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CONTINUANDO A HISTÓRIA DESTES 40 ANOS DE EXISTÊNCIA DA A.:R.:L.:S.: 

CAVALEIROS DA LUZ, N°. 18  

 

Agora contaremos a história dos seguintes Veneráveis Mestres, que tanto 

fizeram para o engrandecimento da Cavaleiros da Luz Nº 18 
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PALAVRA DO VENERÁVEL MESTRE IRMÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO 

Como desejar parabéns para nossa querida Cavaleiros da 

Luz 18 de outro modo que não seja pelos abnegados 

irmãos que tanto trabalharam para fazê-la crescer e 

prosperar.  

A nossa loja completa mais um ano de sua existência, mas 

quem deve comemorar e ser parabenizado somos cada um 

de nós que trabalhamos pelo seu crescimento.  

Mais um ano em que a harmonia superou qualquer expectativa.  

Mais um ano que aprendemos e ensinamos.  

Mais um ano que trabalhamos sem medir esforços para conquistar ainda mais realizações.  

Celebrar mais um ano não é para muitos. É apenas para aqueles que batalham diariamente 

para que isso seja possível.  

Todo esse sucesso devemos a nossa base que foi feita 

com solidez, respeito e muito trabalho. 

Que esse aniversário se repita em infinitas vezes e cada 

vez existam mais motivos para comemorar. 

Aos irmãos Veneráveis Mestres César Quintães F. Lima, 

João Batista Barboza, Eliel Gomes Leal, Jaime Carvalho 

do Carmo (in memorian) e José Mário Barbosa Reis a 

nossa eterna gratidão e respeito pelas lutas e vitórias 

conquistadas. 

Vida longa a A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz 18 e que a 

PAZ reine entre nossas colunas. 

José de Oliveira Camillo 

Venerável Mestre 

2019/2020 
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ADMINISTRAÇÃO 1987/1988 

CÉSAR QUINTAES DE FREITAS LIMA 
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Ao iniciar na maçonaria tornando-me membros da ARLS 

Cavaleiros da Luz da qual sou membro regular até os dias 

de hoje, conheci muitas pessoas na qual nos tornamos 

Irmão, entre eles conheci também Dr. César Quintaes 

Freitas Lima, hoje um grande amigo. 

Quando ele foi venerável eu ainda não tinha iniciado, mas 

tivemos após minha iniciação, uma convivência muito 

próxima e isto permanece até hoje. 

Irmão Cesar sempre foi uma pessoa pronta em atender IIr:. 

e amigos, muito solidário, sempre pronto ajudar os mais 

necessitados e como maçom sempre incentivava e 

inventava eventos de solidariedade envolvendo os Ir e a 

loja e seus familiares. Fizemos vários eventos com fins 

lucrativos para solidariedade em nome da loja.  

Bons tempos em que nos mesmos fazíamos o ágape de 

iniciação, era nos mesmos que arrumávamos o salão, nos 

mesmos que limpávamos o pós festas, éramos os garçons 

e tudo era motivo de alegria e sempre Ir:. Cesar junto. 

Ir:. César, por incrível que pareça, conseguia grande parte 

dos materiais para os eventos em cortesia ou patrocínio. 

Irmão Cesar envolvia a todos nós e nossos familiares nos eventos, e era só alegria, mesmo 

trabalhando muito, enquanto a maioria se divertia, muitos de nós as vezes quase não tínhamos 

tempo nem de se arrumar 

para participar, mas era 

muito divertido 

Lembro-me de um evento 

entre vários, que Ir Cesar de 

plantão na Maternidade de 

Vila Velha, quando dava 

uma folguinha vinha para no 

ajudar, chegava tirava a 

camisa branca e ficava 

sentando no chão ajudando 

no serviço pesado e quando 

ligavam pra ele do hospital, 

saia correndo pra atender 

paciente e muitas vezes 

fazer uma cirurgia, quando 

acabava, lá vinha ele de 

volta continuar ajudando nos 

trabalhos. 

Ir:. Cesar, muitas histórias, sempre um Irmão presente nas reuniões, participativo nas instruções 

e em todos trabalhos da loja.  

