, não recuse trabalho, seja ele qual for”.  

Desde o início de minha caminhada maçônica, percebo que o aprendizado se dá 
mais pela prática e pela reflexão sobre nossa conduta do que por aulas ou temas 
revelados aos Iniciados. 

Ao abraçar o trabalho proposto, fui aos poucos lidando com as tarefas e com as 
minhas reações em relação a elas. 

Aceitar e reconhecer que não somos formados apenas de sentimentos nobres 
fazem parte do processo de corrigir os defeitos. E como nossa caminhada na 
Maçonaria é para melhorar como ser humano e construir valores positivos, minha 
primeira reflexão foi sobre a atitude em relação ao compromisso. Nada nos obriga a 
estar em Maçonaria além do nosso compromisso conosco mesmo. Mesmo quem busca 
apenas a fraternidade teve que fazer uma escolha e assumir o compromisso de 
participar daquele tipo de reunião no lugar de outra atividade qualquer.  

E eu considero que as realizações por dever e compromisso têm mais valor que 
as realizadas por inclinação natural. Nem todo mundo tem as mesmas habilidade, mas 
alguns se esforçam para suprimir suas deficiências e persistem. Por exemplo: é certo 
que a habilidade de falar em público colabora para o sucesso profissional de uma 
pessoa. Quem tem este dom sabe usá-lo a seu favor. Só que quem tem dificuldade em 
encarar uma platéia, mas se compromete a superar conquista duas vitórias. Adquire a 
habilidade e supera uma fraqueza, crescendo duplamente.  

Aristóteles disse que é o hábito que cria a virtude. O meu trabalho com a 
Tesouraria tem se tornado um hábito novo, com potencial para me auxiliar a 
desenvolver virtudes. 

Ao fim da gestão atual à frente da Tesouraria da LOJA ESTRELA DA 
GUANABARA, aprendi muito. Aprendi um novo sistema de contabilidade. Aprendi a 
lidar com a rotina e encaixar visitas aos bancos. Mas, principalmente, ainda estou 
aprendendo com as reflexões sobre meu trabalho. 

Na gestão que se instala agora, oficialmente à frente da pasta, pretendo 
trabalhar cada vez mais, evoluindo nos controles objetivando dar o máximo de 
transparência ao processo e colaborando sempre para o crescimento da Loja Estrela 
da Guanabara. 
 

Luciano Peixoto Alves - CIM 251481 
TESOUREIRO AD HOC 
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Coluna do Mestre MaçomColuna do Mestre MaçomColuna do Mestre MaçomColuna do Mestre Maçom    
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
A importância da Estrela da Guanabara na minha vida. 

Mestre Maçom Marcelo Hadid. Mestre Maçom Marcelo Hadid. Mestre Maçom Marcelo Hadid. Mestre Maçom Marcelo Hadid. ---- CIM:244.460 CIM:244.460 CIM:244.460 CIM:244.460    

 
 

No dia do convite para me tornar Maçom não imaginava as mudanças que 
ocorreriam tanto no meu mundo profano quanto dentro da minha vida de Maçom. 

Cheguei ao Palácio do Lavradio em uma terça-feira, há quase quatro anos na 
hora marcada, muito nervoso, não sabendo o que aconteceria comigo. Fui recebido de 
forma cortes por um Irmão, que me conduziu a secretaria da Loja, para começar a 
preparar o profano para a luz receber. 

Daí em diante o meu caminho nos dois mundos começou a ser traçado de 
forma independente, na minha visão daquela época.  

Como Aprendiz solitário era. Sem um Irmão gêmeo para dividir os problemas 
e dificuldades que certamente todos passam para serem aceitos pelos seus pares, pois 
apesar de na iniciação todos aceitarem o profano como Irmão, o fato não ocorre de 
maneira automática, pois se perfeitos fossemos não precisaríamos estar em Loja. 

