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Editorial
"Para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de"Para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de  

fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentrofazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro
de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre." de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre." 

(Carlos Drummond de Andrade)(Carlos Drummond de Andrade)  

o iniciarmos mais um ano, cabe-nos agradecer tudo 
de bom que nos aconteceu no ano anterior, bem 
como as adversidades que nos serviram de lições e 

nos ajudaram a admitir, um pouco mais de consciência do 
papel que nos cabe como Iniciado Maçom, junto à sociedade.

AA
Ao falarmos em iniciado, aquele que se predispôs a 

passar por uma Iniciação, ou seja, o que, por algum motivo, 
foi intuído a bater no Portal de uma Escola de Iniciação e a 
iniciar uma nova jornada. Sim, iniciar uma nova caminhada, 
uma nova ação, daí a definição do termo: Iniciar + ação.

É inconcebível tomarmos banho e vestirmos as 
mesmas roupas sujas. Assim, é o processo iniciático. Ao nos 
tornarmos postulante em uma nova senda, teremos que nos 
despojar de velhos hábitos, dos vícios, dos véus mayávicos 
(da deusa Maya), da ilusão do mundo material e 
despertarmos para uma nova vida, a vida espiritual.

Todo caminho iniciático visa ao Encontro de Eu’s 
(como já nos reportamos em matéria anterior), propiciando o 
encontro dos Eus (material e Espiritual). Também, é 
inconcebível ouvirmos de alguns Irmãos que eles, sempre, 
foram assim e, assim, irão morrer. Diríamos nós, já estão 
mortos, ainda, que vivos. Iniciação é transformação. É buscar 
ascender à escada evolucional, deixando de lado as coisas 
efêmeras do mundo material, em uma eterna busca do seu 
Deus Interior, sua Centelha Crística.

Aqueles que adentraram uma Escola de Iniciação têm 
por dever evoluir. O que temos visto, em especial, em nossa 
Ordem, é uma enorme quantidade de Irmãos que não tem 
consciência do que veio fazer em seu seio. Movida por 
interesses particulares, busca a Maçonaria como “Chave 
Mestra”, a fim de abrir-lhe portas nos mais diversos 
segmentos da sociedade, pouco se importando com seus 

ensinamentos. Essa verdadeira massa de “profanos de 
avental”, inconsciente do que vem a ser nossa Ordem, pratica 
os maiores absurdos morais, não sabendo o enorme carma 
que está acumulando com seus atos.

Nosso papel, como editor, além de informar, é, 
principalmente, o de conscientizar. Você, leitor dessas linhas, 
que, incansavelmente, vimos reescrevendo ao longo da 
história de nossa Revista, poderá, em muito, contribuir para 
mudar essa realidade. Antes de indicar algum profano para 
ingressar em nossa Ordem, busque refletir se o mesmo 
possui, de fato, valores e virtudes condizentes ao processo 
iniciático, a que irá submeter-se. Não estamos referindo-nos, 
apenas, à cerimônia de iniciação, até porque tal processo, ali, 
apenas, inicia-se, estendendo-se ao longo de toda a vida 
terrena. 

O padrinho tem a responsabilidade de bem escolher o 
candidato para nossa Ordem. Tal escolha, jamais, poderá ser 
fruto de interesses particulares, envolvendo pessoas que, com 
seu ingresso na Instituição, venham abrir-lhe portas em 
alguns segmentos da sociedade. É lamentável falarmos isso, 
mas é a dura imagem do cotidiano maçônico em algumas 
Lojas.

Se quisermos fazer Maçonaria de Verdade, teremos 
que ser autênticos, comprometidos e realistas. Já que estamos 
iniciando mais um ano, aproveitemos para refletir sobre 
nossas responsabilidades como Iniciado Maçom, 
perguntando o que poderemos fazer para um mundo melhor.

O caminho iniciático é estreito e sem volta. A cada 
passo dado, abre-se um abismo às nossas costas. Voltar é se 
projetar no precipício. Ao nos banharmos nas cristalinas 
águas da Iniciação, jamais, deveremos vestir as roupas sujas 
dos velhos hábitos. Temos que iniciar uma ação evolucional, 
buscando sublimar nossas emoções, elevar nossos 
pensamentos e tornar mais altruísticos nossos atos.
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O misterioso ano de 2012 reserva muitas profecias, 
crendices e adivinhações. De um Iniciado, espera-se uma 
postura superior, acima do bem e do mal, a neutralidade, ou 
seja, o equilíbrio. A Superstição cabe aos profanos, sendo uma 
das roupas sujas, devidamente descartada no aludido banho.

Já que, neste ano, curiosamente, teremos três sextas-
feiras 13, a fim de fazer luz sobre alguns conceitos errôneos, 
apresentamos uma compilação de uma matéria colhida no 
Blog “Filhos de Hiram” – Os Mistérios do 13 - que aborda, 
com propriedade, o tema. Esta edição, ainda, traz, como 

Matéria da Capa, o texto “Maçonaria Mágica”. A coluna 
Informe Cultural apresenta uma interessante matéria 
chamada “O Mito Jesus”, abordando três livros inéditos sobre 
a  identidade e genealogia do Mestre Jesus. A coluna 
Trabalhos apresenta a matéria “A Arquitetura na Alemanha” e 
“O Uso da Palavra em Loja”. Na coluna Reflexão, a matéria 
“Ser, Ter e Parecer”, faz jus ao nome da mesma.

Desejamos aos nossos leitores um ano de 2012 repleto 
de muitas realizações, rogando ao Grande Arquiteto do 
Universo que nos conceda o “suficiente” dentro daquilo que 
merecemos! ?

Matéria da Capa
MAÇONARIA MÁGICA

Raymond François Aubourg Dejean  
 atitude mágica da Maçonaria, como vontade de 
obediência e de ritual, foi marcada no século XVIII. 
O Maçom ocultista alemão Schroeder fundou, em 

1.766, em Marbourg, um capítulo dos “Verdadeiros e Antigos 
Maçons Rosa-Cruzes” onde se praticava a magia, a teosofia e a 
alquimia. Seu sistema, chamado “Rito de Schroeder” ou Rosa-
Cruz Retificado, “era, ainda, praticado na metade do século 
XIX em Hamburgo. A lenda pretende que Schroeder tinha sido 
um dos Mestres da magia de Cagliostro, identificado como o 
Mestre 68 da mais famosa Franco-Maçonaria mágica, ainda 
que essa curiosa honra seja atribuída ao mercador austríaco 
Kölmer, de volta do Egito, que teria sido o misterioso “Altotas”, 
o mestre de magia de Cagliostro.