Ir:. César Um grande Irmão, um grande amigo – Irmão Erlei Ferrai 



EDIÇÃO ESPECIAL JULHO/2020 – Edição de Número 55 - ONLINE - 005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EDIÇÃO ESPECIAL JULHO/2020 – Edição de Número 55 - ONLINE - 005 
 

 



EDIÇÃO ESPECIAL JULHO/2020 – Edição de Número 55 - ONLINE - 005 
 

AS FAMOSAS FEIJOADAS DO IRMÃO CÉSAR  QUINTAES ATÉ HOJE SÃO 

LEMBRADAS. 

Várias foram as feijoadas promovidas pelo 

irmão César Quintaes, uma que ficou na 

história foi a que o irmão 

Vimercati sorteou a primeira 

PORCA. Quem ganhasse tinha 

que levar para casa. Até hoje ela 

deve estar no local. 
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A importância do passado para o presente e o futuro 
 

Neste artigo escrito por Paulo Bregantin, ele usou como base os escritos de Freud em O futuro 
de uma ilusão, que foi escrito em 1927 em meados de setembro e foi publicado em novembro 
do mesmo ano. 

“Finalmente, faz-se sentir o fato curioso de que, 
em geral, as pessoas experimentam seu 
presente de forma ingênua, por assim dizer, sem 
serem capazes de fazer uma estimativa sobre 
seu conteúdo; têm primeiro de se colocar a certa 
distância dele: isto é, o presente tem de se tornar 
o passado para que possa produzir pontos de 
observação a partir dos quais elas julguem o 
futuro.” 
Quando não usamos como base em nossas vidas o 
passado, simplesmente profetizamos o que 
acontecerá no futuro, porém, é uma profecia sem 
noção das consequências e muito menos sem a 
previsão das verdades que irão acontecer. Serão 

somente especulações da mente e expectativas infundadas de experiências que nunca vivemos. 
Sim! Ao não olharmos o passado, passamos a viver simplesmente de expectativas 
infundadas, que muito provavelmente vão gerar angústias, ansiedades e depressões. 
É no passado onde podemos avaliar os processos de progressos da civilização e, onde também 
avaliamos os seres humanos de forma coletiva e individualizada, pois a civilização é em fato o 
que chamamos de história e o quanto nossa racionalidade é realmente vivida e percebida. Não 
obstante ao fato de sermos parte do reino animal como parte da espécie, foi nos dada a 
capacidade de raciocinar e isso, nos garante diferenças dentro do reino animal, ou seja, podemos 
viver não somente os instintos animais humanos como também o progresso da racionalização e 
poder de decisão sobre nós mesmos e a vida dos outros. A isso chamaremos de ciência e 
tecnologia. 
Pois nenhum outro ser do reino animal tem o poder de raciocinar e de forma sistemática 
transformar a vida e seu meio para o bem ou para o mal. São as definições de instintos e desejos, 
ou seja, os instintos são comuns a todos do reino animal, porém os desejos são especificamente 
do ser humano – racional. 
Nesse sentido percebemos que uma minoria dos seres humanos influencia a maioria, pois como 
Freud cita: 
“Pensar-se-ia ser possível um reordenamento das relações humanas, que removeria as 
fontes de insatisfação para com a civilização pela renúncia à coerção e à repressão dos 
instintos, de sorte que, imperturbados pela discórdia interna, os homens pudessem 
dedicar-se à aquisição da riqueza e à sua fruição.” 
“Essa mudança de instinto seria uma nova forma de observar o sentido da civilização e 
também da vida humana, pois hoje, observamos e ouvimos muitas pessoas dizendo: 
“vamos olhar para o futuro (...) Esqueçamos o passado e vamos em frente.” 
  
