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Se não fosse isso tudo, o dilúvio da pandemia, a saudade continuaria sendo 
só aquela saudade gostosa na maioria das vezes, com um toque de gratidão. 
Saudade é tecer recortes que o tempo não desfez. É degustar simultaneamente 
o sabor doce de cenas vividas guardadas eternamente num canto e provar o 
amargor de uma imagem que ficou lá atrás. Por uma música, sambo de alegria 
ou choro de melancolia. A saudade também pode ser tocada por texturas, 
cores e tramas. Nesse espaço vago entre o ontem e o hoje memórias se 
constroem. Você está com saudades de se reunir? Está chegando a hora e 
esperamos vê-lo como sempre, alegre e pronto a servir.  
Abraços e até o retorno.
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A A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz 18, já tem os 
seus 5 primeiros COMENDADORES 

O que é Comendador da 
Ordem Cavaleiros da 

Luz? 
Comendador da Ordem Cavaleiros da Luz, será o nome dado 
àqueles que receberão a condecoração honorífica da ordem; alguém que será 
agraciado com a comenda, ou seja, um benefício. 
O termo Comendador, atualmente, é utilizado como um título distintivo de honra, e 
que a Cavaleiros da Luz, irá oferecer a cada ano, a 1(um) a um irmão que tenha se 
destacado por ajudar a engrandecer a Ordem maçônica, à Cavaleiros da Luz, como 
loja maçônica ou a sociedade, através de trabalhos ou influências sociais, 
econômicas ou políticas. 
Os COMENDADORES da Cavaleiros da Luz, são: 

 
 

José Américo Merlo 

Edmilson Souza 

Atyla Quintaes de Freitas Lima 

Jorge Luiz Andrade Lins 

Walter Alves Noronha 

 

A todos o nosso reconhecimento e admiração 
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Past Grão Mestre e Fundador da A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz 18, irmão  

José Américo Merlo 
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O Primeiro Venerável Mestre eleito, membro regular e ativo da A.:R.:L.:S.: 
Cavaleiros da Luz 18, irmão  

Edmilson Souza 
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Ao Soberano Grande Inspetor Litúrgico da 1ª Região – Espírito Santo. 
membro regular e ativo da A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz 18, irmão: 

ATYLA QUINTAES DE FREITAS LIMA, 33º 
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Ao Soberano Grande Comendador. membro regular e ativo da A.:R.:L.:S.: 
Cavaleiros da Luz 18, irmão: 

Jorge Luiz de Andrade Lins, 33° 
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Ao Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, 
irmão: 

WALTER ALVES NORONHA 
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Palavra do Venerável Mestre 
Meus Irmãos, segue um belo texto que exemplifica o nosso trabalho 
em prol de tornar felizes todos os seres humanos, trabalhando com 
afinco para que tenhamos um mundo melhor, e para que isso 
aconteça precisamos começar a olhar para dentro de nós mesmos 
e perguntar se estamos no caminho certo, se estamos sendo 
sinceros ao desejar uma sociedade mais justa e com oportunidades 
para todos. 
Espero que gostem e que façam uma reflexão.  
Muitas pessoas infelizmente não fazem sua parte achando que só 

sua parte não ajuda. Mas analisem se todos pensarmos assim? 
Nesta edição trago uma mensagem que nos faz refletir sobre a soma dos talentos. 
 

Se a nota dissesse: Não é uma nota que faz uma música. ...não haveria sinfonia. 
Se a palavra dissesse: Não é uma palavra que pode fazer uma página. ...não haveria livro. 
Se a pedra dissesse: Não é uma pedra que pode montar uma parede. ...não haveria casa. 
Se a gota dissesse: Não é uma gota que pode fazer um rio. ...não haveria oceano. 
Se o grão de trigo dissesse: Não é um grão de trigo que pode semear um campo. ...não haveria 
colheita. 
Se o homem dissesse: Não é um gesto de amor que pode salvar a humanidade, jamais haveria 
justiça e paz, dignidade e felicidade na terra dos homens. 
Como a sinfonia precisa de cada nota. 
Como o livro precisa de cada palavra. 
Como o oceano precisa de cada gota de água. 
Como a casa precisa de cada pedra. 
Como a colheita precisa de cada grão de trigo. 
A humanidade inteira precisa de ti, pois onde estiveres, és único e, por tanto, insubstituível. 

 
Autor Michel Quoist 

 
Irmãos!! 
 
São das pequenas atitudes que se chega a um grande resultado. 
Temos que pensar que o mundo e a nossa ordem e a nossa loja precisam de nós, que precisamos ter 
atitudes pensadas, pois elas irão refletir em todo um grupo. 
Que possamos sempre pensar que a soma dos talentos é o que gera o resultado esperado. 
E aí meus irmãos vamos fazer nossa parte? 
 

Um tríplice e fraternal abraço!! 
 