Como Companheiro o céu caiu em minha cabeça de uma só vez tanto dentro de 
Loja quanto na vida profana, me sentido ainda mais rejeitado pelos Irmãos por 
grande parte foi minha culpa, não me esforcei o suficiente para adquirir os 
conhecimentos necessários para o meu progresso “fui aceito” em novo grau mais por 
complacência do que merecimento, por ter consciência disto um mal estar, por não me 
sentir merecedor, no meu peito ficou cravado como uma faca que ao menor 
movimento poderia matar a paixão, no mundo profano tudo desabou o que lutei e 
consegui vi se perder, como um barco que gira no turbilhão e afunda sem reação 
possa esboçar. 

Quando chegou a hora de ir à Mestre não me sentia preparado quando tudo 
parecia perdido dois anjos na minha vida aparecerem, foi neste momento que percebi 
que não havia dois mundos mais na verdade um. Tudo estava relacionado, não havia 
dezenas de dificuldades, mas somente uma a ser vencida a minha inércia para 
enfrentar os obstáculos que apareceriam ou já estavam na minha frente. 

Tudo que aconteceu na minha vida profana com certeza teria acontecido se na 
Loja não fosse aceito, mas com toda a convicção afirmo, o caminho para, da escuridão 
sair, não teria a mim sido revelado, pois nesta Loja que tanto amo a luz a mim foi 
revelada e como rumo na minha vida tomo o seu brilho maior. 

À Estrela tudo devo. Aprendi a ser uma pessoa melhor a respeitar os limites a 
me preparar para cada desafio sem o ímpeto da primeira impressão que tudo parece 
fácil. Deu-me a maturidade para ser mais humilde de aceitar a ajuda para enfrentar 
as dificuldades, pois nós no nosso mundinho ficamos com vergonha de pedir ajuda aos 
Irmãos tanto na Maçonaria como na vida profana. 

        Hoje enfrento os desafios sabendo que as Colunas que sustentam a abóbada de 
nosso Templo, cobrindo minha cabeça, dão toda a proteção que preciso.        
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CCCColuna do Aprendiz Maçomoluna do Aprendiz Maçomoluna do Aprendiz Maçomoluna do Aprendiz Maçom    
À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
 

ENTRE OS JUSTOS E O PERFEITO 

(Aprendiz (Aprendiz (Aprendiz (Aprendiz Luiz de AlLuiz de AlLuiz de AlLuiz de Almeida Rodrigues Iniciado em 19/05/2011meida Rodrigues Iniciado em 19/05/2011meida Rodrigues Iniciado em 19/05/2011meida Rodrigues Iniciado em 19/05/2011))))    

A iniciação foi impecável, emocionante, elegante e profundamente coberta de 
simbolismo. Possuidora de uma metafísica muito profunda com a qual é, sem dúvidas, 
prematuro para um Aprendiz de Maçom discorrer acertadamente sobre a cerimônia. 
Não obstante, um dos aspectos mais evidentes, foi o exercício da fraternidade 
apresentado de forma honrosa nos atos da Iniciação através dos Irmãos que 
desempenharam as funções na cerimônia. 

A iniciação deixa explícito o ato de coragem e determinação do candidato e 
implícitos, atos de amor, confiança e dedicação dos iniciadores que são os verdadeiros 
guias dos candidatos que estão em busca da luz que o conhecimento proporciona. 
Nesta iniciação pude perceber a grandeza de espírito e dedicação dos Irmãos que 
trabalharam zelosamente na execução do ritual de iniciação. 

Posso ainda sentir aquilo que emanava de seus corações quando se 
aproximavam para um novo cortejo ou instrução. O sagrado esteve presente em todos 
os momentos da cerimônia e pude perceber que estava diante de uma verdadeira 
cerimônia, onde a vontade de Deus, o G∴∴∴∴∴∴∴∴A∴∴∴∴∴∴∴∴D∴∴∴∴∴∴∴∴U∴∴∴∴∴∴∴∴, esteve presente em cada ato, 
palavra e pensamento. 

A confiança que os Irmãos me passaram deixou-me completamente seguro, não 
havia o que temer, estava entre verdadeiros Irmãos, por isso pude pôr minha vida nas 
mãos deles e deixar meu peito aberto para que pudessem, também, examinar meu 
coração e verem que não havia nenhuma dúvida em meus propósitos de unir-me a 
todos os Irmãos Maçons. 

