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Está com saudades? 

 
Muitas vezes bate saudades de tudo, das reuniões 
presenciais, das confraternizações, do bate papo informal, 
dos irmãos em harmonia. 
De nossas brincadeiras e dos sorrisos largados. 
Nos dá saudades da alegria de viver maçonaria, da vontade 
de crescer com ânsia de vencer os degraus da escada de 
Jacó. 
Nos dá saudades das brincadeiras de infância (APRENDIZ), 
as inconsequências da adolescência (COMPANHEIRO), e 
das buscas da juventude (MESTRE), para encontrar o que 
está perdido. 
Mas, estamos vencendo este período negro, as batalhas que 
nos farão ganhar a guerra e voltarmos a nossa vida 
maçônica normal. 
Nunca desanime, persista, ainda que a colheita de hoje não 
seja muito feliz. 
Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Ainda há 
muito o que fazer, ainda há muito o que plantar, e o que 

amar nessa vida. 
Ao invés de ficar parado em função desta pandemia, olhe para frente, e veja o que ainda pode ser feito... 
A vida não terminou, estamos iniciando uma nova forma de viver. E já dizia o poeta "que os sonhos não 
envelhecem...". 
Vamos em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. VIVA A CAVALEIROS DA LUZ Nº 18, VIVA 
A MAÇONARIA. 
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Palavra do Venerável Mestre 

HARMONIA 
A Harmonia é uma combinação de elementos ligados por uma relação 

de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer. 

A HARMONIA é uma ausência de conflitos, paz e concórdia.  

A minha busca diária consiste fundamentalmente, numa coisa: ser feliz. 

Outros ainda- realmente os mais realizados - esquecem de si mesmo e 

levam felicidade, empatia e compaixão a todos, sem nenhum tipo de 

rejeição ou descriminação. 

São pessoas que trouxeram palavras de harmonia entre as pessoas, de 

amor e de carinho para com o próximo, independentemente da religião, 

credo ou fé que professem. 

Parece razoável que seja um objetivo humano ser pacífico e transmitir energia positiva ao redor, 

enchendo os corações de todos. 

Aproximar-se dessa vibração positiva repara as mágoas, nutre o espírito e protege a alma. Inclusive, 

muitos animais possuem em si essa característica intrínseca. 

Afinal, quem não se sente positivamente alterado, preenchido e pleno, no convívio com o seu bicho 

preferido? 

Então se até os animais possuem essa propriedade, como poderia faltar esse poder para nós, seres 

humanos, dotados de grande intelecto? 

Nosso coração tem um ilimitado espaço, capaz de acolher todos os seres e um supremo poder de 

acomodação e divino amor. É na não violência, na paz e na HARMONIA que reside a pérola da 

sabedoria: a Paz é o mais elevado valor, o mais valioso de todos os frutos que temos em nosso interior. 

E a ação pacificadora é o reflexo externo disso. 

" Que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes". 

Faço votos para que assim seja. 

Felicidade meus irmãos é quando o que você pensa, o que você diz, e o que você faz estão em 

HARMONIA.  

TFA  

José de Oliveira Camillo 
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O Resultado do IDEB e a  
Educação no Espírito Santo 

Garantir que todas as crianças em idade escolar estejam frequentando a escola e 

aprendendo satisfatoriamente, sempre foi o grande desafio da educação brasileira. 

Com o objetivo de conhecer com maior profundidade o processo educacional e 

fornecer dados sobre a qualidade do sistema educacional brasileiro, foi criado em 1990 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Essa avaliação ocorre a cada dois 

anos, de forma censitária, com os estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 

3ª série do Ensino Médio. 

Em 2005 foi criado a Prova Brasil, avaliação com maior abrangência, oferecendo dados 

não apenas ao estado e ao país, mas também, aos municípios e as escolas participantes. Assim, por apresentar metodologia 

semelhante, em 2007, a Prova Brasil se juntou ao Saeb. Nesse mesmo ano, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) com o objetivo de medir a qualidade da educação brasileira e estabelecer metas de desempenho para a melhoria 

do ensino e da aprendizagem. Esse índice é calculado levando-se em consideração dois componentes: a taxa de rendimento 

escolar (aprovação) e as médias de desempenho da Prova Brasil e do Saeb. Considerando as características regionais, as metas 

do IDEB são diferenciadas para cada rede de escolas.  

Para o Brasil atingir, em termos de proficiência, a média dos países desenvolvidos, tendo como base os países membros da 

OCDE, deverá atingir uma meta nacional para o IDEB em 6,0 até 2022. Meta essa só alcançada, até então, nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Na semana passada o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os dados da última 

avaliação, ocorrida em 2019. O que pode ser observado é que diferente dos Anos iniciais do Ensino Fundamental, em que as 

metas são cumpridas a cada ano, os Anos Finais e o Ensino Médio não conseguem atingir o resultado esperado. Porém, nesta 

última edição, apesar do Ensino Médio não alcançar a meta estabelecida, teve um crescimento significativo nos resultados, 

estagnados desde 2013. 

No quadro abaixo é possível observar a evolução dos resultados nos três segmentos da Educação Básica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/550.pdf?1612302925 
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O Estado do Espírito Santo vem evoluindo e em 2019 alcançou o melhor resultado dos 
últimos 10 anos. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental o estado demonstrou 
consistência na evolução e no cumprimento das metas do IDEB, o que significa dizer 
que há avanço ininterrupto, tanto na evolução dos resultados quanto no cumprimento 
das metas estabelecidas. Já nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
o estado apresenta consistência na evolução, mas inconsistência no cumprimento das 
metas. No entanto, vale ressaltar que apesar do não cumprimento dessas metas, o 
Espírito Santo teve um dos melhores índices no Ensino Médio do país, com o resultado 
bem distribuído entre as escolas do território estadual. 
Abaixo, uma comparação entre os resultados das duas últimas avaliações e de como 
estamos, a cada edição, nos aproximando das metas.  
 

SEGMENTO 
2017 2019 

Evolução 
Metas Resultado Metas Resultado 

Anos iniciais do EF 5,8 6,0 6,1 6,1 0,1 

Anos Finais do EF 5,3 4,7 5,5 5,0 0,3 

Ensino Médio 5,1 4,4 5,3 4,8 0,4 

 
Esses resultados comprovam que estamos no caminho adequado, mas há, ainda, um grande trabalho a ser feito, 
principalmente se consideramos atual crise educacional, proveniente da pandemia que estamos vivenciando. Nesse caso 

É preciso olhar para os dados divulgados tendo em mente que os desdobramentos da crise devem levar a uma 
piora significativa e à elevação da desigualdade nos níveis de aprendizagem dos alunos, além de aumentar os 
riscos de abandono escolar (fatores que compõem o IDEB). Isso reforça a necessidade de se debruçar sobre os 
dados divulgados, entender a situação de cada rede de ensino pré pandemia e se estruturar uma retomada que 
dê conta de todos os desafios trazidos pelo contexto atual.  

(https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/550.pdf?1612302925) 
 

Esperamos que as escolas, em 2021, possam retomar as aulas presenciais, criando estratégias inteligentes e eficazes para 
superar as defasagens que a pandemia poderá ter deixado no ensino. 

 
Cristina Marcia Vargas de Andrade 

 
  

https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/550.pdf?1612302925
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40 dicas simples para 
facilitar sua vida na 

cozinha 
 

1. Calcule o feijão: 1 xícara de feijão cru serve três pessoas depois de pronto. 
2. O queijo não endurece se você passar manteiga ou margarina na parte cortada. 
3. Para descongelar frutos do mar, coloque o pacote ou vasilha na geladeira e deixe descongelar 

lentamente, sem tirar da embalagem. 
4. Para que as batatas fritas fiquem bem sequinhas, depois de cortadas, coloque-as em água fervendo 

por alguns minutinhos e, em seguida, em água com gelo. Escorra bem, frite em bastante óleo e 
escorra em papel-toalha. 

5. Depois de ralar frutas e legumes, dá o maior trabalho limpar o ralador. A melhor maneira é cobri-lo 
com filme plástico, e só então ralar. 

6. Nunca re-congele alimentos que você retirou do freezer, mas não chegou a usar. 
7. Quando o purê fica muito aguado, basta salpicar a mistura com um pouco de leite em pó. 
8. Antes de fritar a banana, passe-a em farinha de trigo. Assim ela não fica encharcada na gordura. 
9. Para manter a couve-flor branca, adicione um pouco de leite a água do cozimento. 
10. Uma colher (chá) de gelatina em pó, equivale a uma folha. 
11. Se os biscoitos grudarem na assadeira, coloque-os sobre a chama do fogão durante alguns 

segundos. Eles soltarão facilmente. 
12. Para que o bolo não grude no prato em que vai ser desenformado, polvilhe o prato com açúcar de 

confeiteiro. 
13. Sempre que congelar algum prato pronto, evite temperá-lo muito, pois o congelamento acentua o 

sabor dos temperos. 
14. Dica nutritiva: em vez de untar a forma de bolo com farinha de trigo, use aveia, farinha de rosca ou 

farelo de trigo. Além de saudável, o bolo adquire uma textura diferente. 
15. Para fazer um ovo frito perfeito, você deve untar a frigideira com azeite ou manteiga e colocar o 

ovo. Tampe e cozinhe em fogo moderado até o ponto desejado. Tempere e sirva. 
16. O peixe não gruda na assadeira e fica com mais sabor se o fundo da assadeira for forrado com 

uma camada de fatias de batatas cruas. 
17. Para reaproveitar as sobras de batatas cozidas, mergulhe-as em água quente e leve ao forno por 

20 minutos. 
18. Iogurte com cebola ralada é uma mistura muito gostosa para se colocar sobre batatas assadas. 
19. Para empanar pedaços de frango sem fazer sujeira, coloque a farinha dentro de um saco plástico. 

Junte os pedaços de frango e chacoalhe até misturar bem. 
20. Misture a maionese que sobra no fundo do vidro com um pouco de suco de limão e você terá um 

ótimo molho para salada. 
21. Se o molho ficar salgado demais, junte uma fatia de pão e cozinhe mais um pouco. 
22. Se um molho à base de farinha encaroçar, basta passá-lo pela peneira. 
23. Para bater a maionese, utilize sempre uma vasilha de louça ou de vidro, nunca de metal. 
24. Se o molho de carne ficar sem cor, acrescente duas colheres (chá) de café solúvel. 
25. Para engrossar molhos, acrescente 1 colher (sopa) de farinha de trigo dissolvida em água fria. 
26. Nunca requente o café diretamente no fogo, ele fica melhor requentado no banho-maria. 
27. O açúcar a ser empregado no preparo de doces e sobremesas pode ser perfumado com raspas de 

limão ou de laranja. 

https://www.amandocozinhar.com/2014/02/40-dicas-simples-para-facilitar-sua.html
https://www.amandocozinhar.com/2014/02/40-dicas-simples-para-facilitar-sua.html
https://www.amandocozinhar.com/2014/02/40-dicas-simples-para-facilitar-sua.html
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28. O café adoçado com açúcar mascavo fica muito mais gostoso se você ferver o açúcar junto com a 
água. 

29. Guarde as azeitonas na geladeira cobertas com água filtrada, sal e um pouco de azeite. Assim elas 
não ficarão rançosas. 

30. Você sabia que...o bicarbonato de sódio, é um tipo de sal? 
31. Para que as panquecas fiquem mais gostosas, deixe a 

massa descansar por 30 minutos, antes de fritar. 
32. Para rechear pastéis, o recheio deve estar frio, caso 

contrário a massa ficará encruada. 
33. Empadas e barquetes devem esfriar antes de serem 

tiradas das formas. 
34. Uma hora antes de fazer o bolo retire 
a manteiga, o leite e os ovos da 
geladeira. Eles devem estar à 
temperatura ambiente quando adicionados à massa. 
35. Para assar massa folhada, não unte nem polvilhe a assadeira. Apenas molhe 
a assadeira com água. 
36. A polenta frita fica mais macia e com uma crosta crocante se você passar na 
farinha de trigo antes de fritar. 
37. A macarronada ficará mais saborosa se você misturar um pouco de pimenta-
do-reino ao queijo ralado. 
38. O creme chantilly rende mais e não fica tão pesado quando se acrescenta uma 
clara de ovo ao creme de leite. 
39. Para tirar o ranço da manteiga, coloque-a numa vasilha com água e 1 colher 
(sopa) de bicarbonato. Deixe por 24 horas e depois lave com bastante água. 
40. O soro do iogurte não deve ser eliminado: ele contém proteínas de alto valor 
biológico.  

https://www.amandocozinhar.com/2014/02/40-dicas-simples-para-facilitar-sua.html 

A sugestão da reportagem foi de Maria Inês Tabachi Bimbato 

 

  

https://www.amandocozinhar.com/2014/02/40-dicas-simples-para-facilitar-sua.html
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Mensagem de um Judeu Maçom e estudioso da 
Cabala. 