José de Oliveira CAMILLO 
Venerável Mestre 
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Eleições no CREA-ES acontecerão no dia 01/10, fique atento e 
não perca a oportunidade para mudar. 
Maçons que são Engenheiros e Agrônomos, não deixem de votar, 
não permita que outros decidam por você. 
Nossos irmãos Jorge Luís Rodrigues Costa (MI), e Antonio Carlos 
Barbará (MI), pedem a você, que dê seu voto de confiança ao 
candidato a presidente do CREA-ES, 47 - Jorge Silva e para 
diretor geral MÚTUA-ES decida por 66 - SISQUINI. 
 

Jorge Silva: 
“Estou confiante no futuro” 

   
Ao comentar os resultados 
econômicos neste último mês de 
julho, o engenheiro agrônomo Jorge 
Luiz e Silva disse que percebe, 
pelos números apresentados, que o 
país recuperou o fôlego para vencer 
a crise e já produz os primeiros 
resultados positivos. De fato, 
segundo o Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
do Ministério da Economia), foram 
1,04 milhão de contratações e 912 
mil demissões. O saldo foi de 131 
mil admissões. “O Relatório mostra 
que julho foi o primeiro mês com 
saldo positivo desde que começou 
essa famigerada pandemia” – 
ressalta Jorge. 
Jorge Silva é engenheiro agrônomo 
há 40 anos, e atualmente disputa a 
presidência do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – Crea-
ES, que é o maior Conselho 
profissional do país e, obviamente, 
do Espírito Santo. O interesse 
nesses números ele justifica como 
cidadão e candidato ao Crea-ES: 
“sei muito bem da vida difícil que 
milhares de colegas profissionais 
estão passando, em especial sob o 
peso desta crise. Sei, também, que 
nosso órgão máximo de 
representação, o Crea-ES pouco ou 

Animado, Jorge Silva lembrou ainda 
do PIB do agronegócio, que deve 
crescer 2,5% neste ano. Já o PIB 
geral deve recuar 6% pela avaliação 
do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada). Sintonizado 
com o comando nacional do sistema 
Confea/Crea, ele citou o presidente 
em exercício, Osmar Barros Júnior 
que declarou, recentemente, que “a 
engenharia e agronomia colocam-
se como vetores para a retomada 
econômica por suas características 
essenciais que impactam a vida da 
sociedade”. Enfim, são setores 
determinantes na geração de 
emprego e renda. 
Motivações 
Jorge Silva vai além: ele cita dados 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
indicando que as exportações do 
setor cresceram 10% no primeiro 
semestre, em relação a 2019. “Isto 
representou animadores US$ 61 
bilhões”.  
E acrescenta: “agora, vejamos outra 
situação: a construção civil recuou 
30%  entre 2013 e 2018. São dados 
oficiais, da CBIC - Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção. Apesar 
disso, em 2019, cresceu 1,6% e foi 
determinante para a elevação do 
PIB no ano passado. Técnicos do 

Por sua vez, a economista Ieda 
Vasconcellos, da CBIC também 
mostrou as suas contas, citadas por 
Jorge Silva. Ela disse que, para 
cada R$ 1 milhão investido na 
construção civil, geramos 7,6 
empregos diretos, 3,8 indiretos e 
12,10 induzidos. Ao final, geramos 
23,5 empregos totais”. Por sua vez, 
o engenheiro capixaba se sente feliz 
pelo fato do país estar se 
recuperando mais rapidamente do 
que a grande maioria esperava. 
Infraestrutura e produção  
Agronegócio e construção civil são, 
na opinião de Jorge Silva, 
protagonistas nesta retomada da 
economia do país, “porque 
desempenham serviços essenciais 
à sociedade”. E complementou, 
entusiasmado: “podemos nos 
orgulhar da missão que temos, 
porque nós contribuímos para o 
desenvolvimento do Brasil através 
da produção de alimentos, geração 
de empregos/renda, e saneamento 
básico, o que é uma prioridade 
nacional na opinião do colega 
Barros Júnior, do Confea.  
A mesma declaração de Barros 
Júnior citada por Jorge Silva traz um 
conceito que provoca uma reflexão 
necessária por parte dos 
profissionais. Segundo Barros, “as 
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nada faz para reverter o quadro” – 
diz ele. 
Retomada 
Silva prossegue, afirmando que os 
números de julho são animadores: 
foram 41.986 vagas de emprego 
geradas pela construção civil. Já a 
indústria abriu novos 53.590 postos 
de trabalho. Para o experiente 
agrônomo e militante do sistema 
Confea/Crea, isto representa a 
retomada da economia brasileira. “É 
um sinal forte para nós, profissionais 
da engenharia civil e agronomia, 
pois foram justamente a construção 
civil e o agronegócio que puxaram 
os índices para cima” – comemorou 
ele. 
 