Estive em reflexão por todo o tempo e ainda estarei ao longo dos anos, 
“ruminando” tudo que vivenciei no templo sagrado da 
Aug∴∴∴∴∴∴∴∴Resp∴∴∴∴∴∴∴∴Benf∴∴∴∴∴∴∴∴Loj∴∴∴∴∴∴∴∴Simb∴∴∴∴∴∴∴∴ ESTRELA DA GUANABARA. 
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 À Glória do Grande Arquiteto do Universo 
 

Minha Visão Sobre O Que É Ser Maçon. 
(Aprendiz Carlos (Aprendiz Carlos (Aprendiz Carlos (Aprendiz Carlos Tadeu Correia Rodrigues Tadeu Correia Rodrigues Tadeu Correia Rodrigues Tadeu Correia Rodrigues     

Iniciado em 27/01Iniciado em 27/01Iniciado em 27/01Iniciado em 27/01/2011/2011/2011/2011))))    
    

 
Durante a sua peregrinação na Terra o homem deve fortalecer dentro de si as 

suas obras e ter a certeza que a sua vida e todas as vidas são fundamentalmente uma 
só e que ninguém deveria viver somente para si, pois todos nós vivemos de relações, 
dependentes uns dos outros, somos um conjunto. 

A Maçonaria foi, é e será o que fizeram e fazem os seus obreiros, e se eles assim 
o desejarem. Com sua filosofia, doutrina e tudo que a compõe, apóia o crescimento a 
que cada um se submete. Engana-se quem entra para a irmandade achando que esta 
mudará a sua vida. O Maçom já existe adormecido dentro de nós, depois de 
descoberto e iniciado, cabe a ele se desenvolver através de trabalho árduo. Podemos 
dizer que a Maçonaria não está aqui para mudar ninguém. O Maçom já vem pronto, o 
sistema da Maçonaria existe para ajudá-lo a melhorar. 

O que a Maçonaria faz para lapidar esses bons homens, é a convivência com 
seus Irmãos com a mesma determinação. É da constante troca de informações, dos 
relacionamentos e permutas intelectuais, abordando assuntos cotidianos, os 
problemas da sociedade ou revelando nossos conhecimentos é que se propicia a 
possibilidade de desenvolvermos.  

O Maçom não vai mudar o mundo, longe disso, seria infantil dizer que o 
Maçom irá voltar para a sociedade e mudar os homens e suas vidas vazias, daqueles 
que vivem somente para os lados materialistas, oportunistas e viciados. O homem que 
atravessa às portas do templo vai melhorar a si mesmo e ajudar a garimpar os 
Maçons adormecidos e trazê-los para a nossa irmandade, os iguais. Aqui não é lugar 
de pessoas que adentrem nesta instituição por amizade e politicagem, em detrimento 
de qualidades que o revelem "Maçom" ainda não iniciado. 

Ser Maçom não é apenas ostentar um adesivo, colocar um anel ou um broche 
na lapela, quando reflito sobre a Maçonaria, penso estar no caminho certo para me 
libertar das vaidades e poder cumprir melhor os meus deveres para com o próximo, 
fazer das minhas palavras as melhores ações, pois é isso que esperamos de qualquer 
pessoa que procura viver em sociedade, eu como Aprendiz, com certeza não tenho a 
real dimensão do que é ser Maçom, mas agora entendo melhor o que é ser livre e de 
bons costumes. 

Eu me pergunto: Estamos aqui para galgar posições ferindo nossos Irmãos com 
a nossa vaidade criando desavenças e conspirações indo contra os nossos princípios de 
liberdade, igualdade e fraternidade? Sou apenas mais um profano que teve a 
oportunidade de ser iniciado na Ordem em busca de um suposto status social? 

Com certeza que não!  
Não é isso que busco e os Irmãos com quem tenho a honra de compartilhar 

também não, pois para mim e acredito que para todos que fazem parte desta família 
ser Maçon é poder banir de nossas vidas a avareza, a mesquinharia a falta de amor ao 
próximo, preciosismos e vaidades, sentimentos esses que nos impedem de crescer 
como homens de bem, e atingirmos o grau máximo em nossas vidas, não falo de 
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números, mas de dignidade e caráter e para os que acreditam evoluirmos 
espiritualmente. 

