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Lendo o artigo publicado na revista Super Interessante deste mês, com o
título “Os segredos da Maçonaria”, percebi que realmente estamos mais
próximos dos curiosos do que sempre imaginei, pois muitas informações
que ali estão me pareceram criação sem fundamentação teórica. Entretanto,
o que mais me chamou a atenção não foi nem mesmo o objetivo da matéria
– sensacionalista - mas uma frase em especial: “hoje a maçonaria não tem a
importância que tinha em outros tempos”.

Refleti muito sobre isto e cheguei à conclusão de que nós, maçons, somos
os únicos culpados.

Por que não temos mais a importância do passado, por que não estamos
mais vivendo momentos conturbados na política? Por que não temos mais
uma identidade? Por que estamos mais preocupados com nós mesmos do
que com os que nos cercam? Por que damos para nós mesmos a desculpa
de que o mundo profano está nos acorrentando cada vez mais, não dando
espaço para trabalharmos em loja? Por que não somos assíduos às reuniões?
Por que estamos deixando o vento ir nos carregando para o lado que desejar?
Por que deixamos que outros tomem decisões por nós? Por que estamos
nos acomodando?

Muitas são as perguntas que poderiam ser colocadas aqui, mas a intenção
foi somente levar-nos à reflexão. Não estaria na hora de uma atitude real, de
virarmos a mesa e mostrarmos que somos fortes como sempre?

Acho que se seguirmos o mínimo que a maçonaria nos ensina não
precisaremos ir à televisão, não precisaremos ir aos jornais ou às revistas
para mostrarmos que estamos mais fortes do que nunca, é só não nos
esquecermos:

 “De realizar o sonho de desbastar pelo pensamento e pelas ações as
arestas dos vícios e da insensatez;

De combater o fanatismo e a superstição sem o açoite da guerra, mas
com a insistência da palavra sã;

De saber falar ao povo com dignidade sendo sempre a mesma pessoa;
De ser modelo da eterna e universal justiça para que todos possam

concorrer para a felicidade comum;
De saber conservar o bom senso e a calma quando outros o acusam e o

caluniam;
De ser religioso e político, respeitando o direito da religião do outro e da

política oposta à sua;
De saber mostrar ao mundo que nossa Ordem não é uma Sociedade de

Auxílios Mútuos;
De estar dominado pelo princípio maior da TOLERÂNCIA suportando as

rivalidades;
De conformar-se com suas posses sem depositar inveja nos mais

abastados;
De procurar amar o próximo, mesmo que ele esteja distante, como se

fosse a si mesmo.
De sentir a realidade da vida nos Sagrados Símbolos da Instituição;
De exaltar tudo o que une e repudiar tudo o que divide;
De ser obreiro de paz e união, trabalhando com afinco para manter o

equilíbrio exato entre a razão e o coração;
De promover o bem e exercitar a beneficência, sem proclamar-se doador;
De lutar pela FRATERNIDADE, praticar a TOLERÂNCIA e cultivar-se

integrado numa só família, cujos membros estejam envoltos pelo AMOR;
De procurar inteirar-se da verdade antes de arremeter-se com ferocidade

contra aqueles que julga opositores
De esquivar-se das falsidades inverossímeis, das mentiras grosseiras e

das bajulações humanas;
De ser bom, leal, generoso e feliz, amar a Deus sem temor ao castigo ou

por interesse á recompensa;
De manter-se humilde no instante da doação e grandioso quando

necessitar receber;
De aprimorar-se moralmente e aperfeiçoar o seu espírito para poder unir-

se aos seus semelhantes com laços fraternais;
De saber ser aluno de uma Escola de Virtudes, e Amor, de Lealdade, de

Justiça, de Liberdade e de Tolerância;
De buscar a Verdade onde ela se encontre e por mais dura que possa

parecer;
De permanecer livre respeitando os limites que separam a liberdade do

outro;”
Fonte:  www.geoci t ies.com/crdpld l10

Antonio Carlos Barbará

e d i t o r i a l

Fazendo a análise dos eventos que
realizamos em comemoração ao Jubileu
de Prata da nossa Loja, a A∴R∴L∴S∴
Cavaleiros da Luz Nº 18, sentimos a
sensação do dever cumprido. Não pela
pompa das cerimônias que foram
relativamente modestas e limitadas aos
nossos conhecimentos e recursos, mas pelo
empenho e dedicação observados em todos os irmãos
do quadro que se esforçaram ao máximo, para darem à Loja que tanto amam, a
melhor festa possível no aniversário dos seus vinte e cinco anos de existência.

O advento do jubileu de prata da nossa Loja despertou em seus obreiros, o
interesse pela sua história e hoje temos o conhecimento de seu passado,
amplamente facilitado pelo livro compilado pelo irmão Carlomar Silva Gomes de
Almeida e enriquecido com fatos narrados pelos irmãos Atyla Quintaes de Freitas
Lima e Jaime Carvalho do Carmo – memórias vivas da história da nossa Loja.

Tivemos, também, a oportunidade de conviver com três do grupo dos nove
valorosos irmãos fundadores da nossa Loja, Ismail Camargo Costa, José Américo
Merlo, Raul Raymundo da Silva, a quem somos eternamente gratos.