AA

José Bálsamo, Conde de Cagliostro (Sicília), é um 
personagem extraordinário, ainda que se mantenha bem 
misterioso. Iniciado na Maçonaria em 1777, em Londres, cria, 
em Bruxelas, um rito Maçônico com operações mágicas; 
frequenta as Lojas de todos os ritos na Holanda, Alemanha, 
Polônia e Rússia. Em Mitau, em 1779, ele faz pela primeira vez, 
uso de ritos mágicos. Funda, em Lyon (França), uma Loja, “A 
Sabedoria Triunfante”, e, em 1784, tenta o prestígio de mago e 
de curador. Dirige uma sociedade de gnósticos: a seita de 
“Saint Jakin”, que durou até a Revolução Francesa, 
entregando-se às ilusões da magia, mesclando os segredos dos 
Rosa-Cruzes e os mistérios dos Templários.

Cagliostro funda, em 1784, em Lyon (França), o templo 
chamado “Loja Mãe do Rito Egípcio”, dirigindo o Ritual da 
Maçonaria Egípcia, tratando de ressuscitar o misterioso Culto 
de Ísis. O objetivo dos trabalhos desta Loja era levar o homem 
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decaído a reconquistar sua dignidade perdida. O 
titulo, que dava Cagliostro aos seus ensinamentos 
era de “Doutrina do Grande Copta”. Cagliostro 
se instalou em Estrasburgo (França), cidade onde 
residiu de 1780 a 1783, adquirindo uma grande 
ascendência sobre o Cardeal de Rohan.

Quando explodiu o escândalo “do colar 
da Rainha”, Cagliostro foi detido em 1785 e 
encarcerado em Paris na Bastilha, acontecendo o 
mesmo com o seu protetor, o Cardeal de Rohan. 
Foi expulso da França e embarcado para a 
Inglaterra. Depois de ter sido adorado como uma 
divindade, foi tratado como um intrigante, 
charlatão e, finalmente, como aventureiro. Em 
seguida, Cagliostro iria a Roma, onde a 
Inquisição Romana teve de condená-lo à morte 
em 1791 por heresia e maçonismo; mas o Papa 
comutou a pena por prisão perpétua, encerrando-
o em uma cela sem porta na fortaleza de São Leo, 
no Montefeltro (Itália), onde morreu enforcado 
em 1795.

Outro grande e misterioso personagem, 
aparecido no “Século da Razão”, o Conde de 
Saint Germain, que contribuiu para tornar ainda 
mais misteriosa a Ordem Maçônica. Usava nomes 

diferentes em vários paises: Conde Summont, Conde de Solikof, Conde 
Welldona ou Veldone, Marques de Ballamare ou Belmar, Marquês de 
Montferrat e de Aymar, Cavalheiro Schoening, Conde Czarogy e Príncipe 
Rackoczi. Nasceu na Itália, na região de Piemonte, e seus verdadeiros 
títulos pareciam ser: Conde de Saint Martin e Marquês de Aglié. Parecia 
possuir uma grande fortuna.

A lenda relativa ao Conde de Saint Germain induz a crer que era 
um douto físico e um químico distinguido; pretendia ter descoberto o 
meio de fabricar ouro e assegurava que possuía o segredo de soldar os 
diamantes sem ficar vestígio da operação. Dizia ter aprendido esta prática, 
assim como outros dos seus segredos químicos, com antigos egípcios. Seu 
valete Gleichen dizia dele: “... Falava com uma ênfase misteriosa das 
profundidades da natureza sobre o gênero da sua ciência e de seus 
tesouros; porém, não me ensinou mais do que conhecera: a marcha e a 
singularidade da charlatanaria...”.

O Conde de Saint Germain chegou a Paris em 1718. Instalou-se na 
capital francesa graças ao patrocínio do Marquês de Mangny, diretor das 
69 manufaturas reais. Citando, com desenvoltura, os eventos históricos, 
como se ele tivesse sido testemunha ocular, toma forma um rumor de sua 
imortalidade, que ele cultivava com muito humor.

Madame Pompadour, favorita do Rei Luis XV, instala-o no castelo 
de Chambord e autoriza-o a permanecer em Versailles, onde consegue 
que o Rei o empregue, em 1760, para suas missões na Holanda para 
negociar, secretamente, a paz com York, embaixador da Inglaterra em 
Haia. O Rei recebia-o familiarmente, concedendo-lhe audiências privadas. 
Em 1762, esteve na Rússia em São Petersburgo, na corte de Pedro III. 
Todos os soberanos europeus recebem-no e dão provas de respeito.

Qualquer que seja o país onde se encontre, o Conde de Saint 
Germain suscita o mesmo assombro e a mesma admiração. Depois de 
alguns anos de viagens pela Europa, reside na Itália e em Berlim, 
Alemanha. Em 1776, está na corte de Frederico II da Prússia a quem 
apresena diferentes projetos químicos. Em 1778, estabeleceu-se em Altona, 
onde conheceu o Duque de Brunswick. Oito anos depois, adoece de gota; 
morre em Eckemfoerde de um ataque de paralisia, ao lado de Landgrave 
de Hesse, para quem fazia uma fábrica de cores.

O Conde de Saint Germain influenciou muito o médico austríaco 
François Antoine Mesmer, que anuncia, em 1780, a descoberta do 
“magnetismo animal”; suas ideias conduzem, em 1738, ao 
estabelecimento em Paris de uma Loja Maçônica, conhecida sob o nome 
de “Sociedade da Harmonia Universal”, destinada à iniciação de adeptos 
para praticar e propagar as doutrinas de Mesmer; primeiro sapiente 
contemporâneo, que colocou em relação à situação do cosmos com o 
surgimento das enfermidades, tentando prolongar as investigações dos 
médicos da Antiguidade, que tinham uma concepção do corpo humano. ?

     Revista Arte Real 59                                                           4

http://www.muneron.com.br/
mailto:alylopez@compuland.com.br


Destaques
OS M ISTÉRIOS DO 13*

ntes de qualquer coisa, é preciso falar um pouco 
sobre o significado atribuído ao 13. O número é, 
também, conhecido como “a dúzia do diabo”, um 

número de azar por excelência. Interessante notar que muitos 
“tabus” escondem algo sagrado, um significado muito mais 
profundo do que o que acaba se tornando popular. E é assim 
com o número 13.

AA
13, simbólica e tradicionalmente, significa “morte”. 

Tanto que se diz: “onde há 13, há morte”. O “fim do mundo” 
começa no 13° Capítulo do Apocalipse Bíblico. Por Jesus ser o 
décimo terceiro junto a seus discípulos e ter morrido 
(tradicionalmente, numa sexta-feira), boa parte da má fama 
do 13, que persiste nos dias de hoje, pode ser considerada 
bíblica. Mas, de fato, o 13 só se torna um problema onde a 
morte é encarada como tal, onde temos a ideia da morte como 
algo a ser afastado e/ou reprimido. Então, é mais do que 
natural o fato de a maioria das pessoas terem uma ideia 
negativa associada a ele.