governo projetam nova alta agora 
em 2020” – comentou, exibindo os 
dados. 
Fator social 
Ele fez menção a uma declaração 
do engenheiro civil e conselheiro 
federal do Confea (Brasília), João 
Carlos Pimenta ao dizer que, “a 
construção civil agrega uma parte 
razoável da mão de obra não 
qualificada, que infelizmente ainda 
existe em grande parte do Brasil. 
Por outro lado, isso ajuda a 
aumentar o poder aquisitivo e os 
rendimentos desses profissionais, 
demonstrando o fator social da 
construção civil" – opinou o 
conselheiro federal.  

engenharias e a agronomia são 
consideradas serviços essenciais 
para a sociedade e estão 
diretamente atreladas ao 
desenvolvimento, à geração de 
empregos, sem mencionar a 
prioridade nacional e urgente: o 
saneamento básico”, explica Barros 
Júnior, em entrevista ao Jornal 
Gazeta do Povo" – citada por Jorge 
Silva.  
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Venerável Mestre  
Ir.: Antonio Luiz da Silva 
ARLS Lauro Sodré Nº 7 

GLMDF 
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PASSATEMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jornal O CRUZADO – Informativo da A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz Nº 18 – Vila Velha - ES 

Edição: Setembro/2020 

ONLINE 64/014 

Vamos rir um pouco! 
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LOWTON, ESSE DESCONHECIDO 
Primeiramente, vamos esclarecer o que é um Lowton. Lowton, dentro da Ordem 
Maçônica, é uma criança, que ao completar 7 anos de idade, sendo filho ou tutelado 
de maçom, pode ser adotado por uma Loja Maçônica e a partir daí, fazer parte da 
Ordem. 
Todo maçom brasileiro já ouviu falar do termo “lowton”, apesar da maioria nunca 

ter visto um e nem mesmo saber o significado da palavra “lowton”. Isso porque a “adoção de lowtons” 
se tornou algo muito raro na Maçonaria brasileira. 

Lowton é o filho, sobrinho ou neto de maçom que é “adotado” pela Loja Maçônica de seu pai, a qual se 
responsabiliza em colaborar para sua formação moral, intelectual e espiritual, em especial no caso de 
falecimento de seu pai. A legislação maçônica de algumas Obediências, além de permitir que as Lojas 
de sua jurisdição adotem lowtons, permitem ainda que o lowton seja isento da taxa de iniciação, ou até mesmo que possa ser 
iniciado na Maçonaria antes de completar a idade de 21 anos. 
O nome “lowton” seria uma derivação da palavra francesa “louveteau”, modo como os maçons franceses chamam seus filhos, 
e que significa “lobinho”. Já no caso da Maçonaria de língua inglesa, o termo utilizado está explicitamente ligado à Maçonaria 
Operativa: Lewis. Trata-se de uma ferramenta muito útil para se erguer e movimentar pedras pesadas através do encaixe de 
uma argola em um feixe na pedra, que é usada para amarrar uma corda ou corrente que eleva a pedra por meio de um sistema 
de alavancagem. 
Há muitas antigas instruções inglesas, escritas no costumeiro formato de perguntas e respostas, que contém: 
P - “Como nós chamamos o filho de um maçom?” 
R - “Um lewis.” 
Ainda na Maçonaria Inglesa, conforme observou Dr. Oliver, é dado ao uso do nome um significado: assim como a lewis sustenta 
pesadas pedras, facilitando o trabalho de um maçom, um lewis (filho de maçom) deve estar preparado para apoiar seu pai 
quando de sua velhice, para que este não sinta tanto o peso da idade. 
Um dos mitos existentes acerca de lewis (ou lowton), e que muitos escritores maçons querem crer, é de que George 
Washington era um lewis, e por isso teria sido iniciado com apenas 20 anos de idade. Trata-se de uma dedução baseada numa 
premissa furada, ou seja, uma falácia, tendo por base única e exclusivamente a seguinte dedução indevida: se 
um lewis/lowton pode iniciar na Maçonaria antes dos 21 anos de idade, logo, todos aqueles que iniciaram antes dos 21 anos 
eram lewis/lowtons. Faltou a tais teóricos a pesquisa dos fatos, talvez por ser atividade um pouco mais trabalhosa: a Loja em 
que Washington foi iniciado, Loja “Fredericksburg”, na cidade de Fredericksburg, ainda era uma Loja “independente” quando 
de sua iniciação, ou seja, trabalhava sem Carta Constitutiva, sem estar submetida à legislação de qualquer Grande Loja, o que 
lhe permitia iniciar qualquer candidato sem algum requisito exigido por aquelas a quem a Loja não estava subordinada. 
Outro mito sobre o assunto existente na literatura maçônica é quererem justificar o termo “lowton” com o papel sagrado do lobo 
nos antigos mistérios do Egito. Sinceramente, parece que alguns maçons têm vergonha de nossa herança operativa, sempre 
buscando em cada palavra laços históricos com egípcios ou templários. Ao contrário dessa teoria absurda, o motivo é mais 
simples do que parece: assim como nós brasileiros chamamos a ferramenta de suspender o carro de “macaco”, os franceses 
chamavam antigamente a ferramenta conhecida em inglês por “lewis” pela palavra francesa “louve”, que significa “lobo”.  Isso 
significa que o termo “lowton” é oriundo da mesma ferramenta de construção, lewis, o que mostra como a simbologia maçônica 
é realmente universal, apesar de muitas vezes seus significados se perderem nas brumas do tempo e da má literatura. 
Aos Mestres Maçons desejosos de conhecer um pouco mais do lewis no contexto maçônico, essa antiga ferramenta está 
presente no grau de Mui Excelente Mestre do sistema americano do Real Arco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Jornal O CRUZADO – Informativo da A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz Nº 18 – Vila Velha - ES 