Estamos felizes e orgulhosos pelo prestígio alcançado pela nossa Loja. As
atividades comemorativas aos seus vinte e cinco anos foram abrilhantadas com
as presenças de várias autoridades da Muito Respeitável Grande Loja Maçônica
do Estado do Espírito Santo, Grão-Mestre Sérgio Muniz Gianordoli e comitiva,
Past Grão-Mestre José Américo Merlo, Past Grão-Mestre Adjunto Carlomar Silva
Gomes de Almeida, que também é integrante do quadro da Cavalheiros da Luz
Nº 18; Veneráveis Mestres das Lojas, Sete de Setembro nº 2 José Mansur Rifan
Zaine, Cavalheiros da Ordem nº 12 José Vargas Filho, Republicana nº 25 João
Pedro Motta André, Acácia da Barra nº 61 Ademir Antônio Bosa e Hélcio Pinheiro
Cordeiro nº 73 Francisco Manuel Fonseca Filho; Soberano Grande Inspetor
Litúrgico Atyla Quintaes de Freitas Lima, que também é membro da nossa Loja,
representando o Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito
da Maçonaria para a República Federativa do Brasil; Respeitáveis Irmãos de
diversas Lojas – Independência nº 1, Sete de Setembro nº 2, Cavalheiros da
Ordem nº 12, Domingos José Martins nº 17, Monte Moriá nº 22, Republicana nº
25, Gonçalves Ledo nº 30, Acácia da Barra nº 61, Luzes da Serra nº 63 , Hélcio
Pinheiro Cordeiro nº 73, Frederico II nº 54 (G∴L∴M∴E∴R∴S∴), e Cônego
Januário nº 119 (G∴L∴M∴E∴R∴J∴).

Finalizando, como Venerável Mestre da A∴R∴L∴S∴ Cavaleiros da Luz
Nº 18, agradeço em nome de todos os seus obreiros, a presença da Família
Maçônica, coroando de êxito este momento especial para a nossa Loja.

Antônio Carlos Bimbato
Venerável Mestre

Jubileu
de Prata

(15/08/1980 - 15/08/2005)
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Você já teve a oportunidade de ler
“A Revolução dos Bichos”, de George Orwell?

Embora o livro seja uma sátira à Revolução
Russa (1917), buscando retratar aquela época em
específico, a obra pode se encaixar em qualquer
tempo, pois retrata os casos onde os mais fracos
tomam o poder e, mais tarde, são corrompidos.

A fábula se passa na Granja Solar, onde o dono
da fazenda tem problemas de alcoolismo e
maltrata seus animais. Por sua vez, os bichos,
revoltados com as atitudes do fazendeiro,
organizam um levante para tomar o poder,
buscando ideais igualitários para todos. Baseados
nas crenças do velho Major, um porco bastante
sábio, os animais fazem uma revolução e passam
a comandar a fazenda, que começa a prosperar.

No entanto, existem as metas e sonhos
sempre inatingíveis (como a construção de um
moinho de vento), as tentativas de retomada da
fazenda pelo homem, a saudade dos tempos
antigos e, por fim, o descontentamento dos
animais com a situação atual.

Tudo isso porque os porcos, comandantes da
Revolução, começaram a ter gosto pelo poder e
a governar para si. Inclusive, passam a lembrar
os homens, seus inimigos anteriormente. Andam
em duas patas, vestem roupas e comem à mesa.

Ao final da obra, percebemos que o poder
absoluto sempre corrompe aqueles que o
exercem. Orwell confirma tal questão com um
aforismo: “Todos os animais são iguais, mas

Poder: Uso e Abuso
alguns animais são mais iguais que os outros”.

Publicado em 1945, as lições do livro são mais
atuais do que nunca.

O que estamos vivendo hoje em nosso País,
com os escândalos políticos sobre corrupção e
abuso do poder, leva-nos a perceber todas as
verdades dessa obra.

Não que antes não houvessem tais problemas.
A questão é que as principais ideologias da
bandeira do PT sempre foram a ética, a justiça e
a igualdade. No entanto, ao assumir o poder, o
que se mostrou foi uma linha diversa daquilo que
era pregado. A idéia da estrela vermelha era ter o
povo no poder, tal como no livro de George Orwell.
Mas, quando se chega lá em cima, os
comandantes se esquecem dos liderados.

O interesse aqui não é gerar uma discussão
sobre ideologias políticas nem de levantar
suspeitas em torno do presidente da República,
se sabia ou não das estripulias dos petistas, da
sua mais absoluta confiança, em montar um
esquema com Marcos Valério (a estimativa é de
que R$ 1 bilhão, a essa altura, seria o montante
dos recursos públicos levantados por suas
empresas, conforme noticiado) para que o Partido
dos Trabalhadores executasse seu “megalômano”
projeto político de ficar 20 anos no poder.

Mas o momento nos permite mostrar como
podemos ser facilmente corrompidos pelo
poder graças às facilidades e aberturas que se
apresentam.

Fazendo uma outra analogia, também
podemos nos lembrar do filme “O Todo-Poderoso”,
dirigido por Tom Shadyac e estrelado por Jim
Carey e Morgan Freeman.

Carey é um jornalista que, apesar de um bom
emprego, um bom apartamento e uma namorada
que o ama, julga-se infeliz, com uma vida
medíocre e esquecido por Deus.

Percebemos claramente que a personagem
não valoriza aquilo que já conquistou, querendo
sempre mais e, quando não consegue a vaga de
âncora para o telejornal da emissora de TV, ele
sai pelas ruas blasfemando. Então, encontra-se
com Deus que lhe delega todos os seus poderes.

Isso mesmo! O jornalista agora é Deus,
assumindo todas as responsabilidades do “cargo”.

Porém, ao invés de tentar resolver - ou pelo
menos amenizar - a vida de todos aqueles que
rezam para Deus, ele se preocupa apenas com
sua vida e seus problemas. E usa os poderes
divinos somente para seu próprio interesse.

Fazendo uma análise geral, iremos perceber
momentos em nossas vidas em que abusamos
de nossa força para conquistar nossos anseios.
Desde a criança birrenta pedindo um brinquedo
até o chefe que manda fazer do jeito dele, o
homem se utiliza de alguma forma de poder para
ver seu desejo satisfeito.