No anoitecer desta sexta feira, dia 18 de setembro de 2020, um novo 
Shabat começa. Como todas as semanas acontecem Judeus e 
Cabalistas por todo o planeta celebram o dia sagrado dedicado ao 
ETERNO e aos descansos como tantas vezes foi determinado na 
TORAH. 
Porém este é um Shabat especial, pois também comemoraremos o 
Ano Novo Judaico e Cabalístico (ROSH HASHANAH) com a entrada 
do mês lunar de TISHREI (Libra). Inicia-se o ano de 5781, ano de 
YESSOD na ÁRVORE DA 
VIDA! 

Ao contrário do calendário Gregoriano, que não tem na 
sua data de ano novo nenhum evento natural, nem com 
ligação ao calendário solar nem com o calendário lunar, 
o calendário Judaico cabalístico é regido pela Lua e seu 
ano novo é comemorado no primeiro dia do sétimo mês 
(novamente o número 7...) do ano lunar que começou em 
NISSAN (Aries), pois se acredita entre outras coisas que 
é justamente neste momento astral que a energia “muda” 
para o novo ciclo. 
Saímos de um pesado ano de HOD (Refinamento) que leva a perdas para justamente refinar e 
lapidar o que deve ser preservado por ser importante (lembram-se do trabalho do Aprendiz 

Maçom...) para entrar num ano de YESSOD (Fundamento / 
Propósito) e isto é uma EXCELENTE NOTICIA! O planeta estará 
deixando de estar sob influência de uma energia densa, pesada e 
tenham certeza que novas boas notícias começarão a aparecer, o 
pior já passou e tempos melhores nos esperam. 
Este é um ano para descobrirmos e trabalharmos nosso 
PROPÓSITO nesta vida, aproveitem que estamos mais 
conscientes depois deste difícil ano de 5780 e pensem muito 
nisto, QUAL É O MEU PROPÓSITO DE VIDA DEPOIS DO CAOS 
QUE PASSAMOS? O ano novo inicia em ROSH HASHANAH e fica 

em “gestação” até o YOM KIPUR dez dias depois, o importante dia do jejum para pedir o perdão / 
a expiação dos nossos erros. Serão 10 dias importantes para aqueles que acreditam plantarem as 
melhores sementes no ano novo que se inicia. 
Espero que eu tenha contribuído para que a LUZ do ETERNO lhes acompanhe e ilumine o seu 
Livre Arbítrio! 
UM FELIZ ANO NOVO DE 5781!!! 
L’SHANAH TOVAH KIKATEVU VETICHATEMU!!! 
QUE TENHAM UM ANO BOM E SEUS NOMES SEJAM INSCRITOS NO LIVRO 
DA VIDA!!! 
 

Contribuição do SOBERANO GRANDE COMENDADOR, irmão Jorge Luiz 
de Andrade Lins, 33°, membro regular da Cavaleiros da Luz, 18   
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A FILOSOFIA RELIGIOSA NA MAÇONARIA 
 

“Sempre que se produz legislação baseada  
na religião, abre-se caminho a todo  
tipo de intolerância e perseguições.”  
                              William Butler Yeats(1885-1939) 

 
 objetivo supremo da filosofia é alcançar a Verdade e o Bem.  É 

a ciência geral do ser, e das causas primeira e última do Universo.  Na antiguidade, os poucos homens detentores 
de cultura, eram chamados sábios.  Foi Pitágoras, no Século VI a. C quem propôs, modestamente, trocar esse 
nome pelo de amigos do saber.  Nasceu, assim, o termo FILOSOFIA, com o significado de amor à sabedoria, e 
dessa forma, se tem traduzido ao longo da história sob múltiplas acepções.  A filosofia, entretanto, não é trabalho 
de um homem, nem de uma geração:  é obra de pensadores atuantes de todos os Séculos.  É um monumento 
grandioso em cuja construção trabalha incansavelmente todo o gênero humano, numa cooperação de esforços só 
assegurada, através das eras, pelo amor indefectível da verdade.  É Pitágoras autor do célebre teorema “O 
quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos”.  O edifício da geometria passa por essa 
clássica e genial verdade, e, uma prova de que a filosofia é uma escola de lucidez. 
Mercê à correspondência existente entre as partes de seu corpo e os componentes do mundo, o Homem representa 
um microcosmo, uma miniatura do Universo.  Não obstante, essa relação é metafórica em ambos os sentidos:  o 
mundo está nele e para ele.  O Homem é, pois, o foco à volta do qual gira o mundo e, ao mesmo tempo, é parte do 
mundo, apêndice de um organismo gigantesco cujo código de instruções inclui o seu próprio.  Não há, pois, como 
a filosofia romper com o passado, rejeitando o legado intelectual.  Em todas as idades e lugares, a experiência 
acumulada como cultura impõe um mínimo de racionalidade no comportamento e na convivência.  Embora seja 
possível encontrar, em diversas culturas, traços de atitudes irracionais, ou até absurdas, geralmente tudo se passa 
como se a vida fosse regida por uma lógica inteligente e inteligível.  Cada corrente de pensamento filosófico 
pressupõe uma definição da própria filosofia, um modo particular de interpretar seus conceitos, em permanente 
conflito com outras correntes e com outras áreas do universo cultural.  Evidentemente, essa variedade acaba por 
refletir situações históricas diversas, mesmo quando o filósofo formula ideias que as considera válidas no sentido 
universal e imutável. 

O Homem é estudado através da psicologia e sociologia e filosofia e história.  Quando do seu 
comportamento religioso, toma-se por base as informações dessas ciências.  Em qualquer 
época vamos encontrar manifestações religiosas que suscitam nos estudiosos mais 
indagações do que certezas.  Dizia Cícero (106-43 a.C.) que não há povo tão primitivo, tão 
bárbaro, que não admita a existência de deuses ou seres superiores, ainda que se engane 
sobre sua natureza. Baruch Spinosa (1 632-1677), por exemplo, rejeitou a concepção teísta 
tradicional, substituindo-a por um Deus uno com o Universo, fazendo de Deus uma substância 
infinita, cujos atributos seriam o pensamento e a extensão.  Spinosa negou o caráter pessoal 
de Deus das religiões tradicionais. A origem da sua devoção se encontrava na harmonia do 
Universo que era regido por leis deterministas que, aos homens, só permitiam a submissão.  
E fala da liberdade de pensar, de crer e do fervor que acompanha essa convicção 

– que exige, para a paz entre os Homens, a tolerância, inclusive religiosa.  Albert Einstein (1879-1955), 
o mais famoso cientista do Século XX, referindo-se a si mesmo, falou: “A mais bela experiência que 
podemos ter é a do mistério.  Ele é a emoção fundamental que se acha no berço da verdadeira arte e 
da verdadeira ciência, quem não sabe disso e já não consegue surpreender-se, já não sabe maravilhar-
se, está praticamente morto e tem os olhos embotados.  Foi a experiência do mistério – mesclado com 
a do medo – que gerou a religião.  Saber da existência de algo em que não podemos penetrar, perceber 
uma razão mais profunda e a mais radiante beleza, que só nos são acessíveis à mente em suas formas mais 
primitivas, esse saber e essa emoção constituem a verdadeira religiosidade.  Nesse sentido, e apenas nele, sou um 
homem profundamente religioso.  Não consigo conceber um Deus que premie e castigue suas criaturas, ou que 
tenha uma vontade semelhante à que experimentamos em nós.”   Einstein repudiava a doutrina positivista, segunda 
a qual a ciência só pode registrar e correlacionar os resultados da observação.  Acreditava ele em um Universo de 
ordem e harmonia.  E achava que o Homem pode, pela indagação, atingir ainda o conhecimento da última realidade.  

O 
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Para tanto olhou, não para dentro do átomo, mas para fora, para as estrelas 
e, mais além, para as vastas e vazias profundezas do espaço e do tempo, e 
dizia “Não posso acreditar que Deus jogue dados com o mundo!”.  Em pleno 
Século XX, gigantes intelectuais como John Dewey (1859-1952) e Sigmund 
Freud (1856-1939) menosprezaram a religião, enxergando-a como algo 
infantil, e previram uma sociedade moderna cada vez mais secular.  Para 
John Dewey, a religião “foi petrificada numa escravidão de pensamento e 
sentimento, como superioridade intolerante da parte de poucos e peso 
intolerável para muitos”.  O Padre católico Richard John Neuhaus, editor do 
periódico mensal “First Things”, que trata de religião, cultura e vida pública, 

concorda que a convicção religiosa mudou radicalmente.  Em 1984, ele escreveu um livro queixando-se da exclusão 
da religião da vida pública.  Diz Neuhaus, num trecho do seu livro: “A ideia dominante, na época, era que estávamos 
rapidamente nos transformando numa sociedade secular e que as ideias de fundamento religioso não têm lugar na 
praça pública.”  Mas, para ele, esse não é mais o caso e que “estamos lidando com questões de natureza 
francamente moral, e que, de agora em diante, é preciso levar em conta as perspectivas religiosas e filosóficas.” 
Registre-se, ainda, que a liberdade religiosa é garantida não apenas pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, mas também pela legislação que rege os direitos internacionais.  Quase todos os governos tomam 
significativas atitudes no sentido de reafirmar a importância dessa liberdade e de se respeitá-la.  Quando os 
Homens, as sociedades e os povos perdem o respeito às religiões e a prática dos valores humanistas, o progresso 
e a civilização podem sofrer regressões de amplitude histórica multissecular.  Se 
há algo que o Século XX nos ensinou foi que os povos e indivíduos estão sujeitos 
a regressões para a barbárie, independentemente do nível de avanço cultural que 
possam, previamente, ter alcançado, com o risco de voltarmos aos tempos da 
crueldade e sem entendimentos.  Jamais, em hipótese alguma, os governos 
poderiam desrespeitar os direitos do indivíduo, tanto o pessoal de crer, como o 
de se manifestar sua crença, seja sozinho ou na presença de outras pessoas. 
A Maçonaria é irmã gêmea da história da cultura humana e tem, arrojadamente, 
lançado suas raízes que se perderam no passar do próprio tempo.  Os filósofos 
brasileiros tendem para a Filosofia Moderna, e, influenciaram a Maçonaria 
brasileira.  O caráter mais saliente da  filosofia moderna, inaugurada por René 
Descartes (1596-1650), é a independência excessiva de qualquer autoridade e o menosprezo completo da tradição 
científica, mas Francis Bacon (1561-1626) pregava a forma empírica, ou seja, que toda verdade para ser aprovada 
teria de passar pela experiência direta e casuística, isto é, que nega o sistema interpretativo genérico.  A Maçonaria 
tem, doutrinariamente, uma filosofia, sendo sua prática um dos principais escopos.  O fato de ter certas ideias e 
concepções religiosas, não quer dizer que tenha um sistema de RELIGIÃO, que assuma caráter oficial como tal e, 
muito menos, objetivo de resolver problemas do além, mas muitos veem nela conotação de religião.  Sob à ótica da 

