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PALAVRA DO VENERÁVEL MESTRE 
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ADMINISTRAÇÃO 2005 / 2006 
V.:M.: Ir.: Antonio Carlos Bimbato 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA   

Venerável Mestre: Antonio Carlos Bimbato 
1º Vigilante: Antonio Carlos Barbará 
2º Vigilante: Gilson de Almeida Lages 
Orador: Jose Júlio de Abreu 
Secretário: Bruno de Freitas Lima 
Tesoureiro: Joaquim João Pacheco da Silva 
Chanceler: Dagoberto Ladeira Machado 
Mestre de Cerimônias: Olair Simões Nunes 
Hospitaleiro: Luiz Fernando Neves Neto 
Guarda do Templo: Nailton Dantas de Andrade 
Cobridor: Jair Costa dos Santos 
1º Diácono: Wilson Gouveia Freias 
2º Diácono: Alfredo Pereira Martins de Andrade Neto 
Porta-Espada: Manoel Maria Caetano 
Porta-Bandeira: Tevelino Silva 
Porta-Estandarte: Carlos Eduardo Pereira Gomes 
Mestre de Banquetes: Paulo Fernando Bimbato 
Arquiteto: Diogo Assis Souza 
Bibliotecário: Luziélio Alves Sidney Filho 
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Fatos Relevantes 
28 de junho de 2005 
Posse da Administração.  
 
A Administração que toma posse nesta data estabeleceu como metas administrativas: 
 

✓ Implementar o Conselho Editorial do Informativo O Cruzado; 
✓ Realização da festa de 25 anos de fundação da ARLS Cavaleiros da Luz 18; 
✓ Promover iniciações, exaltações e elevações; 
✓ Organizar a biblioteca da Loja; 
✓ Organizar a Secretaria da Loja; 
✓ Revisar o Estatuto e o Regimento da Loja adaptando ao novo código civil e a nova Constituição 

da GLMEES; 
✓ Promover encontros de confraternização dos irmãos do quadro com maior frequência; 
✓ Promover palestras em número de duas por semestre; 
✓ Implementar reuniões administrativas em dias diversos das reuniões ordinárias; 
✓ Promover a Beneficência Maçônica através da FAFI; 
✓ Priorizar a ritualística e os estudos do nosso simbolismo e filosofia. 

 
Enfim, muitos são os planos, mas sem o apoio e a participação efetiva dos irmãos poucos ou nada se 
realizará. Assim a Administração conclama, ou melhor, convoca a todos os obreiros do quadro a pôr mãos 
à obra. 
Varias datas muito relevantes de sua administração, escolhemos apenas 5 para destacar. 

13 de julho de 2005 
A Loja participa da cerimônia de abertura da 34ª CSMB - Confederação Simbólica da 
Maçonaria Brasileira, no Espírito Santo, com aproximadamente 30 representantes. 

15 de julho de 2005 
A Loja participa dos eventos da 34ª CSMB no município de Conceição do Castelo e Venda 
Nova do Imigrante com uma comitiva de aproximadamente 57 pessoas. 

22 de julho de 2005 
A A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz, n°. 18 é homenageada pela Câmara Municipal de Vila Velha 
com a medalha em comemoração a emancipação política do município. 

23 de julho de 2005 
A A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz, n°. 18 é agraciada com a Medalha Senador “João de 
Medeiros Calmon”, pela Câmara Municipal de Vila Velha, ES, nas homenagens conferidas a 
diversas personalidade e instituições nas comemorações do Dia da Emancipação Política 
do Município. 

23 de julho de 2005 
Ir. Atyla Quintaes de Freitas Lima é homenageado pela Câmara de Vila Velha com a 
Medalha “Atyla de Freitas Lima”, pai do Ir. Homenageado e já falecido. 

 
 
Frase proferida pelo irmão, que ficou na história da loja:  

“A maçonaria é uma reserva moral da humanidade” Ir.: Antonio Carlos Bimbato 
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RECEPÇÃO AO SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33, DURANTE A CMSB  
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PALAVRAS DE ALGUNS IRMÃOS SOBRE IR.: BIMBATO 