Edição: Setembro/2020 

ONLINE 64/014 

A Importância do Mestre Instalado 
No regulamento geral e constituição, constam as atribuições do 
Venerável Mestre na condução de sua loja e das sessões. 
Há, no entanto, não explicitada no Regulamento, uma outra atribuição 
do Venerável Mestre que é dirigir uma loja em sua dimensão esotérica. 
Nesta o V:. M:. adquire a condição de um guia espiritual e, como tal, 
passa a ser um modelo para os obreiros, especialmente para os 
aprendizes e companheiros. 
Em situação semel hante se insere a figura do Ex. V:.M:. Imediato. Sua 
experiência e carreira maçônica não podem ser desprezadas e o Ex V:. 
M:. deve desempenhar o papel de conselheiro e guardião de 
conhecimentos maçônicos. 
Para ser um guia espiritual dos que o elegeram para o Primeiro 
Malhete, o V:. M:. deve estar preparado para assumir o cargo, e 
consciente que mais que um título, ser V:. M:. significa chamar para si 
encargos administrativos e a indeclinável missão de melhorar a si 

próprio para ser o exemplo e guia que seus irmãos esperam encontrar em seu líder.  
Acima dos Templos iniciáticos da antiguidade estava escrito a famosa sentença socrática: “Conhece-te 
a ti mesmo”. Deste conhecimento deve extrair autocrítica o irmão que pleitear o cargo de Venerável 
Mestre, para que não engane a si próprio e aos obreiros que o sufragarem, desejando assumir o cargo 
apenas para a satisfação de seu ego –como fazem alguns Iir:. que querem ser V:. M:. por vaidade, 
somente pra ser M:.I:., outros querendo ter poder e se beneficiar do cargo pra tirar algum proveito.  
Todos que preenchem os requisitos da lei da ordem podem ser V:., mas bom seria que fizessem uma 
avaliação de si mesmo e concluir se deve ser ou não, ter noção sobre liderança, pois liderança não se 
impõe, se conquista, empresa se administra, homens lidera-se. 
Os Estatutos e Regulamento da Instituição dão o respaldo legal para o desempenho da função de V:. 
M:., mas  a autoridade moral para o exercício dessa liderança advêm do estofo moral da capacidade 
intelectiva , do senso de justiça e do espírito maçônico do postulante ao cargo. 
Se a maçonaria é uma escola de aprimoramento intelectual, moral e espiritual que visa combater vícios 

e preconceitos, lutando, por uma humanidade mais feliz, nada mais lógico 
que para almejar dirigir os seus membros, o maçom deva estar preparado 
moralmente para tal e um degrau acima nessa escalada espiritual. 
Daí insistirmos na importância do V:. M:. e do Ex V:. imediato para a 
Ordem, porque eles são como um filtro, um cadinho para depuração das 
impurezas que devem ser extirpadas da prática maçônica. Como Irmãos 
teoricamente mais preparados e como guias espirituais em suas Oficinas, 
eles estarão moldando e preparando novas gerações de líderes, cada vez 
mais espiritualizados, ganhando assim, todos nós, com o 
aperfeiçoamento da Instituição Maçônica. 
Publicação Extraída do Boletim do Venerável Mestre de 

Set 98 do GLESP. 
Colaboração do irmão Erlei Ferrari, M:. I:. 
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Um pouco de história 
A Maçonaria e a Independência do Brasil 