Essas frases e tantas outras nos levam a tirar a importância de entender o passado e as 
implicações de decisões que tomamos e suas consequências. Estamos vivendo um tempo onde 
não queremos nos comprometer com as consequências dos atos passados e, isso nos leva a 
ficarmos à mercê de instintos que não conhecemos e com isso, entramos em um ciclo de 
ansiedades e expectativas do futuro sem saber o que realmente pode acontecer. 
Volto meu olhar e pensamento não para a grande “massa”, ou seja, o ser humano em geral, mas 
sim para aqueles que se dizem líderes e que influenciam a grande maioria, pois como citei acima 
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nós somos, como seres humanos, divididos em dois grupos: a grande massa e os que 
conduziram essa grande massa. Pois, “a grande massa” são aqueles que seguem seus instintos 
e, por vezes, por pura preguiça não modificam suas posturas e, sim, aguardam que os outros 
ditem as regras para elas. 
Para o grupo que chamei de pequeno e de influenciadores, cabe a urgência de reaprender os 
instintos e formas de fazer, pois o fato de não voltar e reler o passado nos levará a expectativas 
e, isso nos acarretará pessoas psicologicamente enfermas, depressivas, angustiadas e 
ansiosas. 
Pois quando retornamos às nossas infâncias e percebemos que hoje somos como meninos e 
meninas crescidos (as) que buscamos somente posições, poder e riquezas como fazíamos nas 
brincadeiras de crianças, ficamos mais sábios em perceber que naquele tempo as 
consequências eram pequenas, uns ganhavam e outros perdiam somente. Hoje, se aplicarmos 
os mesmos princípios de posições, poder e riquezas, muitas pessoas sairão perdendo e, serão 
prejudicadas de forma que às vezes se torna impossível de reverter o quadro. 
O olhar somente para o futuro nos leva a esquecer sobre os princípios de posições, poder 
e riquezas e, dessa forma nos leva a não mais raciocinar o que verdadeiramente nos interessa, 
levando às ações do instinto, e com isso, todos da civilização perdem e, mesmo a minoria que 
ganhou será prejudicada com o aumento dos roubos, mortes, agressões e desilusões. 
Freud reafirma o descrito acima em: 
“Se nos voltarmos para as restrições que só se aplicam a certas classes da sociedade, 
encontraremos um estado de coisas que é flagrante e que sempre foi reconhecido. É de 
se esperar que essas classes subprivilegiadas invejem os privilégios das favorecidas e 
façam tudo o que podem para libertarem de seu próprio excesso de privação. Onde isso 
não for possível, uma permanente parcela de descontentamento persistirá dentro da 
cultura interessada, o que pode conduzir a perigosas revoltas.” 
  
Frente ao exposto, acredito que um retorno na avaliação ao passado poderá nos submeter ao 
entendimento de quem somos e, sabendo isso, podemos saber o porquê estamos onde estamos 
e, quem sabe fazer um processo de possibilidades e oportunidades de como será nosso futuro. 
Se continuarmos a viver sem uma leitura e um entendimento do nosso passado, corremos o risco 
de cometermos os mesmos erros e, consequentemente viver as mesmas dores que já vivemos 
e, o pior, podemos enfrentar uma resistência interior por viver as mesmas dores e, com isso, 
nosso corpo e mente 
não vão aguentar a 
pressão e, teremos 
muitas pessoas 
vivendo quadros de 
depressão, ansiedade, 
histeria, neurose, 
angústia, entre outras 
psicopatologias 
associadas a essas 
descritas. 
Cabe a cada um de nós 
uma busca incansável 
de aprendizado do 
nosso passado. Estou 
escrevendo uma teoria sobre passado, presente e futuro com base na levitação magnética e os 
polos positivos dos imãs... Segue uma pequena parte do que estou tentando entender: 
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“A palavra levitação tem origem no latim levis, que significa leveza, e é o processo com o 
qual se consegue suspender um objeto numa posição estável contrariando, assim as 
forças da gravidade, mediante o uso de forças exercidas sem contato com o objeto. Manter 
um corpo suspenso no ar, sem qualquer apoio aparente, como que desafiando a lei da 
gravidade, é reconhecido como fenômeno de levitação.” 
  
