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CONTANDO A HISTÓRIA DOS 40 ANOS ATRAVÉS DE SEUS VENERÁVEIS 

PALAVRA DO VENERÁVEL MESTRE JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO 

Instalação significa “ato de instalar”, sendo o verbo 
“instalar” originado do termo latim “installare”, que 
significa “introduzir na cadeira”. Assim sendo, instalação 
é algo maior do que uma simples investidura ou posse. 
Os Oficiais são investidos no cargo, tomam posse. Mas 
apenas o líder é “introduzido na cadeira”, ou seja, é 
“instalado”. 
Quando chegou a minha vez de tomar acento no Trono 
de Salomão, não fazia ideia de quantas 
responsabilidades estavam acompanhando este ato, 
assim que tomei ciência, me assustei. Não poderia ser 
diferente, administrar homens livres e de bons costumes, 
livres pensadores, investigadores da verdade não é 
como administrar uma empresa, não é dar ordens e ser 
obedecido, na maçonaria a liberdade impera, os irmãos 
são voluntários na ordem, a administração precisa ser 
pelo amor pelo respeito entre todos os obreiros. 
A satisfação é muito grande, como imaginava, 
administrar a A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz Nº 18, é 

uma honra, a harmonia impera, todos se ajudam, todos se admiram, 
todos se respeitam, é prazeroso. 
Por esta razão, quando escrevemos para este informativo, tão 
importante para nós, em um momento tão especial como a 
comemoração de nossos 40 anos de fundação, temos que refletir 
muito.  
Como era administrar a loja, quando tudo estava obscuro, quando tudo 
estava começando, quando tudo estava engatinhando? Devia ser 
muito mais complicado do que é agora. Poucos irmãos, muitas coisas 
a serem realizadas, tudo era novidade, tudo era necessário. 
Estamos agora, contando a história destes VENERÁVEIS. 
Verdadeiros desbravadores.  
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Homens que tanto realizaram, que bateram as 
primeiras estacas desta obra tão importante.  
Em toda obra, a fundação é o mais importante. O 
alicerce de uma obra é a estrutura da construção em 
si.  
Assim, é a fundação que faz com a obra fique em pé 
e se sustente até a finalização. Para que essa 
estrutura seja segura, há uma série de procedimentos 
e detalhes que precisam ser seguidos à risca, a fim de 
que não ocorram erros. 
Penso que foi exatamente isto, que os 
CONSTRUTORES da Cavaleiros da Luz, fizeram. 
Nossa loja é muito bem estruturada, muito bem 
alicerçada. Sempre tivemos administradores que 

foram homens sensatos, de condutas irrepreensíveis, sem envolvimentos 
com nada de errado, condutas ilibadas, posturas exemplares, honestos e 
exemplos de homens dentro e fora da Maçonaria, com qualificações para 
ensinarem e para aprenderem, verdadeiros “guias dos irmãos”. 
A história vai ser contada pelos filhos de nossos filhos, que terão orgulho 
de sempre dizer. Pertencemos a FAMÍLIA CAVALEIROS DA LUZ 18. 
Agradecemos muito a oportunidade de estarmos venerável, neste 
momento tão importante e tão significativo para nossa querida loja 

maçônica.  
Queríamos deixar registrado, que cada um dos irmãos que por 
aqui passaram, durante todos estes 40 anos. Todos, 
indistintamente, que administraram ou não nossa loja, todos 
eles, foram, são e serão as peças mais importantes de nossa 
oficina.  
Não temos aquele aspecto fisiológico, dado a irmãos de sangue, 
pois aqui existe a fraternidade (frater, em latim, irmão), que 
harmoniza os seres na parte espiritual. Nos maçons somos 
irmãos porque provemos da mesma Iniciação, na qual 
morremos simbolicamente, enterrando a vida mundana para 

renascermos do germe filosófico que transforma 
integralmente a criatura humana, refletindo no 
seu comportamento posterior. 
Deixamos aqui registrado o agradecimento dos 
atuais 68 membros da Cavaleiros da Luz 18, a 
todos que um dia contribuíram para que 
pudéssemos chegar onde chegamos. 
Em nome de nossa loja, obrigado, obrigado e 
obrigado. Que venham mais 40 anos. 
 