Na Última Ceia, de Leonardo da Vinci, a face de Jesus é o  
"ponto de fuga" da pintura, o que enfatiza Jesus como ponto focal (o  
centro) na obra.

Utilizando uma história que nos é familiar, eram 13 
pessoas na Última Ceia. Simbolicamente, o 13º seria o centro, 
o ponto mais importante do círculo, já que ele é que une a 
todos. Sendo o ponto unificador, é o local simbolicamente 
ocupado por Cristo, por exemplo. A morte do 13° (Cristo) 
simboliza, portanto, a força transformadora, que, por meio do 
sacrifício de um, possibilita a salvação do todo. Mas a 

interpretação popular da 
metáfora distorceu o 
significado original, e o 
número 13 virou um número 
de Judas, com conotações 
nefastas.
             E isso, como já é de se 
esperar, é um tema 
relativamente comum na 
mitologia. Por exemplo, na 
mitologia germânica, o 
trapaceiro – e décimo terceiro 
– deus Loki, traiu Baldur, o 
deus da primavera – uma 

divindade de justiça e sabedoria, disseminador da boa 
vontade e da paz, que, esperava-se, iria governar o novo 
mundo, após uma catástrofe mundial – levando-o, por fim, à 
morte.

Mas, você, talvez, esteja se perguntando donde saiu a 
ideia de que o número 13 representa morte. É disso que trata 
o próximo item da nossa lista.

A história aqui é longa, e vou tentar resumi-la o 
máximo possível (omitindo muitos detalhes e maiores 
explicações, eu sei), já que o objetivo dessa matéria é, apenas, 
provocar a curiosidade.

Tudo começa nas antigas sociedades matriarcais, onde 
o número 13 era sagrado, pois representava os 13 meses do 
ano lunar. Sociedades que se baseavam em calendários 
lunares (baseados nas fases da lua) – os mais antigos 
calendários criados; viam o tempo como um fenômeno cíclico, 
não-linear. A natureza funciona em ciclos: nascimento, 
crescimento, morte; estações: (verão, outono, inverno, 
primavera), etc. E as sociedades, que os utilizavam, 
baseavam-se nesses ciclos, que observavam, ao seu redor, 
para entender a vida, a natureza e a “realidade”. Portanto, 
para esses povos, não existia a mesma ideia de “fim” absoluto 
ou de “morte”, como entendemos hoje.

     Revista Arte Real 59                                                           5

http://www.mantega.com.br/
http://www.reinaldocarbonieri.com.br/


Assim, voltando ao 
calendário lunar, no 13° mês, 

o sol “morre”, no solstício 
de inverno. Nessas 
sociedades, isso não era 
um problema, já que a 
morte faz parte de um 
ciclo; dessa forma, o 

jovem Sol renasceria no 
dia seguinte. Mas, diga 

isso para uma sociedade 
que entende o tempo de 

forma linear… 13 = Morte. Quando 
se concebe o tempo de forma linear, em que se inicia a partir 
de um ponto e termina em outro, a ideia de “ciclo”, ou 
“renascimento”, ou, ainda, “morte, como mudança, recomeço, 
transformação”, é algo inconcebível. Num calendário lunar, 
todos os meses têm 28 dias (uma média dos ciclos lunares) – 
como o ciclo menstrual feminino - por isso possuíam uma 
relação profunda com o feminino. Em Gaélico, por exemplo, 
as palavras para “menstruação” e “calendário” são 
praticamente idênticas: miosach e miosachan. Mas, quando a 
noção de tempo linear se impõe nas culturas patriarcais, que 
passam a preferir a constância do Sol à instabilidade da Lua, 
“matar o sol” é um problema. Assim, as culturas que adotam 
o calendário solar, o princípio masculino, passam a considerar 
tudo que se refere aos ciclos lunares e seus calendários como 
relacionados a mau augúrio, maldição, enfim, desgraça e azar. 
13 passa a ser um número ligado a coisas ruins.

Mas esse é só início da má fama do número 13. A 
história nos dá muito mais eventos ruins, que ficaram 
marcados pelo número 13 e que terminaram por colocá-lo, de 
vez, no imaginário popular, como um número sinistro.

Muitos acreditam que esse foi o acontecimento que 
marcou, definitivamente, a Sexta-Feira 13 como dia de azar. O 
que aconteceu nesse dia?

Basicamente, foi o dia em que Jacques de Molay, 23° 
Grão-Mestre da Ordem dos Templários, traído pela Igreja e 
pelo Rei, juntamente com outros companheiros seus, foi 
capturado e levado à masmorra, por ordem do Rei Filipe, “O 
Belo”. O porquê disso? Bem, a ideia, por trás da Ordem dos 
Templários, era “proteger e guardar as estradas entre 
Jerusalém e Acre”, defender a Terra Santa, cuidar dos 
peregrinos.É uma ordem que, apenas, respondia à autoridade 
da Igreja Católica Romana. Só que os Templários começaram 
a ficar ricos demais, misteriosos demais, poderosos demais, e, 
bem, tanto o Rei como o Papa Clemente V se sentiram um 
bocado ameaçados. Assim, criaram uma série de acusações 

falsas (já que ambos 
mal tinham ideia do 
que se passava entre 
os templários) contra 
a Ordem, na base da 
tortura, e fizeram 
alguns de seus 
membros 
“confessarem” uma 
série de crimes e 
heresias. Durante 
sete longos anos, 
Jacques e seus 
companheiros 
viveram em 
condições precárias, 
sofrendo torturas, 
enquanto o Rei Filipe ia acompanhando o “processo” das 
acusações e confiscando todos os bens da Ordem. Mesmo 
após três julgamentos, Jacques Demolay se recusava a 
denunciar companheiros e a revelar locais, onde havia 
riquezas da Ordem. Como não existia uma confissão dele, 
forjaram. Assim, em 18 de março de 1314, por desmentir suas 
confissões forjadas, o Rei Filipe e o Papa Clemente 
condenaram Jacques e outro cavaleiro, Guy d’Auvergne, que, 
também desmentiu as confissões forjadas, a morrerem 
queimados.

O mais interessante é que, um pouco antes de morrer 
na estaca, Jacques lançou uma maldição contra seus algozes: 
Rei Filipe, Papa Clemente e o Chefe da Guarda e Conselheiro 
Real, Guilherme de Nogaret (que havia capturado os 
templários e feito acusações). O que aconteceu? O primeiro a 
morrer foi o Papa Clemente V, logo em seguida, Guilherme de 
Nogaret, e, no dia 27 de novembro de 1314, o rei Filipe IV, 
com seus 46 anos de idade.

Nekan, adonai !!! Chol-begoal!!! Papa Clemente…  
Cavaleiro Guilherme de Nogaret… Rei Filipe. Intimo-os a  
comparecer perante ao tribunal de Deus dentro de um ano para  
receberem o justo castigo. Malditos! Malditos! Todos malditos até a  
décima terceira geração de vossas raças!!!