O uso do poder só é válido quando seus
propósitos têm valor moral e beneficiam a
coletividade. E quem faz uso do poder precisa ter
capacidade, ética e, principalmente, caráter.
Inclusive, Abraham Lincoln disse que:

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

Todos podem sonhar com o poder e fazer uso
dele. Desde que os fins sejam válidos.

E se Deus é mesmo brasileiro, que sejamos
protegidos contra toda essa lama.

“Poderoso é aquele que é senhor de si
mesmo.”

Sêneca

Se você se sente só é porque construiu muros em vez de pontes!

O que é e como surgiu a maçonaria?
Retirado da Revista Super Interessante - Março/2001

A Ordem dos Maçons Livres e Aceitos é uma
sociedade secreta, mas aberta a homens de todas
as religiões - só não são aceitos ateus e mulheres.
“Para fazer parte dela o indivíduo deve crer em
Deus e ter uma conduta ética e honesta. Não pode
contar o que ocorre nas reuniões e nem se
identificar como maçom para as outras pessoas”,
afirma o teólogo Inocêncio de Jesus Viegas,
assessor do Grande Oriente Brasileiro, uma das
maiores associações maçônicas do País. O nome
vem do francês maçon, que quer dizer pedreiro.
A organização surgiu na Idade Média, época de

grandes construções em pedra - como castelos e
catedrais – a partir de uma espécie de embrião
dos sindicados: as chamadas corporações de
ofício. Nelas se reuniam os trabalhadores
medievais – como alfaiates, sapateiros e ferreiros,
que guardavam suas técnicas a sete chaves. “Os
pedreiros, em especial, viajavam muito a trabalho.
Por isso tinham uma certa liberdade, ao contrário
dos cervos, que deviam satisfação ao senhor
feudal caso quisessem deixar suas terras”, afirma
Eduardo Basto de Albuquerque, professor de
história das religiões da Unesp. Daí vem o nome
original “maçonaria livre”, ou freemasonry em

inglês. Após o final da Idade Média, a maçonaria
passou a admitir outros membros, além de
pedreiros.

Transformou-se assim em uma fraternidade
dedicada à l iberdade de pensamento e
expressão, religiosa ou política, e contra
qualquer tipo de absolutismo. “Tanto que a
organização teve forte influência nos bastidores
da revolução francesa e da Independência dos
Estados Unidos. Aqui no Brasil participou
decisivamente da abolição da escravatura, da
Independência e da Proclamação da República”,
diz Eduardo.
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A base da Instituição Maçônica é
a fraternidade, por isso reúne os ho-
mens em suas Lojas, nas quais rei-
nam a moral, a tolerância e a so-
lidariedade. Porém, a Maçona-
ria também dedica à família o
melhor de suas atenções. E
embora a mulher não participe
diretamente dos trabalhos ma-
çônicos, não se pode dizer que
não lhes presta a sua colabora-
ção, pois, enquanto os maridos se
dedicam aos trabalhos da Loja, as
esposas se constituem em guardi-
ãs do lar e dos filhos.

Portanto, sob o critério filosófico, a
Maçonaria destina-se tanto ao homem como à
mulher, complementos que são um do outro e
destinados como estão a constituir a família como
base celular de uma sociedade bem organizada.
“Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, e
se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma
só carne”. (Gn, 2:24).

Os Maçons tributam, portanto, à mulher não so-
mente o respeito que ela merece como mãe, espo-
sa, irmã e filha, mas também pela admiração a que
tem direito por ser o ornamento da humanidade, na
qual tem exercido um grande papel civilizador e pro-
pulsor do progresso dos povos.

Para os maçons, a mulher é a Deusa do lar, é
aquela que reúne a família em torno de si, que
auxilia o marido, ocupando-se das tarefas do lar e
da educação moral dos filhos, a fim de torná-los
dignos de serem os homens de amanhã, inspiran-
do-lhes aqueles sentimentos de afetividade e de
moral sobre os quais assenta a sociedade. “A
mulher sábia constrói o seu lar; a insensata o des-
trói com as próprias mãos”. (Juízes; 14:1).

De fato, não é nas escolas que as crianças
aprenderão a sentir o calor dos bons sentimentos.
Não é apenas nas escolas que se irá formar o seu
caráter e aonde irão aprender a se considerarem
irmãos entre sí. É ao lar que esta tarefa cabe ex-
clusivamente, e ela só poderá ser desempenhada
pela mulher. “Casa e patrimônio são herança dos
pais, e mulher de bom senso é dom de Deus”.
(Juízes, 31:10).

Depois de DEUS, o único ser onipotente, em

A importância da MULHER para a maçonaria
nossas vidas é a mulher. Nascemos do
útero de uma, morreremos nos braços de
outra. Entre um evento e outro, em nome
delas construímos a civilização e seus
destinos. Nunca chegamos a compreen-
dê-las. A natureza, para nosso alívio, nos
poupou dessa missão impossível: cabe-
nos apenas amá-las e respeitá-las.

Fui criado dentro da mística machis-
ta. Mas confesso que, através da vida,
nunca presenciei nenhum fato que me pro-
vasse ser o homem realmente o sexo for-
te. Na escola, do primário à universidade,

os primeiros dez (10) lugares da classe,
em nota, invariavelmente pertenciam às
mulheres.

Pertenço à geração que assistiu à ascensão da
mulher no mercado de trabalho. Dói-nos reconhe-
cer, mas o fato é que elas são mais eficientes, es-
forçadas e determinadas do que nós. Pobre do exe-
cutivo que, em uma reunião de negócios, topa pela
frente com um interlocutor do sexo feminino. A luta
é desigual. Quando não nos fulmina com argumen-
tação melhor fundamentada, tratam de derreter nos-
sa intransigência com um simples sorriso. Isso para
não citar o extremo e desleal recurso da lágrima,
sem dúvida a mais poderosa força hidráulica criada
pela humanidade. Apesar de sua inegável superio-
ridade, ainda lhes reservamos, nas organizações,
funções quase exclusivamente subalternas.