sociologia, não há distinção entre sociedades religiosas que fazem da crença em 
Deus seu princípio fundamental e àquelas que não têm essa força principal.  
Dentro desse preceito o sociólogo sempre afirmará que a Maçonaria é uma 
religião, com todas as suas características.  Ele se fundamenta no fato de um 
agrupamento social bem localizado, fechado, intensamente possuidor de formas 
sacralizadas que conserva e manifesta, constantemente, dotado de princípios 
morais que proclama necessários benefícios, a Ordem Maçônica só pode ser uma 
religião. Entre os Maçons, está viva no fundo deles mesmos a intensa aspiração à 
unidade, ao entendimento recíproco, a falarmos a mesma linguagem, porque os 
interesses são comuns.  Essa linguagem não é significativa apenas dentro dos 
Templos:  ela tem valia universal e dimensões cósmicas. 
A despeito da Sublime Ordem não ser uma religião, não deixa de ser religiosa, face 
a seus conceitos e princípios – para ser Maçom é necessário acreditar em Deus, 
por sua verdade revelada, e a Sua presença em Loja, é representada pelo Delta 
Luminoso.  Provavelmente, por gerar discussões controvertidas, boa parte da 
filosofia Maçônica está direcionada para a religião. O espírito Maçônico, entretanto, 
plana acima das rivalidades religiosas e políticas, e, fixa ideias de liberdade de 
tolerância; alimenta por toda parte o fogo da libertação e da solidariedade humana, 
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embora a sua maneira de agir dependa do caráter físico, intelectual, político 
e religioso de cada povo.  E, tão importante como proteger a liberdade da fé 
é evitar que se criem constrangimentos aos adeptos de quaisquer credos ou 
mesmo aos que não têm religião.  Não há intenção de pôr em discussão o 
valor moral e espiritual das religiões, mas, é preciso que entenda e saiba 
separar as questões, tanto do ponto de vista religioso como, evidentemente, 
Maçônico.  A Maçonaria, mormente a brasileira, tem dentre suas qualidades 
distintivas fundamentais a miscigenação de povos, raças e religiões, de cujo 
mosaico emergem características fraternais absolutas.  A convivência entre 
pessoas de raças e religiões diferentes é uma constante no interior dos 

nossos Templos.  O essencial é mostrar que se pode não ter fé religiosa, ser ateu, laico, sem cair no niilismo, no 
individualismo e no egoísmo.  Não é porque não se crê em Deus, que é preciso fazer concessões ao narcisismo.  
Necessitamos, na verdade, de valores morais e de espiritualidade, de forma a não sermos indignos do que a 
Humanidade fez de si e de nós.  E essa tem sido a grande questão do nosso tempo. 
A filosofia, como a busca da verdade pela verdade, encontra na Maçonaria do Brasil o mesmo diapasão, que 
enveredou para a corrente escolástica.  No que tange à religião, a formação dos adeptos da Arte Real, vem de 
várias tendências de religiosidade, o que faz surgir uma gama de pensamentos e interpretações com relação à 

filosofia que a envolve.  Mesmo com objetivos idênticos, as religiões se diferem na sua própria filosofia, mormente 
no modo de pregar, agir, propagar e conduzir seus fiéis.  Apesar de não haver conflitos entre os Maçons, as religiões 
sempre trazem pontos divergentes quando esse tema vem à baila, por ser um campo natural de discórdia.  Todavia, 
a ética Maçônica procura evitar polêmicas sobre as religiões, tendo em vista que 
recebe, indistintamente, fiéis de todas elas e apregoa, categoricamente, que não 
tem cunho sectarista religioso.  A diferença entre a busca da verdade, na Ordem 
Maçônica, e a fé religiosa, é que a primeira trata de investigação, sempre com 
indagações, ao passo que a fé religiosa é aceitação pura sem prévia indagação.  
Por tais motivos que filosofia e teologia são ciências diferentes.  A Maçonaria 
considera a liberdade de pensar um direito e não uma obrigação, e, espera que 
essa atitude do Obreiro seja constante, livre e consciente.  Parece ser 
incongruente, porém, a obrigatoriedade da fé em um Deus e ao mesmo tempo se 
propor na busca livre e incessante da verdade que, certamente, perdurará até o fim 
dos séculos, mas, não com um dogmatismo irrefletido, que é o ópio da filosofia.  A antiga e verdadeira filosofia, no 
seu entendimento, não era feita de dogmas, mas da liberdade de duvidar e indagar, e da liberdade de construir 
hipóteses.  A liberdade de indagar é a oposição mais poderosa aos totalitarismos teólogos e políticos, e é nela que 
se levanta a razão Maçônica.  Dessa forma, o ser humano, sendo ou não Maçom, não pode reprimir dentro de si o 
anseio natural da busca da verdade, por ser um compromisso que cada um tem consigo mesmo.  E somente dessa 
forma se chegará à plenitude de seu ser e de sua realização.  
Alguns estudiosos, da Sublime Ordem, opinam que o conceito Maçônico de religião, seria apenas moral e não 
eclesiástico, com o qual nada tem a ver, permitindo uma liberdade muito grande quando se debate o tema, pois 
ficam suprimidas as influências da cultura religiosa.  Para eles, as ideias religiosas, no sentido eclesial, se 
conformaram.  Isto é, as abordagens tornar-se-iam discussões acadêmicas, sem resultados proficientes. Na 
verdade, a importância da religião atualmente é menor que no passado.  Isso também ocorre dentro da Maçonaria.  
Ao longo do tempo houve um recuo da religião.   É muito menor hoje o número de crentes do que no início do Século 

XX, o que fez diminuir o interesse, as discussões, debates e 
polêmicas na sociedade e, consequentemente, nos Templos 
Maçônicos.  Seriam prenúncios de que as religiões agonizam ?!...  
Pode-se citar, por exemplo, a religião Católica:  A perdurar o 
drama da profunda divisão entre os conservadores e 
progressistas, que existe atualmente no catolicismo, significará o 
colapso na fé católica.  Ao longo do tempo, está claro que há um 
recuo da religião.  Não há como negar que o poder das religiões 
não é mais religioso, mas, simplesmente, econômico, político e 
social. 
Para aquele que se torna Maçom, a religiosidade não é nada de 
isolado ou centrada para si mesmo.  Dentro da Ordem, ele não é 
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religioso, mas pensa e age religiosamente, sem que a religião tenha de ser 
objeto, mas sim, apenas o portal pelo qual aparecem circundados todos os 
objetos.  Compreende-se, pois, no âmbito da Maçonaria, que nem para 
conservação da ordem civil, nem para acalmar ou consolar pode ser usada a 
religião, porque ela não tem utilidade prática.  Já, para a sociedade, esta a 
considera útil e procura uma eficácia compreensível para o seu ofício ou uma 
influência social e civil para a sua atividade com eficiência.  Nesse ponto 
destaca-se o temor de ir para o inferno, ou, a esperança de uma eterna 
recompensa, certo de que a fé está aí para ser assumida sem restrições, o 
quê, para o Maçom, tudo isso tem valor relativo.  No Maçom está imbuído o 

espírito que vem desde o surgimento da Sublime Ordem, cujas manifestações, na Idade da Razão, foram 
consideradas extraordinárias, não só por ser a favor do racionalismo, do deísmo e da bondade, como também pela 
ambiguidade, que desviava um dos aspectos de suas atividades da racionalidade para o mistério. 
É oportuno lembrar o que dizem AS CONSTITUIÇÕES DOS FRANCO-MAÇONS DE 1723, em seu Capítulo I 
CONCERNENTE A DEUS E A RELIGIÃO:  “Um Maçom é obrigado, por sua condição, a obedecer à Lei moral;  
e se compreende bem a Arte, não será jamais um ateu estúpido, nem um libertino irreligioso.  Mas se bem 
que nos tempos antigos os Maçons fossem obrigados em cada país a ser da religião, qualquer que fosse, 
desse país ou dessa nação, contudo é considerado mais conveniente de somente os sujeitar àquela religião 
sobre a qual todos os homens estão de acordo, deixando a cada um suas próprias opiniões;  isto é, serem 
homens de bem e leais, ou homens de honra e de probidade, quaisquer que sejam as denominações ou 
confissões que os possam distinguir;  pelo que a Maçonaria se torna o centro de união, e o meio de firmar 
uma amizade sincera entre pessoas que teriam ficado perpetuamente distanciadas”. 
O medo leva a criar deuses, e, o ser humano sempre foi um criador de mitos por excelência.  O homem, de todas 
as épocas e culturas, tem tentado conhecer a natureza humana e o objetivo da sua existência.  Nessa incansável 
perseguição valeu-se de uma variedade muito grande de disciplinas que anunciavam penetrar no mistério do gênero 
humano, proporcionando uma ideia mais completa de si próprio.  Essas disciplinas, aliadas às tradições, facultaram 
sentido à Humanidade e, quase sempre, elas estão intimamente 
relacionadas com mitos, deuses e religião.  No meio Maçônico a 
preocupação tem sido a mesma, mas existem aqueles que defendem 
uma posição liberal com relação à religião.  Consideram, eles, que seria 
altamente desejável que a instituição não professasse em seus rituais, 
de forma dogmática, o culto a um Grande Arquiteto do Universo; ao 
invés disso, bastaria adotar uma posição de neutralidade, não negando 
e nem afirmando a existência de um Deus.  Os deístas e ateus, 
evidentemente, se sentiriam satisfeitos com essa neutralidade. Não 
quer dizer que nas Lojas passariam a ter espiritualidade laica, sem 
Deus, mas o histórico conflito de várias Igrejas contra a Maçonaria 
seria, definitivamente, coisa do passado.  Os defensores dessa posição 
alegam, ainda, que evitaria a introdução de quaisquer resquícios de 
práticas religiosas em suas reuniões, como acontece no Rito Moderno ou Francês.  No geral, entretanto, isso não 
é uma tônica em nossa Ordem, principalmente, na vertente anglo-saxônica.   
A comunidade filosófica maçônica brasileira possui maturidade suficiente para fazer trabalhos de alto nível, cuja 
pluralidade de opiniões, formações e correntes filosóficas, é um aspecto bem característico e destacado.  A força 
que falta nesses pensadores, entre outros aspectos, é o fato de não articularem filosofia com literatura.   Não se 
trata de estetizar conceitos, mas sim de trazer para o discurso filosófico um tipo de pensamento que alguns textos 
literários formulam, como modo de liberação dos condicionamentos históricos.  É sabido que só uns poucos têm 
acesso às culminâncias da filosofia Maçônica, embora muitos alardeiem familiaridade com ela.  Não raro deparamos 
com estudos de autores com alguns exemplos interessantes da complicação semântica em que se embrulha o 
discurso filosófico.  Dizia-se que no seio da Maçonaria brasileira não havia cabeça filosófica, cuja assertiva, já 
superada, surgiu face a nossa produção filosófica ter ficado durante muitos anos sem obras de profundidade, que 
exigem métodos de pesquisa que tornam possíveis grandes criações do pensamento Maçônico.  Na realidade, o 
que havia era uma carência quase absoluta daqueles requisitos metodológicos que obras nesse campo exigem.  
Felizmente, a aptidão hoje é encontrada em vários livros de sábios Maçons que têm abordado a filosofia Maçônica 
com maestria, com a grande contribuição das oficinas de pesquisas Maçônicas nas investigações.  A característica 
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desses escritores é da corrente escolástica, dentro da filosofia moderna.  A filosofia 
escolástica é o pensamento cristão ensinado nas escolas medievais do Ocidente 
Europeu, período da Idade Média em que dogmatismo era religioso e teológico, 
baseado na tentativa de conciliação entre o ideal de racionalidade, corporificado na 
tradição grega do platonismo e aristotelismo, e a experiência de contato direto com a 
verdade revelada, tal como a concebe a fé cristã.  Acrescenta-se, ainda, que foi o 
marco intelectual de referência do cristianismo medieval que a Igreja se utilizou.  E 
esta tem sido a linha filosófica dos vários escritores Maçons em suas abordagens.  O 
próprio ritual de Mestre Maçom, através da enéada (enneades) traz em seu ventre 
resíduos da tradição cristã neoplatônica. Apesar de um pouco obscuro, sob o aspecto 
de não poder ser descrito com simples palavras, o movimento neoplatônico foi uma 
corrente filosófica do final da antiguidade.  Floresceu no Século III d.C, fundado por 
Amônio (175-242) e divulgada por Plotino (205-270) e seus discípulos.  O objetivo era 
renovar o platonismo, da Academia fundada por Platão, e dar ênfase à parte mística, 
em especial da teoria das Ideias.   
Plotino foi discípulo de Amônio (apelidado Sacas) e se identificava com ele. Ambos 
conheciam as religiões orientais, além das doutrinas gregas.  Fundou uma escola em 
Roma com o objetivo da renovação o que viria a ser o neoplatonismo.  Desenvolveu 

a teoria do Uno, que havia sido baseada na teoria do Mundo das Ideias.  Seus escritos compreendem cinquenta e 
quatro tratados reagrupados em seis Enéadas, ou grupos de nove.  Considerava que o caminho para se atingir o 
Uno é a dialética e o êxtase místico.  A influência de Plotino e dos neoplatônicos sobre o pensamento cristão, 
islâmico e judaico foi muito grande.  Com respeito a esse pensamento, a gnosiologia de Plotino é semelhante à de 
Platão, pela desvalorização da sensibilidade como aparência e opinião. 
O Maçom, que se interessa pelo assunto, tem hoje boa e farta literatura à disposição, permitindo aprofundar-se nos 
conhecimentos filosóficos que tratam de religião e Maçonaria.  Para aquele que se integra à Ordem como um modo 
de crescimento pessoal e adota os postulados filosóficos como forma de aprendizado, poderá conhecer as ideias, 
primeiro como conceitos intelectuais e, depois, com a prática terá consciência de sua realidade, percebendo o seu 
desenvolvimento individual com condições de retransmitir os ensinamentos aos seus pares.  Irá deparar, com 
certeza, com situações difíceis, pois encontrará ideias, posições, valores, opiniões e questionamentos que diferem 
entre si ou que questionam o próprio conteúdo que se pretende transmitir.  Em outras palavras, haverá um esforço 
para compreender a filosofia Maçônica e estará capaz e motivado para instruir como um verdadeiro Mestre Maçom 
deve fazer, pois os intuitos e práticas da Sublime Ordem devem ter o cunho da abnegação, da elevação e do 
desprendimento pessoal.  É como tem sido a grandeza e a força da Maçonaria pura. 
Denis Diderot (1713-1784), no Século XVIII, dizia “Apressemo-nos em tornar popular a filosofia!”  Ele sabia que 
contra a ignorância, obscurantismo, intolerância e superstição, é necessário popularizar a filosofia... 
 