Pois é. Não é só o número 13 que tem uma má fama 
própria. A sexta-feira, historicamente, também, está associada 
a infortúnio e mau augúrio. É claro que, quando os dois 
aparecem combinados, é considerado um “combo mortal”. 
Mas o que há de errado com a sexta-feira??? Bem, a sexta-feira 
é um dia consagrado a Freya, ou, em sua correspondência 
romana, a Vênus. Ambas são deusas que personificam  uma
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feminilidade prazerosa; certamente, um dia como Sexta-
Feira 13 era considerado de alegria em tempos antigos. 
Sexta, um dia consagrado às deusas, e 13, um número da 
Deusa. A má fama da sexta surgiu com monges cristãos, 
que decidiram ser o dia delas de má sorte, não somente 
pelo que elas representavam, mas pelo fato de Jesus ter 
morrido em uma sexta (esse é um dado, colocado em 
dúvida, recentemente, por um pesquisador, mas os monges 
daquela época, ainda, não sabiam…). Basicamente, 
juntaram a fome com a vontade de comer.

Além disso, alguns teólogos dizem que Adão e Eva 
comeram do fruto proibido numa sexta-feira e que o 
Grande Dilúvio, também, começou numa sexta.

A superstição, que envolve o número 13, é tanta, 
que muita gente prefere não ficar em quarto de hotel com 
esse número, ou morar num 13° andar. Em muitos hoteis 
da China e EUA, por exemplo, o décimo-terceiro andar não 
existe, do 12º, vai direto ao 14º. Assim como há hotéis que 
não têm quartos numerados com 13.

Para se ter uma ideia, em restaurantes mais 
“supersticiosos” de Paris, se, numa mesa, houver 13 
pessoas, eles têm um 14° convidado contratado, o chamado 
quatorzieme, para não correr o risco da maldição, que diz: 
“onde 13 se sentam a mesa, um morrerá no período de um 
ano”.

Alguns hospitais, também, evitam numerar um 
quarto com o número 13, e há cidades em que ruas pulam 
da 12ª direto para a 14ª.

Muitos aeroportos não têm o portão 13, como o 
Ronald Reagan National, em Washington e o Chicago’s 
Midway.

Um fato recente. Parece que mesmo uma grande 
empresa, como a Microsoft prefere evitar o 13. O Microsoft 
Office 2007, predecessor do Office 2010, é versão 12. O 

Office 2010 é versão 14, pulando a 13, que a Microsoft 
considerou, possivelmente, de má sorte.

No afã de acabar com a superstição em torno da Sexta-
Feira, no século 18, a Marinha Britânica construiu um navio, o 
H.M.S. Friday (friday = sexta-feira), especialmente, para isso. A 
Marinha iniciou a construção do navio numa sexta, selecionou a 
tripulação numa sexta, lançou o navio numa sexta e, até mesmo, 
colocou como capitão um homem, chamado James Friday. 
Então, na viagem de inauguração, realizada numa sexta-feira, o 
navio partiu para nunca mais voltar. Desapareceu para sempre.

Apesar de ser uma lenda – o próprio Museu da Marinha 
Real afirmou que a história é só boato - isso só prova o quão 
forte é, também, a associação da Sexta-feira com tragédias.

Sexta-Feira 13, uma Fobia. Para alguns, é muito mais do 
que uma superstição, é uma fobia! O nome, para os que sofrem 
dessa condição, é Paraskevidekatriaphobia. Já a Triskaidekaphobia é a 
fobia relativa, somente, ao número 13.

Segundo o psicólogo norte-americano Donald Dossey, 
especialista no tratamento de fobias, possivelmente, mais de 21 
milhões de americanos padecem desse mal. Praticamente, 8% da 
população norte-americana, então, ainda se encontra presa a 
uma superstição secular.

O Instituto Stress Management Center and Phobia, em 
Asheville, Carolina do Norte, EUA, estima que, somente, nos 
Estados Unidos, de U$800 a U$900 milhões, são perdidos nos 
negócios a cada Sexta-Feira 13, por que as pessoas não viajam ou 
faltam ao trabalho.

A missão Apollo 13 não dá para falar da má fama do 13 
sem falar na fracassada missão Apollo 13. A missão – a sétima 
tripulada e a terceira a tentar pousar na Lua - foi lançada no dia 
11 de Abril de 1970, às 13h13 CST. A soma dos dígitos da data é 
13 (como em 1+1+4+7+0 = 13). A explosão no tanque de oxigênio, 
que danificou o sistema elétrico da espaçonave, ocorreu no dia 
13 de Abril de 1970 – não era sexta-feira. Apesar dos problemas, 
os três astronautas a bordo conseguiram retornar com segurança 
à Terra. Essa missão é usada como mais um exemplo do “azar 
inerente” ao 13, pelos fóbicos e supersticiosos.

Alguns acreditam que quem possui 13 letras no nome 
tem a “sorte do diabo”. Alguns exemplos famosos (com os 
nomes nas línguas de origem): Jack the Ripper (Jack , O 
Estripador), Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy 
e Albert de Salvo. Todos conhecidos pela maldade e sangue frio.

É claro que iremos encontrar nome de outras pessoas tão 
ou mais malévolas, com números de letras diferentes de 13. Mas 
isso, obviamente, não impede que a superstição continue.
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O 13 é um número tão azarado, 
que, em 1881, uma organização, nos EUA, 
chamada “The Thirteen Club”, tentou 
melhorar a reputação desse número. Na 
primeira reunião, os membros (todos os 
13, é claro) passaram por baixo de escadas 
para entrar em uma sala, coberta de sal 
derramado. O clube durou muitos anos e 
cresceu para mais de 400 membros, 
incluindo 5 ex-presidentes norte-
americanos: Chester Arthur, Grover 
Cleveland, Benjamin Harrison, William 

McKinley e Theodore Roosevelt. Apesar dos esforços do grupo, a fobia do 13 
continuou a prosperar, sendo popular até hoje.

Pois, não dá para falar de Sexta-feira 13 sem falar 
em gato preto. Então, gato preto tem má fama por conta 
própria, mas, numa sexta-feira 13, se um gato preto 
aparecer pra você, ou cruzar seu caminho, pode ser 
trágico. Ou, pelo menos, é o que algumas pessoas 
acreditam.