Se, aos poucos, vão nos superando no campo
profissional, desde sempre nos suplantaram na
política de vida. São biológica e afetivamente mais
resistentes do que o homem: vivem mais tempo
do que nós e são capazes de viver sem nós. Quem
nos dera poder afirmar o mesmo!

A arena onde os dois sexos medem forças é o
matrimônio. O homem o procura em busca de ca-
rinho e sentido para a vida. A mulher procura nes-
sa aliança o ninho seguro para criar seus filhos;
obviamente, o poder de barganha do homem é
muito menos. Acabam restando, nos dias atuais,
três tipos de casamento: aqueles que não dão cer-
to; aqueles que a mulher manda e aqueles em que
o homem pensa que manda...

A mulher concebe, homem não. E aí esta fun-
damentalmente, a diferença. DEUS delegou a elas
o Dom de reproduzir a vida. E nós nunca as per-

doamos por isso. Através dos séculos, as flagela-
mos, as dominamos, as submetemos justamente
para que, dessa forma, pudéssemos camuflar a
nossa revolta, a nossa frustração, o nosso incons-
ciente sentimento de inferioridade. Impusemos a
sua virgindade, exigimos a sua exclusividade, tran-
camo-las, a sete chaves, em nossos castelos.
Elas, mais seguras, nunca nos reivindicam nada
disso. As mulheres multiplicam a vida, os homens
só possuem a sua. “A graça é enganadora e a
beleza é passageira, mas a mulher que tem a
DEUS merece louvor”. (Juízes, 31:30).

A mulher acima de tudo, é MÃE. E não há pa-
lavra mais bela, mais suave e mais plena de con-
teúdo que lábios humanos sejam capazes de pro-
nunciar; ao mesmo tempo pequena e imensa, sig-
nifica o consolo da aflição, a luz na desesperan-
ça, a força na derrota; é o peito onde reclinamos
nossa cabeça, a mãe que nos abençoa, o olho
que nos protege.

Quer o destino que nossas MÃES cruzem os
portões do infinito antes que nós o façamos. E
assim, por sabedoria de DEUS, aprendemos a
transferir todo o seu significado para nossas mu-
lheres, que são mães de nossos filhos, e para nos-
sas filhas que serão mães de nossos netos. Este
é o sentido de nossa existência.

A mulher para nós, MAÇONS, é a maior estre-
la brilhante neste universo. Tanto é verdade que,
quando iniciamos na Ordem Maçônica, nos é en-
tregue dois pares de luvas brancas, sendo um par
para nosso uso e o outro para a mulher que mais
estimamos. As luvas, na Maçonaria, é símbolo de
pureza e de candura e também de inocência. Por
isso as luvas devem ser brancas. Usadas pelo
homem, devem relembrar-lhe a mansidão e a pu-
reza a que está obrigado, e aquelas entregues à
mulher simbolizam que o Maçom deve ter consi-
deração pelo belo sexo, presenteando-as não à
mulher que mais ama, mas aquela que considera
mais digna de ser amada. Sem dúvida alguma, a
mulher é tudo para nós.

* trabalho publicado na edição nº 195 da Re-
vista “A TROLHA”, de Janeiro 2003

Francisco Carlos Silva Torrent
M∴M∴,  A∴R∴L∴S∴ Fraternidade Rio-

branquense, Visconde do Rio Branco (MG)
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Se você ainda não sabe qual é a sua verdadeira
vocação, imagine a seguinte cena:

Você está olhando pela janela, não há nada de
especial no céu, somente algumas nuvens aqui e
alí... aí chega alguém que também não tem nada
para fazer e pergunta:

– Será que vai chover hoje???
– Se você responder “com certeza”... a sua área

é Vendas:
– O pessoal de Vendas é o único que sempre

tem certeza de tudo, incrível, não é mesmo?
– Se a resposta for “sei lá, estou pensando em

outra coisa”... então a sua área é Marketing:
– o pessoal de Marketing está sempre pensando

no que os outros não estão Pensando.
– Se você responder “sim há uma boa

probabilidade”... você é da área de Engenharia:
– o pessoal da Engenharia está sempre disposto

a transformar o universo em números.
– Se a resposta for “depende”... você nasceu

para Recursos Humanos: - uma área em que
qualquer fato sempre estará na dependência de
outros fatos.

– Se você responder “ah, a meteorologia diz que
não”... você é da área de Contabilidade:

– o pessoal da Contabilidade sempre confia mais
nos dados no que nos próprios olhos.

– Se a resposta for “sei lá, mas por via das
dúvidas eu trouxe um guarda-chuvas”: - então seu
lugar é na área Financeira que deve estar sempre
bem preparada para qualquer virada de tempo.

Agora, se você responder “não sei”... há uma
boa chance que você tenha uma carreira de
sucesso e acabe chegando a Diretoria da empresa.

De cada 100 pessoas, só uma tem a coragem
de responder “não sei” quando não sabe.

Os outros 99 sempre acham que precisam ter
uma resposta pronta, seja ela qual for, para
qualquer situação.

Não sei, é sempre uma resposta que economiza
o tempo de todo mundo, e pré-dispõe os
envolvidos a conseguir dados mais concretos
antes de tomar uma decisão.

Parece simples, mas responder “não sei” é uma
das coisas mais difíceis de se aprender na vida
corporativa.

Por quê?
Eu, sinceramente, “não sei”

A importância
do “NÃO SEI”

A vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido.