...Certamente tornar-nos-íamos mais humanos e melhores... 

(*) E. Figueiredo  pertence ao CERAT - Clube Epistolar Real Arco do Templo;  Integra o GEIA – Grupo de Estudos Iniciáticos Athenas 

/Membro da Confraternidade Mesa 22; e é Obreiro da ARLS Pentalpha Paulista – 208 (GLESP) 
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Eu não sei por que estamos aqui, mas tenho certeza que não é para nos divertirmos.  Ludwig Wittgenstein 
 
O homem nasce livre, mas está em toda parte acorrentado.  Jean-Jacques Rousseau 
 
Se você for um verdadeiro buscador da verdade, é necessário que pelo menos uma vez na vida duvide, na 
medida do possível, de todas as coisas.  René Descartes 
 
Eu posso controlar minhas paixões e emoções se eu posso entender sua natureza.  Spinoza 
 
A virtude nada mais é do que a razão correta.  Sêneca 
 
O homem corajoso é aquele que supera não apenas seus inimigos, mas seus prazeres.  Demócrito 
 
Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana; e eu não tenho certeza sobre o universo. 
 Albert Einstein 
 
Mesmo quando eles ensinam, os homens aprendem.  Sêneca 
 
Se os homens nascessem livres, eles, enquanto permanecessem livres, não formariam nenhuma concepção 
do bem e do mal.  Baruch Spinoza 
 
O homem livre, no que pensa menos é na morte, e a sua sabedoria é uma meditação, não da morte, mas da 
vida. Baruch Espinoza 
 
A felicidade não é um prêmio da virtude, é a própria virtude. Baruch Espinoza 
 
É aos escravos, e não aos homens livres, que se dá um prêmio para os recompensar por se terem 
comportado bem. Baruch Espinoza 
 
Tenho evitado cuidadosamente rir-me dos atos humanos, ou desprezá-los; o que tenho feito é tratar de 
compreendê-los. Baruch Espinoza  
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A Bíblia e o Salmo 133 
Fonte: rsalomao@enersulnet.com.br  

Pesquisa Ir.: Jaime Balbino de Oliveira 
 
O Livro da Lei integra os ornamentos de uma Loja Maçônica, sendo assim denominada o Livro da Lei, símbolo da vontade 
suprema, que impõe as crenças espirituais estabelecidas pelas religiões e não se traduz apenas pelo Velho e Novo Testamento, 
mas de acordo com a filosofia religiosa de cada povo. Juntamente com o Esquadro e o Compasso constituem as três Grandes 
Luzes da Maçonaria. O Livro da Lei é considerado parte integrante dos 
utensílios maçônicos, sendo indispensável nos trabalhos de uma Loja. 
Segundo os pesquisadores, ela foi estabelecida em 1717, a partir da 
fundação da Grande Loja da Inglaterra. Existiam divergências quanto a 
aplicação dos textos do Livro da Lei nos Trabalhos Maçônicos, pelo fato da 
liberdade de uso, através dos tempos. Na Inglaterra, é costume abrir o 
Livro da Lei no Salmo 133, quando a Loja estiver trabalhando em Grau de 
Aprendiz. As Lojas Simbólicas, obedecendo a decisão da Assembleia Geral 
da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, de junho de 1952, 
seguem a mesma orientação, e utilizam abrir o Livro da Lei no Salmo 133, 
versículos 1,2 e 3, procedendo a Leitura pelo Orador, na abertura dos Trabalhos do Grau de Aprendiz.  

SALMO 133 
Tentaremos interpretar os versículos, um a um, para facilitar a compreensão: 
1- Parte: “ Oh ! quão bom e quão suave é que os Irmãos habitem em 
união” 
Para os hebreus de antigamente, a palavra “irmão’ apresentava significado 
bem definido. Jerusalém não era apenas a Capital civil, mas também uma 
entidade espiritual. Em algumas ocasiões, práticas religiosas eram celebradas 
no Templo de Salomão. Era um período feliz, pois todos os judeus reconheciam 
a sua comum irmandade e “habitavam em união” por diversos dias, na Cidade 
Sagrada para onde todos convergiam. Mais do que qualquer outro povo, os 

judeus davam importância à unidade familiar. Os filhos nunca deixavam a tenda do pai, mesmo quando nómades. 
Quando um rapaz casava, outra tenda era levantada. Somente as moças deixavam o lar, para se mudar para a tenda 
de seus maridos. Era o ideal da família, que “os Irmãos habitassem em união”. Assim como os irmãos de sangue 
sentiam a necessidade de unir-se em torno do Templo Familiar, entende-se que a filosofia maçônica tomou como 
exemplo essa experiência, para ensinar seus membros a estarem sempre juntos como única família, constituindo o 
seu Templo Espiritual. Quando são lidos os versículos do Salmo no momento do Ritual de abertura da Loja, esse texto 
atua em todos os Irmãos presentes, como unificador das mentes em torno do grande objetivo comum, pois neste 
momento constitui-se uma obra de criação a Glória do G A D U A interjeição “Oh” designa admiração, surpresa, realça 
o espírito do texto ao relatar a “excelência do amor fraternal”, o grau máximo de bondade e de perfeição causado 
pelo encontro dos que se amam. 

2- Parte: “É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Aarão, e que desce a orla de 
suas vestes”. 
Era marca de distinção entre os judeus, o cabelo e a barba compridos. A barba era um sinal de veneração e virilidade. 
Se um convidado fosse recebido para jantar, as boas vindas lhe eram dadas, derramando óleo sobre a cabeça. Se 
alguém era bem vindo, o óleo era derramado em abundância e corria livremente da cabeça aos pés, passando pela 
barba, pescoço até o vestuário. O perfume do óleo dava ao ambiente um odor refrescante. Da mesma maneira, 
queremos em nossas reuniões, um ambiente fraternal um sentimento de prazer entre todos os que estão presentes. 
Atualmente, sentimos alegria em recebermos a visita de Irmãos de outras Lojas, que conosco vêm se juntar para a 
realização dos Trabalhos, e essa satisfação esparge e infunde como o óleo, um perfume espiritual que transcende a 
nossa própria individualidade, uma vez que a união de todos constitui o somatório da força geradora da obra a que 
todos os Maçons se propõem. Era um acontecimento comum ao lar de cada família, o uso do azeite de oliva; foi usado, 
inclusive como meio de câmbio antes da adoção da cunhagem de moedas. Possuía, também, grande importância por 
suas propriedades medicinais. A referência a Aarão é correta, uma vez que ele foi ungido como Alto Sacerdote para 

mailto:rsalomao@enersulnet.com.br
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Moisés, antes do povo escolhido deixar o Egito em direção à terra prometida. O óleo possuía um valor extraordinário 
sobre todos os aspectos. Era o símbolo da unidade e do amor entre os Irmãos. Ungir da cabeça aos pés com óleo era 
sinal de grande respeito e amor entre os Judeus.’ 

3- Parte: “Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a 
bênção e a vida para sempre”. 
Este versículo é, segundo nosso entendimento, o mais belo e mais significativo, sob o aspecto espiritual, humano e 
natural. Esta ilustração nos leva da vida, do lado humano da Palestina, para uma consideração do aspecto geográfico, 
ou dos aspectos naturais. O Monte de Hermon está localizado ao longo da fronteira norte do país; possui 
aproximadamente 3.000 metros de altitude, seu nome quer dizer “o que pode ser visto de longe”. Mesmo durante o 
calor do verão, quando o restante da região está ardendo em virtude do vento seco denominado “siroco”, a neve que 
cobre a montanha é visível há muitos quilômetros de distância. A terra pode estar seca e árida, mas a neve, “o orvalho 
de Hermon”, permanece brilhante e alva. O sistema do rio Jordão é alimentado por esse orvalho que se derrete, tem 
suas principais nascentes ao sopé do Monte Hermon. É uma bênção para a nação, pois o rio corre por um vale entre 
duas cordilheiras, que são ricas em ferro e cobre, com abundante suprimento de carvão, fornecendo excelente base 
para a indústria. O solo é alimentado por esta água, e ali se cultivam em abundância azeitonas, uvas e outras frutas. O 
Jordão tendo sua foz no Mar da Galiléia, torna possível uma intensa indústria pesqueira, colaborando para a produção 
de alimentos à população, como para exportação. Esse local foi o ideal para a construção do Templo, e antes foi o 
Palácio de Davi, que se tornou uma fortaleza, parte pela construção de suas muralhas e parte em virtude da natureza 
da rocha, onde se localizam os Montes de Sião. O “orvalho de Hermon” é físico, exterior e visível a olho nu. O que 
desce da montanha de Sião é escondido, interno, brotando em fontes por 
debaixo do solo. O primeiro é simbólico, terreno; o outro é espiritual, eterno. 
O homem apresenta o aspecto material, temporal, ao lado da manifestação 
invisível, espiritual. Assim o “orvalho de Hermon” foi de grande significado para 
a existência da Palestina. “Montes de Sião” era um lugar sagrado, o local do 
Templo, a Casa do Senhor, onde se ordena “a bênção e a vida para sempre”, o 
que nos induz a pensar na imortalidade da alma. A irmandade, ou a 
fraternidade, é uma graça interna e algo que brota de dentro do coração. Seus 
frutos são facilmente vistos, assim como a cevada, o trigo, as uvas, os figos, que 
crescem resultantes da neve derretida de Hermon. Essas frutas, embora não 
eternas, por sua importância para o povo, são símbolo de paz, harmonia, amor. Montes de Sião, brota de dentro, 
move-se da natureza interna para fora. E mais duradoura, do que aquilo que é apenas físico. Costumamos ficar 
impressionados com o que é visto, o físico, o tangível, mas o que não é visto, o espiritual, o intangível nem damos 
importância. Estamos tão acostumados a viver em função das coisas materiais, que muitas vezes esquecemos que o 
que é material é transitório. A bênção que todos devemos procurar, é o fruto da união fraternal, é a dádiva espiritual, 
é a vida eterna. É fácil compreender a razão por que foi escolhido este Salmo para representar nossa união, quando 
da abertura dos Trabalhos no Grau de Aprendiz.  
Ele encerra o símbolo do “AMOR FRATERNAL”. 
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Solstício e Equinócio 

Os Solstícios e os Equinócios são momentos bastante importantes para os 
Maçons e para a Maçonaria, que os costumam celebrar. 
A Maçonaria, como guardiã de antigas tradições, tem como uma de suas 
práticas mais antigas e tradicionais a celebração dos Solstícios e Equinócios. 
Acredita-se que, assim como os Romanos observavam o Solstício de Inverno, 
em homenagem ao deus Saturno, posteriormente chamado de “Sol 
Invencível”, esse costume também era observado pelas Guildas Romanas, os 
antigos Colégios e Corporações de Artífices, que nada mais eram do que a 
Maçonaria Operativa. Esse costume permaneceu intacto até ao surgir da 
Maçonaria Especulativa, que o manteve. 