José de Oliveira Camillo 
Venerável Mestre 
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CONTINUANDO A HISTÓRIA DA A.:R.:L.:S.: CAVALEIROS DA LUZ, N°. 18  

Vamos construir nosso próprio templo. 

Em 20 de Março de 1984, durante o veneralato do 

irmão Edmilson Souza, a Loja recebeu o contrato de 

Compra, Venda e doação de um terreno, para 

construção do futuro Templo.  

Este terreno, que possibilitou a compra/troca pelo atual, 

ficava em outro bairro.  

Esta doação foi realizada pelos IIrr:. José Natalino 

Camponêz, membro ativo de nossa loja e Francisco 

Carlos Camponêz, hoje no Oriente Eterno.  

Sr. Jandyr 

Camponez, maçom 

ilustre e pai de José 

Natalino e Francisco Carlos, foi venerável na A.:R.:L.:S.: 

Independência Nº 1, e contribuiu muito na doação deste 

terreno. 
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A primeira ATA da A∴R∴L∴S∴ 

Abílio Rodrigues de Souza, Nº 18. 

Documento histórico, muito bem guardado 

nos arquivos da Loja.  
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A PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO TEMPLO 
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Agradecimento aos abnegados irmãos que abriram o 

caminho para que hoje pudéssemos ter nosso templo. 

Qual o significado de abnegado? 

Diz-se de indivíduo que não é interesseiro; que é desapegado ou 
desprendido: ele é uma pessoa abnegada, não se apega a bens materiais; 
2. Que é filantropo, dedicado ou altruísta: por ser abnegado, produz 

vários eventos caridosos para arrecadar doações. (Etm. do latim: abnegātu) 
Hoje estamos vivendo por uma verdadeira crise que passará a fina peneira e escancarará a 
diferença fundamental entre os “dedicados” e os abnegados.  
Chegar a um porto seguro para quem não viu sua construção ou participou dela, é muito fácil, é 
cômodo. Tudo está pronto, está perfeito, está bonito, está seguro, enfim, só tenho que sentar. 
Mas procurei saber como chegaram a isto? Em algum momento, pensei sobre o trabalho 
VOLUNTÁRIO dos irmãos, que desde o primeiro momento trabalharam incansavelmente para 
que hoje pudéssemos estar 
confortavelmente sentados e no ar 
refrigerado?  
Muitas vezes o passado está mais 
presente do que o futuro. 
Navegar é preciso e mar calmo nunca fez 
bom marinheiro.  
Juntemos forças, abnegados, e vamos 
trabalhar para que também possamos 
deixar nossa contribuição.  
Somos maçons, irmãos, voluntários, não desistiremos, jamais. 
Nossos irmãos fizeram pela loja e pela Ordem em outros tempos e nós estamos fazendo agora 
para que outros possam dar continuidade a esta obra que não pode parar nunca.  
Temos como principal objetivo, reunir pessoas comprometidas com o bem comum e com a 
defesa das mudanças sociais positivas.  
A palavra “maçom” vem do francês e quer dizer “pedreiro”. Os primeiros membros da ordem 
eram construtores de catedrais e monumentos, hoje, trabalhamos para construir além de nosso 
templo interior, o caminho para que outros deem continuidade a obra. 

Quando se reúne uma equipe competente é quase certo que os 
frutos valerão a pena ser colhidos.  
Mas nós superaremos todas as expectativas e iremos ainda mais 
longe que o previsto.  
É um orgulho compartilhar e participar junto com você meu irmão, 
que é tão capaz e dedicado.  
Competência e empenho são talvez as melhores palavras que 
descrevem cada um de vocês. 
Se continuarmos trabalhando com esse profissionalismo, 
disposição e dedicação é seguro que o futuro da Ordem será 
brilhante.  
Mais uma vez parabéns!  