Ao tentar aproximar os polos iguais de dois ímãs, estes se repelem, o polo positivo do campo 
externo repele os polos positivos de cada átomo magnetizado do material, quando os campos 
são contrários. Essa força de repulsão gerada faz com que o material possa levitar quando a 
mesma for maior que o peso do material. 
Com esse princípio de resistência magnética, posso afirmar que quando tentamos entender 
nosso passado estando ainda no presente, criamos um campo magnético e de levitação nos 
transportando para o futuro. 
Pois seria assim o polo positivo do campo externo (passado) repele os polos positivos de cada 
átomo magnetizado do material (presente). Com isso criamos a levitação (possibilidades), ou 
seja, uma forma extraordinária de observar o futuro. 
Quando entendo meu passado (polo positivo do campo externo) tudo que vivi e aprendi ao longo 
da vida e com as pessoas que convivi, bem como as experiências (boas e ruins), as informações 

passadas pelos meus pais e professores, 
familiares e amigos. Isso indica que estou 
apto a prosseguir na vida. 
Porém, a outra parte para o entendimento das 
possibilidades de futuro vem do presente 
(polos positivos de cada átomo magnetizado 
do material), ou seja, o que sou de verdade, 
pois ao perceber meu presente e entender 
meu passado posso criar as possibilidades 
(levitação). 
Então, como os ímãs; o passado, o presente 
e o futuro tornam-se mais avaliáveis. Isso 
quer dizer: passado é a parte positiva de tudo 
que vivi até um minuto atrás, presente é a 
parte positiva do que sou agora, e o futuro é 
parte das possibilidades que terei no futuro. 

 
A A.:R.:L.:S.: CAVALEIROS DA LUZ 18, ESTÁ ESCREVENDO SEU PASSADO PARA TER 

UM PRESENTE E GARANTIR UM FUTURO 
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ADMINISTRAÇÃO 1989/1990 

JOÃO BATISTA BARBOZA 
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IRMÃOS QUE INICIARAM NESTA GESTÃO 

IRMÃO CÉSAR RODRIGUES DE SOUZA 

IRMÃO JAIR COSTA DOS SANTOS 

IRMÃO JORGE COSTA DOS SANTOS 

IRMÃO JOSÉ BORGES PANDINO 
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ADMINISTRAÇÃO 1990/1991 

V.:M.: Ir.: Eliel Gomes Leal 
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ADMINISTRAÇÕES 1991/1992 e 1997/1998 

Venerável Mestre (IN MEMORIAN) 

JAIME CARVALHO DO CARMO  

(carinhosamente conhecido como Português) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu casamento com a cunhada CLÉA 
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Esta gravata borboleta era marca registrada do irmão Jaime 
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A primeira vez que apareceu na história da A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz Nº 18, o 

título de DEPUTADO: 
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Foram iniciados, entre outros, os irmãos: 

 

 

 

 

 

        Roberto Villela      Ronaldo Góes               José Maria Correa 

Exaltado o irmão Nailton 

Dantas 
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Irmão Jaime participou ativamente 

das atividades da Grande Loja 

Maçônica do Estado do Espírito 

Santo. 

Foi Grande Secretário de Relações 

exteriores mais de uma vez e exerceu 

o cargo de adjunto em outras tantas 

administrações. 

Sempre trabalhando em prol da 

Maçonaria Capixaba, levando o nome 

da Grande Loja para vários países. 
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Para receber a comitiva na C.:M.:S.:B.: 
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ADMINISTRAÇÃO 1997 / 1998 

V.:M.: Ir.: Jaime Carvalho do Carmo 
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JORNAL O CRUZADO DE NÚMERO 0 (ZERO) CRIADO PELO IRMÃO JAIME 

CARVALHO DO CARMO – 1997  
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CARTA ENVIADA AO ENTÃO VENERÁVEL OSMAR SEIDE SOLICITANDO E 

REMISSÃO DO IRMÃO JAIME CARVALHO DO CARMO (Contribuição do irmão 

José Mário Barbosa Reis) 

Vila Velha, 01 de agosto de 2006.  
  