Para se ter uma ideia da dimensão dessa 
superstição associada, em 1939, uma cidadezinha em 
Indiana, chamada French Lick, EUA, decretou que todos 
os gatos usassem sininhos no pescoço numa sexta-feira 13 
de Outubro, para que as pessoas pudessem evitá-los. 
Como a medida, aparentemente, pareceu funcionar 
(nada de ruim aconteceu, de qualquer maneira), a 
cidade continuou com a prática por mais três anos…

O calendário de 365 dias pode ter de 1 a 3 sextas-feiras 13. Acredita-se 
que os anos, que possuem três sextas “negras”, sejam anos calamitosos. 
Felizmente, para os temerosos e fóbicos, um ano com três sextas do tipo não 
acontece com frequência. 2009 foi o primeiro ano deste século a ter três sextas 13. 
Antes disso, 1998 e 1987 foram os anos azarados. O ano de 2012, considerado, por 
muitos, como apocalíptico, chega para alimentar, ainda mais, os supersticiosos de 
plantão, pois traz três sextas-feiras 13 (janeiro, abril e julho). 

Nota do Editor - A um Iniciado não cabe a superstição. Quem já 
transmutou sua iniciação simbólica em Iniciação Real, jamais, poderá se prender 
a uma postura profana, recheada de crendices, simpatias ou algo do gênero. O 
número 13 está ligado a morte, não como final de tudo, mas sim como recomeço, 
renascimento, “Transformação”, e é isso o que se espera daquele que ousa trilhar 
os estreitos caminhos da Iniciação! 
*Compilação baseada em matéria publicada no blog http://filhosdehiran.blogspot.com 

Informe Cultural
O M ITO JESUS

 
Francisco Feitosa  

om a chegada da Nova Era, uma ponta do véu, que encobre a visão do mundo 
profano, começa a ser levantado nos mais diversos temas. Caem 
teorias, quebram-se paradigmas e novas revelações passam a ser 

do conhecimento da humanidade. Há dias comemoramos o Natal, que 
segundo a Igreja, refere-se ao nascimento do Mestre Jesus. Sabemos que 
não é bem assim. Já tivemos oportunidade de dizer que esse dia era 
consagrado à celebração do “Natalis Solis Invicti” (nascimento do Sol 
Invencível), ligado ao Mitraísmo, estrategicamente aproveitado pelo 
Cristianismo. Bem, sabemos que as maquinações da Igreja, a fim de atender a 
seus interesses, não param por aí.

CC
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Tivemos a oportunidade de conhecer o belo trabalho 
do escritor Cláudio Rosière, profundo pesquisador de 
religiões e da genealogia do Mestre Jesus, que, em três livros, 
de forma muito clara e com base documental, revela Sua 
identidade, genealogia e a estreita relação com diversas 
personalidades do mundo atual.

Trata-se de uma Obra rara e única, que conduz o 
ávido leitor por caminhos inimagináveis, redescobrindo o 
Homem mais importante 
dos últimos milênios - o 
Mito Jesus.

Tivemos a honra 
de receber tais 
exemplares de seu autor, 
e após sua leitura 
entendemos por bem 
divulgar sua Obra aos 
nossos leitores. Segue 
abaixo, uma breve 
entrevista com o escritor 
Cláudio Rosière sobre 
sua coletânea “O Mito 
Jesus”:

“O que te levou a 
esta linha de pesquisa?

O livro “O Código  
da Vinci”, de Dan Brown, depois adaptado para o cinema, trata  
deste assunto, ou seja, a descendência de Jesus e Maria Madalena  
por intermédio da dinastia Merovíngia, num contexto de ficção  
baseado em fatos reais, como ele próprio afirma. Contudo, toda  
lenda, mito ou ficção, são, via de regra, baseados em um núcleo de  
verdade. 

Ora, qualquer pessoa que conheça um mínimo de história e  
de genealogias reais sabe muito bem que Sua Majestade, a Rainha  
Elizabeth II, descende, diretamente, da dinastia inglesa  
Plantageneta. Esta dinastia, por sua vez, descende da Casa Francesa  
de Anjou, que, por sua vez, descende de Carlos Magno, da dinastia  
Carolíngia, que descende da primeira dinastia francesa, a  
Merovíngia.

Para tirar a limpo o trabalho de Brown eu me remeti ao  
livro Best Seller “O Santo Graal e a Linhagem Sagrada”, dos  
autores Henry Lincoln, Michael Baigent e Richard Leigh, publicado  
no Brasil pela Nova Fronteira, que nos remete a mesma teoria de  
Brown, dando muita ênfase às dinastias Merovíngia, Anjou e  
Plantageneta.

Assim sendo, para validar as teorias tanto de Brown como  
do livro “O Santo Graal e a Linhagem Sagrada” eu precisava  

encontrar a genealogia de Jesus e Madalena, o que eu consegui na  
página 351 do livro Best Seller de Laurence Gardner, intitulado “A 
Linhagem do Santo Graal”, publicado, inicialmente, na Inglaterra e  
traduzido para vários idiomas, inclusive para o português no Brasil,  
pela Madras Editora. Ainda, que queiram questionar a  
autenticidade da genealogia apresentada por Gardner em seu livro, e  
que pese o fato de que a publicação por uma editora britânica em si  
não represente garantia alguma, resta-nos o fato de que a publicação  
no Brasil fora feita pela Madras Editora, que eu reputo como editora  

séria, honesta e, mais ainda,  
de propriedade de um 
conhecido maçom de alto  
nível, o Sr. Wagner  
Veneziani Costa, o que  
empresta credibilidade as  
obras lançadas por sua  
editora.

Não podendo,  
portanto, colocar em dúvida  
a credibilidade do Sr.  
Veneziani, só me restou  
confiar tanto na editora  
britânica quanto no autor  
do livro, o Sr. Laurence  
Gardner e, concluir que Sua  
Majestade, a rainha  
Elizabeth II, como 

descendente Merovíngia, é uma descendente de Jesus e Madalena.
Isto posto, restou-me apenas buscar as identidades reais e  

factuais destes dois personagens que, há 2.000 anos, vêm sendo  
encobertos pelos Evangelhos sob os nomes Jesus e Maria Madalena.  
Essa empresa, pelos meus conhecimentos anteriores, não me foi  
difícil, sendo realizada pelo estudo atento de autores consagrados  
como Geoffroi Chaucer, William Shakespeare, Richard Wagner,  
Heinrich Heine e muitos outros, como é demonstrado em meus três  
livros.

Qual o objetivo desse trabalho?
Em 2.000 anos, sou a primeira pessoa a identificar Jesus,  

Madalena e seus familiares como personagens factuais, humanos e  
mortais, dentro de um contexto sério, histórico e coerente,  
entretanto, destituído de qualquer tipo de religiosidade. Em sendo  
assim, e por não ser o dono da verdade, gostaria de ser colocado à  
prova, vendo esse trabalho sendo debatido e discutido em alto nível  
acadêmico para que a verdade, seja ela qual for, venha à luz nesta  
nova era de entendimento”.

Convido os nossos leitores a adquirirem a Obra “O 
Mito Jesus”, redescobrindo e repensando esse tema tão 
manipulado pelo Vaticano até os dias atuais. Tenham uma 
boa leitura! 
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Academia da Leitura
A IMPORTÂNCIA DA ESCRITA E DA LEITURA*

“Escrever é fácil, começa com letra maiúscula e acaba com um ponto e no meio se colocam ideias.” 
(Pablo Neruda.).