Há fortes indícios de que a Maçonaria Especulativa, formada por europeus de predominância cristã e preocupados com a 
imagem da Maçonaria perante a “Santa Inquisição”, aproveitou a feliz coincidência das datas comemorativas de São João 
Batista (24/06) e São João Evangelista (27/12) serem muito próximas dos Solstícios, para relacionarem a observância dos 
Solstícios com os Santos de nome João, e assim protegerem a instituição e sua observação dos Solstícios da ignorância, tirania 
e fanatismo. Desta forma, na Inglaterra, o antigo símbolo maçónico de um círculo ladeado por duas linhas paralelas, um dos 
símbolos mais antigos da humanidade (mais antigo que o cristianismo) ainda em uso, teve a simbologia das linhas paralelas 
dos Trópicos de Câncer e Capricórnio, que possuem ligação direta com a observância dos Solstícios, transformados em São 
João Batista e São João Evangelista. 

Qual a diferença entre solstício e equinócio? 
O Solstício ocorre quando o sol está mais perto de um dos hemisférios, fazendo com que uma parte do mundo tenha um dia 
maior, enquanto o outro lado tem um dia menor. Já no equinócio, o sol está mais próximo da linha do equador, e por isso o 
dia e a noite nos dois hemisférios têm a mesma duração. 
O solstício acontece duas vezes por ano, assim como o equinócio, e eles marcam a entrada das novas estações. O solstício 
acontece durante o Verão e o Inverno, já o equinócio acontece no início da Primavera e do Outono. 
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Tanto o equinócio quanto o solstício acontecem duas vezes por ano, e marcam a entrada das estações. Os dias de sol são mais 
longos durante o solstício de Verão, enquanto as noites são mais longas durante o solstício de Inverno. Já equinócio acontece 
durante o início do Outono e da Primavera, quando o sol está mais próximo do equador. 
Um equinócio acontece em um momento específico no tempo, já o solstício acontece durante dias. 
Esses fenómenos ocorrem, pois, a Terra tem um caminho elíptico, e seu eixo inclinado faz com que a luz do sol atinja a 
superfície da Terra em ângulos diferentes durante sua rotação. 

O que é o Solstício? 
“Solstício” vem das palavras latinas “sol” e “sistere“, que significam 
“sol” e “ficar parado”. Durante o solstício, o sol está mais próximo 
de algum dos hemisférios, fazendo com que o dia nele dure mais, 
enquanto a noite é mais longa no outro hemisfério. 
No hemisfério sul, o solstício de Inverno costuma ocorrer em 21 de 
Junho. É quando o hemisfério sul está afastado do sol e o 
hemisfério norte está inclinado em direção a ele. Já em 21 de 
Dezembro, ocorre o solstício de Verão no hemisfério sul, e o 
solstício de Inverno no hemisfério norte. 

O que é o Equinócio? 
O equinócio ocorre quando o sol está posicionado exatamente 
acima de um ponto na linha equatorial, fazendo com que a luz e o 

calor sejam distribuídos de forma semelhante nos dois hemisférios. Deste modo, o dia e a noite têm a mesma duração. 
No dia 20 de Março ocorre o equinócio que marca o início da Primavera no hemisfério norte e do Outono no hemisfério sul. Já 
o equinócio de 22 de Setembro marca o início do Outono no hemisfério norte e a Primavera no hemisfério sul 

Adaptado de diversas fontes: 
http://www.diferenca.com 

http://colunadotemplo.blogspot.com 
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GOVERNAR E LIDERAR 

    
  

“Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, 
mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder”. Abraham Lincoln 

  
Irmão Valdemar Sansão 

  
O VENERÁVEL MESTRE – é a primeira Luz, o primeiro Oficial e o Presidente da Loja. É costume 
tradicional entre os Mestres Maçons elegerem, dentre os membros de seu Quadro, um Mestre Maçom 
experimentado para dirigi-los. 
É comum Irmãos desejarem ocupar cargos diretivos nas Lojas Maçônicas, em especial o de Venerável 
Mestre. Imaginam que isso lhes dá poder, algo que nunca tiveram e sempre almejaram; que os faça se 
distinguir, esquecendo-se que, a par da posição, existe a responsabilidade da função, para que haja êxito. 
Além de reputação ilibada, ser afável no trato, inabalável e intransigente em seus princípios; ter sido 
regularmente Iniciado, Elevado e Exaltado nos Graus da Maçonaria Universal; ser amante da Sabedoria 
e versado na nobre ciência da Arte Real; deve ter sido eleito, de acordo com as Leis da Grande Loja, pelos 
Mestres Maçons de sua Loja, aberta em Sessão de Eleição. 
É relevante que a opção recaia em Mestre Maçom estimado, experiente, e que tenha franquia entre os 
Irmãos, propenso a ser um líder digno, a cumprir os deveres impostos pelo alto cargo. 
O Venerável Mestre é o responsável pela Loja, devendo dela ser conhecedor e saber comportar-se nas 
tarefas próprias do Veneralato, representando a Loja, com eficiência e brilhantismo, tendo o dever de zelar 
por tudo que possa melhor contribuir para a prosperidade dentro e fora da Loja. 
Na condição de dirigente e guia espiritual, deve manter na Loja a harmonia desejada, pronto a aconselhar 
e servir, mantendo a União e a Paz, não só com os membros do Quadro, mas com as Lojas coirmãs, e 
tudo que possa melhor contribuir para a prosperidade da Administração da Grande Loja e da Maçonaria 
Universal. 
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A proposta é que ele, na Loja maçônica, seja compreendido por seus liderados. Não está ali para falar de 
si, divulgar seus conhecimentos, mas sim, dizer de Maçonaria e comunicar o que 
aprendeu, compartilhando com aqueles que lhe ouvem. 
O Venerável Mestre, guia dos Irmãos que compõem a Loja, deve ser o modelo a ser seguido, uma vez 
que foi guindado ao posto pela vontade da maioria. Seguem-se alguns requisitos exigidos: 
1º - SENTIR-SE MAÇOM, DE PREFERÊNCIA A QUALQUER OUTRA FORMAÇÃO DOUTRINÁRIA.  
Cada Venerável Mestre é diferente com as características de sua pessoa e de sua formação cultural. A 
moldura não faz o quadro, como o hábito não faz o monge e o uniforme, o soldado. O quadro aqui é o 
homem com o que tem de mais íntimo, a sua consciência, o seu caráter, a sua vontade, a intuição de 
querer sempre a verdade e exigir probidade e competência para crescimento de todos. 
2º - NÃO DEVE SER INDISCRETO, INJUSTO OU INDIFERENTE.  
A Maçonaria nos mostra o quanto somos capazes de construir um mundo melhor e como fazê-lo. Tudo o 
que falamos deve ser, cuidadosamente, pesado e planejado. Só falar depois de muito refletir. O exemplo 
fala mais que qualquer discurso e, muito mais, do que pretensas lições de moral e de bom senso. Com 
dobrada razão, se deve ter cuidado com o pensamento. O pensamento deve adaptar-se a 
situação. Fortifiquemos nossas almas, com pensamentos reconfortantes; para o homem, o que há de mais 
verdadeiro é o que mais o fortifica. 
3º - SER DISCIPLINADO, MAS TAMBÉM DISCIPLINADOR; TOLERANTE, MAS NÃO IMPRUDENTE.  
A tolerância é um dos esteios da Maçonaria, uma das suas colunas mestras. O Maçom que pratica 
qualquer ato que os demais devam “tolerar”, indubitavelmente, está incorrendo em 
transgressão; porém, um Irmão sempre perdoa e suporta. Ser tolerante, não com os que erram 
pouco, porque isso é fácil, mas com o que erram muito e irremediavelmente, e que, fazendo bom uso 
dessa tolerância, sirva de exemplo aos outros. O Grande Arquiteto do Universo é o refúgio, a fortaleza e 
socorro, bem presente nas horas de angústia. A tolerância deve ser praticada e usada a qualquer custo, 
em toda oportunidade, sendo somente superada pela lição do exemplo de cada um de nós. 
     Chega um tempo na vida, que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós é que colocamos 
expectativas demais sobre as pessoas. 
4º - NÃO SER RANCOROSO, INTRIGANTE, IMPARCIAL, DESAGREGADOR.  
Sendo gentil, atencioso, conciliador, fraterno, jamais se desviará do caminho da justiça. 
5º- SER METICULOSO E JUSTO.  
Não se lhes pede excelsa cultura; só respeito, assiduidade e boa vontade. Quando o Venerável Mestre 
exige que o Obreiro estude, compareça aos trabalhos e, se for um ausente renitente – aquele que falta 
por trivialidades – e, também, inadimplente, onerando a carga de seus iguais, e não aproveitando os 
alertas, deve ser-lhe aplicado o recurso da exclusão do Quadro de sua Loja, o que é ainda mais 
difícil. Esotericamente, porém, nenhum Maçom poderá ser eliminado, porque a Iniciação é ato in 
aeternum; sendo a Iniciação um “novo nascimento”, é óbvio que ninguém poderá ter esse nascimento 
eliminado! 
O Maçom que incorre em falta, grave ou não, deve ser julgado, mas a sentença jamais chegará a 
eliminação, que simboliza a “morte maçônica”, é um ato impossível. 
O Maçom, como Iniciado, passa a ser “parte” espiritual dos outros Maçons. Como eliminar, então, parte 
de si mesmo, porque essa parte pecou? 
O bom pastor deixa as 99 ovelhas em segurança, no aprisco e sai, em noite tempestuosa, enfrentando 
riscos em busca da centésima ovelha perdida; encontra-a e, carinhosamente, a leva ao aprisco, onde as 
outras 99, aflitas, rejubilam-se pelo retorno daquela que acreditava morta. 
Jamais devemos, levianamente, julgar um Irmão; é preciso que a falta tenha sido, na realidade, grave; 
nesse caso é de se recomendar a auto eliminação, quando então o Maçom faltoso adormecerá para algum 
dia, retornar ao aprisco. 
6º - SER HUMILDE, SIMPLES E INTELIGENTE.  
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O exercício de sua missão deve ser marcado pela simplicidade. Um homem é simples quando a sua mais 
alta preocupação consiste em querer ser o que deve ser, isto é, simplesmente um homem; pelo modo 
direto e fácil de relacionar com os Irmãos e por suas palavras de impacto comunicativo, conclamando-os 
ao diálogo, tentando entender a felicidade. A força e a beleza da existência têm em grande parte a sua 
origem no espírito de simplicidade. 
7º - SER SINCERO, LEAL E VERDADEIRO.  
Além de reputação ilibada, ser afável no trato, inabalável e intransigente em seus princípios, dominar as 
ambições, suprimir a inveja, extinguir a cólera e eliminar qualquer fraqueza que porventura venha tentar 
tirar-lhe o ânimo. 
8º - NAS ELEIÇÕES TER O COMPORTAMENTO DE MAGISTRADO.  
Nunca cabalar em eleições. A eleição do Venerável Mestre, suas atribuições e poderes, são 
regulamentados pela Constituição de cada Potência. É necessário, todavia, para ser eleito, que tenha 
ocupado, pelo menos, durante um ano, o cargo de Secretário e o de Segundo e Primeiro Vigilante, em 
qualquer Loja. Além disso, de acordo com os antigos costumes, deve passar pela cerimônia esotérica dos 
Mestres Instalados. 
9º - NÃO PLEITEAR CARGOS OU POSIÇÕES DENTRO DOS ESCALÕES SUPERIORES. 
Não pedir, suplicar ou de qualquer forma desejar posições. Há, sem dúvida, um sinal infalível: o verdadeiro 
candidato para o posto de guia de seus Irmãos é o Maçom que não pede o cargo; não a cobiça e 
que, aspirando essa exaltação, como um ideal, não se julga merecedor dele. 
10 - SER FIEL CUMPRIDOR DOS ESTATUTOS, REGULAMENTOS E CONSTITUIÇÕES.  
Ter sido obediente às Leis e Regulamentos que determinam seus deveres, sem reservas nem 
restrições, sem qualquer afastamento dos antigos Landmarks, os quais prometeu defender. Deles deve 
ter profundo conhecimento para poder orientar sua Loja em todas as questões ou dificuldades que possam 
surgir, e, também, para que os Irmãos, quando precisarem de informações ou de instrução, o encontre 
bem esclarecido sobre as Leis que regem a Maçonaria em geral e sua Loja em particular. 
PALAVRAS FINAIS  
O que a vida nos repete todos os dias é que o prejuízo causado por uns é reparado por outros. Uns 
destroem, outros edificam; uns sujam, outros limpam; uns acirram as questões, outros as pacificam; uns 
fazem correr lágrimas, outros consolam; uns vivem pela iniquidade, outros morrem pela justiça. Produzido 
o mal, o que importa é remediá-lo imediatamente. 
Se um Venerável Mestre for fraco e ineficiente, não é só ele que pagará um alto preço por isso, é, 
principalmente, a Loja e a Sublime Instituição. 
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              HISTÓRIAS DA HUMANIDADE - II  

O que é Filosofia – Parte II 
Todas as questões são filosóficas? O que é necessário para que a mesma seja assim 
considerada? 
A questão, para ser considerada filosófica, tem que preencher algumas exigências.  
O professor e filósofo Saviani elenca três condições da reflexão filosófica. Ela deve 
ser RADICAL, RIGOROSA e de CONJUNTO (GLOBALIDADE).   
O que significa ser a Filosofia uma reflexão RADICAL? Significa que a reflexão tem 
que ir até a raiz dos problemas analisados, procurando chegar o mais profundo 
possível. Uma reflexão RADICAL não se contenta com aparências, com o que se vê 
superficialmente, mas, busca, investiga além do que aparenta naturalmente no objeto 

de pesquisa. A Filosofia é uma reflexão RADICAL quando há uma preocupação em conhecer o problema de uma 
maneira crítica, não se guiando pelos preconceitos ou por aquilo que todo mundo acha (senso comum).   
Vamos ver um exemplo de uma reflexão RADICAL?  
Está na Bíblia em Mateus 5.41. “Se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas”. O que existe por destras 
desta frase de Jesus? O que o Mestre está querendo dizer aqui? O que há por detrás desta frase, aparentemente 
simples?  
Quando Jesus disse esta frase, a Palestina era dominada pelo Império Romano, sendo as leis, pesos e medidas 
próprias dos romanos.  