IR.: JOSÉ MÁRIO BARBOSA REIS 

Vila Velha, 01 de junho de 2020. 
O M:.I:. Antonio Carlos Bimbato sempre foi um maçom muito cuidadoso 
com a forma com que realizava as pesquisas e apresentava seus 
trabalhos em loja. Sempre tiveram alta qualidade, com conteúdo muito 
aprofundado. Todos sentiam que ali estava realmente o resultado de um 
trabalho meticuloso de pesquisa, com conclusões pessoais bem 
construídas e bem defendidas. Lembro-me bem, dentre vários outros, 
de um trabalho que apresentou sobre a Bandeira do Brasil que nos 
encantou pelos seus vários detalhes e informações importantes que ele 
continha. 
Além disso, Bimbato sempre foi um maçom que possuía uma educação 

e uma leveza na comunicação com a loja, que eram incomparáveis. Suas intervenções eram 
precisas, inteligentes e a loja sentia que ali estava um Ir:. de rara inteligência, profundamente ético 
e amigo de todos.  
Você até podia discordar dele, mas jamais iria sair do trilho de uma boa argumentação. Com ele 
nunca havia bate-boca, mas sempre houve o bom e produtivo debate. Bimbato sabia muito bem 
como receber críticas e entendia a existência de posições antagônicas. Parecia ter uma paciência 
infinita e dificilmente aparentava ter ficado irritado com algum irmão.  
Vou lembrar aqui que entre 2005 e 2006, quando o Ir:. Bimbato era o V:.M:., após alguns casos em 
que a loja precisou socorrer alguns de seus obreiros, ele estava profundamente convencido de que 
a loja Cavaleiros da Luz 18 deveria criar uma “Cooperativa de Crédito”. Entendia que assim 
poderíamos ter condições para podermos ajudar financeiramente irmãos do quadro que 
estivessem necessitando. Como era típico de sua forma de gerir a loja, preparou um detalhado 
estudo que foi distribuído a todos os Ir:. para avaliação. Nesse trabalho ele tentava nos convencer 
a aprovar essa iniciativa. Lembro-me muito bem dos grandes embates que tivemos durante a 
“apresentação e a tentativa de aprovação” dessa proposta. Não vou aqui ficar revirando o passado 
e falando da posição dos outros Ir:. da loja, mas assumo que eu fui desde o surgimento dessa 
proposta completamente contrário à formação de qualquer entidade desse tipo em nossa loja. 
Coloquei meus argumentos, comentei sobre uma falência recente na época da entidade de crédito 
que existia na Escelsa com prejuízos para vários funcionários, alertei para aspectos jurídicos de 
não podermos formalmente “emprestar dinheiro” para ninguém pois não somos banco; enfim, 
não concordei com praticamente nada de sua proposta. Após intensos debates em loja, com certa 
dificuldade consegui convencer todo o grupo e ele percebeu que sua proposta seria derrotada. O 
V:.M:. Bimbato acabou sendo convencido de que essa iniciativa não teria sucesso e que traria mais 
problemas do que soluções. No final ele recuou e retirou a proposta. Nunca tivemos qualquer 
problema com relação a esse episódio, e sempre tive excelente relacionamento com o Ir:.Bimbato. 
Quando fui procurado para escrever um pouco sobre o Ir:.Bimbato senti que devia relembrar esse 
fato para os demais Ir:. da loja.  
Sempre tive enorme admiração pelo Ir:. Antonio Carlos Bimbato, que sem dúvida alguma faz muita 
falta à loja Cavaleiros da Luz 18. 

José Mário Barbosa Reis – M:.I:. 
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IR.: GABRIEL LUIZ BIANCHI 

Antônio Carlos Bimbato, viveu intensamente sua família, seus 
amigos e o seu trabalho.  
Sempre esteve rodeado de admiração e amor.  
Dedicado aos seus princípios, seguro nas suas palavras...sábias 
palavras, rodeadas de reflexão e direcionamento, isso que ele 
transmitiu em sua vida: segurança, amor, paciência e 
respeito. Homem de caráter, um Irmão sinônimo de união;  
Marido exemplar, companheiro e fiel;  
Pai protetor e amoroso;  
um Tio maravilhoso;  
Amigo para todas as horas.  
Antônio Carlos foi isso tudo, não poderia ter sido mais!  
Sempre zelou pela harmonia e transbordava felicidade em seus olhos.  
Ele viveu e não teve vergonha de ser FELIZ! 

 
 
 
 
IR.: EDUARDO UVO 

Recebi uma tarefa difícil do irmão Barbará e tentei traduzir 
em palavras os nossos sentimentos em relação ao irmão 
Antônio Carlos Bimbato 
Quem conheceu a Dona Dionila, sabe que o fruto só 
poderia ser especial. Sua mãe era uma doçura! 
Para os filhos, um exemplo a ser seguido, jamais 
alcançado. 
Profissionalmente soube dar suavidade e beleza ao frio 
concreto. 
Como amigo? Pergunte ao Barbará que ainda chora aos 
quatro cantos a sua ausência. 
Seu histórico maçônico foi primoroso! 
Padrinho? Nada mais do que o irmão Atyla. Num momento de inspiração nos presenteou com uma 
pedra que, a cada corte de lapidação, mostrava valores que ofuscavam. 
Mostrou doçura e firmeza como venerável, e uma sensibilidade profunda na harmonia. 
Eu o traduzo como MARCANTE! 
Obrigado irmão Bimbato por ter passado por aqui na sua Jornada de Luz. 