VILA VELHA
Rod. Carlos Lindenberg, 5019

Tel.: (27) 3339-5200

VITÓRIA
Rua Semides Valandro, 35 - Santa Lúcia

Tel.: (27) 3325-2323

e-mail: locguees@terra.com.br
homepage: www.locguel.com.br

1. Uma menina estava conversando com a
sua professora. A professora disse que era fisi-
camente impossível que uma baleia engula um
ser humano porque apesar de ser um mamífero
muito grande, a sua garganta é muito pequena.
A menina afirmou que Jonas foi engolido por uma
baleia. Irritada, a professora repetiu que uma
baleia não poderia engolir nenhum ser humano;
era fisicamente impossível. A menina, então dis-
se: “Quando eu morrer e for ao céu, vou per-
guntar a Jonas”. A professora lhe perguntou: –
“E o que vai acontecer se Jonas tiver ido ao in-
ferno?” A menina respondeu: – “Então é a se-
nhora que vai lhe perguntar”.

2. Uma professora de creche observava as
crianças de sua turma desenhando. Ocasional-
mente passeava pela sala para ver os trabalhos

de cada criança. Quando chegou
perto de uma menina que trabalha-
va intensamente, perguntou o que
desenhava. A menina respondeu:

– “Estou desenhando Deus”.
A professora parou e

disse: – “Mas nin-
guém sabe como
é Deus.” Sem pis-
car e sem levan-

tar os olhos de
seu desenho,

a menina res-
pondeu: – “Sa-

berão dentro
de um mi-

nuto”.

Havia ...
Havia, na revista “Pais e Filhos”, um espaço de Pedro Bloch,
pediatra e teatrólogo, de coisas engraçadas que as crianças

diziam. Essas historinhas são verdadeiras:

3. Uma honesta
menina de sete anos
admitiu calmamente
a seus pais que Luis
Miguel havia lhe dado um beijo depois da aula.
– “E como aconteceu isso?” Perguntou a mãe
assustada. – “Não foi fácil”, admitiu a pequena
senhorita, “mas três meninas me ajudaram a se-
gurá-lo”.

4. Um dia, uma menina estava sentada ob-
servando sua mãe lavar os pratos na cozinha.
De depente, percebeu que sua mãe tinha vários
cabelos brancos que sobressaíam entre a sua
cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe per-
guntou: – “Porque você tem tantos cabelos bran-
cos, mamãe?” A mãe respondeu: – “Bom, cada
vez que você faz algo de ruim e me faz chorar
ou me faz triste, um de meus cabelos fica bran-
co. “A menina digeriu esta revelação por alguns
instantes e logo disse: – “Mãe, porque TODOS
os cabelos de minha avó estão brancos?”

5. Um menino de três anos foi com seu pai
ver uma ninhada de gatinhos que haviam aca-
bado de nascer. De volta a casa, contou, com
excitação, para sua mãe que havia gatinhos e
gatinhas. - “Como você soube disso?” Pergun-
tou a mãe. – “Papai os levantou e olhou por bai-
xo”, respondeu o menino. “Acho que ali estava
a etiqueta”.

6. Todas as crianças haviam saído na foto-
grafia e a professora estava tentando persuadi-
los a comprar uma cópia da foto do grupo. – “Ima-
ginem que bonito será quando vocês forem gran-
des e todos disserem: ali está Catarina, é advo-
gada, ou também ‘Este é o Miguel. Agora é mé-
dico”. Ouviu-se uma vozinha vinda do fundo da
sala: – “E ali está a professora. Já morreu.”
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Marido ou Namorado?
Não quero ter, novamente, marido,
isso é fato consumado!
Quero apenas um namorado;

Cansei de ser esposa, ter hora p’ra cozinhar,
roupa de seu homem p’ra lavar,
tanque, pia, cozinha... Chega...!

Quero ser apenas namorada,
aquela que é sempre amada, lembrada...
Que você vê sempre perfumada,
de roupa nova, nunca rasgada...

Maridos pensam em ser nossos donos,
esquecem de ser galantes, educados...
O namorado está sempre a nos elogiar,
até quando nos sentimos bruxas, p’ra variar.

Então, marido p’ra que?
Se o melhor da vida está em namorar,
p’ra que vou querer novamente me casar?!

Não queira matar meu entusiasmo e amor
querendo ser ‘meu marido’, por favor!
Seja, apenas, meu eterno e terno namorado!

Garanto que assim me
terás p’ra sempre ao
seu lado. Não queria
que nosso amor
entrasse na rotina por
causa desse nome tão
pesado: ‘CASADOS’.

E, que a dificuldade do dia-a-
dia esfrie nosso tesão,
que as preocupações matem
nossa ilusão
e a magia de quando estamos
lado-a-lado...

Não! Não quero ser sua esposa,
não é por falta de amor, e sim por excesso dele.
Prefiro ser sua namorada ou... ‘mariposa’
apaixonada.

No seu olhar, ver, sempre, aquela chama acesa,
me sentir eternamente sua amante e amada;
do que ser um objeto raro de alguém, dominada!

(Recebi sem autoria)

Quando as armas estão prontas o bom senso vai-se embora.

“O tempo passa e as mulheres maduras con-
tinuam me encantando.

Aliás, o encantamento é cada vez maior. Essa
coisa de menininha bonitinha é para quem tem
energia demais para desperdiçar.

Prefiro o manejo racional de recursos. Mais
do que isso, já estou na fase de pensar na pre-
servação das minhas espécies em extinção. Não
sou a Mata Atlântica, e já não tenho aquela le-
nha toda. Depois de uma certa idade, a gente
deixa de lado o interesse superficial.