Em fins de 1821, a Maçonaria Brasileira estava cindida em duas ordens: a “Azul” e a “Vermelha”. A Grande Loja da 
Maçonaria “Azul” teria membros em São Paulo. No Rio de Janeiro funcionavam, então, já separadas, as Lojas da 
Maçonaria “Azul” e da Maçonaria “Vermelha”. Esta chefiada por Joaquim Gonçalves Ledo, Cônego Januário da 
Cunha Barbosa, José Clemente Pereira, entre outros. Aquela tinha à sua frente José Joaquim da Rocha, José 
Mariano de Azeredo Coutinho, Antônio e Luís de Meneses Vasconcelos Drummond, Pedro Dias Paes Leme, entre 
outros. Não havia nítida separação entre os irmãos maçons: muitos de tendência “vermelha”, isto é, republicanos, 
achavam-se nas lojas “Azuis”, rente aos monarquistas, e vice-versa. Outros faziam-no por espionagem. Mesmo 
assim encontramos um ou outro irmão “Vermelho” em loja “Azul”, ou irmão “Azul” em loja “Vermelha”, porque isso 
interessava ao jogo político. 
Ao mesmo tempo foi fundado, na casa do maçom José Joaquim da Rocha, na Rua da Ajuda, o “Clube da 
Resistência”, depois transformado no “Clube da Independência”. As tratativas iniciais tinham como objetivo 
sensibilizar D. Pedro para resistir ao comando das Cortes, convidar o Presidente do Senado, o maçom José 
Clemente Pereira, a aderir ao movimento, bem como ampliar os contados com maçons de Minas Gerais e São 
Paulo. Longe dos olhos das autoridades, outras reuniões de cunho maçônico eram realizadas tanto no Clube quanto 
no Convento de Santo Antônio, organizadas pelo Frei Francisco Sampaio. 
Com a reinstalação da Loja “Comércio e Artes”, em 1821, quando obteve liberdade de atuação, a maçonaria 
conheceu grande expansão no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Com o tema da “independência” 
na pauta de todas as reuniões, fazia-se agitação e proselitismo em favor da ideia. Alguns membros, como o liberal 
radical Ledo, eram partidários de uma independência democrática e republicana. Ledo chefiava a “Maçonaria 
Vermelha”, em contraposição ao grupo simpático à “Maçonaria Azul”, que defendia a proposta de uma monarquia 
constitucional parlamentar. Em comum, os grupos tinham o absolutismo como inimigo, e o liberalismo e a 
representação do povo no legislativo como princípios fundamentais. 
A partir de outubro daquele ano, começaram a aparecer pelas ruas do Rio de Janeiro panfletos denunciando as 
intenções das Cortes e concitando o príncipe a assumir a direção do movimento em defesa da autonomia do país. 
Segundo historiadores, a propaganda deflagrada pela maçonaria “vermelha” era, sim, para separar politicamente o 
Brasil de Portugal, pois a independência já fora considerada conquistada, desde 1815, quando da elevação da 
colônia a Reino Unido de Portugal e Algarves. Para esse grupo, com a separação, surgiria fatalmente a república, 
pois não havia no Brasil uma monarquia própria. 
Apesar de, em 1822, a cidade de São Paulo possuir alguns maçons, eles não eram em número suficiente para 
formar uma Loja, diferente do Rio de Janeiro, que contava com a Loja Comercio e Arte. Seu fundador, Joaquim 
Gonçalves Ledo, em apaixonado discurso pronunciado em reunião do Grande Oriente do Brasil, dirigido ao então 
Regente, a 20 de agosto, incitou-o, em nome da Maçonaria, a dissolver os laços que nos uniam a Portugal. Alguns 
meses antes, cientes de que sem o apoio de São Paulo e Minas Gerais não haveria independência, a Loja carioca 
tinha enviado Paulo Barbosa para Minas e Pedro Dias Paes Leme para São Paulo, aonde chegou no início de 
dezembro de 1821, para medir os ânimos paulistas. 
Em meio às tensões, sondado sobre se atenderia ao pedido dos povos do Brasil para permanecer deste lado do 
Atlântico, D. Pedro respondeu que sim e, em cartas ao pai, dava conta do andamento da situação, de sua disfarçada 
atuação nela, os dos fatos que se precipitavam. No Rio de Janeiro começou a receber assinaturas para que não 
partisse. Os apoios de Minas Gerais e São Paulo logo chegariam. O governo paulista, quanto a Câmara Municipal, 
desde que tomaram ciência dos decretos resolveram escrever ao Príncipe e mais. Resolveram propor uma ação 
conjunta com Minas. Na deputação incumbida de se entender com o D. Pedro, nomeada no dia 22, encontrava-se 
Martim Francisco. Para essa província, foi despachado Pedro Dias Pais Leme que chegou à cidade numa noite 
chuvosa de 23 de dezembro levando a mensagem da capital. Ela era clara. A capital e o próprio Regente eram pela 
permanência no Brasil. Bonifácio encontrava-se acamado, atacado de erisipela. 
Três representações foram então encaminhadas a D. Pedro, rogando a sua permanência no Brasil e o 
descumprimento aos Decretos 124 e 125. A representação dos fluminenses foi redigida pelo Frei Francisco 
Sampaio, Orador da Loja “Comércio e Artes”. A dos mineiros foi liderada pelo mesmo Pedro Dias, maçom e amigo 
de D. Pedro. De São Paulo, Bonifácio, presidente da junta governativa enviou um documento, em 24 de dezembro 
de 1821, no qual criticava duramente a decisão das Cortes de Lisboa. 