 Ao Ir:. Osmar Seide  
V:.M:. da A:.R:.L:.S:. Cavaleiros da Luz – 18  

  

 O Ir:. Jaime Carvalho do Carmo, iniciado nessa loja em 16 de março de 1985, sempre se destacou em inúmeros 
projetos e trabalhos desenvolvidos na loja Cavaleiros da Luz - 18. A lista de suas realizações é extensa e variada, 
comprovando uma grande dedicação pela ordem, sempre com profícuo trabalho a serviço da maçonaria em geral, 
da GLMEES e da loja Cavaleiros da Luz em particular  
Na Grande Loja, participando ativamente em diversas administrações, procurou servir à ordem elevando sempre 
o nome e o prestígio da loja Cavaleiros da Luz - 18. Podemos citar a participação ativa do Ir:.  Jaime nas 
administrações dos Grãos-Mestres Demetre, Raimundo Sala e Sergio Gianórdoli, destacando-se dentre outras o 
Tribunal Maçônico de Justiça e a Grande Secretaria de Relações Exteriores da Grande Loja.  

Mas foi especificamente na loja Cavaleiros da Luz – 18, durante seus mais de 21 anos de maçonaria, que o Ir:. 
Jaime pode colocar em prática sua dedicação pela ordem, sua liderança, sua capacidade de trabalho e grande 
senso de organização. Por duas vezes ocupou o cargo de V:.M:. dirigindo a loja nos períodos administrativos entre 
julho/1991-junho/1992 e entre julho/1997-junho/1998.   
Além das duas oportunidades em que esteve diretamente à frente dos trabalhos da loja Cavaleiros da Luz - 18, 
participou de forma intensa na administração de outros V:.M:. que dirigiram nossa oficina.  
Dentre várias realizações importantes do Ir:. Jaime, podemos citar:  

• Proposta para criação em 1985, ainda como A:.M:., do plástico e participação no projeto de criação da placa 
comemorativa do lançamento da pedra fundamental da loja, no terreno atual do condomínio maçônico;  

• Apresentação em 1987 da proposta para o novo nome da loja que era denominada anteriormente Loja 
Abílio Rodrigues de Souza;  

•  Apresentação em 1987 da primeira revisão de estatuto e regimento interno da loja;  

•  Criação da logomarca para o estandarte da loja Cavaleiros da Luz – 18;  

•  Negociações durante a formação do condomínio maçônico em itapuã;  

•  Criação em 1991 do projeto “Arrancada Final” para levantar fundos visando a construção do templo do 
Condomínio Maçônico;  

•  Criação do jornal informativo da loja Cavaleiros da Luz – 18, com a primeira edição de “O Cruzado”  
 Assim sendo, ao se aproximar dos 70 anos, aposentado, já tendo enfrentado sérios problemas de saúde, 

julgamos ser oportuno e justo que a loja Cavaleiros da Luz – 18, avalie em C:.M:. nosso pedido para que o Ir:. 

Jaime Carvalho do Carmo obtenha o título de “REMIDO” ficando dispensado de todas as taxas regulares 
de nossa oficina.  

   

Antonio Carlos Bimbato – M:.I:.  

Atyla Quintaes Freitas Lima – M:.I:.  

Carlomar Gomes de Almeida – M:.I:.  

Jair Costa dos Santos – M:.I:.  

José Mário Barbosa Reis – M:.I:.  

José Roberto Vimercati – M:.I:.  

Manoel Maria Caetano – M:.I:.  
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ADMINISTRAÇÃO 1992 / 1993 

V.:M.: Ir.: José Mário Barbosa Reis 

 

DIRETORIA 
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Colaboração do irmão Amaro – Lembrando de ontem 
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Minha história na Cavaleiros da Luz 18, por José Mário Barbosa Reis 

Fui iniciado na Maçonaria em 29 de março de 

1985 na administração do VM José Natalino 

Camponês. Meu padrinho na ordem é o 

M:.I:. Atila Quintaes Freitas Lima. É até 

interessante lembrar como fui convidado 

para ingressar na ordem. Tenho uma irmã 

médica que trabalhava também na 

Maternidade de Vila Velha e sempre foi 

muito amiga de Atila, Cesar Quintaes e 

Fátima Quintaes. Certa ocasião, num 

intervalo de seu plantão, ouvindo alguns 

médicos conversarem informalmente sobre 

maçonaria, ela perguntou ao Atila se eu 

poderia também participar. Ela nem tinha 

falado comigo antes, sua pergunta foi meio 

que por impulso. Eu morava em Jardim Camburi e na época, apesar de conhecer muita gente daqui, nem 

tinha mais muito contato com o pessoal de Vila Velha. O Atila imediatamente mandou ela me entregar 

uma proposta e em pouco tempo eu estava sendo iniciado.  