Aos que fizeram no passado, aos que estão fazendo no presente, aos que farão 
no futuro. VIVA A MAÇONARIA 
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O TRABALHO NA MAÇONARIA 
Quem nunca ouviu a máxima de que “o trabalho dignifica 
o homem” a qual foi tão bem defendida por Voltaire, Adam 
Smith, dentre outros? Voltaire, maçom, registrou que “o 
trabalho nos afasta de três grandes males: o ócio, o vício 
e a pobreza”. Já na visão de Adam Smith, “onde predomina 
o capital, o trabalho prevalece”. Essa relação entre homem 
e trabalho não é apenas suportada pelas Ciências Sociais, 
mas também pelos ensinamentos judaicos, cristãos e 

islâmicos: “E também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho; 
isto é um dom de Deus.” (Eclesiastes 3:13); “Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada 
um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.” (I Coríntios 3:8); “Que 
trabalhem por isso, os que aspiram lográ-lo!” (Alcorão, 37:61). 
Este é um assunto sobre o qual as diferentes vertentes – socialistas ou 
capitalistas, ateus e crentes – concordam: o homem nasceu para trabalhar e 
viver dos frutos de seu trabalho. Na Maçonaria não é diferente: uma vez feito 
maçom, o Aprendiz já é chamado ao trabalho, sendo apresentado a ele suas 
ferramentas de trabalho. 
Isso nos leva a uma característica essencial da Ordem Maçônica. Nossa 
tradição valoriza todas as classes sócio-econômicas e recusa-se a levar em 
conta a posição profana de um homem, a não ser em termos de seu caráter 
moral. É fácil de entender a partir desse ensinamento que nossa Ordem ensina 
a dignidade de todo o trabalho. Em seu clássico trabalho, Moral & Dogma, o 
célebre filósofo maçônico norte-americano Albert Pike ensina-nos: 
 

Que nenhum companheiro imagine que o trabalho dos humildes e sem influência não vale 
o feito. Não há limite legal para as possíveis influências de uma boa ação ou uma palavra 
sábia ou um esforço generoso. Nada é muito pequeno. Quem está aberto para a penetração 
profunda da natureza sabe disso. Embora, na verdade, nenhuma satisfação absoluta poderá 
ser concedida à filosofia, mais em circunscrever a causa do que em limitar o efeito, o homem 
de pensamento e de contemplação cai em êxtases insondáveis, tendo em vista todas as 
decomposições de forças resultantes na unidade. Todos trabalham para todos. (DE 
HOYOS, Arthuro. Ed. Albert Pike’s Morals and Dogma of the Ancient e Accepted Scottish 
Rite of Freemasonry: Annotated Edition. Washington, DC: Supreme Council, 2011.) 
 

Não é apenas o seu trabalho que o dignifica, mas o trabalho de todos os 
homens em todo o mundo que contribui para que você, um indivíduo, possa 
viver com dignidade. O maçom deve procurar compreender que o que o 
conecta a todos os homens de boa vontade do mundo é o trabalho digno que 
cada um realiza. Trabalho esse que, direta ou indiretamente, afeta todos os 
outros.  
Além da fé no Grande Arquiteto do Universo, o trabalho é um dos grandes 
laços que nos une em um vínculo que, mitologicamente, nós, como maçons 
identificamos como o mesmo vínculo compartilhado por aqueles que 
trabalhavam no Templo de Salomão.  