https://historiahoje.com/a-maconaria-e-a-independencia-do-brasil/ 
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7 de Setembro: a Maçonaria e a Independência do Brasil 
Algumas das personalidades históricas mais importantes que fizeram parte do processo que levou à Independência 
do Brasil eram maçons. Assim, não é de se estranhar que essa “coincidência” tivesse influenciado nos rumos do 
Brasil no século XIX. Confira algumas evidências de que a Maçonaria e a Independência do Brasil estiveram no 
mesmo barco. 
A Maçonaria dividida 
A ordem já estava instaurada em terras tropicais em 1822, passando por um momento de divergência. Não que os 
maçons fossem contrários à independência, contudo, as ideias republicanas não eram unanimidade. 
De um lado estava o grupo liderado por Joaquim Gonçalves Ledo (1781–1847), republicano, apoiador do Dia do 
Fico e com um adversário à altura. Sua facção reforçava que a República seria a saída para o cenário político do 
país. 
De outro, estava parte da Ordem, liderada por José Bonifácio (1763-1838), oponente natural de Joaquim Gonçalves, 
que não abria mão de Dom Pedro e seus poderes monárquicos. 
Aparentemente neutro, Dom Pedro chegou a participar das duas “frentes” e, na época, os debates poderiam 
acontecer tanto em lojas maçônicas como em eventos sem uma denominação específica, as famosas palestras. 
Contudo, foi preciso sair de cima do muro. Tanto que, em um dos encontros, Dom Pedro teria jurado lutar a favor 
da liberdade e independência do país, em um discurso totalmente convergente com as propostas de José Bonifácio. 
Pedro, o Grão-Mestre 
Que José Bonifácio e o príncipe estavam próximos é inegável. Tanto que, ao integrar a loja Comércio e Artes, Dom 
Pedro adotou o nome Guatizomim, em referência ao último imperador asteca, por sugestão do próprio José 
Bonifácio. 
Naquele mesmo ano, 1822, o herdeiro foi elevado a Mestre em agosto e, meses depois, tornou-se Grão-Mestre, 
especula-se, com propósitos políticos. Contudo, a situação ainda era de instabilidade, o que não impediu que Dom 
Pedro fosse aclamado imperador. 
Disposto a estabilizar os ânimos dos descontentes, foi do Rio de Janeiro a São Paulo, quando recebeu uma surpresa 
na volta. Cartas da Coroa foram enviadas ao príncipe, muitas das quais o fizeram sentir-se perseguido. Com o ego 
ferido, declarou: “Nada mais quero do Brasil e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal”. 
Não que a decisão fosse sair de graça: muitos conflitos decorrentes da independência marcam a história do país, 
afinal, Portugal não aceitaria as decisões de bico fechado. Decisões estas que, como se conclui, tiveram a influência 
do poder da sociedade secreta. 

https://www.altoastral.com.br/7-de-setembro-maconaria-e-independencia-do-brasil/ 
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Foi convidado para entrar na maçonaria pela internet? 
 

Isto não ocorre, é fraude. 
 
 

Você não será convidado ou iniciado pela internet ou pelo correio nunca, em nenhum momento, sob nenhuma 
hipótese, uma Loja Maçônica regular convida alguém ou inicia um candidato pela internet. Muito menos envia 
apostilas e paramentos (avental, luva, etc) pelo correio, ou mesmo solicitará o envio de qualquer dinheiro online, 
seja através de gateways de pagamento ou de depósito em conta. Isso não existe! É fraude. 
Se for solicitado algo assim a você, certamente é fraude, denuncie ao Ministério Público Federal, procure a polícia. 

Certamente, você já deve ter visto em algum site, a possibilidade de se 
cadastrar para se tornar um candidato à maçonaria, fique atento, estas 
“pseudo” entidades que estão fazendo isto, não são regulares e não podem 
ser levadas a sério. Desconfie. 
Da mesma forma que existem falsas igrejas, falsas ONG’s, também existe a 
"falsa Maçonaria". Em 21/05/2014 o jornal A GAZETA DO POVO, publicou a 
notícia: Polícia prende oito pessoas acusadas de estelionato em "falsa 
Maçonaria". Não se deixe enganar.  
Você tem algum interesse em relação a Ordem? Pesquise para conhecer, 
existem livros e revistas que poderão te ajudar. Você conhece algum maçom? 