Eduardo Antonio Bertacchi Uvo  – M:.I:. 
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IR.: ANTONIO CARLOS BARBARÁ  

Antonio Carlos Bimbato. Hoje, olho para o céu, ergo 
meus braços e agradeço pelo tempo que tive com você 
meu irmão.  
Você iniciou uma viagem que todos teremos que fazer 
um dia, mas mesmo tendo uma saudade que será 
eterna, quero apenas agradecer pelas lembranças. 
Vivemos muitos momentos bons lado a lado e ninguém 
pode tirar estas memórias de mim. Você foi o irmão e 
amigo que eu sempre desejei ter. 
Mesmo com saudades, sorrio por tudo que tivemos e 
vivemos. 
Você nos deixou cedo demais, meu irmão, e nem 

tivemos tempo de nos despedir.  
As memórias são tudo o que nos resta da sua passagem por este mundo.  
Um coração bondoso e uma alma gentil que eram capazes de fazer brotar amor no peito mais frio.  
Você podia nem saber, mas você era muito amado por todo o mundo.  
Para sempre ficará uma enorme saudade nos nossos corações! 

Antonio Carlos Barbará - MI 

 
 

Candeias 

Atyla 

Pudim 

Carloma 

Erlei 

(aguardando retorno) 
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FESTA DE 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CAVALEIROS DA LUZ Nº 18 
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COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA A.:R.:L.:S.: CAVALEIROS DA LUZ 18 
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MUSICAS QUE LEMBRAM O IRMÃO 

   

Filho Adotivo 
Sérgio Reis 
Com sacrifício eu criei meus sete filhos 
Do meu sangue eram seis e um peguei com quase um 
mês 
Fui viajante, fui roceiro, fui andante 
E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez 
Sete crianças, sete bocas inocentes 
Muito pobres, mas contentes não deixei nada faltar 
Foram crescendo, foi ficando mais difícil 
Trabalhei de sol a sol 
Mas eles tinham que estudar 
Meu sofrimento, ah!, meu Deus valeu a pena, quantas 
lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 
Sete diplomas, sendo seis muito importantes que a 
custa de uma enxada 
conseguiram ser doutor 
Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu 
corpo está surrado 
Minhas mãos nem mexem mais. 
Uso bengala, sei que dou muito trabalho 
Sei que as vezes atrapalho meus filhos até demais. 
Passou o tempo e eu fiquei muito doente 
Hoje vivo num asilo e sé um filho vem me ver 
Esse meu filho, coitadinho muito honesto 
Vive apenas do trabalho que arranjou para viver 
Mas Deus é grande vai ouvir minhas preces 
Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai 
Faz muito tempo que não vejo os outros filhos, sei que 
eles estão bem não precisam mais do pai 
Um belo dia, me sentindo abandonado 
ouvi uma voz bem do meu lado, Pai eu vim pra te 
buscar 
Arrume as malas, vem comigo pois venci 
Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar 
De alegria eu chorei e olhei pro céu 
Obrigado meu Senhor a recompensa já chegou 
Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas 
meu filho adotivo 
Que a este velho amparou 

Boate Azul 
Bruno & Marrone 
Doente de amor procurei remédio na vida noturna 
Como uma flor da noite em uma bote aqui na zona sul 
A dor do amor é com outro amor que a gente cura 
Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul 
E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora 
Os integrantes da vida noturna se foram dormir 
E a dama da noite estava comigo também foi embora 
Fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair 
Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou 
Muito vagamente me lembro que estou 
Em uma boate aqui na zona sul 
Eu bebi demais e não consigo me lembrar se quer 
Qual é o nome daquela mulher 
A flor da noite da boate azul 
E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora 
Os integrantes da vida noturna se foram dormir 
E a dama da noite que estava comigo também foi embora 
Fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair 
Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou 
Muito vagamente me lembro que estou 
Em uma boate aqui na zona sul 
Eu bebi demais e não consigo me lembrar se quer 
Qual é o nome daquela mulher 
A flor da noite da boate azul 
 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Bruno+e+Marrone&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMxLKzONX8TK71RUmpevkKrgm1hUlJ-XCgCGO2AXIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix78SA4uHpAhX1HLkGHbYxBZwQMTAAegQIDhAF
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MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO DO IRMÃO BIMBATO COM AMIGOS 
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MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO DO IRMÃO BIMBATO COM FAMÍLIA 
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