EDIÇÃO ESPECIAL 
JUNHO/2020 – Edição de Número 54 - ONLINE - 004 

 

A.:R.:L.:S.: CAVALEIROS DA LUZ Nº 18 – BENEMÉRITA DO SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33º DO R.:E.:A.:A.: 
Jurisdicionada à G.:L.:M.:E.:E.:S.:  

  



EDIÇÃO ESPECIAL 
JUNHO/2020 – Edição de Número 54 - ONLINE - 004 

 

A.:R.:L.:S.: CAVALEIROS DA LUZ Nº 18 – BENEMÉRITA DO SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33º DO R.:E.:A.:A.: 
Jurisdicionada à G.:L.:M.:E.:E.:S.:  

VENERALATO 1984/1985 

O VENERÁVEL QUE MAIS INICIOU MAÇONS EM UMA MESMA LOJA EM 

UM SÓ MANDATO NA G.:L.:M.:E.:E.:S.: 

JOSÉ NATALINO CAMPONÊZ 

SUA ADMINISTRAÇÃO 
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As Iniciações 
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 VENERALATO 1985/1986 e 1988/1989 

ATYLA QUINTAES DE FREITAS LIMA 

PRIMEIRO MESTRE INSTALADO DA CAVALEIROS DA LUZ 18 REELEITO PARA NOVO 

MANDATO 
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Minhas lembranças – por Bruno de Freitas Lima "Aperfeiçoar a si mesmo e praticar boas 

ações vale mais do que todos os sacrifícios" 

 

Tendo nascido em 1981, tenho poucas memórias 

comuns daquela época, e essas por sua vez estão 

embaralhadas e desconexas no tempo e espaço; 

contudo, há a memória afetiva, esta muito presente 

ainda. 

Lembro claramente de participar das festas, dos 

encontros das viagens;  

De tentar ouvir e entender a conversa dos mais 

velhos (na época os chamávamos de “tios”);  

Lembro de conviver com diversas crianças da 

minha idade, filhos dos irmãos maçons da Loja Cav. 

Da Luz, e das várias Lojas que se reuniam naquele 

templo;  

Lembro inclusive que já participava da vida maçônica, mesmo com tão pouca idade, pois 

iniciara na ordem dos Lowtons (uma cerimônia especial de adoção em uma Loja Maçônica, 

para filhos e sobrinhos de maçons); L embro desse dia como se fosse hoje, me vestindo 

todo de branco, entrando no templo e me posicionando no oriente perto do Venerável 

Mestre, vendo meu pai todo orgulhoso; me recordo da 

dedicação do meu pai pela maçonaria (que perdura até os 

dias atuais), dedicação que nos “contaminou” 

positivamente, fazendo com que posteriormente 

ingressássemos (eu e meus irmãos) na Ordem DeMolay e 

iniciássemos na Maçonaria na mesma Loja, a Cav. Da 

Luz, e pudéssemos crescer sob os auspícios dos mais 

valorosos ensinamentos e exemplos; posso dizer hoje, 

olhando para o passado, que esses ensinamentos e essa 

experiência fizerem toda a diferença na minha 

vida. Um abraço a todos e ao meu pai.  
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ADMINISTRAÇÕES – DIRETORIAS 
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FATOS QUE FICARAM MARCADOS NA HISTÓRIA 
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ATYLA QUINTAES DE FREITAS LIMA 

MEMBRO EFETIVO DO SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33 PARA A 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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ADMINISTRAÇÃO 1986 / 1987 

V.:M.: Ir.: José Jorge Teixeira de Arruda 

A administração que aprovou a alteração do nome de A.:R.:L.:S.: Abílio 

Rodrigues de Souza para A.:R.:L.:S.:  CAVALEIROS DA LUZ Nº 18 
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Fatos Relevantes: 
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A LOJA MAÇÔNICA CAVALEIROS DA LUZ (BAHIA) 

HISTÓRICO – PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA DO 

BRASIL 

Muitas histórias se contam sobre a primeira 

materialização da Loja Cavaleiros da Luz no 

planeta. Em uma delas, consta que se deu em 

1797, na costa da Bahia, a bordo da fragata 

francesa La Preneuse, sob comando do Capitão Larcher. Acreditamos que ocorreu, sim, sob 

sua coordenação, mas a bordo da nau portuguesa Boa Viagem, fundeada próximo a Monte 

Cristo, na Baía de Todos os Santos 

Segundo o blog da ARLS de Campos Ribeiro, do Pará , "[...] historiadores de renome no 

mundo maçônico – José Castellani, Frederico Guilherme Costa, Ricardo Mário Gonçalves, 

entre outros – escreveram que a primeira Loja fundada no Brasil foi a 'Cavaleiros da Luz'.  