Por fim gostaria de evocar meus amados Irmãos a refletirem se estamos no 
caminho certo? Sou verdadeiramente um Maçom? 

Assim como no dia da minha iniciação, continuo seguindo, não mais com os 
olhos vendados, mas confiando nos meus amados irmãos. 

Que o GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO ilumine nossos corações e 
mentes e que a paz esteja conosco. 

 
"Oh, como é bom e agradável viverem unidos os Irmãos...”. 

 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
O INÍCIO 

(Aprendiz (Aprendiz (Aprendiz (Aprendiz CláCláCláCláudio Max M. Oliveiraudio Max M. Oliveiraudio Max M. Oliveiraudio Max M. Oliveira  
Iniciado em 19/05/2011Iniciado em 19/05/2011Iniciado em 19/05/2011Iniciado em 19/05/2011))))    

 “Quem tem ouvidos para ouvir ouça” 
 

           Amado Ir∴∴∴∴, não escrevo estas breves palavras nas quais conto minha 
iniciação. Porém, antes devo apresentar-me: meu nome é Cláudio Max Moreira de 
Oliveira, mas podes me chamar de Max. Nasci em 18 de maio de 1970, porém dantes 
já existia, sou eterno e imortal. Poderia ter qualquer idade, mas escolhi ser menino. 
Sou sincero, peralta, feliz e travesso. Não espere que eu lhe agrade em tudo, e talvez, 
quando algumas das minhas peraltices lhe tirarem do sério, lembre-se de que sou 
apenas um menino.  

 Minha iniciação começa quando a luz se apaga, estou ávido e meus 
sentidos se aguçam para que possa concluir meu real objetivo. E qual seria? Para que 
entendas devo revelar-lhe algo. Eu tenho um amigo e Mestre, que me ama 
profundamente e eu o amo com o mesmo amor. Acompanha-me por todos os dias, me 
ensina e orienta. A Ele devo a vida e todas as coisas, me fez rico, com toda a sorte de 
riquezas as quais o metal não pode comprar. Por gratidão e como prova do meu amor, 
trabalho incansavelmente na construção de um presente, que seja digno de sua 
apreciação e aguardo ansiosamente o dia em que a Ele dedicarei vendo-O face a face. 

            Pois bem, mesmo sem saber o que me aguardava, guardava em minha 
mente Sua orientação na qual me disse que na Maçonaria eu encontraria ferramentas 
necessárias para tal construção, que examinasse tudo e retivesse o que é bom.  

 Despojei-me então de minhas vaidades e maltrapilho, calcei a sandália 
da humildade. Descendo às profundezas do abismo, pude então contemplar as minhas 
imperfeições, vaidades e mágoas e ao depositá-las em uma pedra aferir o seu terrível 
peso.  

 Deixando para trás a pedra e com ela minhas vis concupiscências, fui 
encarcerado dentro do meu próprio mundo. Lá estavam presentes todas as 
possibilidades oferecidas ao ser humano. O que fazer em relação ao tempo que resta 
de vida? Qual o valor do trabalho? Continuar ou desistir? Alimentar meu corpo ou 
envenená-lo?  São opções que fazemos diariamente e entre ouvir a voz das palavras 
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incitadoras da desistência, ou da cela que dizia “estás preso” ou a voz da morte 
dizendo “beba”, preferi ouvir meu amigo e Mestre que dizia: Persiste, Eu te libertei, 
verdadeiramente “és livre”, e mesmo no mais profundo abismo Eu Sou contigo e te 
alimento. Vive! 

 Sou liberto e novamente declaro meu desejo de ir adiante.  
 Levado à porta do Templo sou recebido a ponta de espadas, porém não 

temo, pois sei que aquele que comigo fala também a eles fala e de mim, testificará.  
           Posto a prova pela força do vento, sou guiado pelas mãos do Mestre o 

qual me conduz em segurança em meio a grandes perigos, tal como na vida, vendavais 
de problemas às vezes se levantam e somente guiados pelo Mestre, saímos ilesos de 
malefícios, que muitas vezes encobertos pela escuridão nos ameaçam.  