Ele é do seu círculo de amizade e você tem confiança nele? Então faça algumas perguntas, mostre o seu interesse, 
pergunte por exemplo, sobre a potência que ele pertence, se ela é REGULAR, onde fica a loja, quem são os maçons 
que fazem parte, e tudo que tiver em dúvida.  
Não existe uma “obediência diferente” quase legitima. Se alguém falar isto para você, pode denunciar, pois é golpe. 
Não faça contato ou cadastro pela internet, pois você poderá estar sendo enganado. 
Quer ser maçom? Seja uma pessoa honesta, cumpridora de seus deveres, respeite as leis, seja uma pessoa boa 
para os filhos, para a esposa, certamente você será reconhecido e convidado. 
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              HISTÓRIAS DA HUMANIDADE - I  

 
O que é Filosofia? Primeira parte 
 
Existem algumas perguntas que as pessoas fazem com frequência sobre a Filosofia: 
- o que é Filosofia? O que ela aborda? Qual é a sua preocupação? 
Existe um texto do professor Antônio Vidal que nos ajuda no entendimento desta 
questão.  Olhando para o amplo o campo do saber humano podemos perceber o 
seguinte: a Física se preocupa em estudar as leis da natureza, a Química se preocupa 
com as reações químicas, a Sociologia se dedica com o ser social, a Matemática se 
propõe em estudar cálculos, a Psicologia se volta  em estudar o comportamento 

humano com seus  desafios e possibilidades, a Economia se preocupa com a produção e circulação de bens e 
serviços, a História é uma disciplina que procura conhecer os acontecimentos históricos  que contribuíram para o 
desenvolvimento da humanidade. Poderíamos citar dezenas de outras ciências, que o próprio nome identifica o que 
elas fazem.   
Mas e a Filosofia? Para se entender esta pergunta vamos fazer algumas ponderações... Começamos como a 
constatação: nós existimos. Existe o Gustavo, o Pedro o João, o Mário a Edna.  Mas, nós existimos em um lugar... 
E que lugar é este esse? Este lugar é o mundo. Portanto há uma comprovação: - nós existimos no mundo. Mas eu 
poderia fazer a seguinte pergunta: como é a nossa existência no mundo? É uma existência parada, estática? Não, 
nossa existência é dinâmica. Não estamos parados no mundo, mas sim estamos em movimento.  No mundo nós 
agimos, pensamos e sentimos, não é verdade? Mas, o que significa agir no mundo? Agir no mundo significa 
modificar o mundo.  Perceba a diferença existe entre os homens da caverna e nós hoje, não é mesmo? Se o mundo 
ficou tão diferente é porque o homem teve necessidade e pensou insistentemente. E pensando ele construiu 
edifícios, domesticou animais, construiu viadutos, edificou pontes, 
construiu foguetes, fez o avião, inventou o carro, pôs satélite no 
espaço, descobriu medicamentos. Estas descobertas nós chamamos 
de “Cultura”. 
Mas o que é Cultura? É tudo aquilo que é criação humana. Os seres 
que vivem com os homens, por exemplo, como o gato, o cachorro, o 
boi, eles não sabem fazer cultura. 
Você já viu a casa do João de Barro? Ele faz sua moradia há milhares 
de anos do mesmo jeitinho, e assim fará por milhares de anos, porque 
ele não sabe fazer de outro jeito, senão daquela maneira para qual 
ele foi programado biologicamente para fazer. Durante a construção, o casal de pássaros realiza até 2 000 viagens 
carregando o material necessário para a construção, e todos constroem a casa sempre do lado contrário da 
chuva...Porque esta precisão? Devido a programação biológica que possuem.  https://super.abril.com.br/mundo-
estranho acesso em 03 de setembro de 2020.  
Mas o que significa que o homem existe no mundo para pensar? Significa dizer que o “pensar” o faz diferente dos 
animais. O homem vai agindo e pensando, e na medida em que progride, pensa mais ainda. Essas duas coisas 
(pensar e agir) não se separam nunca dos seres humanos. Tudo que o homem inventou até hoje, só foi possível, 
porque ele teve necessidade e exercitou o pensamento buscando novos aprimoramentos. Não é verdade que antes 
de fazer alguma coisa nós pensamos, e muitas vezes depois de pronto nós repensarmos é fazemos outra vez? 
Quantas vezes escrevemos um discurso, uma carta, ou um simples e-mail, e depois de pensar mudamos em parte 
ou tudo?  
Portanto, Cultura é toda a criação humana, é tudo que tem a mão do homem, ou seja, o meio feito pelo homem. 
Cultura é a transformação da natureza e das coisas... Por exemplo, fazer um telefone que é cultura, o homem 
precisou de toda uma transformação da natureza, a partir do próprio conhecimento do mesmo. Há 800 anos, por 
exemplo, não poderíamos fazer uma televisão por que a ciência não conhecia bem a natureza e suas leis para 
transformadas em Televisão. Hoje isto é possível, mas foi necessário pensar, se debruçar sobre pesquisas e 
gráficos com dedicação por horas e dias.  
Todavia, além de agirmos e pensarmos, nós sentimos. E o que significa sentir neste contexto? O sentimento é algo 
que individualiza o nosso viver na caminhada da vida. Em nossa caminhada no mundo, encontramos tristezas, 
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alegrias, angústias, saudade prazer ódio... Na verdade em tudo que fazemos nós temos um pouco ou temos muito 
sentimento.  
Tomemos um exemplo: Quando exercemos a nossa profissão, assistimos uma reunião, ou fazemos um trabalho de 
pesquisa, podemos ter um sentimento de alegria, prazer, raiva, insatisfação, etc. Também sentimos outros tipos de 
necessidade como: carinho, valorização, amizade, solidariedade etc. A estes sentimentos chamamos, “existir no 
mundo”, e neste mundo todos nós construímos uma história, ou de fracassos ou se sucessos, mas todos constroem.   
Mas, e a definição da Filosofia? Continuemos com nosso diálogo...  
Como é nossa vivência no mundo? É cheia de problemas... Basta observamos a experiência de cada um de nós, 
quantos problemas temos, e quantas vezes refletimos insistentemente, ansiosos para achar uma saída.  Existem 
problemas que não temos respostas prontas acabadas, mas que exige da gente reflexões intermináveis na busca 
de saídas.  
Acho que nesta altura é importante mostrar a distinção entre, o que QUESTÃO e o que é PROBLEMA.  
Estamos diante de um PROBLEMA quando necessitamos de uma resposta e não a temos de imediato. Muitas 
vezes na nossa existência, nos encontramos diante de certos problemas que nos amarguram, mas não temos 
resposta pronta, acabada. E por não encontrarmos uma resposta imediata, nos colocamos a refletir, (do latim 
reflectere, latim RE: outra vez, novamente, e FLEXUS, dobrado, refletir de novo).  
Já as QUESTÕES são diferentes. Quando um professor coloque uma questão de matemática no quadro sabendo 
de antemão que ele já tem uma resposta e, ainda que não a saibamos, o professor sabe.   Se eu perguntar para o 
Marcos quantos dias ele viveu, estou propondo uma QUESTÃO o e não um PROBLEMA. O Marcos me dará a 
resposta depois de usar a calculadora. Para os problemas não temos resposta pronta e acabada, mas para as 
questões nós temos a resposta pronta. 
Continuamos com a nossa reflexão... 
Nós existimos no mundo, e neste mundo nós agimos, pensamos e sentimos. Neste mundo encontramos problemas 
que exigem respostas que não temos de imediato, mas que há necessidade de encontrar uma saída, e por isso, 
nós nos colocamos a refletir, cada vez mais com maior intensidade.  
Acho que nessa altura já possamos dizer alguma coisa sobre a Filosofia, por que a Filosofia tem a ver com os 
problemas da existência humana. Não só o problema da Acácia, do Arthur, da Mariana, mas os problemas que 
envolvem todos os seres humanos, ou seja, os problemas relacionados aos homens e seu mundo. 
Para fechar esta parte das nossas considerações, acredito ser importante mostrar a diferenciação de REFLEXÃO 
e PENSAMENTO.  