Beleza continua sendo fundamental. Mas pre-
cisa ter aquele olhar da experiência, da loba. Pre-
cisa ter conteúdo. E isso só o tempo traz. É por
essas e por outras que sou mais a Maitê Proença
do que a Daniella Cicarelli. Eu sei, eu sei. Muitos
dos meus amigos vão dizer que só falo isso por-

Mulheres Maduras
que estou longe das duas. Por-
que, se pudesse escolher, ha-
veria de preferir a VJ modela-
dinha à artista global. Pois eu
reafirmo a escolha.

Na emergência, é a catego-
ria de quem já fez que conta.
Com o charme característico de
quem já viveu do bom
e do ruim. É uma
escolha que não
tem a ver apenas
com a idade.

Tem a ver com a
maneira de enxer-
gar o mundo. Prefiro a mulher deslumbrante à
deslumbrada. Aquela que define o parceiro pelo

faro e não pelo ma-
rketing.

Por exemplo, que
prefira a mim e não
ao Leonardo Di Ca-
prio. E eu tenho a
certeza de que não
estou sozinho nessa
maneira de pensar.

Veja o Gianechinni,
por exemplo. Com

tanta gatinha dando em cima, ele preferiu a Gaby.
Belíssima escolha, aliás. Menino ajuizado e de
bom gosto. Porque, nesses casos, não é preciso
perder tempo explicando nada. A gente vai lá e
ama o amor sem legenda, sem tecla SAP, sem

dicionário. O importante não é a roupa da
moda, mas o beijo de entrega.

Não interessam as bobaginhas de
butique, mas a maneira de abraçar. Um

olhar vale mais do que mil con-
versas. Uma conversa
vale por uma noite de
amor.

É difícil de explicar
essas sutilezas para a
molecadinha. Imagi-
nem este dinossauro

tentando dizer para a gatinha turbinada que é
preciso criar um clima, ter luz difusa e muito beijo
demorado. Não funciona, nem fazendo desenhi-
nho. É uma questão hormonal. Você que é mais
jovem, vai entender disso no futuro.

Mulher interessante tem que ter mais de 30,
sem limite de idade para continuar em forma.

É aquela tiazona de quem você ri agora. É
riso histérico de novato diante de uma grande
verdade da natureza. “

Maurício Cintrão
é jornalista e cronista

O IIrs∴ Atyla Quintaes de Freitas Lima, José
Mário Barbosa Reis e Antonio Carlos Barbará estão
planejando o SIMPÓSIO MAÇÔNICO, da
A∴R∴L∴S∴ Cavaleiros da Luz nº 18 e pretendem
realizá-lo no último trimestre de 2005.

Para que possamos ter sucesso neste novo
empreendimento, necessitamos da ajuda de todos
os irmãos do quadro, com sugestões sobre temas
para os painéis.

Estaremos recebendo estas sugestões até o dia
20 de setembro de 2005.

Após o recebimento destas sugestões, a equipe
designada irá se reunir para definir quais serão os
temas escolhidos e como deverão ser apresentados.

AGENDA PRELIMINAR:

1 – Recebimento de sugestões sobre
temas para os painéis 20/09/2005

2 – Definição dos temas que
serão abordados 27/09/2005

3 – Definição dos irmãos que defenderão
os temas abordados 30/09/2005

4 – Definição de datas para apresentações (*)

5 – Planejamento das reuniões do simpósio 04/10/2005

(*) Dependendo das datas que serão definidas pelo V\M\
Antonio Carlos Bimbato.

Simpósio
Maçônico
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Certa vez, um homem tanto falou que seu
vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo
preso. Algum tempo depois, descobriram que era
inocente. O rapaz foi solto, após muito sofrimento
e humilhação, e processou o homem.

No tribunal, o homem disse ao juiz:
– Comentários não causam tanto mal...
E o juiz respondeu:
– Escreva os comentários que você fez sobre

ele num papel. Depois pique o papel e jogue os
pedaços pelo caminho de casa. Amanhã, volte
para ouvir a sentença!

O homem obedeceu e voltou no dia seguinte,
quando o juiz disse:

– Antes da sentença, terá que catar os pedaços
de papel que espalhou ontem!

– Não posso fazer isso, meritíssimo! -
respondeu o homem – O vento deve tê-los
espalhado por tudo quanto é lugar e já não sei
onde estão!

Ao que o juiz respondeu:
– Da mesma maneira, um simples comentário

que pode destruir a honra de um homem, espalha-
se a ponto de não podermos mais consertar o
mal causado.

– Se não se pode falar bem de uma pessoa, é
melhor que não se diga nada!

“Sejamos senhores de nossa língua, para não
sermos escravos de nossas palavras”.

Nunca se esqueça:
Quem ama não vê defeitos... Quem odeia não

vê qualidades...
E quem é amigo vê as duas coisas!!

APRENDI que não se espera a felicidade
chegar, mas se procura por ela;

APRENDI que quando penso saber
de tudo, ainda não aprendi nada;
Que a natureza é das coisas mais
belas do mundo;
Que amar significa dar-se por inteiro;
Que um só dia pode ser mais importante
que muitos anos;
Que se pode conversar com as estrelas;
Que se pode fazer confidências com a lua;
Que se pode viajar além do infinito;
Que ouvir uma palavra de carinho faz
bem a saúde;
Que sonhar é preciso;

APRENDI que se aprende errando;
Que o silêncio é a melhor resposta
quando se ouve uma bobagem;
Que trabalhar não significa ganhar
dinheiro;
Que amigos a gente conquista mostrando
o que somos;
Que os verdadeiros amigos sempre
ficam com você até o fim;
Que a maldade pode se esconder
atrás de uma linda face;
Que se deve ser criança a vida toda;
Que nossa alma é livre;
Que o que realmente importa é a paz
interior;

APRENDI que se pode conhecer bem uma
pessoa pela forma como ela lida com três
coisas: um dia chuvoso, uma bagagem

Aprendi
perdida e os fios das luzes de uma árvore
de Natal que se embaraçaram.