Até fev/1998 morei em Jardim Camburi, ou seja, durante 13 anos frequentei a loja com grande 

regularidade e fui até VM morando em Vitória. Lembrando que a terceira ponte somente foi inaugurada 

em 1989, ou seja, durante meus primeiros cinco anos frequentar a loja em Vila Velha era uma verdadeira 

aventura, pois tinha que passar pelo centro de Vitória e seus engarrafamentos. 

Um dos trabalhos de que me orgulho foi durante a administração do VM Jaime Carvalho do Carmo, 

quando ocupava o cargo de Orador. Participei da comissão que elaborou a reforma do Regimento Interno 

de nossa loja, juntamente com os IIrr:. Atyla Quintaes Freitas Lima e João Batista Barboza. O Regimento 

Interno foi aprovado em 31 de março de 1992. 

Na administração do VM Jaime Carvalho do Carmo entre junho 91 e junho 92 foi realizada uma grande 

campanha de arrecadação para tentar acelerar as obras de construção de nosso templo. Apesar dos 

significativos recursos arrecadados, a obra era tão grande que não foi possível acelerar os trabalhos. Ao 

contrário, ao final do seu mandato a obra teve até que ser paralisada. 

Quando me tornei VM em meados de 1992 o sentimento na loja era de que o desafio da construção do 

Condomínio Maçônico era mais ou menos como o desafio de se construir uma grande catedral. Era 

realmente uma tarefa muito maior do que a nossa capacidade de execução, mesmo considerando o 

esforço conjunto de três lojas. Inclusive porque nunca havíamos pensado em fazer um templo provisório 

como uma das etapas da obra. Naquela ocasião o desafio era viabilizar recursos para concretar a última 

laje do Condomínio Maçônico e a concluir a alvenaria que faltava para o templo definitivo. 

Em outubro de 1992, após alguns debates, as três lojas aprovaram a decisão de utilizar uma pequena 

parte da área destinada ao salão de festas no pavimento térreo para construir rapidamente um templo 

provisório. Só assim seria possível agilizar nossa mudança do Alecrim para Itapoã, tão sonhada por todos 

nós. 



EDIÇÃO ESPECIAL JULHO/2020 – Edição de Número 55 - ONLINE - 005 
 

Iniciamos imediatamente uma nova campanha 

financeira, com doações voluntárias, para reinício 

das obras, com a adesão de trinta e oito obreiros. 

Logo em novembro foi possível reiniciar as obras 

do condomínio maçônico, mas dessa vez com o 

foco apenas na preparação do templo provisório.  

Sei bem que como VM da loja forcei um pouco a 

barra junto a todos do grupo, para que o templo 

provisório pudesse ser inaugurado. Assumimos 

que iríamos nos mudar durante minha 

administração. Mesmo com a loja ainda bastante 

precária, com as paredes sem reboco, somente 

com o contrapiso, com quatro ventiladores que 

só serviam para espalhar o calor de um lado para 

outro e fazer muito barulho, com fiação exposta, 

com um cheiro intenso de cimento em todo o 

ambiente. Mesmo do jeito improvisado que 

estava, era motivo de grande orgulho para todos 

os obreiros das lojas Cavaleiros da Luz, 

Republicana e Cavaleiros da Ordem. Sentíamos 

que agora sim, ocupando nosso próprio local, a 

motivação de todos para a continuidade das 

obras seria muito maior. 

No dia 12/abril/1993, uma segunda-feira 

histórica para a Loja Cavaleiros da Luz 18, tive a 

honra de ser o VM que presidiu a sessão magna 

das AA∴.RR∴LL∴SS∴ Cavaleiros da Luz n°. 18, 

Cavalheiros da Ordem, n°. 12 e Republicana, n°. 