Vilmar Berna  
ara compreendermos, adequadamente, a 
importância da leitura e da escrita em nossas vidas, 
precisamos compreender que, assim como o nosso 

corpo material precisa de alimento, o espiritual também. É 
importante aqui corrigirmos uma falsa ideia, a de que os 
termos “espiritual” ou “espiritualidade” referem-se, 
exclusivamente, ao seu sentido religioso. É compreensível que 
isso ocorra, por que aí os que têm fé na divindade elaboram e 
abrigam suas ideias e sentimentos em relação ao sagrado.

PP

Entretanto, ateus, também, têm fé, por exemplo, de 
que o mundo pode ser melhor e as pessoas podem mudar. 
Possuem seu lado espiritual, só que no sentido não-religioso 
do termo, onde elaboram ideias, afetos, esperanças. E, 
também, espiritualidade, no sentido da religação com a 
natureza, com o Cosmo.

O que ressaltamos aqui é que nós e o mundo não 
somos feitos, apenas, de uma parte material, que pode ser 
percebida pelos cinco sentidos, mas, também, das visões, que 
temos desse mundo, de nós e dos outros. Por isso, nunca 
estamos pronto, mas, na medida em que recebemos 
informações e estímulos e vivenciamos experiências, 
construímos ou reconstruímos nossa visão de mundo.

Então, ler e escrever é muito mais que dominar 
técnicas literárias, é obter as chaves desse mundo interior, de 
nossa verdade, e ter acesso à dos outros. Uma forma de nos 
ajudar a perceber, compreender e elaborar nossa própria 
subjetividade, contribuindo para dar sentido ao mundo, a nós 
próprios e aos outros. Claro que existem outras formas de 
fazer isso, principalmente, nas culturas orais, mas, na cultura 
letrada, ler e escrever são fundamentais para ser e sentir-se 
adequadamente inserido no mundo.

Precisamos disso, pois, ao contrário do que se possa 
imaginar, o processo de formação do sujeito é, na verdade, 
uma autoformação. A educação, os livros, a cultura, os meios 

de comunicação exercem influências sobre nós, mas o que 
somos resulta de nossas escolhas. Comunicadores em geral, 
educadores, e escritores em particular, cumprem o papel 
social de nos ajudar a construir nossa subjetividade, nossa 
compreensão da verdade e utopias, e, embora não escolham 
por nós, contribuem para iluminar nossos caminhos.

Expressar-se na forma escrita não é um simples ato de 
colocar palavras num papel, ou digitar num teclado. A maior 
parte da ação de escrever é invisível para os olhos, acontece 
no mundo interior de quem escreve e pode refletir esse 
esforço de buscar o equilíbrio entre as emoções, os 
pensamentos e as práticas.

Escrever assemelha-se a alguém que organiza uma 
casa desarrumada. Arrasta e empurra ideias de um lado para 
o outro, constrói e reconstrói pensamentos, sonhos, como 
quem movimenta os móveis. E só depois de estar cheio dessas 
ideias, e quando elas começam a fazer sentido, a pessoa se 
sente pronta, na verdade, quase que obrigada a escrever, 
como uma espécie de libertação da mente. E aí começa outra 
etapa importante, a de garimpar as palavras mais certas e 
apropriadas para transmitir a mensagem. A chance de acertar, 
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logo de primeira, é a mesma de um garimpeiro achar uma 
pepita de ouro na primeira tentativa.

Alguns chegam a comparar o ato de escrever com o 
nascimento de um filho. O período da gestação é o tempo 
gasto na elaboração das ideias e o parto é o ato de colocá-las 
para fora. As ideias nascem em nós, nos outros autores e, 
também, estão por aí, ao alcance de todos que estiverem 
dispostos a ser veículo para elas. Algumas ideias são tão 
universais, que se repetem em vários escritos, povos e 
culturas diferentes, e, independente do tempo e lugar, 
permanecem atuais e válidas para todos.

Mais que escrever para seu próprio prazer escreve-se 
por necessidade e dever. Escrever é a função social do escritor, 
seja para entreter, seja para ajudar na análise da conjuntura, 
mostrar alternativas, denunciar as falsas ideias e injustiças. 
Por isso, um texto não está completo quando é divulgado, 

mas quando é lido. E, quando isso acontece, nenhum é igual 
ao outro, pois, ao passar pelos olhos e pelo mundo interior do 
leitor, ganha nuances e identidade própria e particular.

Um mesmo texto, lido por diferentes leitores, será 
compreendido de forma diferente. Um texto, que alguém 
ache maravilhoso, pode ser comum para outra pessoa. Sem os 
leitores, os textos não vão a lugar algum, não transformam 
coisa alguma, não amam nem são felizes. Não são que 
mudam as coisas. São as pessoas.

Como de praxe, disponibilizamos mais um livro 
virtual para seu deleite. Clique no título, baixando-o 
gratuitamente, e boa leitura!  “A História Universal da 
Destruição dos Livros – Das Tábuas Sumérias à Guerra do 
Iraque”, de autoria de Fernando Báez, tradução de Léo 
Schlafman, editado pela EDIOURO, 2004. 

*Compilação do texto de autoria de Vilmar Berna, publicado  
no Portal do Meio Ambiente.

Trabalhos
A ARQUITETURA NA ALEMANHA

Autor ignorado 
omo todos os bárbaros, os antigos germanos 
moravam em choças que eles próprios erguiam, e 
suas igrejas eram simples casas de madeira. As 

únicas obras de alvenaria conhecidas na Alemanha, assim 
como se deu na Inglaterra, foram construídas pelos romanos.

CC
Quando o anglo-saxão Winfrid, mais conhecido sob o 

nome de São Bonifácio (680?-755), foi para a Alemanha a fim 
de  evangelizar  as  tribos  germânicas,  segundo  informa 
Mabillon em "Acta SS. Bon. III, p. 2", levantou igrejas com o 
auxílio de companheiros vindos da Inglaterra, as quais, com 
toda certeza, deviam ser de madeira.

Sabemos, por outro lado, que, após o casamento do 
Imperador  Otão  II,  em  972,  com  Teofano  de  Bizâncio, 
escultores  gregos  foram  para  a  Alemanha.  No  tempo  do 
Imperador  Frederico  II  (1197-1250),  os  escultores  alemães 
tiveram  por  mestres  os  escultores  gregos  e,  também,  os 
muçulmanos da Sicília.

Durante a Idade Média, os monges e os imperadores 
introduziram,  na  Alemanha,  a  maneira  de  construir  dos 
romanos, ou seja, o estilo românico (1100-1200), o qual é, para 
melhor  dizer,  o  estilo  "católico",  por  ser  o  seu  caráter 
essencialmente sacerdotal.