A Milha romana (em latim: mille passuum ) era uma unidade de medida romana de distância 
que correspondia a mil passos. Os antigos romanos, quando marchavam com 
seus exércitos por territórios não mapeados, fincavam uma estaca no chão à cada mil 
passos, conhecidas como marcos miliários. Por isso, as tropas, perfaziam milhas (a 
distância entre as estacas) mais longas. A medida foi indiretamente padronizada pela criação 
do pé do Imperador romano Marco Vipsânio Agripa (utilizando a medida de seu próprio pé) 
em 29 a.C. e a definição de um passo como tendo cinco pés. Hoje a milha terrestre tem 1418 
metros. 

Apesar de Jesus não ter aconselhado esta prática de forma literal (“Se alguém te forçar andar uma milha, vai com 
ele duas”), a narrativa nos fornece algumas pistas, do que é uma reflexão RADICAL. 
O estafeta (carteiro) andava a pé pelas estradas da Palestina e, quando cansado, ao se deparar com outra pessoa 
saudável que ia à mesma direção que ele, a mesma era obrigada, pela lei romana, a levar o saco de cartas até por 
uma milha. Esta ajuda de carregar o saco de cartas por uma milha não era nada demais, não era favor, era sim, o 
cumprimento da lei romana em vigor na Palestina.  
O que está subentendido nesta frase?  Jesus está dizendo que a primeira milha é a do cumprimento da lei, enquanto 
que a segunda milha é a milha do perdão do amor, da caridade. 
Esta é uma reflexão RADICAL. Por quê? Porque ultrapassa o que está escrito, vai além do texto, subtende 
analisando texto e contexto, avança, evolui, progride. 
E o que significa dizer que uma reflexão filosófica tem que ser RIGOROSA? 
Significa que não chegaremos à origem de um problema se não analisarmos esse problema com um método 
adequado. Ou seja, utilizarmos um processo que nos possibilite refletir e conhecer as coisas com profundidade. 
Sobre isto falou o filosofo Santana "Quem não sabe pra onde vai, não chega a lugar nenhum". Um violonista só toca 
belas melodias após anos e mais anos de estudo. Precisou de disciplina rigorosa e método adequado para conhecer 
a música em profundidade.  Muitos cientistas só fizeram grandes descobertas porque foram rigorosos, intrépidos e 
determinados em suas pesquisas. Não investigaram de qualquer jeito. Buscaram o objetivo com austeridade, com 
rigidez e determinação. 
Vamos ver mais um exemplo da reflexão RIGOROSA? 
No ano de 1799 foi encontrada na cidade de Roseta, próxima a Alexandria, no nordeste da África, pelo exército de 
Napoleão, uma pedra onde havia uma mensagem escrita em três línguas: hieróglifos, demótico e grego, contendo 
mais de mil caracteres diferentes, usados na escrita egípcia. A tradução ficou a cargo do linguista e historiador 
francês Jean-François Champollion, que dedicou intenso trabalho, para decifrar a pequena Pedra Roseta. Ao final 
de dois exaustivos anos de estudo, conseguiu não só a decifração, mas também uma espécie de “chave mestre” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passo_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_mili%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Vips%C3%A2nio_Agripa
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para traduzir outros documentos encontrados, fundamental para a compreensão da história do Egito antigo (Revista 
Galileu. Globo.com/Ciência/Arqueologia).  
A reflexão RIGOROSA surge quando estamos motivados a fazer uma investigação profunda, querendo descobrir 
alguma coisa de extrema importância. Para chegar ao objetivo, colocamos toda nossa força de vontade, no foco do 
objeto de estudo. Chapollion, ao empregar rigor na pesquisa, não somente decifrou Pedra Roseta, mas também 
encontrou um método utilizado para tradução de escritos do Egito Antigo, utilizado até hoje.  Champollion fez uma 
reflexão RIGOROSA.  
A terceira exigência para que uma questão seja chamada de filosófica, além de RADICAL e RIGOROSA, é a 
GLOBALIDADE.  
A Filosofia, quando reflete sobre os problemas da nossa existência, faze-o não perdendo de vista os aspectos e 
implicações próprias. A Filosofia reflete dentro de uma visão ampla. A Ciência, ao contrário da Filosofia, não se 
preocupa com a totalidade. Por exemplo, um cientista quando começa uma pesquisa, ele se preocupa com um 
campo bem delimitado de investigação. O objetivo do cientista é pesquisar um campo pequeno e focar tão somente 
nele. Isto é bom? Sem dúvida. Pesquisando uma parte menor como, por exemplo, uma vacina, o cientista tem mais 
chances de conseguir um objetivo mais completo, mais específica em um campo de ação menor. 
As especializações que um cientista isola no seu campo de pesquisa não abrange as implicações de suas 
descobertas ou resultados numa totalidade, que envolve o ser humano e seu campo de saber. Notemos na 

medicina. Existem várias especialidades para todas as partes do corpo humano e, 
mesmo em cada parte do corpo, ainda há subdivisões onde atuam médicos 
aprofundando ainda mais as partes das partes.  
A Ciência e a Filosofia estão separadas? Não. Elas caminham juntas. A primeira tenta 
resolver os problemas colocados pela segunda, e a segunda tenta ampliar e abrir 
caminhos para a primeira. 
Para finalizar nossa exposição do que é Filosofia, podemos afirmar: A Filosofia é uma 
reflexão RADICAL, RIGOROSA e de GLOBALIDADE dos problemas que 
encontramos durante a nossa existência no mundo, no campo educacional, social, 
religioso, científico dentre outros.  
Cortella define o ser filósofo e a Filosofia: “Ser filósofo é trabalhar na tentativa de ir 
além do óbvio. Trabalhar contra a ideia de que as coisas não são aquilo que a 
aparência carrega. A Filosofia é uma indagação”.  

 
  Antonino do Carmo Filho M.: M.:  
Membro ativo da ARLS Cavaleiros da Luz Nº 18 
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Como investir na bolsa de valores 
Com a taxa SELIC no seu piso histórico, ganhar dinheiro 
na renda fixa está cada vez mais difícil. 
Em busca de novas oportunidades, muitos investidores 
estão descobrindo a bolsa de valores. 
Atualmente, mais de 2,4 milhões de investidores estão 
realizando operações no mercado acionário. 
As pessoas físicas representam 98,8% 
dos investidores da bolsa, e possuem um saldo de mais 
de R$ 285,4 bilhões aplicados. 
Esse número é de abril de 2020 e representa uma alta de 
41,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. 
Se você está pensando em aumentar o número de novos 
investidores na bolsa, mas não sabe por onde começar, 
leia essa matéria até o fim. 

 
O que é bolsa de valores? 

É um local onde se concentram as compras e vendas de 
ações e títulos que são disponibilizados por empresas de 
capital aberto. Ações são pequenas partes que as empresas 
colocam a venda, em troca de investimento para 
incrementar suas atividades. Dessa maneira, ao adquirir 
uma ação, você se torna sócio da empresa. Tendo direito a 
receber parte de seus lucros e, algumas vezes, votar em 
suas assembleias. 

Conheça o passo a passo para operar 
na bolsa: 
Em primeiro lugar, o investidor tem que ter a consciência que 

esse é um investimento que embute riscos, diante desse cenário, ele deve ter o perfil adequado a essa situação. 
Em outras palavras, em busca de uma rentabilidade maior, ele deve assumir o risco do investimento. Vencida a 
primeira etapa, o próximo passo é abrir uma conta em uma corretora de valores e efetuar a transferência do seu 
dinheiro para lá. 
Após a aprovação do seu cadastro, você estará liberado para iniciar suas operações. 
Uma das ferramentas que o investidor poderá usar para isso é o home broker. 
Com ele, você pode comprar ou vender ativos na comodidade da sua casa com o link em tempo real nas 
negociações em bolsa. Uma das coisas que o investidor precisa saber é que existem corretoras que cobram um 
percentual relativo à intermediação do serviço prestado. Esse serviço recebe o nome de taxa de corretagem. É 
importante destacar que, algumas corretoras não cobram a taxa de corretagem, por isso, pesquise e análise a 
relação risco/retorno de cada uma delas. 
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É preciso ter muito dinheiro para investir na bolsa? 
Esse é um mito criado e que precisa ser desmistificado. Não é preciso ter muito dinheiro para iniciar suas operações 
em bolsa. As ações, geralmente, são negociadas em lotes. Cada lote equivale a 100 ações. Todavia, se você não 
tem dinheiro para comprar um lote padrão de 100 ações, não se preocupe, é possível comprar lotes fracionados. 
Estes lotes fracionados permitem a compra ou venda de frações menores que 100 ações. Essa iniciativa permite 
que pequenos investidores entrem na bolsa. 

Aprenda como é o funcionamento da bolsa de valores: 
A Bolsa de Valores é um mercado no qual empresas de capital aberto listam seus papéis e investidores podem 
comprar ou vender tais ativos entre eles. No Brasil, a instituição que representa a Bolsa de Valores é a B3. Essa 
instituição é a responsável também pela guarda dos ativos. Quando o investidor compra uma ação, ela fica 
custodiada na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) – órgão ligado à B3. Todas as operações 
realizadas nesse mercado e seus participantes são regulados e fiscalizados pela CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários). CVM é a autarquia responsável por regulamentar, fiscalizar e até punir ações no mercado de valores 
mobiliários. 

O bê-a-bá da bolsa: 
As ações são sempre negociadas no ambiente da bolsa de valores. Mesmo que queira, o investidor não conseguirá 
comprar uma ação diretamente na bolsa. Para que isso aconteça, ele precisará sempre de uma corretora de valores. 
Através dessa corretora, poderá negociar online através do home broker ou da mesa de operações. 

Qual o risco do investimento em bolsa?    
O investidor precisa entender que o preço das ações varia todo dia e o dia todo. A variação tem relação com notícias 
econômicas e políticas que podem afetar o preço da ação no setor onde ele se encontra comprado. Por isso, é de 
fundamental importância ficar atento ao que acontece no Brasil e no mundo. Um acontecimento, por exemplo, na 
longínqua China pode afetar drasticamente a cotação de uma empresa que exporte seus produtos para aquele país. 