APRENDI que saber ganhar a vida não é a
mesma coisa que saber vivê-la.

APRENDI que se você procurar a felicidade,
vai se iludir. Mas se focalizar a atenção na
família, nos amigos, nas necessidades dos
outros, no trabalho, procurando fazer o
melhor, a felicidade vai encontrá-lo.

APRENDI que sempre que decido algo
com o coração aberto, geralmente acerto.

APRENDI que quando sinto dores,
não preciso ser uma dor para outros.

APRENDI que diariamente preciso
alcançar e tocar alguém. As pessoas
gostam de um toque humano - segurar na
mão, receber um abraço afetuoso ou
simplesmente um tapinha amigável nas
costas.

APRENDI que ainda tenho muito que
aprender.

APRENDI que qs pessoas se
esquecerão do que você disse...
Esquecerão o que você fez...
Mas nunca esquecerão de como
você as tratou.

E finalmente,

APRENDI que não se precisa
morrer para aprender a viver!

PALAVRAS
ao

Vento

Quando a pessoa vencedora comete um erro,
diz: “Equivoquei-me”, e aprende a lição.

Quando uma pessoa derrotada comete um erro,
diz: “Não foi culpa minha”, e responsabiliza outro.

Uma pessoa vencedora sabe que a
adversidade é a melhor dos mestres.

Uma pessoa derrotada sente-se vítima diante
da adversidade.

Uma pessoa vencedora sabe que o resultado
das coisas depende de si.

Uma pessoa derrotada crê que existe a má sorte.
Uma pessoa vencedora trabalha muito e

arranja mais tempo para si mesma.
Uma pessoa derrotada está sempre “muito

ocupada” e não tem tempo sequer para os seus.
Uma pessoa vencedora enfrenta os desafios

um a um.
Uma pessoa derrotada rodeia os desafios e

As pessoas vencedoras e as pessoas derrotadas
não se atreve a tentar.

Uma pessoa Vencedora compromete—se, dá
a sua palavra e cumpre.

Uma pessoa Derrotada faz promessas, não
“mete os pés a caminho” e quando falha só se
sabe justificar.

Uma pessoa vencedora diz: “Sou bom, mas
vou ser melhor”.

Uma pessoa derrotada diz: “Não sou tão mau
como são muitas outras pessoas”.

Uma pessoa vencedora escuta, compreende
e responde.

Uma pessoa derrotada não espera que
chegue o seu turno para falar.

Uma pessoa vencedora respeita aqueles que
sabem mais e preocupa-se em aprender algo
com eles.

Uma pessoa derrotada resiste a todos aqueles

que sabem mais e apenas se fixa nos seus
defeitos.

Uma pessoa vencedora sente-se responsável
por algo mais que apenas o seu trabalho.

Uma pessoa derrotada não se compromete e
sempre diz: “Faço o meu trabalho e já chega”.

Uma pessoa vencedora diz: “Deve haver uma
melhor forma de fazer...”.

Uma pessoa derrotada diz: “Este é o modo
como sempre temos feito. Não há outro.”

Uma pessoa vencedora é PARTE DA
SOLUÇÃO.

Uma pessoa derrotada é PARTE DO
PROBLEMA.

Uma pessoa vencedora consegue “ver a
parede na sua totalidade”.

Uma pessoa derrotada fixa-se “no azulejo que
lhe toca colocar”.

A sabedoria vem de escutar; de falar vem o arrependimento.
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Quem não compreende um olhar tampouco há de compreender uma longa explicação.

Vamos iniciar filosofando um pouco: “A
Ordem Maçônica é uma associação de
homens sábios e virtuosos que se
consideram entre si e cujo fim é viver em
perfeita liberdade, intimamente unidos por
laços de recíproca estima, confiança e
amizade, estimulando-se uns aos outros, na
prática da virtude” ou mesmo “É um Sistema
e uma Escola não só de Moral, como de
Filosofia Social e Espiritual”.

O ato de filosofar pode ter o sentido de
pensar ou repensar, sobre fatos,
acontecimentos, sobre o sentido de nossa
vida, ou como saber viver. Tendo a sabedoria
como ponto de referência e exemplo de
virtude à sociedade e principalmente tendo
a razão como fonte e meio de interpretar a
realidade e a verdade.

Muitos confundem a Mitologia (mitos) e a
Filosofia. Os Mitos são narrativas imaginárias,
que tentam explicar a natureza humana, os
fenômenos do universo, as normas sociais,
políticas, religiosas e éticas da sociedade.
Durante muito tempo foram à única forma de
explicar a existência do homem e da
organização do universo. A Filosofia, busca a
verdade universal através da razão, desta
maneira liberta o homem dos temores
desumanizantes, estimula o conhecimento, o
progresso, ensinando que a razão deve
orientar a vida individual e coletiva.

O Maçon com conhecimento, sabedoria
e fervor usará o privilégio de sua liberdade,
para conhecer-se, penetrar em seu íntimo
(Quem somos?). O ato de filosofar estimula
o homem em busca da verdade, tornando-o
mais participativo nas mudanças sociais e
políticas (participação dos maçons na
Independência do Brasil, Revolução
Francesa, Diretas Já, Abolição da
Escravatura, contra a Inquisição, etc.)

Os verdadeiros Maçons buscam a
verdade, combatem à ignorância, ao
obscurantismo, às injustiças sociais, às
diferenças de classes, superioridade de raças,
estimulam o conhecimento, entre outras
ações que tornam felizes a humanidade.