A  construção  dos  edifícios  religiosos  deve-se 

principalmente à iniciativa do clero. Assim, a construção da 
grande  catedral  de  Bamberg efetuou-se  de  1185 a  1237,  ao 
passo que a de Colônia, a mais célebre das catedrais alemãs, 
iniciada em 1248, só veio a terminar em 1810. Estas grandes 
construções,  de  início,  foram  efetuadas  por  eclesiásticos 
versados na arte.

Muitos foram os abades que estabeleceram os planos 
de seus edifícios dirigindo a própria construção como “caput 
magister”.
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No  século  XI,  o  Abade  Guilherme  de  Hirschau 
adquiriu  fama  como  “Magister  Operis”;  com  operários 
ingleses,  que,  segundo  se  diz,  enviara-lhe  o  seu  amigo,  o 
Bispo  de  Canterbury,  edificou  igrejas  notáveis  e, 
frequentemente,  é  considerado  como  o  pai  da  arte 
arquitetônica no ramo eclesiástico.

Posteriormente,  os  ajudantes  leigos,  que  os 
construtores eclesiásticos empregavam para auxiliá-los, tendo 
aprendido a ciência da construção, passaram a substituir os 
religiosos. O estilo ogival, que aparecera no Norte da França e 
(que)  foi  transportado  para  a  Inglaterra,  de  lá,  ganhou  a 
Alemanha  e  os  demais  países  nórdicos,  ao  passo  que,  nas 
regiões meridionais, o movimento arquitetural não despertou 
o mesmo entusiasmo. O aperfeiçoamento do estilo ogival era 
reservado à  Alemanha,  onde se  ambientou completamente, 
passando a denominar-se estilo gótico.

Os  operários,  que  ajudavam  na  construção  de 
monumentos  religiosos  formaram,  de  início,  associações 
monásticas  e,  em  seguida,  confrarias.  Os  grandes 
ajuntamentos  de  artífices,  que  exigia  a  construção  de  uma 
catedral,  provocaram a constituição  dessas  confrarias,  e,  ao 
redor  do  século  XII,  com  as  guildas  de  construção  das 
cidades,  a  corporação  dos  “Steinmetzen”  (talhadores  de 
pedra). Segundo Findel, a primeira Confraria de Construtores 
da Alemanha foi a de Magdeburgo, em 1211. A de Colônia 
teria sido constituída em 1250, notando-se que a construção 
da catedral daquela cidade teve início em 1248.

Entretanto,  o  estilo  gótico  trouxera  consigo  a 
necessidade  de  um ensino  técnico  por  meio  do  qual  eram 
transmitidas  as  regras  e  as  proporções  matemáticas  desse 
modo  de  construir.  Essas  instruções  eram  ministradas  nas 
oficinas,  ou “hütte”  dos talhadores  de  pedra alemães,  e  se 
propagavam como segredos da arte.

“Ergueram-se  essas  Lojas  em  qualquer  parte  onde 
fosse erigido um edifício  de alguma importância.  Ao redor 
das Lojas, existiam moradas, que logo se transformavam em 
colônias ou conventos, quando se prolongavam os trabalhos, 
às vezes, por grande número de anos”.

“Cita-se  como  o  verdadeiro  fundador  das  Lojas  o 
Abade  Wilhelm  von  Hirschau,  conde  palatino  Scheuren 
(1080-1091), que havia sido Mestre da Loja de Samt-Emmeran 
de Regensburgo e (que), para terminar e ampliar os edifícios 
da abadia de Hirschau, chamara operários de todos os ofícios. 
Reunindo-os no convento na qualidade de Irmãos leigos, fez 
dar instrução e educação a eles.”

“A  vida  comum  desses  operários  era  regida  por 
estatutos,  e,  como  princípio  fundamental,  era-lhes, 
expressamente,  recomendado  por  Wilhelm  que,  entre  eles, 
mantivessem  uma  concórdia  toda  fraterna,  visto  que  o 
concurso  da  ação  e  a  combinação  de  todas  as  forças  são 
indispensáveis para a execução de um grande trabalho, assim 
como constituem a condição de que depende o bom êxito de 
toda empresa de utilidade geral.” 

O USO DA PALAVRA EM LOJA

Assunto que é uma unanimidade em todas as Oficinas Assunto que é uma unanimidade em todas as Oficinas 
Autor ignorado 

uem fala muito atrapalha a reunião! Mas por que isso acontece? Por dois motivos: 
vaidade e ingenuidade. A vaidade é, facilmente, notada quando o locutor coloca 
os verbos na primeira pessoa; suas manifestações parecem testemunhos. Ele julga 

que, em todos os assuntos da Loja, os Irmãos devem escutar sua opinião e tem a capacidade 
de ocupar mais tempo do que o ritualizado para o Quarto de Hora de Estudos.

QQ
A ingenuidade é aparente naqueles que saúdam as autoridades, visitantes e, ainda, 

dão as conclusões sobre a Sessão (funções do Orador). Também, sempre, manifestam-se 
sobre as Instruções (função das Luzes ou daqueles que o Venerável indicar); após a leitura 
do Balaústre, pedem a palavra, saúdam, nominalmente, todos os presentes e questionam o 
Secretário sobre qualquer questiúncula, o que deveriam fazer após a Sessão.

Devemos entender que qualquer reunião, ultrapassando duas horas, é cansativa e 
improdutiva; há Irmãos que trabalharam o dia inteiro e desejam, à noite, encontrar o grupo 
para serenar os ânimos e harmonizar-se com o Criador.

Vivemos num tempo onde o perigo é uma constante e a abertura da porta de um lar 
após as 23h é um risco para toda a família.
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Observemos que, quando o Irmão falador pede a 
palavra, toda a Oficina "trava" e, assim, há uma quebra do 
Egrégora da Sessão. Por outro lado, quando aquele Irmão, 
que pouco se manifesta, pede a palavra, todos se voltam para 
ele com atenção e respeito.

Devemos nos conscientizar de que, se quisermos 
contribuir para a formação dos Irmãos, deveremos fazê-lo 
pelo Exemplo, e não pela palavra! A verborreia é uma 
deficiência, um vício, que avilta o homem!

Quando formos visitar uma Loja, estaremos lá para 
aprender, e não para ensinar. O silêncio torna-se uma prece 
nas Sessões Magnas, compreensivelmente mais longas e, 
sempre, com a presença de outros visitantes; deixemos que o 
Orador nos apresente e fiquemos com o Sinal de Ordem, para 
dizer a toda a Oficina que somos o nominado e estamos de 
P∴ e à O∴.

Dar os parabéns pelos trabalhos só é necessário para 
os que têm necessidade de lustro na vaidade.

Se o Irmão quiser ocupar mais de três minutos (tempo 
mais que salutar), pode agendar com o Secretário sua 
participação no Quarto de Hora de Estudos ou na Ordem do 
Dia.