Como investir na bolsa?    
Se você quer investir na bolsa, mas não deseja comprar por conta própria os papéis, existem outras formas de se 
fazer isso. 
Conheça algumas delas: 
Nos Clubes de Investimento, o investidor se une a um grupo de pessoas para investirem juntos. E assim se 
somam os recursos de todos os integrantes. As pessoas têm a possibilidade de investir um valor maior. Dessa 
maneira, dividem os ganhos e perdas proporcionalmente ao montante que cada um investiu. 
Nos Fundos de Investimento, cria-se um fundo de ações administrado por um banco ou corretora. Para investir 
em um fundo de investimento, você compra cotas. Sua rentabilidade é proporcional ao número de cotas que você 
possui, de acordo com o desempenho do fundo. 
Por fim, temos os Fundos de Índices, são os chamados ETFs, esses fundos compõem uma carteira espelhada 
em algum índice. Tais como o Índice Bovespa, Índice Small Caps, etc. Esses Fundos investem nas ações 
correspondentes a sua composição, com o objetivo de obter o mesmo retorno que o índice alcançou. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.b3.com.br/pt_br/
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O FUTURO DA MAÇONARIA: DESAFIOS E RESPOSTAS 
 
Nos círculos maçónicos através do mundo, particularmente nos países de língua inglesa, a questão do futuro da 
Ordem tornou-se um assunto urgente.  
Os últimos quinze anos foram marcados por uma gradual erosão do número de maçons no mundo. Nos Estados 
Unidos, para dar um exemplo, dos anos 50 até o fim do século passado, os membros das 50 Grandes Lojas 
diminuíram mais do que quinze por cento. Estes números são motivos para uma séria reflexão.  
Algumas Lojas tiveram que fechar, outras desapareceram e, em todos os lugares, a manutenção dos bonitos 
templos maçónicos, que eram a nossa janela de orgulho para o mundo, tornou-se um peso, uma carga quase 
insuportável. 
Têm sido feito tentativas para se encontrar a causa desta situação.  
Obviamente, há uma combinação de fatores.  
Alguns observadores, nos Estados Unidos, alegam que isso é o voltar à dimensão normal da Fraternidade depois 
da incomum expansão que teve lugar após a Segunda Guerra Mundial; outros pontos são as mudanças 
experimentadas pela sociedade no último século, e particularmente nas últimas décadas.  
Percebemos a crescente auto preocupação das gerações mais jovens, a síndrome de “tampa de metal de motor de 
avião”, a influência da televisão e agora da internet, fazendo com que as pessoas fiquem mais sedentárias e menos 
gregárias. 
Esta situação, que também é sentida no nosso país, não parece ter o mesmo efeito noutras regiões do mundo, tais 
como a América Latina, França e Turquia, para dar alguns exemplos onde a Maçonaria segue as regras tradicionais 
de rigorosa seleção dos candidatos, lenta progressão nos graus – um ou dois anos entre um grau e o próximo – 
pequenas Lojas, exigência da presença de cada irmão em Loja. 
Se quisermos mudar o curso da presente tendência, acredito que o nosso problema tem que ser analisado porque 
ele é composto de dois fatores igualmente importantes: aquisição e retenção. 
A primeira questão é como fazer as nossas Lojas atrativas para as gerações jovens.  
Aquisição, este é o primeiro passo fundamental.  
Vamos pensar um pouco.  
O que podemos oferecer para um jovem com os seus trinta ou quarenta anos?  
O que faria ele querer participar de uma Loja?  
Naturalmente, um amigo ou um parente.  
Talvez esta seja a mais comum fonte de recrutamento. Entretanto, está longe de ser a coisa certa.  
Quanto dos familiares na sua própria Loja têm sido bem sucedidos com a prole?  
Eu pergunto-me se você precisa dos dedos das duas mãos para contar o resultado. 
Somos uma associação voluntária.  
Não fazemos publicidade e geralmente não pedimos as pessoas para se tornarem maçons, o que seria contra uma 
das nossas regras. “De você possuir livre arbítrio e vontade própria”, e assim por diante. Então, ao contrário do 
vendedor de rosquinhas ou roupas, que pode fazer propaganda e ofertas especiais, liquidações e queima de 
estoque, devemos oferecer alguma coisa para que o nosso “cliente” – aquele inocente provável candidato – se 
sinta enfeitiçado para comprar por sua própria vontade. Pela sua própria vontade e escolha. 
Permitam-me divagar.  
Alguns de vós podeis estar tentando segurar os seus cavalos com todas as forças para não pular para cima e gritar: 
“Mas isso está a ser feito nos Estados Unidos!”.  
Sim, é verdade, mestre Maçom num dia – chamam isso de Grande Classe de Mestres: Iniciação, Passagem e 
Elevação de umas poucas centenas de candidatos num dia.  
Certamente, esta linha de montagem maçônica tem divergido das barganhas de vendas de porão. Mas, no 
comércio, liquidações geralmente terminam com o encerramento do negócio.  
Vamos torcer para que isto não ocorra conosco. 
Alguns críticos, ironicamente, chamam estes “maçons formados por atacado” de McMasons, duvidando que eles 
possam perceber o real significado das cerimónias das quais participam como mero espetador. Ainda não 
mensuraram a eficiência desse procedimento.  
Alguns observadores alegam que não há diferenças entre os mestres tradicionais e aqueles promovidos em dois 
meses.  
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Estas diferenças não emergem com muita ênfase nas Lojas hemorrágicas, as quais continuam perdendo dois ou 
três por centro dos seus membros a cada ano. 
Então, pergunto novamente, o que podemos oferecer?  
Alguma coisa que é única na nossa organização, a qual não se pode encontrar no Rotary ou no Lyons ou num 
London Club. 
Fraternidade? 
Sim, certamente.  
Mas similar conexão de irmandade existe entre graduados de uma mesma universidade, membros de uma mesma 
sinagoga, entre veteranos de uma organização militar. 
O que nós temos de diferente dos outros é uma tradição esotérica. Uma filosofia, não uma religião, mais tolerante 
que todas as religiões. Uma tradição de ensinamentos por símbolos. Somos uma academia como nenhuma outra, 
com um currículo que traz junto a essência das melhores ideias filosóficas que orientaram a educação da civilização 
ocidental. 
E temos um segredo.  
Sim, o segredo da Maçonaria.  
Acordem, confrades, porque agora eu vou revelar o nosso segredo para que todos possam ouvir!  
O nosso segredo é … (rufar de tambores) … podemos melhorar o mundo. 
Grande segredo! Grandes palavras!  
E agora, como propomos alcançar esta monumental tarefa?  
Dominando o mundo a ferro e fogo?  
Encontrando um meio de converter água em gasolina?  
Fazendo o mundo inteiro falar hebreu?  
Nenhuma dessas alternativas é o caminho.  
Precisamos simplesmente melhorar a nós próprios. 
Todo ser humano é capaz de polir as suas imperfeições, vencer as suas paixões, submeter as suas vontades, elevar 
as suas virtudes, o que nós chamamos polir a pedra bruta.  
Se nós realmente quisermos, poderemos ser melhores.  
Podemos fazer isso e ninguém pode fazê-lo por nós. Nem mesmo a Maçonaria.  
Recebemos ferramentas simbólicas: o malho e o cinzel, e talvez uma régua de 24 polegadas.  
Ferramentas que devemos manusear sozinhos.  
E a nossa esperança é que se nós próprios nos tornarmos homens melhores, a nossa família se torna melhor, o 
ambiente à nossa volta melhora e, eventualmente, a sociedade em geral se torna mais tolerante, um lugar mais 
iluminado para viver. 
Outra coisa, única na nossa organização, é que somos uma grande família, razão pela qual nos chamamos uns aos 
outros de irmãos, não é mesmo?  
Como em toda a família, algumas vezes temos as nossas discordâncias.  
Vamos encarar isto, não é incomum os irmãos não se amarem uns aos outros, mas o sentimento básico é que os 
laços de irmandade permanecem fortes.  
São incontáveis as histórias de como um Maçom socorreu outro.  
Homens que se encontraram pela primeira vez nas mais adversas circunstâncias, e que nunca mais se vão 
encontrar, tais quais velhos amigos, ligaram-se através dos laços fraternos da Maçonaria. 
Então, vamos supor que tivemos sucesso na aquisição de um novo irmão para a Ordem.  
Ele é jovem, inteligente e bem educado.  
Como posso mantê-lo na Loja?  
Este é nosso segundo problema. Retenção. 
Irmãos, tenho visitado algumas Lojas americanas e também algumas na Inglaterra, não muitas, admito. Em todos 
esses lugares, sempre fui muito bem recebido, mas, para ser honesto, repito-lhes o que senti – frequentemente 
fiquei aborrecido. 
Abertura ritualística, minutas, boas-vindas ao visitante, relatório do tesoureiro, informações sobre doença de irmãos, 
aprovação de despesas (que é uma contra-senha americana) e, então, do lado de fora, vamos comer.  
Alguns lugares que visitei, pararam a cerimónia no meio para jantar e depois continuavam.  
Em algumas Lojas, a “comida” foi uma xícara de café e um pedaço de bolo.  
E então, queixam-se dos membros que não vêm para a reunião.  
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Penso que aqueles que vêm deveriam receber uma medalha pela persistência no cumprimento do dever. Mas não 
vamos discutir o que eles fazem no exterior. Vamos pensar no que podemos fazer aqui, na nossa casa. 
Antes de qualquer coisa, vir para a Loja deveria ser divertido.  
Deveria ser uma experiência prazerosa que você gostasse de repetir para que se divertir novamente.  
Além da simples sociabilidade entre os irmãos, deveria ser uma estimulação mental.  
Façam disto uma ocasião para pensar, para trocar ideias, para ensinar e aprender.  
Há um velho ditado que diz que “se duas pessoas têm um dólar cada uma, se elas os trocarem, cada um deles 
ainda terá um dólar. Mas, se cada uma delas tem uma ideia e se as trocarem, agora cada uma delas terá duas 
ideias”. 
Alguns dirão, não somos escritores ou estudantes, não temos tempo para fazer pesquisa ou para escrever artigos. 
Verdade, em parte.  
Tenho visto jovens muito ocupados nas suas vidas profissionais que encontram tempo para fazerem alguma coisa 
que gostam, como visitar livrarias e pesquisar material na internet.  
Eles produziram maravilhosos artigos, alguns dos quais fiquei feliz por ter publicado enquanto era editor do Haboneh 
Hahofshi.  
E se a Loja não for capaz de produzir o seu próprio material para discussão, há um mundo de literatura maçônica 
disponível para formulação de perguntas.  
Pegue um jornal ou um livro e peça a alguém para ler algumas páginas. Depois discuta. Converse com cada um. A 
conversa é a argamassa da amizade.  
Outra ideia é envolver a Loja com uma sociedade de pesquisa, como o Quatuor Coronati Correspondence Circle, 
o Philalethes ou a Southern Califórnia Research Lodge.  
São centenas de fontes de onde você pode receber interessantes materiais, próprios para leitura e discussão.  
Por favor, não me interprete mal; não estou alegando que a Loja deveria ser uma sociedade de debates. Mas ela 
deveria ser um lugar para nos afastarmos das preocupações diárias, onde pudéssemos afastar-nos dos negócios, 
preocupações, ansiedades e devotar duas horas ao prazer, ao entretenimento e ao diálogo estimulante. 
Alguns de vós podeis estar perguntando por que eu não falei uma palavra sequer sobre ritual?  
Você pode pensar: o ritual é o coração da Maçonaria.  
Bem, não exatamente.  
Eu diria que o ritual é o esqueleto, a espinha dorsal da Loja, sem a qual esta poderia desmoronar.  
Mas não é suficiente.  
Precisa de corpo e de sangue de participação ativa.  
Deixe-me perguntar, porque temos rituais em Loja?  
Por que o mestre não pode apenas bater o martelo e anunciar que a Loja está aberta para os trabalhos? 
Porque o tempo perdido na ritualística da Loja tem dois propósitos: o primeiro é lembrar-nos de que a nossa Loja 
não é simplesmente outro clube ou uma reunião de conselho. Reunimo-nos num local consagrado, o templo 
maçônico, que simboliza o centro do universo.  
Abrindo a Loja, também abrimos uma extensão de intervalo de tempo.  
Noutras cerimônias destacamos que a Loja abre ao meio dia e fecha à meia noite.  
Símbolos, símbolos.  
O segundo propósito para o ritual é termos um tempo para nos acalmar, para pararmos de pensar na desordem e 
nas batalhas sem fim do mundo lá fora.  
A Loja é uma ilha de paz, de reflexão e de relaxamento.  
A repetição exaustiva das palavras do ritual permite libertar a nossa mente dos problemas diários, deixando-a pronta 
para o trabalho maçônico. 
Agora, o ritual é importante, sendo recomendável que a iniciação maçônica seja levada a efeito de cor e sem erros. 
Também nos lembramos que a iniciação não é para nós, é para o candidato. E se um dos oficiantes esqueceu uma 
palavra ou, ao invés, proferiu outra, não irá causar nenhum prejuízo. O candidato não a conhece.  
Então, só haverá prejuízo se um intrometido se apresentar “corrigindo” o erro.  
A iniciação bem apresentada é como um jogo.  
Depois que tiver terminado, se todos forem bem sentiremos a satisfação pela perfeição dos trabalhos.  
Mas, então, depois da cerimónia, começa a segunda tarefa, não menos importante, que é explicar aos candidatos 
o que foi feito, porque foi feito e o seu significado simbólico. 
As instruções maçônicas não são, ou não são apenas, uma “decoreba” de uma série de perguntas e respostas, ou 
repetição do ritual até a perfeita expressão das palavras. Elas têm como finalidade conscientizar o Aprendiz ou 
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o Companheiro da profundidade dos nossos símbolos, da nossa história, das nossas tradições, dos nossos inimigos 
e vitórias.  
Assim, eles sentirão orgulho de serem maçons.  
É como ir à ópera pela primeira vez cantando em húngaro.  
Gostamos da música, mas não entendemos nada do que está escrito no libreto.  
Somente se viermos por uma segunda vez e tivermos lido a tradução conseguiremos entender completamente o 
drama musical.  
E os nossos dramas são mais velhos do que todas as óperas do mundo. 
Agora venho com um assunto que até não muito tempo atrás foi um tabu nas nossas Lojas: a participação das 
mulheres na Maçonaria.  
Neste momento, o assunto está fora de questão.  
Não podemos ignorar que as nossas mulheres não são aquelas senhoras da literatura do século XIX, prontas para 
desmaiar na primeira onda do ventilador.  
Elas são bem educadas, bem informadas, muitas seguem carreiras de sucesso e grande parte delas ganham mais 
dinheiro do que nós!  
Se elas estão interessadas em Maçonaria, encoraje-as por todos os meios, conte a elas o que nós fazemos, 
consintamos que leiam a nossa literatura.  
O que quer que tenha sido impresso não é mais segredo.  
O mais importante, as Lojas, como um conjunto, devem incorporar as mulheres, as nossas esposas, na vida da 
Loja. As esposas dos maçons não se devem sentir do lado de fora. 
Deixem-me contar-lhes um exemplo de sucesso: com frequência, na minha própria Loja, realizamos jantares (os 
chamamos de “mesas brancas”) juntamente com as nossas esposas.  
Especialmente, depois de cada iniciação, asseguramo-nos de que a esposa do candidato seja calorosamente 
recebida e isso fará sentir-se bem-vinda.  
Há, naturalmente, o banquete anual de instalação.  
E, comumente, a Loja tem muitos encontros festivos antes da Páscoa, e no Dia da Independência.  
Uma vez por ano, apresentamos a cerimónia do Dia das Rosas, seguindo o ritual oficial da Grande Loja.  
Uma vez por ano promovemos um fraternal fim de semana num hotel para a família inteira, incluindo um Seminário 
Maçônico na manhã de sábado, o qual tem melhorado ano após ano.  
Irmãos, temos conseguido fazer da Loja um assunto de família e o resultado é que temos perdido poucos obreiros. 
É esta a fórmula válida para todas as Lojas? Provavelmente não.  
Talvez numa Loja os membros estejam mais interessados em arte, em música ou teatro.  
O princípio é o mesmo, manterem-se juntos, não somente dentro do templo, mas fora dele, onde toda a família 
possa participar. 
A nossa experiência não é a única.  
Há duas semanas, recebi uma carta da Grand Lodge of South Austrália.  
Eles fizeram um detalhado artigo intitulado “O Novo Milénio, Maçonaria e Mulher”.  
E quais foram as conclusões: exatamente o que descrevi, acrescentando outras recomendações interessantes, 
como a dispensa dos infindáveis discursos maçônicos e brindes de sempre nas entregas de Diplomas ou outras 
condecorações maçônicas, e minimizar as horas em Loja a fim de que os homens não cheguem muito tarde em 
casa.  
Entretanto, o mais interessante aspeto do artigo é a atitude positiva, refletindo na direção da Maçonaria Feminina, 
incluindo a recomendação de desenvolver políticas de relações com as mulheres, e formar o “Programa de Relações 
da Mulher com a Maçonaria”.  
Uma sugestão posterior é permitir à Fraternidade Feminina utilizar o nosso templo e desenvolver conjuntamente 
atividades sociais, cerimoniais e intelectuais.  
A nossa organização é singular.  
Forma uma assembleia de homens que se encontram regularmente, não para ganhar dinheiro, não para promover 
os seus negócios, mas para aprender a se tornar melhores e melhores irmãos, um para o outro. 
Comecei com um comentário que pode ter soado pessimista.  
Esta não é a minha crença.  
Acredito que a Maçonaria, uma sociedade que existe há centenas de anos, sobreviverá por muito mais séculos 
porque preenche uma necessidade.  
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Talvez as nossas Lojas sejam poucas, talvez sejam pequenas, mas haverá Maçonaria em todos os países onde os 
homens são livres para pensar sobre eles mesmos, livres para se reunirem pacificamente para as suas próprias 
alegrias e a melhoria da sociedade na qual vivem.  
Isto traz-me para o último assunto que eu quero abordar nessa oportunidade, a ação do Maçom e da Maçonaria 
como um corpo, nos assuntos mundanos. 
Nos últimos séculos, os maçons foram os líderes dos movimentos de libertação contra o colonialismo no século 
XIX.  
Foram os líderes contra a intolerância religiosa e o controle clerical em muitos países ao longo do século XX. 
Lutaram contra os males da escravidão e do colonialismo.  
Com a separação da igreja do estado, levantamos bandeiras a favor de muitas coisas que hoje acreditamos sejam 
parte integrante de uma nação iluminada. 
O trabalho então está finalizado?  
Vamos nós, os maçons do mundo de hoje, descansar sobre os nossos lauréis, regozijarmo-nos repetidas vezes 
com as glórias do passado?  
Quantos homens como Washington, Bolívar, Marti e Garibaldi lutaram pela liberdade dos seus países?  
Somos uma geração de folgazões, de homens com os olhos no passado, ou estamos olhando para a frente na 
direção do nosso futuro, rivalizando-nos com os nossos predecessores, mas de outra forma, apropriada para o 
mundo no qual vivemos agora?  
Há muito o que nós podemos fazer.  
O mundo está assediado pela moral perigosa do fanatismo, intolerância religiosa, superstição, assolado pela 
superpopulação, esgotamento de recursos naturais, poluição, doenças e fome.  
Se nós procurarmos encontrar um denominador comum para todos esses males, acredito que o que chama a 
atenção, entre todas as possibilidades, é esta: ignorância! 