 Decidido a ir adiante, confiado e guiado pelo Mestre ao meu lado, 
avanço em meio às batalhas até chegar ao oceano, onde pude lavar minhas mãos de 
todas as transgressões passadas. Bebi do doce vinho provando também do amargor de 
quem dele abusa.  

           Após as jornadas da terra, ar e água, passei a ser purificado pelo fogo, 
queimando assim os vestígios finais das impurezas mundanas e enquanto sentia o 
calor das chamas, ouvia dentro de mim a promessa do Mestre de que o fogo não me 
consumiria.  

 Após jurar a minha fidelidade a Maçonaria, fui retirado, para que me 
julgassem se era digno de ser aceito, para que assim pudesse ver a luz. Enquanto 
esperava fui novamente vestido, respeitavelmente. Porém, enquanto ninguém 
percebia, maquinei mais uma de minhas peraltices e lembrando mais uma vez das 
palavras que diziam “examinai tudo e retei o que é bom” escolhi o item que mais 
bonito e o escondi no fundo da alma.  

 Levado entre as Colunas do Templo pude então ouvir o veredito de 
aceitação com um unânime sim. Tiradas foram as vendas e pude contemplar então, a 
Luz Divina refletida nos olhos do Ir∴∴∴∴. Unidos neste momento o meu presente e o seu 
passado, o seu presente e o meu porvir, numa aliança que se renova a cada novo 
amanhecer.  

 Começa assim a minha caminhada maçônica, com a alma calçada com a 
sandália da humildade. Com o som alto nos ouvidos do martelo e do ponteiro a 
ressoar pelo Templo, enquanto o Mestre em meu peito ri e diz “bate com força”. E 
sentindo que na vida, não almejo nada mais que ser Aprendiz. 

 
 

À Glória do Grande Arquiteto do Universo 

 
QUAL SERIA O SÃO JOÃO? 

Irmão Rafael de Ornellas VieiraIrmão Rafael de Ornellas VieiraIrmão Rafael de Ornellas VieiraIrmão Rafael de Ornellas Vieira    
Aprendiz MaçomAprendiz MaçomAprendiz MaçomAprendiz Maçom    

 
 
Para ajudar nossos trabalhos invocamos o Grande Arquiteto do Universo e São 

João, nosso padroeiro. Mas de qual São João estamos realmente falando? Será São 
João Evangelista, um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, ou São João Baptista, 
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profeta primo de Jesus Cristo, ou ainda São João Esmoler Grão-Mestre dos 
Cavaleiros de Jerusalém?  

Vamos a alguns fatos históricos para nos fazer tentar entender a qual São João 
pedimos proteção. 

São João Evangelista era o apóstolo mais próximo de Jesus, escritor do 
Apocalipse, o mais novo dos discípulos, era pescador de profissão, foi o discípulo que 
seguiu Jesus até seus últimos minutos e a ele foi dada a missão de cuidar de Maria. 
Faleceu de morte natural aos 94 anos. Seu dia é comemorado em 27 de dezembro, 
coincidentemente, próximo ao dia do solstício de inverno no Hemisfério Norte. 

São João Baptista, o Profeta, filho de Isabel prima de Maria, batizou muitos 
judeus no rio Jordão, entre eles Jesus. Seu pai foi sacerdote e sua mãe pertenceu a 
uma sociedade chamada “As filhas de Araão”. Foi preso por liderar uma rebelião. 
Assassinado dez meses após sua prisão, teve sua cabeça cortada e seu corpo queimado 
em uma fogueira. Seu dia é bem conhecido, 24 de junho, coincidentemente , próximo 
ao dia do solstício de verão do Hemisfério Norte por uma tradição pagã de acenderem 
fogueiras para comemorar essa data. Transformamos as fogueiras de solstício de 
verão em fogueiras de São João. 