No período, destinado à Palavra a Bem da Ordem em 
Geral e do Quadro em Particular, devemos priorizar, trazendo 
notícias dos Irmãos ausentes (não vale justificar a falta, pois 
deve ser feito por escrito pelo mesmo, acompanhado 
obrigatoriamente do óbolo) e louvando os feitos da Ordem.

O Livro da Lei nos ensina: “Pois o Reino de Deus não 
consiste em palavras, mas na virtude (I Coríntios: 4,20). 
Lembremo-nos de que todos nós, independente do Grau ou 
de Cargos, somos responsáveis pela qualidade das Sessões 
Maçônicas. 

Reflexões
SER, TER E PARECER

ComoRicardo Fera  
er é o ideal filosófico, legado cultural de outras civilizações, que 
absorvemos como modelo e referência. Da Grécia aos dias de hoje, o 
Ser vem sendo questionando. No entanto, todos os personagens da 

história são pessoas que fizeram algo diferente em sua época. Ninguém 
entrou para a história por Ter algo!

SS
O Ter sempre existiu, e é bom, como medida de apoio e 

complementação ao Ser. No entanto, quando em desequilíbrio, usurpando o 
espaço do Ser, causa discórdia e ofusca o raciocínio.

Nos últimos três séculos, o desequilíbrio para o Ter se acentuou! 
Ilusoriamente, o Ser humano foi levado a crer que um poderia substituir o 
outro!

Esse engano, de que o Ter tornaria as pessoas felizes, acentuou o 
consumismo e a cobiça. Gerando infelicidade, doenças, desequilíbrio 
ecológico, miséria.

Quando pensávamos que o Ter pelo Ter, fosse o fundo do poço do 
comportamento humano, a surpresa: a substituição pelo Parecer! Ao  
substituir o Ter e o Ser pelo Parecer, entramos em profunda ilusão e vazio 
existencial.

Hoje, não se dá valor a se Ser melhor, superar-se, em ser honesto, 
trabalhador, inteligente, culto, amoroso, sadio, próspero, honrado. Apenas, 
basta parecer algo! Basta que os outros pensem que você é rico, bonito, 
esperto, bom pai/mãe, competente, poderoso, e só.

Assim, compramos o de que não precisamos, trocamos de celular, 
carro, TV, computador, etc., apenas, para parecer algo que não somos! Dessa 

forma, tentamos aplacar o vazio interior, que 
nos corrói a cada instante.

No “caos”, surge o aperfeiçoamento, o 
olhar para dentro, a superação de seus próprios 
limites. Isso está transformando as pessoas, a 
economia, o relacionamento, o ambiente. Tudo 
isso de forma significativa, livre, mais eficaz 
para todos!

Divirta-se.  
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Boas Dicas
S ITE

imos, a cada edição, conscientizando nossos leitores da importância da leitura e estimulando-os a manter tal hábito. 
Descobrimos o site www.livralivro.com.br, um projeto destinado a fomentar a troca de livros entre a população. 
Idealizado e mantido por Samur Araujo, mestre em Web Semântica pela PUC-Rio, trata-se de uma iniciativa 

independente e gratuita. 
VV

Por nem todos possuírem uma biblioteca a seu alcance, e adquirir um livro, muitas vezes, é um tanto oneroso, o “Livra 
Livro” facilitará a aquisição de um novo livro, dado que o único custo envolvido na troca é o custo de postagem nos Correios. Outra 
Boa Dica é que os Correios possue uma modalidade de postagem, a fim de estimular a cultura, para o envio de Livros, Cds e DVDs 
chamada “Registrado Módico”, com tarifa única para todo o Brasil e muito mais barata do que o Sedex e o PAC. 

Lançamentos
“Tudo é Uma Questão de Atitude – Sonho e Visão” é um livro  
que vai te ajudar a replanejar sua vida, reconhecer a importância de  
uma atitude positiva, e outros aspectos essenciais como perdoar e  
elogiar. Cada artigo serve como tema para profunda reflexão, levando  
o leitor a buscar entender a si mesmo, ingrediente fundamental no  
processo de autotransformação. Recomendo como livro de cabeceira.  
?  Feitosa.

“Indicamos aos nossos diletos leitores, como livro de cabeceira, 
a excelente obra de nosso Irmão e Amigo, Alfredo Netto, que,  
magistralmente, uniu seu vasto conhecimento com a arte de bem escrever,  
traduzindo-se em um livro que, levará o ávido leitor a profundas reflexões  
e, consequentemente, a um eterno aprendizado!”  Feitosa.
Os direitos autorais foram cedidos à Loja Maçônica União e Solidariedade -  
GLESP, acordado que o lucro advindo da venda se reverta para obras de  
Filantropia.?

“O Mito Jesus – A Linhagem e a Descendência do Mestre!” -  O 
autor  apresenta,  em  três  livros,  um  trabalho  sério  de  15  anos  de 
pesquisas, baseado em documentos, sobre a identidade, a genealogia 
e a relação do Mestre Jesus com diversas personalidades do mundo 
atual.

Um trabalho único e ousado, já que pouquíssimos autores 
ousaram adentrar nessa linha de pesquisa que, com certeza, vai de 
encontro a “verdade” imposta pelo Vaticano!

Recomendamos sua leitura! 
       

rte Real é uma Revista maçônica virtual, de publicação mensal, fundada em 24 de fevereiro de 2007, com registro na 
ABIM – Associação Brasileira de Imprensa Maçônica – 005-JV, que  se apresenta como mais um canal de informação, 
integração e incentivo à cultura maçônica, sendo distribuída, gratuitamente, via Internet, hoje, para 24.000 e-mails de 

Irmãos de todo o Brasil e, também, do exterior, além de uma vasta redistribuição em listas de discussões, sites maçônicos e listas 
particulares de nossos leitores. Sentimo-nos muitíssimo honrados em poder contribuir, de forma muito positiva, com a cultura 
maçônica, incentivando o estudo e a pesquisa no seio das Lojas e fazendo muitos Irmãos repensarem quanto à importância do 
momento a que chamamos de  “Quarto de Hora de Estudos”.  Obrigado por prestigiar esse altruístico trabalho!

AA
Editor Responsável, Diagramação, Editoração Gráfica e Distribuição: Francisco Feitosa da Fonseca  - M∴I∴ - 33º
Revisão Ortográfica: João Geraldo de Freitas Camanho - M∴I∴ - 33º 
Colaboradores nesta edição:   Raymond Dejean - Ricardo Fera – Vilmar Berna.
Contatos:   MSN - entre-irmaos@hotmail.com / E-mail – revistaartereal@entreirmaos.net / Skype – francisco.feitosa.da.fonseca /  (35) 3331-1288 / 8806-7175

Suas críticas, sugestões e considerações são muito bem-vindas. Temos um encontro marcado na próxima edição!
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