Para tanto, eles se baseavam em escrito de F. Borges de Barros, publicado no Volume 

XV dos Anais do Arquivo Público da Bahia, intitulado Primórdios das Sociedades Secretas 

da Bahia, onde se afirma que tendo aportado a Salvador a fragata francesa La Preneuse, 

comandada pelo Capitão Larcher, logo se tornou alvo de visitas dos homens mais esclarecidos 

da terra e que dessas visitas, que se converteram em reuniões, surgiu a 14 de julho de 1797 a 

Loja Maçônica 'Cavaleiros da Luz'. O escrito de Borges de Barros é de 1928.  

José Castellani, em artigo publicado na Revista Acácia, nº 33, de Porto Alegre, diz das razões 

por que a fonte de informação era respeitável: Borges de Barros, que era Diretor do Arquivo 

Público da Bahia e Grão-Mestre da Grande Loja da Bahia – a primeira a ser fundada no Brasil, 

quando da cisão de 1927 – publicou, em 1928, no volume XV dos Anais do Arquivo, às páginas 

44 e 45, a história da 'Cavaleiros da Luz', informando que as reuniões preparatórias teriam sido 

realizadas a bordo da fragata La Preneuse, sob liderança do comandante Larcher.  

A posição de Borges de Barros e sua intimidade com os arquivos tornavam fidedigna essa 

informação.  

E mesmo com contestações, não pode ser descartada a existência da 'Cavaleiros da Luz', sem 

profundo exame da questão.  

Tinha-se, pois, como certo que a primeira Loja Maçônica fundada no Brasil fora a 'Cavaleiros 

da Luz', fato que teria ocorrido na povoação da Barra aos 14 de julho de 1797.  

Essas observações de Castellani eram necessárias, porque surgiram sérias dúvidas sobre a 

veracidade das informações dadas por Borges de Barros, depois que apareceram documentos 

que negavam a presença da fragata La Preneuse em águas territoriais baianas.  
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ANO DE 1980, COMO ERA? 
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General João Batista Figueiredo 
era o Presidente da República Eurico Rezende era o 

Governador do Espírito Santo 

 

Quem foi Américo Bernardes da Silveira? 

Américo Bernardes da Silveira foi prefeito de Vila Velha 

entre 1977 e 1982, em segundo mandato. Consta que 

herdou uma grande dívida junto ao sistema financeiro 

da habitação, da qual conseguiu honrar pouco mais da 

metade, graças às altas taxas de juros e à correção 

monetária do conhecido período inflacionário 

brasileiro. 

Segundo o seu secretário de urbanismo, o engenheiro 

Luiz Carlos da Silveira Novais, por falhas de contrato e 

fiscalização, coube à prefeitura drenar e pavimentar 

vários conjuntos habitacionais, como os de Santos 

Dumont, Guaranhus, Novo México, Jardim Guadalajara 

e Araçás, obras que não estavam nas previsões de 

gastos da prefeitura por entender-se que seriam da competência dos construtores dos conjuntos 

residenciais. 

Mesmo assim, com rara eficiência, realizou uma das mais profícuas administrações de âmbito social 

implantando ensino inteiramente gratuito para todos os jovens que cursavam o primeiro grau. Cita o 

engenheiro Luiz Carlos Novais que, segundo parecer da UFES, Vila Velha foi o município que melhor 

remunerou o magistério. 

No campo da saúde pública, cumpriu eficiente programa de assistência médica, além de ter colocado um 

trailler médico-odontológico percorrendo as regiões mais carentes. 

Urbanizou a Praia da Costa com a construção de calçadão desde a praia da Sereia até a avenida 

Champagnat, e posterior calçamento até o pontal de Itapuã. 
 

Américo Bernardes da Silveira 
(Prefeito de Vila Velha) 

 