“Não se ensina filosofia, ensina-se a
filosofar” (Kant). Poderíamos plagiá-lo, “Não
se ensina Maçonaria, ensina-se a praticá-
la”. Notamos que muitos irmãos buscam o
conhecimento, afim somente de torná-los
superiores, senhores da suprema verdade e
assim ao seu entender; obterem destaque e
poder perante os demais. Negam a si e aos
que com ele convivem, a virtude e a delícia
de se partilhar o conhecimento. Entretanto
outros estudam, filosofam, assimilam,
debatem e usam todo o seu conhecimento,
para transformar o mundo a seu redor; eis a
diferença entre o conhecimento e a sabedoria.

César Quintaes de Freitas Lima

AGRADECIMENTO
Eu, Maria Inês Bimbato,

agradeço em nome de todos a cooperação e
participação no jantar americano promovido
durante a comemoração ao Dia dos Pais.

CAMPANHA “PROMOÇÃO HUMANA”
No dia 27 de setembro haverá a reunião feminina.

Sua presença é de fundamental importância.
Como é de seu conhecimento, estamos

realizando uma campanha para angariarmos leite
para a entidade “Promoção Humana”. Para isto,
estamos solicitando a todas as cunhadas que
levem em nossa reunião estes litros de leite, os
mesmos também poderão estar sendo entregues

Maçonaria,
Filofia e Sabedoria

ao nosso cunhado Jair Costa dos Santos, nas reuniões
de 3ª feiras.

Vamos fazer um dia das crianças diferente?
Sugestões são bem vindas.

SOLICITAÇÃO
Divulguem o almoço de confraternização que a nossa

loja realiza no 1º domingo de cada mês.
Às mulheres, se puderem trazer doces ou biscoitos

para serem doados para a nossa loja, nós iremos vendê-
los com o objetivo de angariar fundos para que nossas
confraternizações possam ser cada vez melhores.

DICA
Para tirar o cheiro de peixe frito da casa. Colocar para

assar no forno quente por 5 minutos (cascas de laranja
ou limão).

Recadinhos
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Ao dizer alguma coisa, cuide para que suas palavras não sejam piores que o seu silêncio.

Um menino vivia dizendo a respeito de
um colega: “Desejo tudo de ruim para ele.
Quero matar esse cara! Eu o odeio! É um
falso, um cínico, dissimulado, traíra!”.

Seu pai, um homem simples, mas cheio
de sabedoria, escuta calmamente o filho que
continua a reclamar:

– O Juca me humilhou na frente dos meus
amigos e ainda por cima colocou eles contra
mim! Não aceito isso!

Gostaria que ele ficasse doente sem
poder ir à escola.

O pai escuta tudo calado enquanto
caminha até um abrigo onde guardava um
saco cheio de carvão.

Levou o saco até o fundo do quintal e o
menino o acompanhou, calado.

Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo
que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai
lhe propõe algo:

– Filho, faz de conta que aquela camisa
branquinha que está secando no varal é o
seu amigo Juca, e cada pedaço de carvão
é um mau pensamento seu, endereçado a
ele.

– Quero que você jogue todo o carvão

do saco na camisa, até o último
pedaço. Depois eu volto para
ver como ficou.

O menino achou que seria
uma brincadeira divertida e pôs
mãos à obra. O varal com a camisa estava
longe do menino e poucos pedaços
acertavam o alvo.

Uma hora se passou e o menino
terminou a tarefa.

O pai que espiava tudo de longe,
se aproxima do menino e lhe
pergunta:

– Filho, como está se sentindo agora?
– Estou cansado, mas estou alegre

porque acertei muitos pedaços de carvão
na camisa.

O pai olha para o menino, que fica sem
entender a razão daquela brincadeira, e
carinhoso lhe fala:

– Venha comigo até o meu quarto, quero
lhe mostrar uma coisa.

O filho acompanha o pai até o quarto e é
colocado na frente de um grande espelho
onde pode ver seu corpo todo.

Que susto! Só se conseguia enxergar
seus dentes e os olhinhos.

O pai, então, lhe diz ternamente:
Filho, você viu que a camisa quase não

se sujou; mas, olhe só para você.

Nome Contato Especialidade

Atyla Quintaes de Fretias Lima 3229-1377 Ortopedia

Antônio Tadeu Neves 9982-7785 Ginecologia

César Quintaes de Freitas Lima 3229-1377 Urologia

Eduardo Antonio Bertacchio Uvo 3329-5144 Ortopedia

Luzielio Alves Sidney 9944-9951 Cirurgia Geral

Wagner Lima de Rezende 9981-6762 Cirurgia Plástica

MÉDICOS DE NOSSA LOJA

O Saco de Carvão

O mal que desejamos aos outros é como
o que lhe aconteceu.

Por isso, antes que possamos atrapalhar
a vida de alguém com nossos pensamentos,
a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre
em nós mesmos.

Cuidado com seus pensamentos; eles se
transformam em palavras;

Cuidado com suas palavras; elas se
transformam em ações;

Cuidado com suas ações; elas se
transformam em hábitos;

Cuidado com seus hábitos; eles moldam
o seu caráter;

Cuidado com seu caráter; ele controla o
seu destino.

Sabe, sorrir é infeccioso; você pega isso como
uma gripe.
Alguém sorriu pra mim hoje, e eu comecei a
sorrir também.
Quando eu dobrei a esquina alguém viu o meu
sorriso e começou a sorrir.
Percebi então que havia passado para ele
também.
Eu pensei então naquele sorriso e percebi o
seu tamanho.
Um único sorriso, igual ao meu, poderia viajar
em volta da terra.
Assim se você sentir um sorriso começando,
não faça nada para impedi-lo.
Vamos começar uma epidemia rápida, para
provocar uma infecção mundial!
Mantenha o sorriso.

Afinal, todo mundo precisa de um sorriso!!!

SORRIA! Você pode contagiar alguém.
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