O PENSAMENTO pode ser entendido como uma 
associação de ideias de maneira lógica, mas que não tem 
profundidade. Exemplo: - Neste final de semana irei 
pescar, ou vou visitar um irmão da loja, ou vou ao cinema.  
Estas opções são pensamentos lógicos que não têm 
profundidade, e que podem mudar rapidamente.  
Já a REFLEXÃO é um pensamento em profundidade, 
que eu faço diante de um problema que me angustia e 
que não acho saída imediata. Para achar uma solução, 
tenho que exercitar a memória, re-fletir, pensar de novo 
ou pensar dobrado, analisar com rigor.  Então podemos 

afirmar que: toda reflexão é um pensamento, mas nem todo pensamento é uma reflexão.  
Podemos citar como exemplo de problema: a AIDS a poluição, a fome o analfabetismo a violência 
urbana a corrida armamentista etc.  
Só existe reflexão quando existe um problema cuja solução é importante tanto para mim ou para 
humanidade. Os problemas citados, AIDES, poluição, violência urbana, e corrida armamentista, 
não são apenas de ordem política, mas também é problema de natureza filosófica.  
Podemos conceituar a Filosofia como sendo a reflexão em torno dos problemas que 
envolvem o homem e seu mundo.   
Mas, toda a reflexão pode ser chamada de filosófica? O que é preciso para que uma reflexão seja 
chamada de filosófica? Para que as questões sejam filosóficas, necessitam possuir algumas 
características que vamos analisar no próximo número do nosso jornal.  
                                     

                                              Antonino do Carmo Filho M.: M.: 
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Dentro de 15 dias nova edição. Aguardem 
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