25, a qual foi a reunião de inauguração e sagração do templo do Condomínio Maçônico de Itapuã.  

O templo atual somente foi inaugurado em 1997, já na administração do VM Edson Ribeiro. Nem tudo foi 

fácil e todo VM tem que estar sempre preparado para quaisquer dificuldades inesperadas. Tenho que ser 

honesto com minha loja e nessa narrativa não pretendo omitir nada e/ou dourar a pílula. Vou citar um 

fato extremamente constrangedor que nunca tinha ocorrido e nunca ocorreu de novo em nenhuma outra 

administração de nossa loja. Quase no final de minha administração um MM me procurou e denunciou 

um MI da loja por falta grave em relação a sua família. Perguntei se ele estava disposto a formalizar sua 

denúncia e ele prontamente fez uma carta narrando o fato e assinou. Como os MI não podem ser julgados 

pela própria loja, mas somente no Egrégio Tribunal Maçônico da Grande Loja, encaminhei o processo para 

a Grande Loja. No entanto, antes que o processo tivesse qualquer definição, o MI abandonou 

definitivamente a ordem. Na sequência o próprio MM denunciante também abandonou a ordem. 

Agradeço ao VM José de Oliveira Camillo pela oportunidade de me dirigir à loja, nessa interessante série 

de depoimentos que está sendo realizada como parte das comemorações dos 40 anos da Loja Cavaleiros 

da Luz 18. Poder resgatar um pedacinho de nosso passado é motivo de muito orgulho para mim. Agradeço 

ao MI Antonio Carlos Barbará pelo excepcional empenho na realização de nosso jornal. 
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Finalizando, desejo que a nossa caminhada seja sempre pelas estradas que nos levam a tolerância, a 

amizade, ao amor entre os Irmãos, a harmonia, a verdade e a felicidade. A vida é evolução, a vida é 

como estar em uma escada, se você não está subindo, então você pode ter parado no mesmo degrau, 

ou então até mesmo poderá estar descendo. Que os Irmãos da ARLS Cavaleiros da Luz 18 continuem 

sempre a sua escalada rumo ao topo, como fizeram até aqui nesses 40 anos. Que o GADU nos abençoe. 
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Passeio de trem promovido pelo V.:M.: José Mário Barbosa Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma viagem no tempo 
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NOSSOS SOBRINHOS QUE PARTICIPARAM SEMPRE DOS EVENTOS 

DA CAVALEIROS DA LUZ 18, ATUALMENTE. 
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NA PRÓXIMA EDIÇÃO, IREMOS MOSTRAR AS HISTÓRIAS DOS VENERÁVEIS 
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Finalizando esta edição: Como a Maçonaria Operativa 

sucumbiu diante da Maçonaria Especulativa 

Diversos historiadores maçons se dedicaram a contar e 
recontar a história do surgimento da Maçonaria Especulativa 
como conhecemos hoje. As versões são geralmente 
bastante similares entre si e, pelo conteúdo, se parecem com 
as histórias contadas para crianças antes de dormir: 
 

“Era uma vez, há muito tempo atrás, os maçons operativos, que 
construíam castelos e catedrais. Eles começaram a aceitar nobres, 
burgueses e intelectuais na Maçonaria, chamados de “Aceitos” ou 
“Especulativos”. Esses se apaixonaram pela Maçonaria e trouxeram 
outros nobres, burgueses e intelectuais. Em pouco tempo, eles se 
tornaram maioria. E com o passar dos anos, a Maçonaria foi se 
aprofundando nos aspectos filosóficos e intelectuais, até que não se via 
mais maçons operativos na Maçonaria. E os maçons especulativos 
viveram felizes para sempre.”  
 