São João Esmoler, saiu de sua terra natal e foi até Jerusalém fundar um 
hospital para tratar dos enfermos que passavam por sérias dificuldades em busca da 
Terra Santa. Baseado nos princípios dos Cavaleiros Templários veio a fundar os 
Cavaleiros Hospitalares, cuja função era proteger os hospitais. Logo em seguida, os 
Hospitalares foram transformados em Ordem dos Cavaleiros de Jerusalém que além 
de proteger os hospitais acumulava a função de correr em socorro aos enfermos e 
necessitados onde quer que esses se encontrassem. Com isso, a Ordem dos Cavaleiros 
de Jerusalém ganhou grande respeito dos Templários.  

Mais tarde, quando sua pátria se encontrava ameaçada por uma invasão turca 
e os Cavaleiros Hospitalares já caminhavam com suas pernas, retornou a sua pátria e 
fundou a Ordem dos Cavaleiros de Malta, que além de deter as mesmas funções dos 
Cavaleiros Hospitalares acumulou a função de manter a paz e a liberdade de sua 
pátria. Os Cavaleiros de Malta obtiveram o mesmo sucesso dos Hospitalares na 
hospitalaria, mas não tiveram sucesso nas questões bélicas e não conseguiram evitar a 
invasão turca. Mesmo assim, foram reconhecidos por grandes defensores dos 
oprimidos pelos Templários que após a morte e canonização de São João invocam seu 
nome como patrono e o pedem proteção no campo de batalha. Comemora-se no dia 23 
de janeiro o dia de São João Esmoler. 

Cada um deles tem sua grande importância na história da humanidade e uma 
ligação ao simbolismo maçônico. Cabe a nós reconhecer o nosso padroeiro São João. 
Pessoalmente reconheço São João Esmoler por sua forte influência com os Templários 
e por sua pouca influência religiosa. Mas é bom e suave que os Irmãos vivam em união 
e que tragam seu São João para guiar nossos trabalhos.  

Que eles juntos nos guiem a justiça e perfeição dos mesmos. 
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Pensamentos 
(sendo o último O Pelicano desta gestão o Venerável Mestre Ir∴∴∴∴ José Vicente Guimarães nos pediu permissão para 

expor sua visão parcial e colocou as suas preferências nesta sessão) 
 

“Para que o mal triunfe, é apenas necessário que os bons não façam nada”. 
(filósofo e político anglo-irlandês Ir∴∴∴∴∴∴∴∴ Edmund Burke) 

 
“Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz; se arrumar 

uma esposa ruim se tornará um filósofo”. 
(filósofo Sócrates 469–399 a.C) 

 
“Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui, o 

verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas idéias e a nobreza dos seus ideais”. 
(cineasta Ir∴∴∴∴Charles Chaplin) 

 
“Sem advogado não há justiça, assim como não há Loja se não houver o Maçom”. 
“Concordo, podeis me processar... Mas tenha piedade Irmão, morro de medo do 

complexo penitenciário maçônico”. 
(Ir∴∴∴∴José Vicente Guimarães) 

 
“É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do quer falar 

e acabar com a dúvida”. 
(ex-presidente americano Ir∴∴∴∴    Abraham Lincoln) 

 
“As pessoas mais felizes, não tem as melhores coisas... Elas sabem fazer o melhor das 
oportunidades que aparecem em seus caminhos... Pense nisso! O que você tem, todo 

mundo pode ter, Mas o que você é... Ninguém pode ser”. 
(brasileira de origem judia nascida na Ucrânia, escritora Clarice Lispector) 

 
“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. 
(escritor Ir∴∴∴∴ Antoine de Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe) 

 
“Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para 

viverem como irmãos”. 
(ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela) 

 
“Liderar não é tanto uma questão de mão pesada, mas mais de assento firme”. 

 (filósofo espanhol José Ortega y Gasset) 
 

“Existem homens que são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que têm é 
dinheiro” 

(autor desconhecido) 
 

“Amai-vos uns aos outros...” 
(filósofo e educador Kung-Fu-Tzu, Confúcio - 479 a.C.) 

(Jesus Cristo - Jô 15, 9 - séc. I d. C.) 
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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, nos leva a sermos propensos ao bem e a fé 
num Criador. 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. 

       
 
 
 
 

 
“A esperança da colheita reside na semente”. 
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