E é contra ela que a nossa futura contribuição deve ser focalizada: educação.  
E isto já está a ser feito.  
Foi feito no passado, deve ser feito agora e no futuro.  
Os maçons foram e são envolvidos com educação em todos os níveis.  
Criaram universidades: Girard College nos Estados Unidos, a Free University of Brussels, Universid de La República 
de Chile, são alguns exemplos.  
Filantropia é louvável, mas a mais alta forma de filantropia é a educação.  
Se nós como maçons pudermos inculcar nas nossas instituições educacionais o nosso espírito de tolerância, 
democracia e respeito à pessoa, estaremos fazendo agora o equivalente ao que os nossos libertadores fizeram dois 
séculos atrás. 
Acredito que os maçons têm coragem e encontrarão vontade para se levantar e mostrar o caminho da luta contra a 
ignorância, a base de todos os males que ameaçam o futuro da raça humana. 
Podemos começar agora, podemos começar aqui! 
 
León Zeldis Mandel 
Tradução feita por Ranvier Feitosa Aragão 
 
https://www.freemason.pt/secmaconaria/a-maconaria/o-futuro-da-maconaria-desafios-e-respostas/ 
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CREA-ES – 01 DE OUTUBRO 
NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCÊ, FAÇA SUA PARTE,  

VOTE 
Está chegando a hora das eleições do sistema CONFEA/CREA/MÚTUA.  
Aos profissionais do sistema, não deixem de votar, pois cada voto é de suma importância, precisamos 
realmente melhorar o CREA/ES, para que nos sintamos melhor representados. 
Conforme divulgamos, temos várias propostas inovadoras no nosso programa de trabalho para melhor 
agilizar todo o mecanismo do CREA/ES.  
Não mediremos esforços, trabalharemos com muito afinco e acreditamos que poderemos fazer a diferença 
para o bem dos profissionais. 
Precisamos dar mais tranquilidade para a população, protegendo-a com uma fiscalização mais combativa 
contra pessoas que não possuem capacidade técnica e nem atribuições para projetarem e executarem 
obras de um modo geral, bem como na Agricultura.  
Portanto no dia 01/10/2020, pedimos o seu voto para: 

Joel Krüger N° 22 para Presidente do CONFEA; 
Jorge Silva N° 47 para Presidente do Crea-ES; 

Geraldo Sisquini N° 66 para Diretor Geral da Mútua e 
Ronaldo Cruz N° 78 para Diretor Administrativo da Mútua. 

Temos muitos amigos e Profissionais do sistema que são maçons, esta Instituição que muito tem 
contribuído com o nosso Brasil. Pedimos o seu voto. 
Mas, mesmo os que não sejam profissionais filados ao CREA-ES , mas que possuem algum parente ou 
amigo pertencente ao CREA-ES, transmita esta mensagem, peça o seu voto, precisamos de todos para 
conseguirmos esta vitória, que não será nossa, mas do povo capixaba. 
Podemos afirmar com toda convicção que não se arrependerão.  
Abraço a todos e até as nossas eleições. 
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O BRINDE DO MOMENTO  

Cresce a cada dia a legião dos tomadores de vinho. 
Influenciados por uma forte divulgação do produto pelas 
vinícolas, um lobby atuante e insistente em favor da bebida e 
uma tendência mercadológica que induz o consumidor a 
experimentar o tão propalado líquido, o consumo cresce 
vertiginosamente, conquista novos adeptos e convence os 
incrédulos de que tomar vinho faz bem. 

Mas, afinal, o vinho é realmente uma bebida saudável? 
A resposta é sim e não.  
Por quê? Porque a afirmação é verdadeira se tomar quantidades moderadas e falsa se exagerar. 
Os polifenóis, substância encontrada na casca da uva que produz o vinho 
tinto, segundo estudos já comprovado cientificamente, auxiliam no 
combate ao LDL (mau colesterol) e ajudam na prevenção de doenças 
cardíacas e derrame cerebral.  
Os benefícios não param por aí. O resveratrol, que é também um polifenol 
encontrado principalmente, nas uvas malbec, tannat e pinot noir, 
potencializa vários órgãos de defesa do organismo, retardando, inclusive, 
o processo de envelhecimento.  
Em outras épocas o consumo de vinho esteve restrito às camadas 
privilegiadas da sociedade. Foi inicialmente a bebida dos deuses, 
consagrando inclusive um deles, Baco, como o deus do vinho. Em uma era posterior, a bebida regou as 
festanças nos ricos castelos, em banquetes comemorativos de grandes vitórias e é claro, estava presente 
também, em efusivos bacanais ou orgias de qualquer natureza.  
Com o tempo a bebida foi sendo disseminada, ocupou espaço nos salões de festas e encontros sociais 
das elites palacianas, atingindo até mesmo o cidadão comum que se dispusesse a meter a mão no bolso.  
O que acontece hoje vai muito além dessa socialização da bebida. Ela popularizou a ponto de marcar 
presença à mesa de qualquer família, ainda que não faça parte de nenhuma casta endinheirada. Hoje 
existem vinhos para todos os bolsos e só não toma quem não quer. O consumo anual em países como a 
França já atingiu a impressionante marca dos 60 litros per capita e a produção chega aos quase 6 bilhões 
de litros/ano. O Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Someliers (ABS), ocupa a tímida 
posição de 17º lugar na produção anual com 306 milhões de litros e a 37ª posição no consumo anual com 
apenas 2,3 litros por pessoa. 
O capitalismo vem provando que é mesmo bom de jogo. Através de modernas técnicas agrícolas já é 
possível colher uva em todas as regiões do mundo. O processo de fabricação nas vinícolas está cada vez 
mais automatizado e a alta produtividade empurra para baixo o preço final do produto. Por fim, a 
divulgação cativante assanha o consumidor e provoca uma verdadeira febre de consumo.  
Diante deste quadro pode-se dizer que a bebida está na crista da onda e conquista a cada dia, mais 
adeptos ao maravilhoso mundo do vinho.  

Ir.: Antonio Luiz da Silva, ARLS Lauro Sodré Nº 7, GLMDF 
 

 
 
 

                                                                               Luizcomz 
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