Parece uma ótima história para explicar ao seu filho de cinco 
anos de idade o motivo de você ser um “pedreiro-livre” e não 
construir casas. Mas, definitivamente, não serve como História 
da Maçonaria, em pleno século XXI, a ser ensinada ao novo 
maçom, que possui nível superior e um mínimo de senso lógico 
e crítico. 
Não se pode contar a história da Maçonaria e de sua transição 
de Operativa para Especulativa sem considerar o contexto 
histórico e os aspectos socioeconômicos da época. A extinção 

da Maçonaria Operativa não se deu por um simples 
processo de evolução interna dentro da Maçonaria, que 
teria então evoluído para especulativa. Não foi um 
movimento interno, impulsionado pelos membros 
“aceitos”, que assumiram a liderança da instituição e 
promoveram seu desenvolvimento por uma via mais 
intelectual e elitista. Na verdade, foi um movimento 
estritamente externo e incontrolável pela Maçonaria. 
Para se compreender o fenômeno, deve-se, antes de 
tudo, contextualizá-lo: 

A Maçonaria, sendo antiga e ocidental, teve logicamente origem no Velho Mundo: a Europa. 
Documentos históricos como a “Carta de Bolonha” (Século XIII), o “Poema Regius” (Século XIV), 
os Manuscritos de “Cooke” e “Estrasburgo” 
(Século XV) e alguns outros confirmam essa 
teoria, apresentando a Maçonaria Operativa, com 
suas cerimônias e Antigos Costumes, antes 
mesmo do descobrimento do Novo Mundo. Assim 
sendo, nada mais natural do que as primeiras 
Grandes Lojas terem surgido na Europa, nas 
primeiras décadas do Século XVIII. 
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O documento mais antigo citado, a “Carta de 
Bolonha”, evidencia que, já no século XIII, maçons 
especulativos conviviam com os operativos. Quando 
do surgimento da primeira Grande Loja, na Inglaterra 
de 1717, é sabido que, das quatro Lojas fundadoras, 
três eram compostas predominantemente por 
maçons operativos. Há inúmeros relatos e 
documentos que indicam que, durante quase todo o 
século XVIII, Lojas Operativas conviveram com 
Lojas Especulativas em boa parte da Europa. Isso 
significa que, por pelo 

menos 500 anos, meio milênio, os maçons operativos conviveram 
com os especulativos, sendo os operativos maioria. Afinal, o que 
então aconteceu com os maçons operativos? Por que eles 
desapareceram da Maçonaria no final do século XVIII? 
O que exterminou a Maçonaria Operativa não foi a Especulativa, 
nem mesmo um processo de evolução cultural. O que pôs fim à 
Maçonaria Operativa foi… a Revolução Industrial. A mudança no 
processo produtivo, originada pelas invenções de máquinas e 
impulsionada pelo surgimento das indústrias, pôs fim à era de 

produção manual baseada nas guildas.  O trabalho estritamente 
manual foi substituído pelo trabalho de controle de máquinas. A 
iniciativa inglesa rapidamente se espalhou pela Europa, 
promovendo um êxodo rural e o abandono dos ofícios artesanais e 
manuais para atender a demanda por mão-de-obra industrial. Ao fim 
do século XVIII, o maçom operativo não teve outra escolha a não 
ser se tornar operário fabril e trabalhar uma média de 80 horas por 
semana.  
Muitos dos países europeus, preocupados em consolidar o novo 
modelo econômico, chegaram a adotar leis proibindo a Maçonaria 
Operativa. Esse foi o caso do famoso Ministro Turgot, da França, 

que determinou que: 
 

“Proibimos todos os mestres e companheiros, operários e 
aprendizes do direito de formar associações, ou mesmo 
assembleias entre eles, sob qualquer pretexto. Em 
consequência, suprimimos todas as confrarias que possam 
ter sido estabelecidas tanto pelos mestres dos corpos e 
comunidades, como pelos companheiros e operários, das 
artes e ofícios”. 
 

Fonte: Recueil Général des Anciennes Lois Françaises. 1774-1776. 
 
Leis como essa foram o tiro de misericórdia para as poucas Lojas Operativas que ainda tentavam 
sobreviver aos primeiros anos da Revolução Industrial.  
Dessa forma, a Maçonaria Operativa desapareceu de vez, ficando a Maçonaria Especulativa 
como única e legítima herdeira de sua essência, responsável por preservar e passar adiante 
seus ensinamentos. 
Essa é a história real. Sem contos de fadas. 

Kennyo Ismail  


